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Abstract: 

 
 Divorce cases have increased in recent years in a worrying manner, 
especially since divorce has unforeseen consequences at the 
individual and social levels. The source of concern stems from the 
fact that the cohesion and integrity of society starts from a family as 
it is the cornerstone of the social structure, which is the foundation 
upon which the large society is based. Marital life may suffer from 
problems and obstacles that are difficult to solve, so the man 
presents the divorce of his wife and that the phenomenon of divorce 
is not a result of it, but it has existed since ancient times and 
Islamic Sharia is the glue that separated its provisions and was keen 
to maintain the bond of marriage and prevent the disintegration of 
the family. Iraq and that the problem of divorce has become a storm 
for the family and constitute demolition shovels in the wall of 
society, especially when it comes to victims of divorce, such as: 
children who reap the results of what adults do. The problem of 
research emerged from the phenomenon of divorce spread in society 
and the question came, what are the reasons for this phenomenon, 
while the search structure includes Three axes, the first 
methodology and the second axis, the theoretical background for 
divorce, the third axis dealt with the research methodology: - In this 
research we relied on the descriptive approach, in order to obtain 
scientific results, and then interpret them in an objective manner, in 
line with the actual data of the phenomenon through data from the 
Judicial Council Iraqi for the state of divorce either search 
recommendations from them. Urging universities and government 
centers to conduct workshops, seminars and conferences to educate 
young people in choosing the right partner for life. Among the 
proposals is to conduct a study on the trauma of post-divorce. 
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ي 
 
ي المجتمع العراف

 
 وحلول ونتائج أسبابواقع مشكلة الطالق ف

 

 2 عذراء اسماعيل زيدان

 

 الملخص

 للطالق 
َّ
ة بشكل يبعث عىل إلقلق، وإلسيمإ ؤن ي إلسنوإت إألخير

إزدإدت حإإلت إلطالق ػ 

 مبعث إلقلق نإبع من حقيقة 
َّ
، ؤن عوإقب غير محمودة عىل إلمستويير  إلفردي وإإلجتمإعي

ي إلبنية إإلجتمإعية
 تمإسك إلمجتمع وسالمته يبدأ من ألرسة فهي حجر إلزإوية ػ 

َّ
وهي  ،ؤن

ي إلحيإة إلزوجية مشإكل وعقبإت  ، وقد تعير إألسإس إلذي يقوم عليه إلمجتمع إلكبير

لرجل عىل تطليق زوجته وأن ظإهرة إلطالق ليست وليدة بل إنهإ يصعب حلهإ فيقدم إ

يعة  ي فصلت  إؤلسالميةموجودة منذ قديم إلزمإن وإلشر
وحرصت عىل  أحكإمه إلغرإء إلتر

ويالحظ إنه مع مرور إإليإم وإلسنير  وإإلزمإن تزدإد  إبقإء رإبطة إلزوإج ومنع تفكك إإلرسة

ي إلعرإق
  .نسب إلطالق وترتفع ػ 

َّ
إصبحت تعصف بإألرسة و تشكل  إإلطالق كلةمش وأن

ي جدإر إلمجتمع، خإصة عندمإ يتعلق إألمر بضحإيإ إلطالق مثل: إألطفإل 
معإول هدم ػ 

ي  إلذين يحصدون نتإئج مإ يفعله إلكبإر، تبلورت مشكلة إلبحث من ظإهرة إلطالق
ة ػ  منتشر

ثالث محإور  تضمنهذه إلظإهرة، أمإ هيكلية إلبحث  أسبإبإلمجتمع وجإء إلتسإؤل مإ 

ي 
ي وإلمحور إلثإن   :إلخلفية إلنظرية للطالق، إلمحور إلثإلث تنإول منهجية إلبحث إإلول منهج 

ي 
ي هذإ إلبحث عىل إلمنهج إلوصؼ 

وذلك من أجل إلحصول عىل نتإئج علمية، ثم  ،وإعتمدنإ ػ 

هإ بطريقة موضوعية، بمإ ينسجم مع إلمعطيإت إلفعلية للظإهرة من خالل بيإنإ ت تفسير

ي لحإلة إلطالق إمإ توصيإت إلبحث منهإ
حث إلجإمعإت وإلمرإكز . من مجلس إلقضإء إلعرإػر

يك  ي إإلختيإر إلمنإسب لشر
إلحكومية عىل ورشإت وندوإت ومؤتمرإت للتوعية إلشبإب ػ 

حإت عمل درإسة عن صدمة مإ بعد إلطالق  .إلحيإة. ومن ضمن إلمقير

 إلعرإق.  ،إلطالق ،وإقع الكلمات المفتاحية: 

 

 :مشكلة البحث 

 للطالق عوإقب غير محمودة عىل  
َّ
ة بشكل يبعث عىل إلقلق، وإلسيمإ ؤن ي إلسنوإت إألخير

إزدإدت حإإلت إلطالق ػ 

 تمإسك إلمجتمع وسالمته يبدأ من ألرسة فهي حجر 
َّ
 مبعث إلقلق نإبع من حقيقة ؤن

َّ
، ؤن إلمستويير  إلفردي وإإلجتمإعي

ي إلبنية إإلجت
ي إلحيإة إلزوجية مشإكل وعقبإت إلزإوية ػ  ، وقد تعير مإعية، وهي إألسإس إلذي يقوم عليه إلمجتمع إلكبير

يصعب حلهإ فيقدم إلرجل عىل تطليق زوجته وأن ظإهرة إلطالق ليست وليدة بل إنهإ موجودة منذ قديم إلزمإن 

يعة  ي فصلت  إؤلسالميةوإلشر
ومنع تفكك إإلرسة  رإبطة إلزوإج وحرصت عىل إبقإء أحكإمه إلغرإء إلتر

ي إلعرإق5،ص2009)إلعبيدي: 
أن من يعتقد  ( ويالحظ إنه مع مرور إإليإم وإلسنير  وإإلزمإن تزدإد نسب إلطالق وترتفع ػ 

ي 
 من يقوم بزيإرة ؤىل محإكم إألحوإل إلشخصية سيفإجأ بعدد حإإلت إلطالق إلمبكر إلتر

َّ
 ؤن
َّ
حإإلت طالق قليلة ونإدرة، ؤال

إ ؤذإ كإن إألمر ظإهرة تستحق يتعإمل معهإ إلبإح ، مإ يدفع ؤىل إلتسإؤل عمَّ ث إإلجتمإعي وإلقضإة بشكل إصبح شبه يومي

هإ حإإلت فردية ومحدودة تحدث هنإ وهنإك ومن ثم إل يوجد مإ يبعث عىل إلقلق بشأنهإ.. 
َّ
 إلدرإسة أم أن
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 : يهدف إلحإىلي إلتعرف عىل: يهدف البحث

ي عإمة وإلطالق إلمبكر بصورة خإصة. بإلم إلتعرف عىل مدى إنتشإر إلطالق .1
 جتمع إلعرإػر

ي إلمجتمع   .2
ة ػ  ي إآلونة إإلخير

ي أدت إىل حدوث ظإهرة إلطالق إلمبكر ػ 
محإوإلت إلتعرف عىل أهم إألسبإب إلتر

ي . 
 إلعرإػر

 وضع إلحلول وإلمعإلجإت للحد من ظإهرة إلطالق.  .3

 

  -:أهمية البحث والحاجة اليه

ة تهدد   مإ يقع بير  ظإهرة إجتمإعية خطير
ً
 نقف عىل أسبإبهإ وطرق عالجهإ، إلطالق وهو غإلبإ

ْ
إلمجتمع وتستحق أن

ي حيإة إلزوجير  وإىل جهل إآلخرين بقيمة إلحيإة إألرسية، 
وجير  إلجدد وتعود معظم عوإمله ؤىل تدخل إألهل ػ   

إلمير

 يكون صغر عمرهمإ من أسبإب ذ
ً
 (2008،10:لك.)إلزرقةوجهل كل طرف بوإجبإته وحقوق إلطرف إآلخر، وأحيإنإ

، وذلك من خالل عقود إلزوإج 
ً
ي إلعرإق خصوصإ

 وػ 
ً
ي عمومإ ي إلمجتمع إلعرن 

وقد وتزإيدت ظإهرة إلزوإج إلمبكر ػ 

ة سنة، وبذلك إرتفعت نسبة إلطالق لهذه إلفئة إلعمرية.  ي عشر
إيدة ألزوإج تقل أعمإرهم عن ثمإن  ويرى إلمعإرضون  إلمير 

 
َّ
ي وإلصجي لفكرة إلزوإج إلمبكر أن

ي ثنإيإه من إلمشكالت عىل إلصعيد إلجسدي وإلفكري وإلعإطؼ 
ي ػ 

هذإ إلزوإج يخؼ 

، فهمإ غير مهيئير   ي
ي مرحلة إضطرإب عإطؼ 

ي سن إلمرإهقة يكونإن ػ 
ويحرم إلفتإة من ؤكمإل تعليمهإ، وإلفتر وإلفتإة ػ 

ر   من إلمشكالت إألرسية وإلزوجية إلتخإذ إلقرإر إلمنإسب بخصوص حيإتهمإ إلمستقبلية وهذإ يؤدي ؤىل حصول كثير

يف:  ر منهإ ؤىل حإلة إلطالق )إلشر ي كثير
 إلزوإج إلمبكر يؤدي ؤىل إلحمل 13،ص2006وتنتهي ػ 

َّ
(. ومن إلنإحية إلصحية فؤن

ي إلوإلدة ويؤدي ؤىل 
وإلوإلدة قبل إألوإن ويؤدي ؤىل إرتفإع حإإلت ؤسقإط إلجنير  وإؤلجهإض ووفيإت إألطفإل حديت 

ي هذه إلمرحلة إلقدرة وإلمعرفة إلكإفية للعنإية ؤصإبة إألم
 إألم إل تملك ػ 

َّ
هإت بتسمم إلحمل وفقر إلدم، بإؤلضإفة ؤىل أن

 صندوق بإلطفل إلمولود وإإلهتمإم به . 
َّ
  إألطفإل زوإج من حذر إليونيسيف( (إلطفولة لرعإية إلمتحدة إألمم وأن

ً
إ مشير

ي  إلظإهرة
إت، إلفتيإت ماليير   عىل تقض  ي  إلفتيإت لوفيإت إلمبكر إلحمل عن إلنإجم إلموت فحإإلت إلصغير

 بير   مإ سن ػ 

ة إلخإمسة ة وإلتإسعة عشر ي  عشر
 (.3،ص2013إلعإلم. )هنإء:  أنحإء جميع ػ 

إت وإلتقلبإت  وترى إلبإحثة إن إلزوإج إلمبكر إلغير متكإػ    ي ضل إلتطورإت إلمعإرصة وإلتغير
يكون عرضة إلنهيإر إإلرسة ػ 

ي تمر بهإ 
 . إإلرسة إلغير مؤهلة للحيإة إلزوجيةإلتر

 

 -:مصطلحات البحث

  :الطالق
 
 لغويا

ك وإإلرسإل وإلتخلية ويقإل إلطالق هو رفع إلقيد إلحسي إو إلمعنوي ويقإل بصيغه طإلق إذإ كإنت مخالة وحدهإ  هو إلير

 (225وخليت عنه )إبن منظور:ب د،إي إنهإ مرسله ويقإل بغير طإلق إي بغير قيد ويقإل إطلقت إإلسير إذإ حللت إسإره 

  
 
 والطالق قانونا

ي يصدر بنإًء عىل طلب أحدهمإ أو كليهمإ لسبب من إألسبإب 
ي حيإة إلزوجير  ؤلثر حكم قضإن 

هو طريقة إلنحالل إلزوإج ػ 

ي حددهإ إلقإنون)إلعبيدي: 
 (5،ص2009إلتر

ي للعإم  :حدود البحثإمإ 
 2019-2018إلوثإق إلصإدرة من دإر إلقضإء إلعرإػر

ي منهجية البحث
ي هذإ إلبحث عىل إلمنهج إلوصؼ 

ه أسلوب من Method  descriptive: وإعتمدنإ ػ 
َّ
إلذي يعرف بأن

إت زمنية معينة،  ة أو فير  أسإليب إلتحليل إلمركز عىل معلومإت كإفية ودقيقة عن ظإهرة أو موضوع محدد، أو فير

ه  .إ بطريقة موضوعية، بمإ ينسجم مع إلمعطيإت إلفعلية للظإهرةوذلك من أجل إلحصول عىل نتإئج علمية، ثم تفسير

ي 
ه وصف دقيق وتفصيىلي لظإهرة أو موضوع محدد عىل صورة نوعية أو كمية رقمية، فإلتعبير إلكيؼ 

َّ
ويمكن تعريفه بأن

 يصف إلظإهرة ويوضح خصإئصهإ، 
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 يوضح مقدإر إلظإهرة أو 
ً
 رقميإ

ً
إ إلتعبير إلكمي فيعطينإ وصفإ

حجمهإ ودرجة إرتبإطهإ مع إلظوإهر إلمختلفة إألخرى، أمَّ

إت زمنية.   يشمل عدة فير
ً
ة زمنية محددة أو تطويرإ ي فير

 وقد يقترص هذإ إلمنهج عىل وضٍع قإئم ػ 

 

ي 
 (الخلفية النظرية) الفصل الثان 

 تاري    خ الطالق: 

إئع  إ من إلبإحثير  قديم هو إلطالق قدم إلزوإج، فجميع إألمم إلسإبقة عرفت إلطالق ووضعت رسر لتنظيمه. ويعتي  كثير

يعته عىل  عير  إلذين سنوإ لوإئح للطالق حيث نصت رسر ي إلتإري    خ كإن أقدم إلمشر
ي صإحب أشهر إلقوإنير  ػ  إن حمورإن 

ي حإلة إلكرإهية 
ي حإلة إلعقروعدم إؤلنجإب، وإن للمرأة حق إإلنفصإل إلدإئم عن إلزوج ػ 

ي تطليق زوجته ػ 
حق إلزوج ػ 

ي ذلك. )إلرديعإن: بعد ؤن يفصل إ
 (18،ص2008لقضإء ػ 

ي أي  ؤمإ إؤلغريق  
إليونإن إلقدمإء فأنهم أيضإ مإرسوإ إلطالق حيث يعد من سلطإت إلرجل وإنه يوقعه ألي سبب يرإه وػ 

مطلقته ؤىل شخص آخر أو ؤن يوصي بهإ لشخص آخر بعد ممإته. وإل  وقت يشإء. أيضإ فأن إلرجل يمكنه تزوي    ج

ي دعوة إحد أقإربه لالتصإل بزوجته و وهو مإ يذكرنإ تستطيع إلزوجة ؤن ت
طلق زوجهإ ؤذإ كإن عقيمإ ؤإل ؤن للزوج إلحق ػ 

تهإ ؤلنجإب إألوإلد ، بنكإح إألستبضإ33:1987)ويإسير   إلذي كإن معروفإ عند عرب إلجإهلية. ؤمإ عند إلرومإن  (ومعإرسر

ي 
ي ؤيقإعه. وػ 

ي    ع إلطالق بإعطإء إلسلطة للرجل ػ  ي تطليق فقد بدأ تشر
ي إلكالسيكي أصبح للمرأة إلحق ػ 

إلعرص إلرومإن 

إلزوج بدون قيود وبال سبب. وقد خإلف جوليإنوس إلملك قسطنطير  بتحديد حرية إلطالق بعطإءهإ للطرفير  تمإشيإ 

:  مع إلتقإليد وإلعإدإت إلرومإنية    (1977،34)إلكبيسي

ي طالق زوجته عندمإ يعلم أنهإ سيئة إلسلوك وفيمإ يتعلق بإألديإن إلسمإوية فإن إليهودية إلقديمة أعط
ت إلرجل إلحق ػ 

ي أو مإت عنهإ، 
إن بإمرأة أخرى. وتحرم إليهودية عودة إلمطلقة ؤىل زوجهإ حتر وأن طلقهإ إلزوج إلثإن  أو عند رغبته إإلقير

:بد،ص ي
ي طلب إلطالق من زوجهإ، )إلقريسر

 (14وليس للمرأة إلحق ػ 

 

ي اإلسالم
 
   :الطالق ف

أبإح إؤلسالم إلطالق عندمإ تتعذر إلعالقة إلزوجية إلسليمة. ؤإل أن إلطالق وهو إبغض إلحالل ؤىل هللا خضع للتقنير   

تب عليه من نتإئج ورة إلقصوى بسبب مإ قد يير سلبية تتعلق بتفكك إألرسة  إؤللهي حتر إل يتم إللجوء ؤليه ؤإل عند إلرص 

إع د إألوإلد وقطع إلرحم وإلي   ي كيفية ؤيقإع ع إلطالق إؤلسالمي يلحظ وجود جملة من  وربمإ تشر
بير  إألقإرب. وإلمتأمل ػ 

 :  إلخطوإت إلبد من ؤتبإعهإ قبل ؤيقإع ع إلطالق يمكن ؤيجإزهإ بإلتإىلي

 نصح إلزوجة ومجإدلتهإ بإلحست   إلموعظة إلحسنة .1

ي إلمضجع .2
ي فرإش وإحد.  إلهجر ػ 

 إمتنإ ع إلزوج عن إلنوم مع زوجته ػ 

ب غير إ .3 حإلرص  حإ وإل عىل إلوجه، وإن كإن بعصإ فبحجم  مدميإ حدده بعض إلفقهإء بأن إل يكون لمي  وإلمي 

 . ي
 إلسوإك لمنع إألذى إلبدن 

.  إلتحكيم .4  توسيط إألهل وأقربإء إلطرفير 

 يطلقهإ بطهر لم يمسسهإ.  ترقب طهر جديد قبل ؤيقإ ع إلطالق .5

إنت طإلق بإلثالثة أو ثالثإ أو إنت طإلق.  فقوله يقول لهإ بإلحرف: إنت طإلق وإل يزيد  إلطالق إلرجغي إألول .6

 .طإلق...طإلق.. يعد من إلطالق إلبدعي وإن كإن يقع

ي  .7
ي إلفقرة إلسإبقة .) إلغإنم:  إلطالق إلرجغي إلثإن 

 (20،ص1998كمإ ػ 
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ي اإلسالم:  
 
 أنواع الطالق ف

ي تطليق زوجته ثالث مرإت، ويقسمون إلطالق بإلنسبة ؤىل إآلثإر  
يعظي إلفقهإء إستنإدإ ؤىل إآليإت إلقرآنية إلزوج إلحق ػ 

تبة عليه ؤىل ثالثة أنوإ ع  :إلمير

 : فؤذإ طلق إلزوج زوجته للمرة إألوىل أو إلثإنية فبإمكإنه ؤعإدة رإبطة إلزوجية من دون عقد جديد، وإل الطالق الرجعي  -أ

ي إلقرآن بثالثة قروء
ة إلعدة إلمحددة ػ  ي فير

إت حيض.  يحتإج ؤىل رضإ إلزوجة مإدإمت ػ   ثالث فير

جع إلزوج زوجته، الطالق البائن بينونة صغرى -ب ، قبل أن يسير ي
ة إلعدة، بعد إلطالق إألول أو إلثإن  : فؤذإ إنقضت فير

يصبح إلطالق بإئنإ. وبإمكإن إلزوج هنإ ؤعإدة رإبطة إلزوجية، للمرة إلثإنية أو إلثإلثة، ولكن برضإ إلزوجة وبعقد ومهر 

 جديدين. 

ى:  -ج حيث يحرم عىل إلرجل ؤعإدة مطلقته ؤإل بعد أن تنكح رجل وهو إلطالق للمرة إلثإلثة  الطالق البائن بينونة كبر

ة إلعدة. )ويبكديإ:  ه ويطلقهإ أو يموت عنهإ فعندئذ يحق لهإ إلزوإج بطليفهإ إألول بعد ؤكمإل فير  (4،ص2016غير

وعيته:    وقد قسم إلفقهإء إلطالق ؤىل نوعير  طبقإ لمشر

 
ا
ي  :أول

ي فير الطالق السن 
ي إلتطليقإت إلثالث : وهو أن يطلق إلزوج زوجته ػ 

ة طهر لم يجإمعهإ فيه، وإإل يستخدم حقه ػ 

إت إلطهر كمإ  ى ؤذإ طلقهإ ثالث مرإت وتدريجيإ بحيث يطلقهإ خالل فير دفعة وإحدة. ويصبح إلطالق بإئنإ بينونة كي 

 أسلفنإ. 

  
 
ة طهر جإمعهإ فيه، أ الطالق البدع:  :ثانيا ي فير

و أن يطلقهإ ثالثإ بلفظ وهو أن يطلق إلزوج زوجته وهي حإئض، أو ػ 

ة طهر وإحد. ويتفق جمهور إلعلمإء عىل ؤن إلذي يوقع إلطالق إلبدعي يعد مخإلفإ للسنة إلمطهرة، ؤإل  وإحد أو خالل فير

ي 136-135،ص2997ؤن طالقه ورغم إنه بدعي يصبح نإفذإ )عشإ: 
إ فأن بإب إلطالق وإسع فقد إختلف إلفقهإء ػ  ( وأخير

يهإ كطالق إلسكرإن وهل يقع أم إل، ؤإل ؤن هنإك نصوص قطعية إلدإللة إل يختلفون عليهإ. بعض تفإصيله وإجتهدوإ ف

 (34،ص2008)إلشطإوي: 

 

 :الطالق المبكر والسباب المؤدية

 فئة قليلة ممن ضإقت 
َّ
 إل تقربه ؤال

ً
 أحمرإ

ً
ة، بعدمإ كإن يمثل خطإ ي إآلونة إألخير

إلكالم عن إلطالق أصبح من إلبديهيإت ػ 

سة، وإنتهت بهم ؤىل طريق مسدود. إليوم إلمشكالت إإلجتمإعية وإألرسية كلهإ أصبح مآلهإ ؤىل  بهم سبل
ّ
إلعالقة إلمقد

ة تقف ورإء هذه إلظإهرة  إحم، وإتسعت رقعة إلفرإق وإلطالق. أسبإب كثير صت مسإحة إلصلح وإلير
ّ
أبغض إلحالل، فتقل

ي أضحت تنخر جسد إلمجتمع، وتهوي بإألرسة نحو إلتشت
ت وإإلنحالل. فلم تعد ظإهرة إلعنوسة لوحدهإ مشكلة إلتر

، نتيجة تزإيد عدد إؤلنإث بشكل أكي  مقإرنة بعدد إلذكور، وهي ظإهرة تمّس معظم 
ً
إجتمإعية طفت عىل إلسطح مؤخرإ

ر ؤحدى أبرز إلظوإهر إلنإمية بشكل ملفت
ّ
 إألقطإر إلعربية ومنهإ إلعرإق، فقد بدأت ظإهرة إلطالق؛ وإلطالق إلمبك

، وهو مإ إل يصّح للمصلحير  وإلبإحثير  ؤغفإله   خطورة من سإبقتهإ لمإ تحمله من بوإدر إنهيإر إجتمإعي
ّ
لالنتبإه، وهي أشد

 (32،ص2017وإل إلسكوت عنه بعد ظهور آثإره.)إلسلطإن: 

إألسبإب وهنإك عدة أسبإب تؤدي ؤىل إلزوإج إلمبكر تختلف من مجتمع ؤىل آخر، ومن بيئة ؤىل أخرى، وترتبط هذه  

 : ي
 بإألمور إلدينية وإإلجتمإعية وإلصحية وإإلقتصإدية وإلسيإسية، يمكن ؤجمإلهإ عىل إلنحو إآلنر

 : األسباب الدينية واالجتماعية -1

ة وإلسبل إلمفتوحة أمإم إلشبإب  ي إلمعإصي نتيجة إلمغريإت إلكثير
فإلزوإج إلمبكر فيه تحصير  للنفس من إلوقوع ػ 

ي إلرذيلة. ومن 
ي للوقوع ػ 

ي إلمجتمع وإلتر
ي تدفع ؤىل إلزوإج إلمبكر هي إلعإدإت وإلتقإليد إلسإئدة ػ 

إألمور إإلجتمإعية إلتر

ي جوإنب حيإتهم إلمختلفة. 
 يتبعهإ إلنإس ػ 
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 الصحية والنفسية:  سباباأل -2

ي تصيب ماليير  إلبشر بسبب إلفوإحش، بدأ  
إلبإحثير  عندمإ تفإقمت مشكلة إألمرإض إلجنسية ومنهإ إؤليدز وإلتر

ي 
 للحفإظ عىل صحة إلفرد وإنقإذه من إلموت فيمإ لو إستغرق ػ 

ً
 يكون إلزوإج مبكرإ

ْ
ورة أن يطلقون إلندإءإت ؤىل رص 

وجير  من كبإر إلسن يكونون عرضة لإلصإبة بإلنوبة إلقلبية   
 غير إلمير

َّ
، وإلحظت بعض إلدرإسإت أن إلشذوذ إلجنسي

ي لدى إؤلنسإن طريقه إلصحيح وإإلضطرإبإت إلنفسية، وأشإرت نتإئج درإسإ
 إشبإع إلجإنب إلعإطؼ 

َّ
ت أخرى ؤىل أن

 ليستمتع بصحة أفضل. 

 االقتصادية للزواج المبكر:  سباباأل -3

ي يرتكز عليهإ إلزوإج إلحيإة  
ي عملية إلزوإج؛ بْل يكإد يكون من أهم إلقضإيإ إلتر

 ػ 
ً
 هإمإ

ُ
يلعب إلوضع إإلقتصإدي دورإ

ي حإلة توفرهإ، إلزوجية إلمستقرة فيمإ بعد. 
ي تشجيع إلزوإج ػ 

ي تسهم ػ 
فإلزوإج يتطلب كثير من إلقدرة إلمإلية إلتر

ي حإلة تعذر تيشهإ يؤدي إألمر ؤىل إؤلحجإم عن إلزوإج.. فإلوضع إإلقتصإدي إلمتأزم يشكل أحد أبرز 
وإلعكس صحيح ػ 

ي إلبلدإن إلعربية، ؤذ ُينظر ؤليه بوصفه 
 ػ 
ً
ي زوإج إلفتيإت مبكرإ

حل للتخلص من إألعبإء إلمإدية لفرد من إلعوإمل ػ 

ي تسيطر 
ي عإمل إلعإدإت وإلتقإليد إلتر

، ثم يأنر
ً
ي حإل كإن إلزوج ثريإ

ي رفع مستوى أرسة إلزوجة ػ 
إألرسة، كمإ قد يسهم ػ 

ي زيإدة مثل هذإ إلنوع من إلزوإج. 
د عىل قيم إلعفة ػ 

ّ
ي تشد

 عىل إلمنإطق إلتر

ة الخطوبة أو طولها: -4   قرص فب 

 
ّ
ي حيإة إلزوجير  لفهم بعضهمإ ومعرفة نقإطتعد

 ػ 
ً
ة إلخطوبة مرحلة مهمة جدإ إإلتفإق ونقإط إإلختالف ومن ثّم  فير

 يتفق إلطرفإن 
ْ
ي أن

ة منإسبة للوصول لتحقيق إلهدف منهإ، لذإ ينبغ   تكون هذه إلفير
ْ
ي أن

تحقيق إإلنسجإم، من هنإ ينبغ 

ة إل ي سوف تستغرق فيهإ فير
ة إلزمنية إلتر ة إلخطوبة بشكل يزيل عىل إلفير  تطويل فير

َّ
 إإلعتقإد بإن

ْ
 أن

ً
خطوبة علمإ

. فخطوبة شهر خإطئة وغير كإفية ليتعرفإ عىل  ة إلخطوبة كذلك أمر خإط   قرص فير
َّ
. وإن إلحوإجز كلهإ بينهمإ أمر خإط 

ي 
ة يدخل إلملل ؤىل حيإتهمإ وإىل نفسيهمإ وإل يبؼر شر ي إلمقإبل خطوبة سنتير  كثير

ء للحيإة إلزوجية. طبإع بعضهمإ وػ 

ي 
ي وعقالن 

فإإلعتدإل أمر مطلوب، ويتم ذلك عندمإ إلخطيبير  خطة زمنية محددة ووإضحة وبّينة لالنتقإل بشكل منطؼر

 
ً
 ولطيفإ

ً
 يكون إلحوإر هإدئإ

ْ
ؤىل إلخطوة إلتإلية وهي إلزوإج، آخذين بعير  إإلعتبإر إلظروف إلمحيطة بإلزوجير  وإل بد أن

 : ي
. إ)لديرإن 

ً
 (21ب د،ص وعقالنيإ

 

ة للطالق أسباب  :مثبر

ي إلزوجة ؤىل إلمحكمة لرفع دعوى خلع عىل زوجهإ، ويتم ترشيح ؤحدى إلمحإميإت  -1
دور إلمحإمير  وإلمحإميإت: تأنر

لرفع إلدعوى، ولكن لألسف تبإدر إلمحإمية إلمعنية بتجميل إلطالق للزوجة وإطالق سيل من إلوعود بقدرتهإ عىل 

ه من ؤجرإءإت تسهل إلطالق. وليس هذإ فحسب؛ إستحصإل أعىل معدل  ... وغير ي
بإلنفقة وإلحضإنة وإلطالق إلقضإن 

 من دعوى قضإئية عىل أزوإجهن لكي يحصلن عىل أجور وأتعإب  بْل تعمد
بعض إلمحإميإت ؤىل ؤقنإع إلزوجة برفع أكي 

لجأ إلزوج ؤىل محإٍم فينصحه إلمحإمي أكي  عن كل قضية، فكلمإ زإد عدد إلدعوى إرتفعت إألجور وإؤلتعإب. بإلمقإبل ي

ي عدد إلدعإوى إلمرفوعة 
دإد حضإنة... إلخ. مإ يؤدي ؤىل تعقد إلعالقة بير  إلزوجير  وزيإدة ػ 

برفع دعوى مطإوعة وإسير

 .  لصإلح إلمحإمير 

دور إلعرض حإلجية: يتفق بعض كتإب إلعرإئض إلذين يجلسون عىل أبوإب إلمحإكم مع بعض إلمحإميإت  -2

وي    ج لهم مقإبل مبإلغ مإلية عإلية يحصلون عليهإ. وتعمد إلمحإميإت بشكل خإص وإلمحإمون ؤىل وإلمحإ ميير  بإلير

وجوإ لمحإمية أو  ضون طريق إلمرإجعير  لير
توزي    ع أرقإم هوإتفهم وبطإقإتهم إلتعريفية عىل إلعرض حإلجية إلذين يعير

ه.   محإمي دون غير

: تعمد إلمسؤ  -3 ي
 لهإ. وهي دور منظمإت إلمجتمع إلمدن 

َّ
ي تلك إلمنظمإت عىل ؤقإمة مؤتمرإت إل عد

وإلت وإلعإمالت ػ 

ي إلتعإمل. 
ي ػ  ؽي وإألورن   بمجملهإ مؤتمرإت تحرض إلمرأة عىل ؤتبإع إلنمط إألمير
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 أي كلمة يقولهإ إلزوج لزوجته هي ؤسإءة بإلغة، وتطإلب إلمنظمإت بتطبيق إتفإقيإت سيدإو...  
َّ
 تلك إلمنظمإت أن

َّ
وتعد

 . ي إؤلسالمي ي إلعرن 
هإ، غير مدركإت لخصوصية وتفرد إلمجتمع إلعرإػر  وغير

ي عىل مرونة وثغ -4
ي إلتشي    ع دور قإنون إألحوإل إلشخصية: يحتوي قإنون إألحوإل إلشخصية إلعرإػر

رإت تسهم ػ 

 إلمإدة )
َّ
. ومن تلك إألسبإب إلقإنونية إألسإسية أن ي

( من قإنون )إألحوإل 39بحإإلت إلطالق، وطلب إلتفريق إلقضإن 

عية، لمن يريد إلطالق  1959لسنة  188إلشخصية رقم  ي إلمحكمة إلشر
إلمعدل( نصت عىل وجوب ؤقإمة إلدعوى ػ 

 أننإ نجد أ
َّ
ي وإستحصإل حكم به. ؤال

 أو إلطالق إلرضإن 
ً
 إلظإهر وإألغلب هو ؤيقإع إلطالق خإرج إلمحكمة غيإبيإ

َّ
لع(. )ن

ُ
 إلخ

، وعدم تقدير قيمة إلحيإة إلزوجية وإلتشع. وهنإك مإدة رقم )  ي
ي 40وهو أمر يحدث بسبب إنعدإم إلوعي إلقإنون 

( ػ 

 يتعذر معه إستمرإر إلحيإة إلزوجية 
ً
رإ ر رص  ي تجير  لمن ترص 

 يطلب إلتفريق. ولكنَّ إلسوإد إألعظم ممن إلقضإء إلعرإػر
ْ
أن

ر جسيم يتعذر معه إستمرإر   من رد دعوإهم، لمعرفتهم بعدم وجود رص 
ً
يطلبون إلتفريق إل يعتمدون هذه إلمإدة خوفإ

 أخرى ؤليقإع إلطالق. ونصت إلم
ً
ر إل يتعذر معه إستمرإر إلحيإة إلزوجية؛ لهذإ يتبعون طرقإ  إلرص 

َّ
إدة إلحيإة إلزوجية ألن

ي هذه إلحإلة 41)
ع إلمحكمة ػ  ( عىل جوإز طلب إلتفريق من قبل أي من إلطرفير  عند قيإم خالف بينهمإ وألزم إلمشر

ي ذلك من حيث إلتحكيم وإلسغي ؤلصالح ذإت 
عي ػ 

ي أسبإب إلخالف وسلك إلمسلك إلشر
ؤجرإء إلتحقيقإت إلالزمة ػ 

؛ لكنَّ مإ يح ي دور إلبإحث إإلجتمإعي
. وهنإ يأنر  إلمحإكم لم تفعل دور إلبإحثة إإلجتمإعية أو إلبإحث إلبير 

َّ
 هو أن

ً
دث فعال

 بتقديم تقرير للمحكمة عن ؤمكإنية إستمرإر إلزوإج من عدمه. ولكن إرتفإع حإإلت 
ً
، وهو إلمخول قضإئيإ إإلجتمإعي

 ،
ً
 دور إلبحث إإلجتمإعي ضعيف جدإ

َّ
 إلطالق بهذإ إلشكل إلغريب يوحي أن

ي مكإتب  دور مكإتب إلخبير  -5
ي )رجل إلدين(: هنإك حإلة جديدة بدأت تظهر وهي إلطالق خإرج إلمحكمة ػ 

إلقضإن 

ي مع إلزوجة ؤىل إلمحكمة 
عية بإيقإع إلطالق، ويأنر ديد إلصيغة إلشر ي )رجل إلدين( حيث يقوم إلزوج بير

إلخبير إلقضإن 

عي وتس
ي صحة إلصيغة من إلجإنب إلشر

تدعي شهود وإقعة ؤيقإع إلطالق لتصديق إلطالق، عندهإ إلمحكمة تحقق ػ 

ي ؤعإدة 
ي دور إلمحكمة إؤلصالحي ػ 

هإ ملزمة بتصديق إلطالق، وهذه إلحإلة تلغ 
َّ
 تتأكد من صحة إلوإقعة فؤن

ْ
وبعد أن

 .  إلعالقة إلزوجية بير  إلطرفير 

ي إلوقت إلرإهن ؤىل إلمطلقير  وإلمطلقإ -6
ي ػ 
ي نظرة إلمجتمع إلعرإػر

ي ػ  ت وحصولهم عىل نظرة إلمجتمع: إلتغير إلنست 

كإئهم إلتفكير  فرص زوإج أفضل من سإبقه، وهذإ بدوره يشجع إلمطلقير  وإلمطلقإت إلذين يعإنون مشكالت مع رسر

:ب د،ص ي
 (34-12بإلطالق وإلزوإج مرة أخرى.)إلقريسر

رإت منط وترى إلبإحثة  سة لم تعد تستند ؤىل مي 
ّ
 أسبإب حّل هذه إلعالقة إلمقد

َّ
ي إلنفس، أن

قية، وأسبإب أن مإ يحّز ػ 

ي إلقرآن إلكريم بإلشإح إلجميل 
ي وصفهإ ػ 

ي ذلك حكمة هللا إلتر
قوية؛ بْل أضحت وليدة كل مشكل مهمإ صغر، وعذره ػ 

ي  
وإلتشي    ح بإؤلحسإن، فجرى إللفظ حتر صإر عىل رأس إللسإن، فينطق به دون ألم أو إحتسإب، فنسمع كل يوم؛ بْل ػ 

ت، وقلوب قد 
ّ
ت، وتسإوت موإقف إلرجل مع إلمرأة، فكالهمإ أصبحإ إل يبإليإن بمغّبة كل سإعة بعالقإت قد إنفض

ّ
إنحل

ر من تشي    ح إلعالقة إلزوجية، لم تعد إبهه  ه أحّب إؤليمإن وليس أبغضه. فإلمرأة، وهي أّول إلمترص 
ّ
إإلنفصإل، وكأن

 تطلب إلمرأة إلطالق بوضعهإ إلجديد، فإلمجتمع إلذي كإن يستهجن إلظإهرة أصبح إل يبإىلي بهإ. فلم يعد من إل
ْ
معيب أن

ي كإنت تحإسب إلمرأة 
 أشهر معدودة عىل دخولهمإ قفص إلزوجية. فإلعإدإت وإلتقإليد إلتر

َّ
من زوجهإ حتر لو لم تمر ؤال

ي سن مبكرة. وبإت إلطالق إلمبكر 
ي تسمح لهإ إليوم بطلبه وػ 

هإ إلسبب إلرئيس فيه هي نفسهإ إلتر
ّ
عىل إلطالق وتعد

ي إلعرإق
 ػ 
ً
  شإئعإ

َّ
ي أكدت أن

ة للمحإكم إلتر ة حتر وصل ؤىل أعىل مستويإته بحسب إؤلحصإءإت إألخير ي إلسنوإت إألخير
ػ 

ي )
ي إلسإبق 2003إلنسب تضإعفت ؤىل أضعإف مإ كإنت عليه ػ 

 للطالق ػ 
ً
 رئيسإ

ً
(، وإلوضع إإلقتصإدي إلذي كإن سببإ

ر إلزوإج إلمبكر قإئمة إألس
ّ
ي وتصد

 بإب. ترإجع إليوم ؤىل إلمركز إلثإن 
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 (منهجية البحث) الفصل الثالث

ي العراق
 
  نسب االطالق ف

ي إلعرإق 10وفق موقع إلقضإء إإلعىل وقوع 2018تكشف إإلرقإم خالل إإلشهر إلسبعة إإلوىل من إلعإم 
خالل  طالقإت ػ 

إلسنوإت إلحمسة إلنصيب إإلكي  فيهإ إلعإصمة بغدإد، مقإرنة مع إلمحإفظإت إلعرإقية إإلخرى خالل  كل سإعة كإن

ي شهر تموز 2004إلف حإلة طالق منذ عإم  800وتشير إإلحصإئيإت إلرسمية إىل وقوع نحو  %44عشر إلمإضية بلغت 
 ػ 

 4بمعدل  2018
ُ
ي إلبالد تنتهي بإلطالق و 20إلف حإلة طالق شهرإ حيث 500ُ

%من حإإلت 70%من حإإلت إلزوإج ػ 

عية  ي إلمكإتب إلشر
ي إلبالد. إلطالق خإرج إلمحإكم تتم ػ 

 لتوقيع إإلطالق وهذة نسب مقلقه جدإ ػ 

إهم إألسبإب إلمؤدية إىل إرتفإع نسبة إإلطالق إىل جإنب إلوضع إإلقتصإدي  إن إلزوإج إلمبكر وزوإج إلقإرصإت يعد إحد

إوح مإ بير  
ي سجالت إلمحإكم إلعرإقية وإن إعمإر إإلزوإج إلمطلقير  تير

 عإم. 18-15مؤرسر ػ 

ي إزديإد إلطالق إلمبكر وإلزوإج إلمبكر مإ تعرض له إلعرإق خالل إإلرب  ع إعوإم إلمنرصمة وإيضإ من إلعوإمل 
إلرئيسية ػ 

وح إلذي  ي إحتالهإ دإعش لدوإفع طإئفية،وبسبب إلي  
ي إلمنإطق إلتر

عىل إيإدي عصإبإت دإعش إرتفعت حإإلت إلطالق ػ 

  .إضطرت له إلف إإلرس إلعرإقية عىل مدإر ثالث إىل إرب  ع سنوإت

ي لوسإئل إلتوإصل إإلجتمإعي وتعدد و  ي إرتفإع معدإلت إلطالق إلمبكر هو إلتأثير إلسلت 
إن من إلعوإمل إلرئيسية إإلخرى ػ 

ي لهإ ي   .وسإئل إإلتصإل إلحديثة وإإلستخدإم إلسلت 
ي   ويؤكد إلقضإء إلعرإػر

ون  إز إؤللكير عن أسبإب إلطالق إىل قضإيإ إإلبير 

ي شكلت نسبة 
ي وإلتوإصل كإنت إحد إألسبإب إلتر ي إإلطالق فضال عن إنخفإض إلوعي إلفكري للتطور إلتكنلوح 

عإلية ػ 

ي إلعرإق قد إختلفت بعد  مع إإلخرين وكذلك إلوضع إإلقتصإدي نالحظ
ي إلجدول إعاله إن نسبة إإلطالق ػ 

 2003ػ 

 
ً
 يبير  عدد حإإلت إلزوإج وإلطالق بحسب إلفئإت إلعم .بنسبة مرتفعة جدإ

ً
رية من وإقع )بعض( وسنعرض أدنإه جدوال

ي محإفظة بغدإد لعإم )
ي 2019-2018محإكم إألحوإل إلشخصية ػ 

ي زودتنإ بهإ مسؤولة مكتب إلبحث إإلجتمإعي ػ 
( وإلتر

محإكم إألحوإل إلشخصية، يتبير  لنإ من خاللهإ إرتفإع حإإلت إلزوإج إلمبكر ومإ يتبعه من طالق  –رئإسة إستئنإف بغدإد

 حيث بلغت حإإلت 
ً
ي تعتي  هذه إلفئة طالقهإ مبكر.. 24 -15إلزوإج للفئتير  إلعمريتير  )مبكر أيضإ

 ( إلتر

ي ينشر لثالثة شهور متتإلية فقط 
ي محكمة إلكرخ وإلرصإفة موقع دإر إلقضإء إلعرإػر

) يوضح إلفئة إلعمرية إلمطلقة ػ 

ة من إلعإم   (.2019 2018نسبة إلزوإج وطالق إرتينإ إن نضع إإلستمإرإت إلخإصة لألشهر إإلخير

ي جميع محإفظإت إلعرإق وتتقدمهإ إلعإصمة بغدإد بنسبة إلزيجإت يقإبلهإ  
ي نسبة إلطالق وػ 

إلعدإد إلغير طبيغي ػ 

ي 
ك ورإهإ إثر جسيمة ػ  طالق إرقإم تحتإج إإلهتمإم بهذإ إلموضوع إلذي إصبح ظإهرة تدخل إإلرسى إلعرإقية وتير

 إلمجتمع . 

 

إلفئة  إلمحكمة

 إلعمرية

 إلطالق إلزوإج

محكمة إألحوإل 

 إلشخصية 

  إلكرخ

16- 20 

22- 24 

25- 29 

30- 34 

35- 40 

فمإ  -41

 فوق

821 

1520 

1740 

900 

350 

94 

164 

260 

251 

241 

208 

187 



Rimak Journal, Volume 2, Issue 2  41 
 

 
 

May  2020, Volume 2, Issue 2 
p. 33-48 

محكمة إألحوإل 

 إلشخصية 

 إلرصإفة 

 

14- 21 

21- 24 

25- 29 

30- 34 

35- 40 

فمإ  -41

 فوق

541 

153 

127 

98 

87 

31 

24 

64 

87 

53 

41 

41 

 1جدول 

 

 

 
 2جدول 

ي إلطالق )
ي إلجدول يتضح أن إعىل نسبة بغدإد إلرصإفة ػ 

، 985من خالل إإلطالع عىل نسبة إلطالق إعاله ػ 
ً
( عإلية جدإ

ي إلمجتمع . 
ي تسلسل إعىل محإفظة إلموصل وهذه ظإهرة غير صحية ػ 

ي بعدهإ إلمحإفظإت ػ 
 تأنر
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 3جدول 

ي تزإيد 
ي إلعرإق كل شهر تزدإد إلجدول إعىل يوضح إن نسبة إلطالق ػ 

مستمر حسب إحصإئيإت مجلس إلقضإء إلعىل ػ 

ي بغدإد
 تليهإ محإفظة ديإىل  414جإنب إلكرخ نسبة عإلية  نسبة إلطالق عن إلشهر إلسإبق هنإ إزدإدت إلنسبة ػ 
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 4جدول 

ي نسبة إلطالق خإرج 
ي إرتفإع عن إلشهر إلسإبق ػ 

 يتضح من إلجدول إن نسبة إلطالق إيضإ ػ 
ً
 إلمحإكم مرتفعة قيإسإ

ي دإخل إلمحكمة تتصدر إلعإصمة بغدإد إستأنف بغدإد إلكرخ تليهإ محإفظة
 نينوى  بنسبة إلطالق بتفريق إلقإص 
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 5جدول 

 

ي إرتفإع مستمر لمحإفظة بغدإد  يبير  إن 2019إمإ إلجدول إعاله للعإم 
ي بل ػ 

نسبة إلطالق لم تختلف عن إلعإم إلمإص 

ي إلمحإفظإ
 ت إلعرإقية إإلخرى. تليهإ بإػر
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ي مدة 6إلشكل 
 للحيإة إلزوجية يوضح نسبة إلطالق ػ 

 

 

ي وقوع إلطالق هي إقل من سنة، حيث بلغت هذه إلنسبة 
% من مجمل 3883نالحظ من إلشكل إلسإبق أن أعىل نسبة ػ 

ي عىل حيإتهم إلزوجية سنة وإحدة نسبتهم 2019-2018حإإلت إلطالق لعإم 
وهي نسبة مرتفعة % 17، ثم إلذين مض 

ي 
ة تكون ؤمكإنية إلتفإهم صعبة بير  إألزوإج خإصة إلذين يعيشون ػ 

ي هذه إلفير
إلن ؤمكإنية إإلنفصإل تكون أسهل ثم ػ 

ل إلعإئلة   .مي  

ي 
ي إلشكل فإنسبه تقل ػ 

ي إلنسب كمإ هو موضح ػ 
ي بإػر

ي تذبذب ػ 
 سنة .  20-15سنوإت و 5سنوإت و4ونالحظهإ كذلك ػ 

 

 وقوع الطالق حسب أعىل مؤهل علمي 

ي حإإلت إلطالق كمإ أن إلفرقإت 
هم ػ  ؤن هنإك إثر وإضح للحإلة إلتعليمية عىل وقوع إلطالق فإلمتعلمير  إقل من غير

ي زيإدة حإإلت إلطالق وإلشكل إلتإىلي يوضح ذلك . 
 إلتعليمية بير  إلزوجير  إثر وإضح ػ 

 ( يوضح وقوع إلطالق حسب أعىل مؤهل علمي 7شكل )
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يحملون مؤهل ؤعدإدي وثإنوي ونالحظ يتضح من خالل إلشكل أن أكي  وقوعإت إلطالق هي للذكور وإؤلنإث إلذين 

ي نسبة إلذكور عن إؤلنإث. 
ي إلمرتبة إلثإلثة ونجد نسبة إلذكور أعىل  إرتفإع ػ 

ي ػ 
ي تأنر

ثم نجد أن إلذين مؤهلهم إبتدإن 

بقليل من نسبة إؤلنإث، أمإ إلذين مؤهلهم أمي فنسبتهم قليلة وهي عند إؤلنإث أكي  من إلذكور ولعل إلسبب هو قلة عدد 

ي ، أمإ إلذين مؤهلهم دبلوم متوسط فنسبتهم قل
ي إلمجتمع إلفلسطيت 

 يلة وهي عند إلذكور أكي  بقليل من إؤلنإث إألميير  ػ 

إ إلذين مؤهلهم بكإلوريوس فأعىل نجد نسبتهم متوسطة وهي عند إلذكور أعىل من إؤلنإث بفرق وإضح وإلسبب  وأخير

ي إلجإمعإت إلذكور عن إؤلنإث. 
 زيإدة إلمتعلمير  ػ 

ي  إلطالق أسهل فمإ
 من من ذلك عىل بأدل هذإ، وليس وقتنإ ػ 

ً
 نرى شبإبإ

ْ
، وإؤلنإث إلذكور أن ه مطلقير 

َّ
 يمر يكد لم ألن

 تخيل حيإة يصعب ؤىل لينقلهم إلطالق جإء حتر  إلوإحدة أصإبع إليد تتجإوز إل سنير   أو معدودة أشهر عىل زوإجهم

وهذإ مإ يطلق عليه إلطالق إلمبكر أو إلشي    ع، إلذي يبدو إرتبط بعرص إلشعة إلذي نعيشه، فهنإك حإإلت   .مإهيتهإ

ي إلمجتمع إنته فيهإ إلزوإج قبل إلدخول أو بعد سإعإت أو أيإم وأشهر إل تتجإوز إلسنة وأصبح إلربإط إلغليظ 
ة ػ  كثير

ي مجتمعإتنإ وأص
( . وأبغض إلحالل عند هللا تعإىل ألعوبة ػ   بح طلب إلطالق أمر يسير

 

 

 

 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

 

 غٌر مبٌن بكالورٌوس فاعلى دبلوم متوسط ثانوي اعدادي ابتدائً امً

 

 

 

 



Rimak Journal, Volume 2, Issue 2  47 
 

 
 

May  2020, Volume 2, Issue 2 
p. 33-48 

 التوصيات: 

 إهتمإم إلهيئإت إلدينية بإلتدخل إلفعإل من خالل قنوإتهإ إلمختلفة ؤلفهإم إلنإس إلحكمة من ورإء إلطالق.  -1

ي  -2 
ي مرب  هإ إلمجتمع إلعرإػر

ي إلبطإلة فؤن ظإهرة إلطالق تعود بعض أسبإبهإ للظروف  نتيجة للظروف إلتر
وتفسر

 لعدم إستطإعة إلزوج إؤلنفإق وتأمير  إلسكن. إإلقتصإدية 

ي إلمدإرس إلثإنوية )إلحيإة إألرسية( للطلبة وإلطإلبإت -3
 من مإدة إألرسية إلمقررة للطإلبإت  -ؤدخإل مقرر درإشي ػ 

ً
بدال

يك إلحيإة وإلخطوبة وإنتهإًء بإلوإجبإت  -فقط يتضمن توضيح أسس إلحيإة إلزوجية وتكوين إألرسة منذ إختيإر رسر

 وإلحقوق إلزوجية حتر تكون لهمإ فكرة وإضحة عن إلزوإج تسإعدهم عىل بنإء أرس سليمة. 

ي إإلختيإر إلمنإسب -4
حث إلجإمعإت وإلمرإكز إلحكومية عىل عمل ورشإت عمل وندوإت ومؤتمرإت للتوعية إلشبإب ػ 

يك إلحيإة  . لشر

 تقوم -5
ْ
ي  جتمعإلم وجمعيإت إلحكومية وإلجمعيإت إؤلعالمية إلمؤسسإت أن

وجير   إألرسية بنشر إلتوعية إلمدن   
 للمير

وجير   وغير   
إت من بذلك مستفيدين إلمجتمع؛ عىل مخإطر إلطالق من وإلتحذير حٍد سوإء، عىل إلمير  إلمطلقير   خي 

ي  من أهمية لهإ ِلمإ إلزوجية،
ي  إلطالق حصول تجنب عىل إلمسإعدة ػ 

 إلمجتمع.  ػ 

يإتهم من جديد وفق إنفصل ووضع لهم برإمج بنإء نفسية للممإرسة حتوفير مركز تأهيل لكل من إلجنسير  لمن -6

تجيه صحيحة  .سير

 

حات:   المقب 

 عمل درإسة عن صدمة مإ بعد إلطالق  -1

ي إلمنإطق إلمحررة مإ بعد دإعش -2
 عمل درإسة ميدإنية ألعدإد إلمطلقإت ػ 

ي يغلب فيهإ إلطالق  -3
 إجرإء درإسة ميدإنية عن إإلعمإر إلتر

 

 :المصادر

وت  –دإر صإدر :منظور، لسإن إلعربإبن   .  10/225 –فعل إلطإء  –بإب إلفإن  –بير

ي إلفقه وإلقضإء، بغدإ د،
 1977إحمد: إلكبيسي وإلقإنون. إألحوإل إلشخصية ػ 

، ي
  http://www.anazahra.com/1808إلزوإج إلمبكر سيئإته أكي  من ؤيجإبيإت، مقإل منشور عىل إلموقع:  :زينب إلديرإن 

مركز  جإمعة إلملك سعود، كلية إآلدإب، إلمطلقين وسمإت أسبإبه إلزفإفل عمر: طالق مإ قب بنخإلد ، نيعإإلرد

 2008،ث بحو

ي عإم :دمحم عبد إلنإرص إلزرفه،
ي إلفلسطينية ػ 

ي إإلرإص 
ة تحليلية بحث مقدم إىل إلجإمعة درإس 2007-1996إلطالق ػ 

 2008قسم إلجغرإفية، -غزة كلية إلدرإسإت إلعليإ إؤلسالمية

: إلزوإج وإلطالق، دإر إلفكر، إلطبعة إإلوىل،    135 2008إلشطإوي محمود عىلي
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