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 ظاهرة الطالق وأثارها السلبية على األسرة

 اسراء شرشاب عايد م.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراق /  

 ة كلية التربية للعلوم اإلنساني -جامعة ذي قار 

 الملخص العربي 
 

ســيرة النبويــة االســرة ةمجموعــة مــن اال اديــ  و  ــ  , كمــا تناولــ  ال اآليــاتتناول القران الكريم الزواج و االسرة في مجموعة كبيرة من 
 على اهمية الزواج و تكوين االسرة و تربيــة االوالد ممــا يســاعد علــى اســتقرارها ام ان كثيــر مــن االلــور ال ينالزــا المســلم اال ةــالزواج   و

س انتقاما و ال تشــايا و ال هروبــا مــن االصل في الزواج عدم الطالق , و يبقى الطالق تشريعا استثنائيا و  ال لحاالت خاصة لدا فلي 
 موالزة المسؤولية  

ام يعد الطالق مشكلة التماعية و نفســية و هــو ةــاهرة عامــة فــي لميــ, المجتمعــات , و يبــدو انــ  يــزداد انتشــارا فــي مجتمعاتنــا         
و مــا افرنتزــا هــغي التغيــرات مــن مشــكالت  فــي االنمنــة الحديثــة نتيجــة للتغيــرات االلتماعيــة و االتتوــادية و التحــول التكنلــولي الزائــل

هددت مكانة االسرة و استقرارها و الطالق هو اةغض الحالل شرعا لما يترتب علي  من اثار سلبية في تفكــا االســرة و نيــادة العــداوة و 
مــن االضــطراةات النفســية الــى البغضاء بين الزولين و االثار السلبية على االطفال و من ثم االثار االلتماعية و النفسية العديدة بدءا 

 لــول لــ  ســ يا  إليجــادالسلوك المنحرف و الجريمــة و ريــر ملــا  لــغلا تزــتم الــدول و االن مــة ةــالطالق و تجــرت البحــو  و الدراســات 
 االسر على موالزة التحديات و القدرة على البقاء    إلعانة

 د   تكوين االسرة    ةاهرة عامةالكلمات المفتا ية   الطالق    مشكلة التماعية    تربية االوال

Abstract 

     The Holy Qur’an deals with marriage and the family in a large group of verses, and the 
Prophet’s biography also deals with the family with a group of hadiths and urges the importance of 
marriage family formation and child-rearing, which helps its stability, as many wages are only 
obtained by a Muslim through marriage. And the principle in marriage is not to divorce, and divorce 
remains an exceptional legislation and a solution to very special cases, so it is not revenge, not a 

cure, nor an escape from facing responsibility.           .                           

       As divorce is a social and psychological problem and it is a general phenomenon in all 
societies, and it seems that it is increasing in our societies in modern times as a result of social and 
economic changes and the tremendous technological change and what these changes have 
produced of problems that have threatened the status and stability of the family and divorce is the 
most despicable one. It is legally permissible because of its negative effects on the disintegration of 
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the family, the increase in hostility and hatred between spouses, the negative effects on children, 
and then the many social and psychological effects, ranging from psychological disorders to deviant 
behavior, crime and so on. Therefore, states and systems are concerned with divorce. Research 
and studies are conducted to find solutions to it in an effort to help families face challenges and 

survive.                                                                         
 

 المقدمة :
يعتبر الطالق مشكلة التماعية ونفسية , وهو ةاهرة عامة في لمي, المجتمعات , ويبدو أن  يزداد انتشارًا 
في مجتمعنا في االنمنة الحديثة , نتيجة للتغيرات االلتماعية واالتتوادية والتحول التكنولولي الزائل وما 

واستقرارها , والطالق هو أةغض الحالل شرعًا لمـا االسرة    مكانةأفرنتزا هغي التغيرات من مشكالت هددت  
يترتـب عليـ  مـن أثــار سـلبية فـي تفكــا االسـرة ونيـادة العــداوة والبغضـاء بـين الــزولين واالثـار السـلبية علــى 
االطفـال , ومـن ثــم االثـار االلتماعيــة واالثـار النفســية العديـدة بـدءًا مــن االضـطراةات النفســية  لـى الســلوك 

  المنحرف والجريمة
االســر  إلعانــةســ يًا  , لــول لــ  إليجــاد لــغلا تزــتم الــدول واالن مــة ةــالطالق وتجــرت البحــو  والدراســات    

 على موالزة التحديات والقدرة على البقاء 

 المبح  األول :

 أواًل : مفهوم الطالق.
ــد     ــرك وبعـ ــى تـ ــ"و وبمعنـ ــ"و و وأطلـ ــل وطلـ ــن فعـ ــت" مـ ــالق مشـ ــة : الطـ ــ(i)لغـ ــًا مـ ــت" أيضـ ن , والطـــالق مشـ

االنطالق وهو األرسال والترك ةعـد االمسـاك , ويقـال طلقـ  الـبالد فارتتزـا وطلقـ  القـوم تـركتزم كمـا يتـرك 
 (ii)الرلل المرأة 

والطــالق فــي الشــرع : هــو  ــل راةطــة أو ميثــاق العالتــة الزوليــة , و ــل عقــد النكــا  أو ةعضــ  وانزــاء    
 (iii)  مراقبة القضاء الزواج الغت يمارس  الزوج ونولت  , كل ةحسب شروط  تح

ــي    ــرت الكلـ ــا االسـ ــاهر التفكـ ــن م ـ ــر مـ ــو م زـ ــالق : هـ ــيولولي للطـ ــل السوسـ ــدة  ,والتعريـ ــار الو ـ وانزيـ
 ,وكــغلا انحــالل االدوار االلتماعيــة المرتبطــة بزــا والــغت ةمولبــ  تتوــدع االســرة ةشــكل نزــائي ,االســرية

ويحـد  هـغا نتيجـة لتعـاةم ,متبقـي معـ  فينفول الزولان ويربى الطفل من تبل أ د الوالـدين أت الطـرف ال
 (iv)الخالفات بين الزولين  لى درلة ال يمكن ادراكزا 

بنـاًء  أثر  كم تضائي يعـد  ,اما الطالق من القانونية : طريقة تانونية النحالل الزواج في  ياة الزولين   
 (v)على طلب أ دهما أو كليزما لسبب من األسباب التي  ددها القانون 
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وين ـر  ليـ   ,ن النا ية النفسية : يرى علماء النفس أن الطالق هو أ د أنواع االضطراب النفسياما م    
والتي تكون سببًا للوعوبات في الزواج , فالطالق م زـر لتلـا  ,ةأن  عبارة عن عدم التالؤم بين شخوين

 (vi)الحياة التي ينعدم فيزا التكيل 
تمــاع ةــأن الطــالق هــو االنزــاء القــانوني لــزواج معتــرف ةــ  ومــن النا يــة االلتماعيــة : يــرى علمــاء االل   

وتنجم عن عالتات التماعية رير سليمة  ,وين ر  لي  على أن  ةاهرة التماعية تنب, من المجتم,  ,رسمياً 
 (vii)عالتة الزواج والسما  لكل طرف ةح" الزواج مري أخرى  إلنزاء, وبأن  ترتيب ن امي 

 اوية.ثانيًا : الطالق في االديان السم
الـغت يوـدر ةـ   كـم مـن  ,تختلف الديانات فيما بينزا في اةا ة  ل راةطة الزواج ةالطالق أو التطليـ"   

القضاء , وتتأثر التشريعات الوض ية ةالديانة التي تعتنقزا أرلبية الجماعة التي تخضـ, لزـغي التشـريعات , 
طب" تواعـد الديانـة فـي  كـم انزـاء الـزواج وتعـدد بل ت ,ن رًا للولة الوثيقة بين ن ام الزواج والعقيدة الدينية
 (viii)الشرائ, المطبقة في البلد الوا د م, تعدد األسباب 

, فكـان الرلـل يطلـ" نولتـ    كن ام تبـل مجيهـ  كحـ" للرلـل يمارسـ  ,فالطالق في اإلسالم كان معروفاً    
 لألضــرارســلوب يســتخدم يرلعزــا مــا دامــ  فــي عــدتزا , وكــان هــغا االن ولــ  أ ,أت عــدد يشــاء مــن المــرات 

ةالزولـة , فعنــدما لــاء اإلسـالم بتشــريعات  كــان يزــدف االتـالل تــدر االمكــان مـن االضــرار ةــالزوج والزولــة 
على ةقاء واستمرار الحياة الزولية ,  ال أن  في نفس الوت  ال يجعل الزواج تيدًا يقيد ة  االنواج ,   ظللحفا
يـة مسـتحيلة البقـاء , ولكنـ  لعلـ  كمـا تيـل أةغـض الحـالل , لعل ل  مخرج  ما اصبح  الحيـاة الزول  وإنما

وملــا للحــد مــن الطــالق أو عــدم االلتجــاء  ليــ  فــي كــل  ــال ويعــزن هــغا القــول الحــدي  النبــوت الشــريل 
 (ix))أةغض الحالل عند هللا الطالق( 

ما ة فــالطالق فــي الشــرع اإلســالمي مــن  ــ" الرلــل و ــدي ولــيس كالــديانات االخــرى ,  يــ  ان مــن ســ   
اإلســالم أنــ  لعــل الطــالق مــن  ــ" الرلــل والعوــمة فــي يــدي , ألن الرلــل ةمقتضــى عقلــ  ومزايــاي يكــون 
أصــبر علــى مــا يكــري مــن المــرأة فــال يســارع  لــى الطــالق ةكــل رضــب أو ســيهة , فــالمرأة أســرع مــن الرلــل 

ةالمبادرة لحل عقدة وليس عليزا من تبعات الطالق مثل الغت على الرلل فزي ألدر   ,رضبًا وأتل ا تماالً 
,  ال أن هغا ال يزمل  " المرأة في طلب الطالق من القاضي اما وت, عليزـا ضـيم أو ضـرر ال (x)الزولية

, ونتيجة لخطورة الطالق وأثاري فـي االسـرة , فقـد وضـ, اإلسـالم عـددًا مـن االلـراءات (xi)تستقيم مع  الحياة
فعلـــى الـــزواج أن يعـــي نولتـــ  ويرشـــدها ويـــغكرها  والمرا ـــل لمحاولـــة تحاشـــي وتوعـــ   فمـــن نا يـــة المرا ـــل

فاما لم يولحزا فعلية أن يزجرها في المضج, , وإما لم يفد ملا الـان لـ  ان يضـربزا ةحيـ  ال   ,بوالباتزا
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ي :  ىزــا أضــرار أو تشــوبزا كمــا تــال تعــاليحــد  في ِا فِِ  وه  ر  ِا َواهنَِِّ  وه  ِا َفع َِِّ  وَزه  اف وَن ن َِِ  ي َتخَِِ  ِِ ت َوالالا
ِا َسب ياًل إ نا َّللااَ َكاَن َعل يًّا َكب يًراالنَمَض  ه  غ وا َعَلين ِا َفإ نن َأَطعنَنك من َفاَل َتبن ر ب وه  ع  َواضن   (xii)اج 

 ,وأما لم يفلح ملا في االصال  ولب االلتجاء تبـل الطـالق  لـى عـرر أمـر الـزولين علـى مجلـس عـائلي
ِن تعالى :  يتألف من  كمين من أهل الزوج والزولة , وكما تال َعث وا َحَكًما مِِّ  َما َفابن ن ه  َقاَق َبين ت من ش  فن َوإ نن خ 

ا َخب يِِرً  اَن َعل يمًِِ ا إ نا َّللااَ كَِِ مَِِ َنه  ُ  َّللاا  َبين اَلًحا ي َوفِِِّ  يَِِدا إ وِِن ا إ ن ي ر  ِن َأهنل هَِِ ا مِِِّ  واما لــم يســتطي,  اَأهنلِِ    َوَحَكمًِِ
, تجـاء  لـى الطـالق وانزـاء العالتـة الزوليـة ةوـفة رسـمية ولـب االل ,مجلس التحكم أن يوف" بين الزولين

 (xiii)وملا لتعغر الموالحة هغا ما يخص المرا ل 
فقـد رتــب اإلســالم علـى الــزوج عــددًا مـن االعبــاء الماليــة وااللتماعيـة تجــاي الزولــة  ,امـا مــن االلــراءات    

تبـل اتدامـ  علـى طـالق  ,بر األمـروالتي من شأنزا ان تدف, الزوج  لى ضبط النفس وتد   ,واالبناء والمجتم,
 (xiv)نولت  ربما يؤدت ةالتالي  لى تحاشي وتوع  أو االتالل من نسبت  في المجتم, 

 ثالثًا : أنواع الطالق في اإلسالم.
ن رًا لخطورة الطـالق والنتـائا المترتبـة علـى انزيـار البنـاء االسـرت , سـواء كـان علـى صـعيد الزولـة أو    

علـــى االبنـــاء والبنـــات فـــي االســـرة , فـــأن عواتـــب عمليـــة الطـــالق تـــد تكـــون وخيمـــة  الـــزوج أو عائالتزمـــا أو
يوعب التكزن بنتائجزا  ومن هغا المنط" فقد  دد الشرع أنـواع الطـالق القـانوني الشـرعي و الـة وتوعـ  , 
وتد يكون الطالق بلفي صريح وتد يكون بلفي كناية ريـر صـريح وفـي كلتـا الحـالتين فقـد لـاء ترتيبـ  علـى 

 (xv)النحو التالي :

الطالق الرلعي : وهو الطالق الـغت يسـتطي, الـزوج فيـ  اعـادة مطلقتـ   لـى عوـمت  دون عقـد أو   1
ةشــرأ أن يــتم ملــا فــي أيــام العــدة والبالغــة ثــال  , ودون رضــاها أما أبــ  الرلــوع , مزــر لديــدين 

و الطــالق علــى الق رل يــًا  ال المكمــل لــثال  أو الطــالق تبــل الــدخول , أطــأشــزر , ويعتبــر كــل 
 (xvi)مال أو أت طالق ينص أن  ةائن 

الطالق البائن بينون  صغرى : وهو الطالق الغت يحد  بين الـزولين وتنتزـي معـ  العـدة )المزلـة   2
التي  ددها الشرع للعودة( , فبعد انتزاء مدة العـدة , اما مـا  ـد  توافـ" بـين الـزولين علـى اعـادة 

بد أن يتم من خالل عقـد ومزـر لديـدين مـ, رضـى الزولـة الحياة االسرية مرة أخرى , فأن ملا ال
 (xvii)بغلا 

الطالق البائن بينون  كبرى : وهـو الطـالق المكمـل للثالثـة وهـي المطلقـة التـي طلقـ  ثـال  مـرات   3
على فترات متباعدة أو الطالق تبل الدخول أو طالق القاضي أو الطالق ةاتفـاق الـزولين مقابـل ,

, وهنا ال يستطي, الزوج اعادة مطلقتـ   لـى عوـمت   ال ةعـد نوالزـا  شيء سواء كان مااًل أو ريري
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من أخر )المحلل( والدخول بزا , ومـن ثـم انزـاء عالتتزـا بزولزـا الثـاني أمـا ةـالطالق أو المـوت , 
 (xviii)ويكون ةعقد ومزر لديدين , ورضى الزولة 

  يـتم االنفوـال بـين وهناك طالق أخر رير رسمي سـمي ةـالطالق الوـام  , وهـو الزجـر , وفيـ     
الــزولين ويبقيــا تحــ  ســقف وا ــد دون أت ارتبــاأ بينزمــا أو اتوــال علــى الــررم مــن  رصــزما علــى 
العالتــة أمـــام اوالدهمـــا وأمـــام المجتمــ, مـــن  ولزمـــا , وملـــا لقولــ  تعـــالى : )والالتـــي تخـــافون نشـــونهن 

 (xix)فع وهن واهجروهن في المضال,( 

 سالم.رابعًا : كيفية وقوع الطالق في اإل

الطالق هو فسخ عقد الزواج بين الـزولين وبـ  تنتزـي العالتـة الزوليـة فيمـا بينزمـا , ويـتم الطـالق بـين    
الزولين فعليًا عندما يقول الزوج لزولت  بلفي صريح )أن  طال"( , وفي هغي الحالة تنفوم عـرى الـرواةط 

وثي" وأن كان الطالق تد تم ةالفعل  وتد بينزما , ويتب, ملا استخراج ورتة طالق من المحكمة الشرعية للت
وهنـا يقـ, , يتعل" لفي الطالق ةشروأ كأن يقول : )أن  طـال"  ن فعلـ  كـغا أو  ـد  منـا كـغا     الـخ( 

الطالق أن أت  الزولة ةما يخالف رغبة الزوج  ويعـد هـغا الطـالق طالتـًا سـنيًا , أت طـالق صـحيحًا وفـ" 
ق التي تخرج عن الشروأ الوـحيحة للطـالق , فتسـمى طالتـًا بـدعيًا الشريعة اإلسالمية  أما  االت الطال

, أو لـف صـيغة الطــالق ةقوـد  يقاعـ  أكثــر  الـوطيء, أت  رامـًا , مثـل الطـالق فــي أيـام الحـيض , وبعــد 
 (xx)من مرة 
أو العـرف  ,ةألفـاظ تحتمـل  ـل عقـد النكـا  ولـم يخووـزا الشـرع ,ويتم الطالق أيضًا بلفـي ضـمني   
ت يتم البـ  فيزـا مـن خـالل تـانون اال ـوال الشخوـية لتلـا الدولـة , علـى أن تكـون موثقـة ا تماال   ول

 (xxi)في المحاكم الشرعية فيزا 

 المبحث الثاني : أسباب ظاهرة الطالق وتداعيات .
 أواًل : أسباب الطالق.

لـى مـا تبـل تـد ترلـ,   ,وانمـا هـو نتيجـة تراكمـات نفسـية والتماعيـة طويلـة  ,الطالق ليس  ـد  مفـال     
الزواج واتود بغلا طريقة االختيار والرؤية الشرعية واستقاللية الزوج في ترار الزوج , ثم ةعد ملا ا دا  

ا وفشـل الـزولين أو أ ـدهما فـي تحمـل مسـؤولية الـزوج , فتمـوت المـودة والر مـة ,الحياة الزوليـة وتراكماتـ 
وتحقيـ" التـرك واالطـالق لكـل منزمـا , والتزـد تح  وطأة هغا الفشل , وال يبقى سوى انفوـال تلـا العـروة 

العلمـاء فـي كافـة التخووـات بدراسـة عالتـة الــزواج وأسـباب الفشـل والمتغيـرات وثيقـة العالتـة بـغلا لعلزــم 
 (xxii)يساعدوا على التقليل والحد من ةاهرة الطالق 
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عب أن يكـون وتتعـدد تلـا األسـباب وتتشـعب فمـن الوـ ,وتختلف أسباب الطـالق مـن مجتمـ,  لـى اخـر    
لزا سبب وا د بل عادة مجموعـة أسـباب , كمـا تولـد هـغي ال ـاهرة االلتماعيـة فـي كافـة المجتمعـات  تـى 
في المجتمعات التـي تحرمـ  دينيـًا مثـل المجتمعـات المسـيحية , ففـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي مدينـة 

وأسباب اتتوادية وتدخل أهـل الـزوج أو  ,أوهايو ترل, أسباب الطالق  لى : االدمان على المسكرات والزنا
الزولة في  ياة وشؤون الزولين  وفي دولة المغرب أسباب الطالق  لـى : عـدم االنجـاب , وغيـاب الـزوج 

 (xxiii)وعدم توفر اال تيالات األساسية من مأكل وملبس وريري للزولة  ,مدة طويلة
العراتي من  ي  التغييـر االلتمـاعي  اما في المجتم, القطرت الغت يتشاة  في خوائو  م, المجتم,   
والتي ترل, أسبابزا كما  ,الغت تال انتاج النفط الغت كان أ د العوامل المسؤولة عن ارتفاع نسبة الطالق,  

وسـوء الخلـ" ,وعدم التفاهم واهمال شؤون االسرة , وردت في سجالت المحاكم  لى الخالفات بين الزولين 
ــر ــ" واالنســـجا ,والمعشـ ــد الشـــريكين والخيانـــة  ,م والرغبـــة ةـــالطالق وعـــدم االنجـــاب وعـــدم التوافـ ومـــرر أ ـ
 (xxiv)وتدخل األهل في  ياة الزولين ,الزولية 

وتشير اال واءات  لى أن النسبة األكبر من  االت الطالق تق, بين المتزولين  ديثًا ,  ي  تول     
, (xxv)لعــام الثــاني مــن الــزواج% خــالل ا21,5% بينمــا تقــل النســبة  لــى 34نســبة الطــالق فــي العــام األول 

 ومن خالل ملا يمكن أن نحدد أسباب  دو  ةاهرة الطالق  لى :

تدخل األهل ةشؤون الزولين : وهي وا ـدة مـن األسـباب التـي تـؤثر علـى طبيعـة العالتـة الزوليـة   1
مــن خــالل أثــارة المشــاكل والخالفــات التــي تنشــأ بــين الــزولين , فزنــاك مــن الزولــات مــن تكشــف 

تتزـــا بزولزــا وتنقلزـــا  لـــى أهلزــا خووصـــًا أن هنــاك مـــن األهـــالي مــن تنقوـــزم الخبـــرة أســرار عال
واالستشارة والرأت فيتسببون في ا دا  مشكلة وملا من ةاب نوـرة أبنـتزم وبالتـالي هـغا يقـود  لـى 
نتائا وخيمة , وكغلا الحـال ةالنسـبة للـزوج فتـدخل األهـل فـي شـؤون  الخاصـة فينشـأ بـغلا خـالف 

 ألثبـات ع بين الزولين ويؤدت ةالتالي  لى التعوب من تبل كال الطرفين في محاولـة ويشتد الورا 
 (xxvi)الطالق بينزما  ةإيقاعالغات دون مراعاة ما ينتزي  لي  صراع األهالي من تدمير لألسرة 

ــا الطـــالق   2 ــتند عليزـ ــة التـــي يسـ ــباب الزامـ ــن األسـ ــادت مـ ــد العامـــل االتتوـ ــادت : يعـ العامـــل االتتوـ
ــة والفقــر وخاصــة ومــا تعرفــ ــاة العوــرية مــن ارتفــاع فــي التكــاليل وانتشــار البطال  فأصــبح    الحي

العديد من االسر العراقية ت ـي  فـي ةـروف التماعيـة واتتوـادية صـ بة وتـد تزيـد هـغي ال ـروف 
ــغي  ــديل لزـ ــل بـ ــى الطـــالق كحـ ــان  لـ ــن األ يـ ــر مـ ــي الكثيـ ــي فـ ــد تنتزـ ــين الـــزولين وتـ ــجار بـ ــن الشـ مـ

 (xxvii)المشاكل 
: الخيانـــة الزوليـــة وا ـــدة مـــن أهـــم أســـباب الطـــالق , فعنـــدما يقـــيم أ ـــد الـــزولين  الخيانــة الزوليـــة  3

عالتــة محرمــة مــ, طــرف ثالــ  يكــون هــغا مؤشــر علــى انزيــار فعلــي للحيــاة الزوليــة , فــاألنواج 
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ــة  النـــالحون فـــي عالتـــاتزم الزوليـــة ال يســـقطون ةســـزولة فـــي بهـــر الخيانـــة  تـــى لمـــرة وا ـــدة كفيلـ
ليــة فعنــدما تكشــف مــن الوــعب أن لــم يكــن مــن المســتحيل أن تســتمر ةالقضــاء علــى الحيــاة الزو 

 (xxviii)العالتة الزولية 
الــزواج المبكــر : يعــد وا ــد مــن األســباب الخطيــرة التــي تــؤدت  لــى الطــالق , فالــغين يتزولــون فــي   4

اعمار صغيرة يفقدون في االرلب النضا النفسي وااللتمـاعي لكـونزم ال نالـوا فـي مر لـة المراهقـة 
ر فيزــا الغضــب والتســرع فــي اتخــام القــرارات وعــدم القــدرة علــى موالزــة الوــعوبات التــي التــي يكثــ

توالززم في  ياتزم وعجزهم في التكيل م, العديد من المواتف االلتماعيـة المختلفـة ةسـبب عـدم 
امــتالكزم الخبــرة أو المرونــة أو النضــا فيمــا يتعلــ" ةــالطرف األخــر والشــريا فــي الحيــاة الزوليــة , 

دهم رير مؤهلين لفزم معنى الحياة الزولية ومسؤولياتزا وقيمتزا فتكثـر المشـاكل ويوـعب لزغا نج
التفاهم واالنسجام بينزم مما يجعل الطرفين يبتعد كل منزا عن االخر في سلوك  وعواطفـ  وافكـاري 

 (xxix)ولن يكون أمامزا  ال اللجوء  لى أةغض الحالل وهو الطالق 
يلعب الفارق في عمر الزولين دور أساسـيًا فـي  ـدو  المشـاكل  الفارق في العمر بين الزولين :  5

والخالفــات بــين الــزولين ألن االخــتالف فــي االعمــار يترتــب عليــ  اخــتالف فــي الميــول والرغبــات 
ألن كل وا د مـن االطـراف يكـون مـن ليـل لـ  افكـاري وطريقتـ  فـي أسـلوب الحيـاة وتعاملـ  يختلـف 

ام والتفاهم بين الـزولين فيـؤدت  لـى  ـدو  الوـراعات عن الطرف االخر مما يسبب عدم االنسج
 (xxx)والتوترات التي تنتزي  لى تفكا االسرة وانزيارها 

عمــل المــرأة خــارج البيــ  : والــغت يعــد مــن أهــم العوامــل المســاعدة علــى  ــدو  الطــالق ملــا ان   6
مــن  العمــل سيســاعدها علــى الحوــول علــى ميزانيــة خاصــة بزــا تجعلزــا أتــل اعتمــادًا علــى نولزــا

النا يـــة الماديــــة كمــــا أن تطــــور مركزهــــا االلتمــــاعي هـــو االمــــر الــــغت يشــــعرها ةحريتزــــا وقيمتزــــا 
ــوق  ــول الحقـ ــة  ـ ــتعدادًا للمناتشـ ــر اسـ ــا أكثـ ــا ويجعلزـ ــدم عملزـ ــن عـ ــر مـ ــاة أكثـ ــي الحيـ ــيتزا فـ وشخوـ

, وتـد يكــون عمــل المـرأة ســببًا فــي  ـدو  الطــالق وخاصــة (xxxi)الزوليـة وشــؤون االسـرة مــ, نولزــا
 (xxxii)االطفال وعدم تدرة المرأة على التوفي" بين البي  والعمل  ةعد انجاب 

العنــف الجســدت والعـــاطفي : أخطــر مـــا يمكــن أن يضــرب العالتـــة الزوليــة هـــو االيــغاء الجســـدت   7
)الخشــونة والعنـــف والضـــرب( , وكــغلا االيـــغاء العـــاطفي )الالمبــاالة والســـخرية واالهانـــة والشـــتائم( 

يد الحب نفغ من الحياة الزولية وان صبر الزوج نفغ أيضـًا فبـداًل واللجوء  لى االيغاء يعني أن رص
من  ل الحوار ةالكلمات تستخدم الشتائم والكلمات     فأت  ياة نولية يمكن ان تستمر فـي هـغا 

 (xxxiii)المناخ 
تعدد الزولات : كثيرًا ما يق, الطالق ةسـبب ولـود أكثـر مـن نولـة فتحـد  الخالفـات والمشـكالت   8

ين الزولــات أو اوالدهـم , ةسـبب تقوـير الرلــل فـي والباتـ  الماليـة وااللتماعيــة والوـدامات مـا بـ
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تجاي اسـرت  أو هجـري لزولتـ  هـغا مـا يجعـل لـو االسـرة دائمـًا متـوترًا ممـا يـؤدت  لـى انزـاء العالتـة 
الزوليــة أمــا تبــل الــزوج للــتخلص مــن المشــاكل أو بنــاءًا علــى رغبــة الزولــة لعــدم تحملزــا ال ــي  

 (xxxiv)في  ياة مضطربة  واالستمرار
ــية االفـــراد , وفـــي   9 ــرًا فـــي تشـــكيل شخوـ اخـــتالف الطبـــاع :  م تلعـــب التنشـــهة االلتماعيـــة دورًا كبيـ

تحديد االدوار المتوت, من الفرد اداؤها في المستقبل , فكلمـا نشـأ الزولـان فـي وسـط مختلفـين أدى 
لطة ديكتاتوريـة , فـي  ـين ملا  لى  دو  المشاكل بينزما , فقد ينشأ أ د الـزولين فـي اسـرة متسـ

تكون نشأة االخر في اسرة ديمقراطية , مما يحد  فـي النزايـة صـداتًا بـين الـزولين تـد يـؤدت  لـى 
 (xxxv)الطالق 

ضعف الوانع الديني واالخالتي خاصة في المجتمعات المدنية وهـغا مـا يـؤدت  لـى نيـادة  ـاالت   10
واج سـواء مـن لزـة الرلـل أو مـن لزـة الطالق , وكغلا االخالل ةالشروأ المتف" عليزا تبل الـز 

 لى عدم االستقرار العائلي وتعغر الوصـول  لـى  لـول للمشـاكل والعوامـل التـي   ةاإلضافةالمرأة ,  
 (xxxvi)تؤدت  لى التوتر والتفكا في المحيط االسرت فيكون الطالق هو الحل الحاسم 

 لـى  ـدو  الطـالق ,  عدم االنجاب : أن عجز أ د الزولين عـن القيـام بزـغي الوةيفـة تـد يـؤدت  11
 (xxxvii)وملا لرغبة االخر في االنجاب و ب األطفال التي تكتمل سعادة االسرة بزم 

االدمان على المسكرات : يعد االدمان على تناول المسكرات وا د من األسـباب التـي تـؤدت  لـى   12
ى انزيار العالتة الزوليـة ويحـد  الطـالق , ألن أدمـان الـزوج علـى تنـاول المسـكرات يـنعكس علـ

ســلوك  وتوــرفات  الزوليــة ةوــورة ســلبية, فيفقــد العقــل فيــؤدت  لــى تعــرر الزولــة  لــى االهانــة 
واالعتداء ةالضرب المبر  لفقدان  السيطرة والـوعي فـي تلـا اللح ـة هـغا ممـا يجعـل الزولـة تلجـأ 
 لى طلب الطالق هغا من لانب , ومن لانـب ثـاني أن تنـاول المسـكرات واالدمـان عليزـا تجعـل 

انــة الــزوج مــثاًل ســيهًا ألبنائــ  فتقــل قيمتــ  وا تــرامزم لــ  , فضــاًل عــن التقوــير فــي تــوفير مــن مك
متطلبات االسرة وعدم تحمل  المسؤولية ألن لزء كبير من المال يتم استقطاعزا من دخل االسرة 
علــى تنــاول المســكرات , فمثــل تلــا االوضــاع البــد أن تختــل العالتــات الزوليــة ويتوــدع كيانزــا 

 (xxxviii)ةحدو  الطالق  فتنتزي
 (xxxix)نسيان الزوج االثار المترتبة على الطالق خاصة اما كان  ل  اوالد من الزولة   13

 ثانيًا : تداعيات ظاهرة الطالق.
وان  ,الشا أن الطالق يترك ةومت  وأثـاري السـلبية علـى المطلقـين وعلـى اوالدهـم وعلـى المجتمـ, ةاسـري   

وفيمــا يلــي  (xl)لطــالق أكبــر ةكثيــر مــن فوائــد ومقاصــد الطــالق الضــرر الــغت يقــ, علــى هــغي الفهــات نتيجــة ا
 سوف نتناول أثار الطالق على لمي, اطراف المشكلة :
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 االثار السلبية للطالق على المرأة :-1
ــمن الكثيـــر مـــن الســـيدات ان الطـــالق يمكـــن ان يكـــون  ـــاًل للمشـــكالت     أو نزايـــة المتاعـــب التـــي ,يضـ

فزنـاك العديـد  ,الطالق أو الخل, تنشأ عن  مشكالت أكبر مـن طاتـاتزم توادفزم في  ياتزم وال يعلمون ان
 , ومن هغي المشكالت :(xli)من المشكالت التي توال  المرأة ةعد الطالق

 أ/ النا ية االتتوادية : 

أن أبرن ما يفعل  الزلزال االلتماعي االسرت )الطالق( على الزولة هو العـون المـالي الـغت كـان يقـوم     
اثناء قيام الحياة الزولية , وخووصـًا اما لـم يكـن لزـا عائـل اخـر أو مـورد رنق ت ـي  منـ   يـاة   ة  الزوج

, فكلمــا كانــ  (xlii)شــريفة كريمــة ةعيــدة عــن المنزلقــات االخالقيــة التــي ال يعوــم منزــا اال صــا ب ديــن تــوت 
فــي الطبقــات  المــرأة تنتمــي  لــى مســتوى اتتوــادت مــنخفض كانــ  أكثــر عرضــ  للمعانــاة الماديــة مــن المــرأة 
 (xliii)االخرى , وخاصة م, رفض الكثير من االنواج المطلقين دف, النفقة لزولاتزم المطلقات 

 ب/ النا ية االلتماعية والنفسية : 
 يــ   ,أن أبــرن المشــكالت االلتماعيــة التــي توالــ  المــرأة ةعــد طالتزــا هــي ن ــرة االخــرين الســلبية لزــا   

كمــا يحملزــا المجتمــ, مســؤولية أكثــر مــن الرلــل فــي  ,اتســم  هــغي الن ــرة )ةالشــفقة وتلــة اال تــرام والتقــدير(
الطــــالق , كمـــــا انــــ  يحـــــد مـــــن تفاعلزــــا االلتمـــــاعي ويقيـــــد  ريتزــــا ويجعلزـــــا تميـــــل  لــــى العزلـــــة والو ـــــدة 

شخوــي مــ, الوضــ, % مــن النســا المطلقــات يعــانين مــن مشــكالت عــدم التكيــل ال42,  م أن (xliv)والخــوف
, وتــد ولــدت  ــاالت مــن النســاء نتيجــة لزــغا (xlv)% يعــانين مــن مشــكالت التكيــل االلتمــاعي32الجديــد , 

, (xlvi)الشعور يتعرر لمشاكل نفسي  مثل االنطواء على النفس والعزلة والقل" واالكتهاب نتيجة لكالم الناس
اوالد مقارنة ةالمرأة التي طلق  مـن دون كما أكدت الدراسات أن هناك ضغط نفسي ةالنسبة للمرأة التي لزا 

اوالد , وهــغا ةســبب المســؤولية التــي فــي رالــب اال يــان تتحملزــا لو ــدها  لــغلا ةــاهرة الطــالق يكــون لزــا 
 (xlvii)تأثيرها السلبي على مستوى الوحة النفسية لدى المرأة المطلقة 

 لــ/ عدم الرغبة في الزواج من المطلقات :
مـن ليـل  لـى  متوارثـةبة للمرأة المطلقة تكون تليلة , وملا العتبارات التماعيـة أن فرصة الزواج ةالنس    

اخـــر ,  يـــ  تكـــون فرصـــتزا الو يـــدة فـــي الـــزواج مـــن رلـــل أرمـــل أو مطلـــ" أو مســـن وبنـــاًء عليـــ  , فـــأن 
يعتبرونزـــا الجـــنس  –ولألســـف ولـــيس الـــدين  –مســـتقبلزا ريـــر واضـــح وم لـــم وتكـــون مجتمعاتنـــا التقليديـــة 

ــزواج االضـــعف ,  ــا ان الـ ــة واتتناعزـ ــهة االلتماعيـ ــم التنشـ ــا وبحكـ ــر  م أنزـ ــون أكبـ ــية تكـ ــا النفسـ ــأن معاناتزـ فـ
)الستر( ةالمفزوم التقليدت , فزي ةطالتزا تفقد هغا الستر وتوبح عرضة   ألن ضرورة التماعية البد منزا  

 (xlviii)الناس  ألطماع
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 األثار السلبية للطالق على الرلل : -2
الق لكن ليس بنفس درلة معاناة المرأة لزيادة فرصت  في بدء  ياة لديدة في أت يعاني الرلل من الط    

وت  ,  ال أن ملا ال يمن, ولود أثار سلبية تق, على الرلل ةسـبب الطـالق , فزنـاك أثـار كثيـرة التماعيـة 
 (xlix)ونفسية وتربوية تق, على الرلل المطل" منزا :

 النا ية المالية : -أ

" االعبـــاء الماديـــة الناتجـــة عـــن الطـــالق مـــن مـــؤخر الوـــداق ونفـــة المـــدة ونفقـــة يتحمـــل الرلـــل المطلـــ    
, االمر الـغت يـنعكس أيضـًا علـى الزولـة الثانيـة (l)و ضانة االوالد مما يضر ةقدرات  المادية لسنوات طويل

ناتجـة واوالدها , هغا أم تبل  ة  نولة اخرى لترعى موالح  واوالدي في ةل ولود االعباء الماليـة عليـ  ال
 (li)عن الطالق 

 النا ية االلتماعية والنفسية :  -ب 

تتأثر مكانة الرلل االلتماعية سلبيًا ةعد الطالق , فيتحمل النقد واللوم من المحيطين وخاصة في  الة    
, ممــا تجعــل المطلــ" يوــاب ةاالكتهــاب واالنعــزال واليــأس واال بــاأ (lii)ولــود أطفــال وكونــ  ســبب الطــالق

ري أوهام كثيرة وأفكار سوداوية وتزويل االمور وتشاةكزا , كما أن هغا االمر يخل" عنـدي وتسيطر على تفكي
الشــا والريبــة مــن كــل شــيء يقتــرب منــ  أو يرنــو نحــوي فيفقــد أفكــاري واالتــزان ةأ كامــ  واالســتقرار والتــوانن 

نة والتماسـا , ةمعنى اخر , توبح ال تتسم ةالثبات , بل التقلب والتضارب وتوـبح أ كامـ  عديمـة الرصـا
فضــاًل عــن التــردد وعــدم التشــوق لمقابلــة االصــدتاء وأن هــغا االكتهــاب وفقــدان التــوانن االلتمــاعي وضــياع 
أمن واستقرار البي  يشوب  تل" من فكرة فشل نواج اخـر أو أنـ  رلـل ريـر مررـوب فيـ  ومشـكوك فيـ  مـن 

 (liii)تبل المخطوبة الثانية لطالتة األولى 

 الق على االبناء :االثار السلبية للط -3
لقد المـ, علمـاء االلتمـاع وعلمـاء الـنفس علـى أهميـة االبـوين فـي تربيـة األطفـال خاصـة وأن دور االم    

لنمــوي وتطــوري لســديًا  ,يعتبــر الــرئيس فــي التنشــهة المبكــرة فــي الســنوات األولــى مــن  ياتــ  كنقطــة انطــالق
والتــي تــنعكس هــغي الفتــرة فــي  ,يــ  فــي الســنوات األولــىوفكريــًا وان ســلوك الطفــل يتــأثر تــأثيرًا ةالغــًا ةأمــ  وأب
, وتتمثل األثار الناتجة عن الطالق على االبناء في (liv)التنشهة على ةاتي  ياة الطفل  لى أن يوبح رلالً 

 عدة أمور منزا :

 النا ية النفسية والجسدية : -أ

ممـا تـد  ,النمـو العـادت لألطفـال مـنم وبالتـالي يحـر  ,الطـالق يحـرم الطفـل مـن رعايـة وتوليـ  االب واالم   
يدف, ة   لى كري أ د الوالدين وربما االثنين معًا , ويـزداد  رمـان الطفـل خووصـًا أما كـان صـغير السـن , 
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عامـًا كلمـا  12 لـى  2ألن ةعض البا ثين ال  وا أن  كلما كان الطالق يوـا ب سـنًا صـغيرًا للطفـل مـن 
  تكــون لــدى الكثيــر مــن األطفــال عقــدًا نفســية يعــانون منزــا , ةحيــ(lv)كانــ  الوــعوبات أشــد ةالنســبة للطفــل
تد يعرضزم هـغا للعـون والجـوع والحرمـان مـن ,  اخرى ز  , ومن لزكثيرًا في  ياتزم المستقبلية هغا من ل

وهــغا الحرمــان مــن النا يــة ,المــوارد الضــرورية لنمــوهم نمــوًا ســليمًا ولتغطيــة متطلبــاتزم األساســية فــي الحيــاة 
ــة وا ــى االنحـــراف خاصـــة فـــي االســـر الماديـ لنفســـية للطفـــل يتعـــداي  لـــى ســـلوك  االلتمـــاعي  م يســـاعدي علـ
 (lvi)الوغيرة 

 النا ية العاطاية : -ب 

الـغين يشـعرون ةـالتمزق العـاطفي بـين الـوالء ألت مـن  ,تشير نتـائا الدراسـات  لـى ارتفـاع نسـبة األطفـال   
لمطلقين , فكل طرف يريد أن يجغب الطفل تجاه  وهغي من كبرى المشكالت التي توال  أطفال ا  ,الوالدين

ف االخر , والزال اال سان للطفل ليتخغ طرفًا في المشـكلة التـي هـي ضـحيتزا الممـزق بـين ر واالساءة للط
والـغت يلقيـ  الطـالق ,الطرفين والغت سيتحمل ونرها طول  يات  , أم أن الضغط النفسي والعـاطفي الكبيـر 

ب علــيزم اتامـــة عوـــيو ,يـــدفعزم للعزلــة واالنطـــواء واالنســحاب  ,التماعيــا علــى األطفــال يســـبب لزــم  رلـــاً 
 (lvii)عالتات التماعية م, االصدتاء 

 التفكا والتشرد واالنحراف : -لــ 
يعطـــي مجـــااًل لزـــم  ,واهتـــزان االســـرة وعـــدم اســـتقرارها ,أن عـــدم االشـــراف علـــى االوالد مـــن تبـــل الوالـــدين   

ف وا تراف مزـن محرمـة , ألن صـدمة انفوـال والـديزم ةـالطالق تكـاد لل ي  في الشوارع والتشرد واالنحرا
 تى ةاتوا فريسة صراعات بين والديزم  ,ةعدما يفقدون معاني اال ساس ةاألمن والحماية واالستقرار  ,تقتلزم

تــد يعوضــ  عــن  ــب و نــان  ,ممــا يفقــدهم الثقــة بزمــا , في ــي  الطفــل ليبحــ  عــن عــالم اخــر لل ــي  فيــ 
رض  في ةعض اال يان  لى الوتـوع فريسـة فـي ا ضـان المتشـردين والـغين يقودونـ   لـى عـالم والدي  مما يع

 (lviii)الجريمة واالنحراف 

 التوويات :

مــن خــالل تن ــيم دورات مســتمرة بزــدف توعيــة المقبلــين  ,تكثيــل دور المؤسســات المدنيــة والدينيــة  1
 االنزيار وكياية المحاف ة عليزا و مايتزا من ,على الزواج ةأهمية االسرة 

وفقـًا للشــروأ والضـواةط السـلمية منزــا  ,مراعـاة األهـل الشــروأ الوـحيحة فـي نواج أبنــائزم وبنـاتزم  2
 مراعاة التواف" الفكرت والعمرت     الخ :

المرئيــة والمســموعة التــي تزــدف  لــى تنــوير ,تكثيــل الحمــالت االعالميــة ةمختلــف وســائل االعــالم   3
 يرات  على االسرة والمجتم, وتأث,وتثقيل المجتم, ةخطورة الطالق 
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من خالل توفير المكان المناسب ليتسنى ل  ممارسـة   ,تفعيل دور البا   االلتماعي في المحكمة  4
ــة ايجــاد الحلــول الممكنــة  التــي تســاعد علــى تحقيــ" التوافــ" بــين الــزولين ,دوري الفاعــل فــي محاول

 والحد من  دو  الطالق ,
 في  ال وتوع مشاكل ,ألهالي انشاء لم يات لتقديم النوح واالرشاد ل  5
 لدراسة ةاهرة الطالق لوض, سبل عاللزا  ,تعاون مختلف القطاعات الرسمية والخاصة  6
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