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 إهداء وشكر

 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدتي، داعًيا هللا بأسماءه الحسنى  
وصفاته العليا أن يخفف كربتها، ويحسن خاتمتها، ويرزقها الجنة جراء 

 حتسابها، وأن يرزقني وأبنائي البر بها... آمين.معانتها وا
تقدم بالشكر الجزيل لمركز بحوث كلية اآلداب بجامعة الملك كما أ 

سعود على تمويل هذه الدراسة وأخص بذلك سعادة الدكتور محمد بن 
عبدهللا المعيذر مدير المركز وزمالءه في لجنة اختيار البحوث الممولة، 

ت الدراسة. وأشكر سعادة الدكتور نايف بن ثنيان وهيئة التحكيم التي أجاز
آل سعود مدير المركز الحالي متمنيا له التوفيق في عمله. كما أشكر 
االستاذ أحمد الهديب في المركز على تفانيه في عمله وسرعة تجاوبه. 
أشكر كذلك أفراد العينة ممن ابقيت اسماءهم طي الكتمان حسب رغبتهم، 

و طليقاتهم قد أفادوا من تجربة الطالق لمواصلة داعيا هللا ان يكونوا 
رحلة العمر دون منغصات، وان يكون فشلهم في الزواج األول حافزا لهم 

 لتحقيق النجاح في زواج آخر، وفي ميادين أخرى...آمين.
                                                                   

 الباحث. 
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 ملخص

تتناول هذه الدراسة الطالالق الالذي يلالي عقالد القالران ويسالبق دخالول  
الالالزوج بالزوجالالة. أرادت الدراسالالة معرفالالة أسالالباب هالالذا النالالو  مالالن الطالالالق 
السريع جدا ، ولماذا يلجأ اليه بعض الشبان، وظروف وقوعه، اضافة إلى 

لرغبالالة فالالي معرفالالة سالالمات المطلقالالين. وخالالالل مرحلالالة جمالالع البيانالالات بالالرز ا
قضالالايا أضالالافية تالالم مناقشالالتها فالالي ثنايالالا الدراسالالةر كطريقالالة اختيالالار الشالالريك، 
ودوافع التعجيل بعقد القران، واألسباب التي تدفع ببعض األسر الى تأخير 

حالالالة مالالن  11عقالالد القالالران حتالالى يالالوم الزفالالاف. تكونالالت عينالالة الدراسالالة مالالن 
حالالة خضالعت للدراسالة.  23لقين في مدينة الرياض، تم انتقاءهم مالن المط

سنة جاءوا مالن خلفيالات متباينالة.  32و 24تراوحت أعمار المبحوثين بين 
ولغالالرض جمالالع البيانالالات فقالالد أسالالتخدمت المقابلالالة المعمقالالة بهالالدف الحصالالول 
على معلومات تفصيلية، اضافة الى اداة "تاريخ الحياة". سالاق المبحوثالون 

اتخاذهم قرار الطالقر كعدم الرضا عن طريقة أختيالار الشالريكة، ما يبرر 
وعدم التجانس الفكري بين الطرفين كأسباب رئيسية للطالق. أتضح أيضا 
ان الالالبعض مالالنهم اسالالتخدم الفتالالرة الواقعالالة بالالين عقالالد القالالران وليلالالة الزفالالاف 
"الموعودة" كفترة تعارف مكنتهم من معرفالة شالريكاتهم ليقالرروا بعالد ذلالك 

سالالتمرار فالالي العالقالالة مالالا دفعهالالم ألتخالالاذ قالالرار الطالالالق فالالي مرحلالالة عالالدم اال
مبكرة تجنبا لصعوبات مستقبلية فيما لو تم الزواج. المبررات التالي سالاقها 
المبحوثون تعكالس نمالط تفكيالرهم، والكيفيالة التالي ينظالرون بهالا الالى مسالائل 
يعتقدون بأهميتها القصوى كالزواج واختيار الشريكر وهي نظرة تنم عالن 

 arrangedي االنعتاق من هيمنالة تقاليالد عريقالة "كالالزواج المرتالب" رغبة ف

marriage  حيث تتضالاءل فالرص الشالبان فالي اختيالار شالريكاتهم دون تالدخل
عدة أطراف. بقرار الطالق فأنهم ربما عبروا عن ثقافة جيل يتأرجح بالين 
تقاليد الماضي ومتطلبات عصر العولمة واالنفتاح الالذي اليالوفر لهالم رغالم 

 خيارات محدودة وهي مفارقة !ذلك اال 
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 الفصل األول
 مقدمة الدراسة

 متهيد:

بعض المواقف كالالموقف الالذي  يصعب التنبؤ بردة فعل الفرد تجاه 
يجمع بين رجالل وامالرأة وجالدا نفساليهما ودون سالابق معرفالة كافيالة شالركاء 
فالالي عالقالالة زواج احالالد شالالروطها أن تتسالالم بدرجالالة مالالن الديمومالالة. وتكمالالن 

ا ستؤول إليه هذه العالقة و ما سالينجم عنهالا مقارنالة الصعوبة في تصور م
بما يمكننا التنبوء به فيما لوجمعنالا وفالي قفالص صالغير غالزال وأسالد جالائع. 
ليس رجما بالغيب قولنا إن مصير الغزال محسوم سلفا فهو حتما لن يأكالل 
األسد، إال إننا قد نتهم بالشعوذة وضرب الرمل لو قلنالا إن الرجالل والمالرأة 

همالالا علالالى مالالا يالالرام وأنهمالالا سيعيشالالان مالالع بعضالالهما سالالنوات سالالتكون حيات
 وسنوات في سبات ونبات ويخلفان صبيان وبنات.

تنطلالالق دراسالالتنا مالالن مشالالهد مشالالابه حيالالث اكتشالالف الشالالريكان  الالالزوج       
والزوجالالةو ومنالالذ مرحلالالة مبكالالرة إن العالقالالة الكيميائيالالة بينهمالالا لالالم تتفاعالالل 

لجال  إلالى خيالار الطالالق  بدرجة كافية بالرغم من سخونة الموقف، ومالن ثالم
لحل موقف ارتأياه  متأزما. هذه الدراسة تسلط الضوء على األسباب التي 

في مرحلالة مبكالرة قبالل أن تكتمالل  بالطالق تدفع إلى إنهاء العالقة الزوجية
. وقد اقتصرت الدراسة على الطالق الذي يقع إبان الفتالرة الزواج عناصر

 فالي ف، وهالو مالا ساليرد تفصاليلهالتي تعقالب عقالد القالران وتسالبق ليلالة الزفالا
 مشكلة البحث.

ولغالالرض جمالالع البيانالالات فقالالد أجريالالت مقالالابالت مالالع مطلقالالين  ذكالالورو       
سالالنة يقطنالالون أحيالالاء مختلفالالة فالالي مدينالالة  32و 24تراوحالالت أعمالالارهم بالالين 

مفردة واستلت النتالائ  مالن مقالابالت  23الرياض. تكونت عينة البحث من 
مالن تالم انتقالاءهم  )حالالة(مفالردة  11أجريت مالع  in-depth interview معمقة

لتالوفرهم علالى عنصالر التمثياللر فهالم يعكسالون والالى  العينة األساسية وذلالك
حد كبيالر سالمات المطلقالين فالي الفئالة المشالار إليهالا، وذكالروا أسالباب طالالق 
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 qualitativeربما كانت شالائعة. اعتمالد البحالث علالى آليالات الدراسالة الكيفيالة 
ات االنثروبولوجيالالالا فالالالي جمالالالع  النوعيالالالةو مالالالن خالالالالل المزاوجالالالة بالالالين أدو

وتفساليرها،  البيانات وتحليلها والمنظور السوسيولوجي في فحص المشالكلة
انطالقا من مساللمة إن الحالدود بالين علالم االجتمالا  واالنثروبولوجيالا ليسالت 
بالالالذات السالالالماكة التالالالي تمنعهمالالالا مالالالن االلتقالالالاء فالالالي تفسالالالير وفهالالالم السالالاللوك 

 االجتماعي.

 

 :The Research problemمشكلة الدراسة 

ازدادت حاالت الطالق في السنوات األخيرة بشكل يبعث على  
القلق، والسيما إن للطالق عواقب غير محمودة على المستويين الفردي 
واالجتماعي، فزيجة من كل خمس زيجات م لها الفشل كما تشير 

و. إن مبعث القلق 1422اإلحصاءات الرسمية في المملكة  وزارة العدل،
تماسك المجتمع وسالمته وإمداده بأعضاء جدد يبدأ من  نابع من حقيقة إن

عتبة األسرة فهي حجر الزاوية في البنية االجتماعية، وهي األساس الذي 
يقوم عليه المجتمع الكبير، وأن الطالق ومشكالت أخرى تعصف بأسرة 
اليوم تشكل معاول هدم في جدار المجتمع، خاصة عندما يتعلق األمر 

طفال الذين يحصدون نتائ  ما يفعله الكبار، وإنها بضحايا الطالق كاأل
حقا لمفارقة غريبة أن يعتدي الكبار على حقوق الصغار دون أن يكون 

 لألخيرين كلمة ورأي في الموضو . 
ومع ذلك فالدنيا ما تزال بخير إذ ليس كل حاالت الطالق تنتهي        

المطلقات لديهم بنتائ  مأساوية كما يتصور البعض، وليس كل المطلقين و
أبناء يخشى عليهم من الضيا ، وليس كل المطلقين والمطلقات ممن 
يندمون على فعلتهم، فهناك الطالق الذي يقع قبل اإلنجاب، وهناك الطالق 
الذي يتم بأسر  من ذلك خالل "فترة الخطوبة" التي ال تتضمن معاشرة 

ترة خطوبة" أو دخول الزوج بالزوجة. وانه لمن قبيل المجاز القول "ف
فبعض المجتمعات المحافظة كالمجتمع السعودي تستعيض عن 

بعقد القران مباشرة دون أن يتمكن الشاب والفتاة   engagementالخطوبة
بدرجة كافية، ومن ثم تنعت تلك الفترة الفاصلة بين   من معرفة بعضهما



-11- 
 

عقد القران و ليلة الزفاف " بفترة الخطوبة" وهي في الغالب فترة ال 
 تطول ألسباب سوف نناقشها الحقا.

تنحصر قضية هذه الدراسة إذن في "الطالق الذي يسبق الزفاف"        
الذي يقع بعد عقد القران دون أن يكون الزوج قد دخل بزوجته أو 
عاشرها، أو انتقلت معه إلى بيت الزوجية. ومع شيو  اعتقاد بأن حاالت 

بزيارة إلى محاكم األنكحة  طالق كهذا قليلة ونادرة، إال إن من يقوم
سيفاجأ بعدد حاالت الطالق المبكر التي يتعامل معها القضاة بشكل شبه 
يومي، مما يدفع إلى التساؤل عما إذا كان األمر ظاهرة تستحق الدراسة 
أم أنها حاالت فردية و محدودة تحدث هنا وهناك ومن ثم ال يوجد ما 

 يبعث على القلق بشأنها. 
ى حقيقة إن جميع حاالت الطالق يتم إدراجها في نشير إل       

إحصاءات المحاكم ووزارة العدل "كطالق" دون تصنيف لنمط الطالق، 
ومتى وكيف وقع، وما إذا كان مبكرا، وهل حدثت معاشرة بين الزوجين 
أم ال. يتم في الغالب كتابة "بكر" في وثيقة الطالق  الصكو لوصف الفتاة 

الدخول بها  على افتراض انها لم تتزوج رجال التي طلقها شريكها قبل 
قبله و انها التزال تحتفظ بعذريتهاو. وعادة فأن القاضي يتحقق من أمر 
البكارة بسؤال الطرفين حول ما إذا كانت المعاشرة الجنسية قد وقعت 
بينهما أم ال إذ ليس هناك ما يمكن فعله أكثر من ذلك.  سوف نقصر 

قين الذكور لمعرفة األسباب التي دفعتهم إلى البحث على حاالت من المطل
ابغض الحالل، وسنناقش سماتهم العامة للخروج بنتائ  قد يجدها البعض 

 مفيدة في فهم جوانب من العالقة الزوجية.
 

 :Significance of  studyأهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة من حقيقة إن معظم الدراسات حول الطالق  
الشائع الذي يقع بعد الدخول بالزوجة سواء طالت  تركز على الطالق

فترة الزواج أم قصرت. إال إن هذه الدراسة تختلف قليال عما هو مألوف 
فهي تسلط الضوء على نمط من الطالق تم تجاهله في دراسات سابقة. 
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غني عن الذكر إن بعض األسر تلجأ إلى اإلسرا  بعقد قران الشاب 
ارفا بدرجة كافية وذلك ألسباب مبررة والفتاة دون أن يكونا قد تع

اجتماعيار منها رفع الحرج عن أهل الفتاة عند زيارة الشاب أهل زوجته، 
ولتمكينه من الحديث اليها في بيئة اجتماعية محافظة ال تسمح باختالط 
الشاب والفتاة قبل عقد قرانهما. يصبح عقد القران والحال كذلك مظلة 

لسائد يصبح زوجا شرعيا للفتاة دون أن شرعية فالشاب وطبقا للفقه ا
يعني ذلك بالضرورة دخوله بها، فذلك أمر يتم تأجيله حتى موعد آخر 
يسمى "ليلة الزفاف" التي يفصلها عن ليلة عقد القران في الغالب أيام أو 

 أسابيع وربما بضعة أشهر وأحيانا فترات أطول من ذلك.
ة يجنب الطرفين  الشاب يرى البعض إن عقد القران بهذه السرع      

والفتاةو المحظورات الدينية "كالخلوة غير الشرعية" التي ربما وقعت 
عندما ال يكونا قد عقدا قرانهما حتى وان توفرت نية الزواج وتحدثت 
أسرتيهما بموضو  زواجهما وحصل القبول. أيضا فأن أسرتي الشاب 

الزفاف بمثابة فترة  والفتاة تعدان الفترة الواقعة بين عقد القران وليلة
وليس الشريكين -خطوبة تستطيع األسرتين  أسرة الشاب وأسرة الفتاةو 

من معرفة بعضهما جيدا وذلك في إطار مقبول شرعا وعرفا وذلك  -فقط
عندما يكون الشاب والفتاة من اسرتين متباعدتين لحميا، علما إن الزواج 

ع السعودي  الرويلي، شائع جدا في المجتم endogamy القرابي أو اللحمي
و بالرغم من تزايد حاالت الزواج االغترابي في السنوات األخيرة 2115

exogamy  ألسباب صحية كزيادة الوعي باألمراض الوراثية الناجمة عن
الزواج اللحمي. وتصبح المشكلة أكثر حرجا لألسرتين عندما ال يحدث 

س مسألة واردة جدا. توافق بين الشاب والفتاة وينتهي أمرهما بالطالق وه
وحسب علم الباحث فأنه لم يقع على دراسة تناولت الطالق المبكر الذي 

و 1998صغيرة وردت عند كلثم الغانم   ةيلي عقد القران سوى الماع
% من حاالت الطالق في محاكم قطر لعامي 21عندما كتبت إن أكثر من 

 م هي حاالت طالق مبكر سبقت الزفاف، مع توصية1994و 1992
الباحثة بضرورة دراسة أسباب ذلك. من هنا تأتي أهمية دراستنا فهي 
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تناقش صنفا من الطالق تم تجاهله من قبل كثيرا من الباحثين الذين كتبوا 

 .في الطالق
 

 :assumptionsتساؤالت الدراسة 

ال تميل إلى فكرة  qualitative نشير بداية إلى إن الدراسات النوعية 
وعوضا عن   ض كما هو معمول في البحوث الكمية،اشتقاق أو توليد فرو

. غني عن الذكر إن ((Robson, 1996ذلك فإنها تكتفي بطرح تساؤالت 
تقوم على فكرة الكشف عن عالقة محتملة بين  hypothesisالفروض 

ومتغيرات تابعة  نتيجة  causes متغيرات مستقلة  أسباب المشكلةو
احث للبرهنة على صحة فروضه أو ، ومن ثم يجهد الب effects المشكلةو

دحضها في الوقت الذي قد يهمل احتماالت وأسباب أخرى للمشكلة ربما 
و 1996برزت خالل مرحلة جمع البيانات كما يشير إلى ذلك روبسون  

. ويثور  grounded theoryوغيره ممن يتحدثون عن النظرية المتجذرة 
ا إذا كان من جدل بين أصحاب التوجهين الكمي و الكيفي حول م

الضروري صياغة فروض أم ال، وهو جدل يعكس التباين في مناه  
البحث االجتماعي. تكتفي هذه الدراسة بتساؤالت بسيطة جاءت على 

 النحو التالي:
 ما المقصود بطالق ما قبل الزفاف؟-1
ما األسباب التي تدفع ببعض الشباب  الذكورو إلى الطالق قبل  -2

 الزفاف؟ 
 المطلقين أو السمات العامة التي تجمعهم؟ ما خصائص -3

وقد تفر  عن هذه التساؤالت فيما بعد بعض األسئلة اتضح أهمية اإلجابة 
عنها، علما إن هذه األسئلة برزت خالل مرحلة جمع البيانات حيث جاءت 

 كما يلي:

 كيف تتم إجراءات الطالق الذي يسبق الزفاف؟ 

 البحث عن شريكة؟ في ما الطرق التي اتبعها أفراد العينة 
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 ما إجراءات عقد القران وكيف تتم؟ 

  لماذا يعجل البعض بعقد القران أو يؤخره إلى ليلة الزفاف وما
 مبررات ذلك؟

 

 :Limitations of the study   صعوبات الدراسة
لالالم يالالتمكن الباحالالث مالالن مقابلالالة الطالالرفين  المطلالالق والمطلقالالةو وتالالم  

مقالالابلتهم والتحالالدث إلالاليهم بشالالكل االكتفالالاء بمطلقالالين  ذكالالورو تسالالنى للباحالالث 
ودي وبالتفصالاليل بحيالالث سالالرد كالالل مبحالالوث حالتالاله مالالع توجيالاله المقابلالالة عنالالد 
الحاجالالة. إن عالالدم مقابلالالة مطلقالالات لالالم يكالالن واردا لمبالالررات ال تخفالالى علالالى 
القاري كصعوبة القيام بذلك ذلك من قبل باحث رجالل، ومالن ثالم اقتصالرت 

ب التالي تالم إيرادهالا فالي الدراسة على رواية المطلقين الالذكور فقالط، لألسالبا
الفصل الثالث. والتماسالا للموضالوعية تقمالص الباحالث عنالد الحاجالة موقالف 
الطرف الغائالب  المطلقالةو بهالدف دفالع المبحالوث إلالى مزيالدا مالن اإلفصالاح 
حالول سالبب الطالالق مالع تالذكير كالل مبحالوث بمسالئوليته كطالرف فاعالل فالي 

قد يعالد  قرار الطالق فالعصمة بيده. وعليه فأن غياب احد إطراف القضية
معوقا. أما المعوق اآلخر فهو غياب البيانات الكمية والجالداول اإلحصالائية 

أنثروبولالوجي،  -في الدراسة، مع التالذكير إن الدراسالة ذات منحالى سوساليو
حيالالالث االعتمالالالاد كالالالان علالالالى مقالالالابالت مفتوحالالالة ال يخضالالالع مالالالا تحويالالاله مالالالن 

لقالة الالذي مقارنالة باالسالتبيان ذو األسالئلة المغ quantifyingمعلومات للتكميم 
يسالالهل تكمالاليم بياناتالاله وعرضالالها بجالالداول إحصالالائية.  يتنالالاول الفصالالل القالالادم 
اإلطار النظري للدراسة حيث يحدد مفهوم الطالالق، والنظريالة التالي تفسالر 

 بعض جوانب القضية مع عرض موجز لبعض الدراسات ذات الصلة.
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