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 آثار العقم االجتماعية واالقتصادية على املرأة

 دراسة ميدانية يف مدينة املوصل

 أمرية وحيد خطاب . م

  36/2/2032 :القبولتأريخ  31/32/2033: التقديمتأريخ 

 

 ةــــاملقدم

  ى  ى  ى  ىۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈٹ ٹ چ 

 – ٩٤الشوووووووووووو     ] چ  ى  ى  ى      ى  ىى  ى  ى  ى   ىى  ى

٠٥] 
انتشةر  ية   إذالجوجةة  أومشكلة طبية مرتبطةة بةالجو   أوالعقم حالة مرضية 

المجتمعةةةا  كايةةةةة ومنعةةةا مجتمعنةةةةا العراصةةةة  والمورةةةل  يارةةةةة لك ةةةر  الحةةةةرو  التةةةة  
تعرض لعا العراق يةل  النةنوا  الماضةية ولتةم ر مواطنيةل بميللةا  الاةاجا  النةامة 

النوويةة الناجمةة  واإلشةعاعا  ر النةيارا  الملييةة والعبةوا  النانةلةالناتجة عن تلجية
جيةام  اإلرةابة بةالعقم  إلة المنةتيممة ية  الحةر  ضةم العةراق ممةا أم   األنةلحةعن 

والعقةةةم مةةةن المواضةةةي  الحنانةةةة التةةة  لعةةةا عمةةةق نلنةةة  لةةةم   …لةةةم  المةةةرأ  والرجةةة  
التحمث بعةا االبةام مةا  أنكما المرأ  يارة( والبحث ييعا من األمور المعقم  )الجوجين

تتاير معالم وتعابير وجععا عنم التحةمث بعةذا الموضةوأل األمةر  إذي ير مشاعر المرأ  
 إلة الذي ي ير لميعن اإلحناس بةالنق  واأللةم والحنةر  وك يةرام مةا تحتةا  سةذ  األنةر 

إيجةةام الحلةةو  لعةةا لمةةا تتكبةةم  مةةن رةةعوبا  اجتماعيةةة نتيجةةة حةةميث النةةاس مةةن جعةةة 
                                                 

 ر / جامعة المو اآلما / كلية صنم علم االجتماأل . 
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 جعةةة أيةةر  رةةعوبا  اصترةةامية ومبةةالع نقميةةة لمعالجةةة العقةةم ومراجعةةة األطبةةا  ومةةن
 . يينااليترار

جةةةانبين سمةةةا الجانةةة  الن ةةةري  إلةةة وانةةةتكماالم للجانةةة  األكةةةاميم  للبحةةةث يقةةةم انقنةةةم 
والجان  التطبيق  توجع  عليعما مباحث نبعة نبق  بمقممةة ويتمة  بنتةاال البحةث 

 وتورياتل عل  النحو اآلت  :

 وصم تضمن تمعيمام و ل ة مباحث : جلانب النظريا

 املبحث األول

وُعنةةةون . المنعجةةة  للبحةةةث وعنةةةون المبحةةةث ال ةةةان  :  أنةةةبا  العقةةةم اإلطةةةار
 . المبحث ال الث : بآ ار العقم االجتماعية والنلنية واالصترامية

يقم تضمن أربعة مباحةث وُعنةون المبحةث الرابة  بمجتمة   : أما اجلانب التطبيقي

لبحةةةث وصةةةم عنةةةون المبحةةةث اليةةةامس بنمةةةاذ  مةةةن حةةةاال   البحةةةث وُعنةةةون المبحةةةث ا
  وأييرام كان  نتاال البحث والتوريا  والمقترحةا  عنةوان  م ،النامس بتحلي  النتاال

 . المبحث الناب  وأرمف البحث أييرام بقاامة المرامر ومليرام باللاة االنكليجية

 اجلانب النظري 

 تمهيد :
االجتماعيون ي  أبحا عم االجتماعية عن األنر  ومشكلتعا  يتحمث الباح ون

وما يترت  عل  وجوم األبنا  من مشكل  اصترامية و قايية وتعليمية متعمم  ولكةن 
س  نتحمث عن األنر  الت  تكتم  بوجوم أبنااعا سذ  األنر  الت  تلتقم ال  مشاعر 

بعةةا إال مةةن ُيحةةرم منعةةا  عميقةةة ومعمةةة وسةة  مشةةاعر األمومةةة واألبةةو  التةة  ال يشةةعر
يعنةةاف يةةرق كبيةةر بةةين األنةةر  التةة  لةةميعا أطلةةا  ومةةا يحةةيط بعةةذ  األنةةر  مةةن عوامةة  
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ايجابية ونلبية وبين األنر  التة  لةيس لةميعا أطلةا  ويعةان  أيرامسةا مةن عةمم الرابةة 
إال ان الحةميث  ،ي  الحيا  لعمم توير األوالم الذين يشرصون حياتعما بالبعجة والمتعة

األنر  الت  ال يوجم ييعا أبنا  ومقترر  علة  األبةوين لةم يةتم الحةميث عنعةا إال عن 
وكمنعا ش   عارض ي  المجتم  وال ينتحق االنتبا  وطبيع  ان التااض   ،عرضام 

عن سذا النوأل من األنةر عنة  تااضةيام عةن مشةاعر األمومةة واألبةو  ومةا تةوير  تلةف 
 . المشاعر من حنينية للحيا  األنرية

  الجاويةةة التةة  عةةالل بعةةا المجتمةة  القةةميم حالةةة األنةةر  التةة  ال يوجةةم ييعةةا ولعةة
للمةرأ  عنةم  أنعلمنةا  إذاأبنا  س  جاوية اللعنة اإللعية الت  تح  بربة األنر  يارة 

الشةةعو  البماايةةة صيمةةة كبةةر  يلةة  صبااةة  االشةةانت  علةة  نةةبي  الم ةةا  يةةتم االنحةةمار 
سنةةا تتكةةون مةةن ذريةةة أبنةةا  جةةم  مةةن األنةةلف  األنةةري مةةن المةةرأ  ال الرجةة  يالذريةةة

ذرية الرج  لميعم تتملف من إيوتل وأيواتةل وأبنةااعم  أنبمنلو  آير ننتطي  القو  
 . (1) (لكن ليس من أطلالعم)

العلجةةا  التةة  نةةام  تلةةف الحقبةةة كانةة  أشةةبل بطقةةوس اايتعةةا  أنولةةذا نجةةم 
أ  يةةل  آالف النةةةنين وعبةةةر اآللعةةةة لطةةرم سةةةذ  اآليةةةة وسكةةذا كانةةة  المةةةر  إلةةة التةةومم 

العرةةور واألجمنةةة الاةةابر  وحتةة  لاايةةة أيامنةةا سةةذ  منةةسولة عةةن حرمةةان األنةةر  مةةن 
بعةةض القةةوانين االجتماعيةةة تعطةة   أناألبنةةا  وتتحمةة  وحةةمسا منةةسولية العقةةم حتةة  

                                                 

(  ماركريةة  ميةةم، الشةةعو  والبلةةمان، ترجمةةة اةةام  النةةمان، مكتبةةة أطلةةس، ممشةةق، م.  ،   1)
773 . 
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م  ان  لةث حةاال  العقةم يمكةن  ،(1)الرج  حق طلق جوجتل ي  حا  عمم اإلنجا 
 . (2)لنب  ييعاان يكون الجو  سو ا

المرأ  س  المنسولة عن اإلنجا   القاام عل  كونإال ان الترور االجتماع  
ب  منسولة عن تحميم جنس المولوم جع  العقم شياام معيبام ومما عجج سذا الترةور 
تيلةةف الطةة  ييكةةون مةةن الرةةع  إ بةةا  عقةةم الرجةة  يارةةة يةة  الريةةف والطبقةةا  

المةرأ  ال ينةتكم  نضةوجعا النلنة   إن. م ينجة تجو  أك ةر مةن مةر  ولة إذاالمنيا إال 
يةةةان العقةةةم يكةةةون أك ةةةر وطةةةم  عليعةةةا  ،واألن ةةةوي إال ان يةةةل  صةةةمرتعا علةةة  اإلنجةةةا 

 إلةة تنةةع   يإنعةةا ،وتحةة  وطةةم  شةةعور المةةرأ  العةةاصر بةةالقعر والعجةةج ،مقارنةةة بالرجةة 
تمنةةةف والقةةو  الايبيةةة وال ،مواجعةةة سةةذا الشةةعور بةةالنكو  الةةة  المنةةتويا  اليراييةةة

باليرايةا  والشةةعوذ  كمحاولةة منعةةا لقعةر سةةذا القعةر الةةذي تمارنةل عليعةةا ميكانجمةةا  
والمتم ةة  بقعةةر الرجةة  الةةذي يتعةةمم حياتعةةا معةةل وذلةةف باحتمةةا   ،التيلةةف االجتمةةاع 

 ،وصعةةر أسلعةةا أنلنةةعم –وصعةةر أسةة  الةةجو   –اتيةةاذ  لجوجةةة أيةةر  بعةةمف اإلنجةةا  
لف من يةل  ن ةرتعم الة  المةرأ  العةاصر كشةبل وصعر األرمصا  واألصار  والجيران وذ

 . (3)امرأ  ولين  كاملة األنو ة

                                                 

 7ترجمةةة عةةمنان مةةرو ، ط، يوري، العقةةم عنةةم الرجةةا  والننةةا ، أنةةبابل وعلجةةل، ا(  م. نةةبيروي1)
 . 8،   7333مار العلم للمليين، بيرو ، 

اعيةةة وال قاييةةة ل ةةاسر  الطةةلق، مار الحريةةة، باةةمام، (  عااةةم  نةةالم الجنةةاب ، المتايةةرا  االجتم2)
7387   ،88 . 

(  ناميةةةة رضةةةوان، الشةةةبا  المرةةةري المعارةةةر وأجمةةةة القةةةيم، العياةةةة المرةةةرية العامةةةة للكتةةةا ، 3)
7333    ،837 . 
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وبذلف يإن أمركنا ان المرأ  أك ر تعلقةام بو يلتعةا األنانةية ية  الحيةا  الجوجيةة 
وس  الحم  واإلنجا  وي  الحم  وانت ةار  ونةعام  تحياسةا المةرأ  وعامة  يحلة  لعةا 

 . (1)مقامعا كمحط ألن ار الرج  وجذبل
 األولالمبحث 

 اإلطار المنهجي للبحث
تعم األنر  اللبنة األنانةية ألي مجتمة  مةن يةل  كونعةا المسننةة التة  تريةم 

ن عةمم اإلنجةا  يعنة  ا  منةاسمين ييةل و  ام المجتم  ومسنناتل باأليرام ليكونوا أعضا 
تعطي  جج  معم وحيوي ية  سةذا البنةا  يةإن أي يلة  ية  عمة  األنةر  وواجباتعةا لةل 

. عميم  ومتنوعة البم ان ت عر ي  المجتم  عمومام وعل  األيرام بشةك  يةا ا ار 
وانطلصةةام مةةن سةةذا جةةا   مرانةةتنا للتعةةرف علةة  آ ةةار عجةةج أي مةةن الطةةريين الرجةة  
)الجو ( والمرأ  )الجوجة( مما يحرم األنر  من األبنا  الذين يعمون جينة الحيا  المنيا 

ومةا يترتة    ٦٤الكهف: زينة الحياة الدنيا(( المال والبنون))بقولل نبحانل وتعال  
علةة  ذلةةف مةةن آ ةةار عميةةم  اجتماعيةةة واصترةةامية ونلنةةية علةة  كةةل الطةةريين إال انةةل 
ارتمينةةةا التركيةةةج علةةة  المةةةرأ  ألنعةةةا أك ةةةر تةةةم رام بعةةةذا الموضةةةوأل وتوجةةةل اليعةةةا األنةةةالة 

ذلةف يةالعقم الملحة كونعا المنسولة عن العقةم حنة  ن ةر  المجتمة  لعةا وبنةا ام علة  
مشةةكلة نمرنةةعا لاةةرض التعريةةف بعةةا مةةن جعةةة وتقةةميم الحلةةو  لعةةا مةةن جعةةة أيةةر  

 . يممة للمجتم  العراص  برور  عامة والمورل  برور  يارة
 
 

                                                 

(  م. مريم يلف مطروم الشمري، أعراض واتجاسا  الننةا  العراصيةا  نحةو نةن اليةمس، مجلةة 1)
،   8333، 66ة والنلنةية، الجمعيةة العراصيةة للعلةوم التربويةة والنلنةية، العةمم العلوم التربوي

738 . 
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 أهمية البحث : -1

تكمةةن أسميةةة البحةةث كونةةل مرانةةة علميةةة عةةن تةةم ير العقةةم علةة  المةةرأ  باةةض  
رأ  ولةةم تيضةة  للمرانةةة بشةةك  الرجةة  أم المةة ،الن ةةر عةةن مةةن سةةو النةةب  يةة  العقةةم
يررةة  اس ومشةاعر المةرأ  التة  لةم تنةن  لعةمون  وكذلف إلقا  الضةو  علة  أحانةي

الحيةةةا  باإلنجةةةا  واإلحنةةةاس بمشةةةاعر األمومةةةة الحقيقيةةةة التةةة  ال يعةةةوض عنعةةةا أي 
 . ش  

 أهداف البحث : -2

عةمم تحميم المشكل  االجتماعية والنلنية الت  يعان  منعةا أيةرام األنةر  نتيجةة  .1
 . اإلنجا  والنيما )المرأ (

 . تحميم المشكل  االصترامية وما تتكبم  من مراريف نتيجة العقم .2
 . التور  ال  بعض التوريا  عل  ضو  ما ينلر عنل البحث من نتاال .3

 مفاهيم البحث : -3
عقمام وُعقمام : كان بعما ما يحو  مون النن   –العقم : عقمِ  المرأ  والرج  

ي  التنجي   ،ويقا  َعَقَم اهلل المرأ  والرج  : جعلل عقيمام  00ية من ماٍ  او شييو 
(1) ((ويجعل من يشاء عقيما))العجيج .  

 . ن العقم نوعان أول  و انويإنحاو  مرانة العقم عنم المرأ  ي وبما أننا

                                                 

(  إبةةةراسيم مرةةةطل  وآيةةةرون، المعجةةةم الونةةةيط، المكتبةةةة اإلنةةةلمية، انةةةتانبو ، تركيةةةا، بةةةمون 1)
 . 673،   7تاريخ،   



 م2032/هـ3466                                                  (  36العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
737 

سةو العقةم الةةذي يرةي  المةةرأ  منةذ بمايةة حياتعةةا الجننةية او جواجعةةا  العقم  األولممي :
ل ألمةةراض اميةةة او سرمونيةةة او لعةةمم نضةةو  األعضةةا  التنانةةلية عنةةم وتكةةون أنةةباب

 . المرأ  او ألنبا    تكوينية

سو الذي يري  المرأ  بعم إنجابعا طلة  او طللةين او بعةم إجةرا   : العقم الثانوي

سنةاف نةوأل مةن العقةم يتكةرر عنةم المةرأ  بعةم كة   ،عملية إجعاض باإلضاية ال  ذلف
ية  حالةة الةوالم   أيضةاجة أنبابل ية  المةرا  النةابقة ويحةمث والم  وبالرام من معال

ومةةن أنةةةبا  . العنةةير  وتحرةة  يللعةةا انجيةةةة حةةام  وتمجصةةا  ومضةةةاعلا  جراحيةةة
الحميا  النلانية ومضاعلا  اإلجعاض وجمي  االلتعابا  الت   أيضاالعقم ال انوي 

 . (1)تري  الرحم واألمراض الجسرية وأمراض الحم  والباطنية
لةم تحمة   إذاايتلف األطبا  حو  تحميم اللتر  الت  يتوج  علة  الجوجةة  وصم

تحمةة   أنيمةةنعم مةةن اعتبةةر ان انقضةةا  عةةم  أشةةعر مون  ،يللعةةا مراجعةةة الطبيةة 
يتةةر   أنالمةةرأ  سةة  يتةةر  كاييةةة للحكةةم علةة  صابليتعةةا علةة  اإلنجةةا  ومةةنعم مةةن اعتبةةر 

اإلحرةةةاايام  الطبيةةة التةةة   أنإال  ،نةةنتين مةةةن الةةجمن سةةة  الحةةم األصرةةة  للنت ةةار
الننة األولة  مةن الةجوا  سة  اللتةر   أنأجري  عل  الننا  انتملوا من يللعا عل  

 . (2)المعقولة للحكم عل  صابلية اإلنجا  عنم االبية الننا 
 
 
 

                                                 

 . 873 ،  جل، مرمر نابقيوري، العقم عنم الرجا  والننا ، أنبابل وعلا(  م. نبيروي1)

م. نةةةةةبيرو يةةةةةايوري ترجمةةةةةة عةةةةةمنان مةةةةةرو ، العقةةةةةم عنةةةةةم الرجةةةةةا  والننةةةةةا  انةةةةةبابل وعلجةةةةةل  (2)
 . 781مرمرنابق،   
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 : التعريف اإلجرائي للعقم عند املرأة

 مشةةكلة طبيةةة ترةةي  المةةرأ  ألنةةبا  ميتللةةة بعضةةعا معةةروف طبيةةام وبعضةةعا
ايةر معةروف تةةس ر علة  حياتعةا وتنةةب  مشةكل  اجتماعيةة اصترةةامية ونلنةية وصةةم 

 . مض  عل  جواجعا أك ر من ننة

 تعريف التلقيح الصناعي :

سةةو إميةةا  النةةاا  المنةةوي يةة  المجةةاري التنانةةلية عنةةم المةةرأ  بعةةمف اإلنجةةا  
 : ن من التلقي  الرناع امحقن وسناف نوعبحقنل بطريقة ارطناعية بوانطة ال

 . التلقي  بوانطة من  الجو  -1
 التلقي  بوانطة من  رج  آير اير الجو  -2

وسةةةذا التلقةةةي  بوانةةةطة منةةة  تةةةاب  لرجةةة  آيةةةر ذو محةةةاذير اجتماعيةةةة وصانونيةةةة 
 . (1)ونلنية وأيلصية ومينية
 تعريف طفل األنابيب :

يعةةو اإليرةةا  يةةار  الةةرحم )يةة  األنابيةة ( وكةةان أو  مةةن حقةةق النجةةا  يةة  
عنةةةمما أعلنةةةا والم  أو  طلةةة   1791العالمةةةان اموارمج ونتبنةةةتو عةةةام سةةةذا المجةةةا  

سةةذ  العمليةةة بحلةةج نمةةو عةةم  حويرةةل  ويةةق برنةةامل حقةةن سرمةةون    أنابيةة  تمةة
 م نق  البويضا  الناضجة بانتيمام جعاج تن ير يا  الة  ونةط  ،معين للجوجة

يةة البويضةة وبعةم تنم (او من متبرأل)اذاا  معين حيث إيرابعا بمن  الجو  نلنل 
بعةةم ان تكةةون المةةرأ  صةةم  ،الميرةةبة للتةةر  جمنيةةة يةةتم جرععةةا وت بيتعةةا يةة  جةةمار الةةرحم

واذا كانةة  البويضةةة منقولةةة  ،عولجةة  سرمونيةةام لتعياةةة بطانةةة الةةرحم النةةتقبا  الجنةةين

                                                 

 . 786يوري، ترجمة عمنان مرو ، مرمر نابق،    ام. نبيروي ( 1)
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الةة  رحةةم الجوجةةة مةةن أن ةة  ايةةر الجوجةةة يةةان سةةذ  العمليةةة تنةةم  )اللنمصةةة( وتجةةمر 
%( بينمةةةا ترةةة  ننةةةبة 70) إلةة عمليةةةة اإليرةةةا  ترةةة  ننةةةبة نجةةا   إلةةة اإلشةةار  

 . (1)%( يقط22حوال  ) إل الرحم وحموث الحم   إل نجا  عملية نق  الجنين 
ولتاطية الموضوأل ن ريام يقم حاول  الباح ة مرانة أنبابل وآ ار  وعلة  النحةو 

 :اآلت 

 املبحث الثاني

 أسباب العقم

لعقةم علة  أمة  القضةا  علة  سةذ  منذ جمن بعيم والعلما  يبح ون ي  أنةبا  ا
علةة  األصةة  تحنةةين عةةمم الحةةاال  القابلةةة للشةةلا  ولقةةم كةةان البحةةث عةةن  أوالمشةةكلة 

نةةل مةةن أم اإلنجةةا  يةة  عةةمام المعجةةجا  إال لمنةةة شةةلا  نةةحرية لعةةم أوعةل  يةةارق 
%( مةةةةن مشةةةةكل  العقةةةةم صةةةةم أرةةةةبح  صابلةةةةة للشةةةةلا  70المسكةةةةم حاليةةةةام ان حةةةةوال  )

اصتحمة  تكنولوجيةا الطة  مكةامن جنةم اإلننةان  أنوتعةال  بعةم بمشياة اهلل نةبحانل 
 . (2)ويكك  بعض رموج اإليرا  وأنرار 

ونةةوف نتطةةرق ألنةةةبا  العقةةم عنةةم المةةةرأ  باةةض الن ةةر عةةةن نةةوأل سةةذا العقةةةم 
التركيةةج علةة   إلةة بشةة   مةةن اإليجةةاج كةةون األنةةبا  تكةةون مرضةةية ونحةةن بحاجةةة 

 . وألالجوان  االجتماعية والنلنية لعذا الموض
 

                                                 

(  م. احمم محمم يلي ، صرا ا  ي  مشكل  اإلنجا ، مجلة التربيةة، اللجنةة الوطنيةة القطريةة 1)
 . 836،   7338، 783وال قاية، العمم للتربية 

(  م. احمةةم محمةةم يليةة ، صةةرا ا  يةة  مشةةكل  اإلنجةةا ، مجلةةة التربيةةة، مرةةمر نةةابق،   2)
837 . 
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 األسباب :

 العقم الناجم عن ضيق المعب  .1
 العقم الناجم عن حموضة المعب  .2
 العقم الناجم عن ضيق مجر  عنق الرحم .3
 العقم الناجم عن التعا  عنق الرحم وتقرحاتل .4
 العقم الناجم عن أورام الرحم الليلية .2
 العقم الناجم عن أورام المبيض .6
 العقم الناجم عن انقل  الرحم .9
 عن عيو  الرحم وتشوساتلالعقم الناجم  .1
 ( 1)العقم الناجم عن مضاعلا  الوالم  العنر  .7

 املبحث الثالث

 آثار العقم

 أواًل : آثار اجتماعية 

ن متطلبةةةةةا  الحيةةةةةا  العرةةةةةرية مان سنةةةةةاف اعتقةةةةةام شةةةةةاا  بةةةةةين النةةةةةاس بةةةةةكةةةةة إذا
ومشاالعا ومشاكلعا وما تلرضل عل  الناس مةن واجبةا  ونلقةا  صةم جعلة  األجوا  

يإن سذا االعتقام ال علصة لل البتة بوض  األجوا  المرابين بالعقم  ،لذريةيجسمون با
والةةذين يتحرصةةون شةةوصام وألمةةام مةةن اجةة  إنجةةا  طلةة  واحةةم علةة  األصةة  يةةروي عطشةةعم 

وسةةةم ال يتركةةةون عيةةةام  طبيةةة  إال لينتقلةةةوا الةةة  عيةةةام  طبيةةة  آيةةةر . ويبةةةمم وحةةةمتعم

                                                 

 . 878يوري، العقم عنم الرجا  والننا ، أنبابل وعلجل، مرمر نابق،   ا(  م. نبيروي1)
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مشةةاك  عااليةةة واجتماعيةةة كبةةر   مةةن عقةةم وسةةذا بةةالطب  ينةةب  لمةةا يعانونةة اجو ليعةةال
ويولم التعانة واأللم ي  نلوس الننا  والرجا  المرابين بالعقم عل  النوا  ويارة 
مجتمعنةةةا العربةةة  المتجمةةة  الةةةذي يعتبةةةر اإلنجةةةا  عنرةةةرام أنانةةةيام وسامةةةام يةةة  تكةةةوين 

 . (1)العاالة
ليةةام والعقةةم يشةةك  أجمةةة حياتيةةة معقةةم  تعةةمم كيةةان األنةةر  وتشةةك  ضةةاطام انلعا

شميمام حيث سناف حةاال  ك يةر  لجةم األجوا  ييعةا الة  الةجوا  مةن أيةر  او الطةلق 
او حةةموث شةةر  يةة  العلصةةة الجوجيةةة تةةسمي الةة  اللتةةور والبةةروم ألن العقةةم بحةةم ذاتةةل 

 . (2)أجمة ال يمكن التيل  من تبعاتعا بنعولة
يةةةالمرأ  العةةةاصر تنةةةقط مونمةةةا رحمةةةة وترةةةب  ايةةةر مراةةةو  ييعةةةا يارةةةة يةةة  

يما ان تجو  الرج  حت  تبةمأ الضةاوط بعةم مةرور نةنة  ،المجتمعا  الريلية المطلقة
مةةن صبةةة  األسةة  واألرةةحا  عليةةل وعلةةة  جوجتةةل بضةةرور  اإلنجةةةا   ،او أك ةةر بقليةة 
نةل عنةمما تنجة  األم تشةعر مة  أومما الشةف ييةل  000ي مر جواجعم  والوي  لمن ال

 ،تمة  وتةجمام أسميةتعم االجتماعيةةجوجعا بمنعمةا أرةبحا ناضةجين ومقبةولين ية  المج
يإنجةةا  األطلةةا  سةةو يرةة  الربيةة  يةة  حيةةا  األنةةر  وصةةم صالةة  العةةر  منةةذ القةةميم   
نوما  ولوم يير من شقرا  عةاصر   وان إنجةا  األوالم عنةم الك يةرين سةو ملية  اللةرم 

                                                 

 . 77جل، مرمر نابق،   يوري، العقم عنم الرجا  والننا  وأنبابل وعلا(  م. نبيروي1)

من موصة  شبكة االنترني ، نعام البيات ، انر  ومجتم  جوجا  بل اطلا  مشاك  اجتماعية، ( 2)
 http://www. alsabaah. com/paper. pbp?  86/8/8333جريم  الربا  
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 كمةا تشةعر األم بنةعام  اةامر  عنةمما ت بة  صةمرتعا علة  ،الجننية المعلنة أمام المنيا
 . (1)اإلنجا 

ولعةة  مرةةمر الشةةعور بالنةةعام  سةةو مةةا ينةةم  بةةالتنميط الجننةة  حيةةث يعمةة  
المجتمةةةة  علةةةة  تعميةةةةق مور كةةةة  مةةةةن الةةةةذكر واألن ةةةة  مةةةةن يةةةةل  عمليةةةةا  التطبيةةةة  

مور الةةةذكر العمةةة   أنيلألن ةةة  مورسةةةا المتم ةةة  باإلنجةةةا  والتربيةةةة كمةةةا . االجتمةةةاع 
ا التجةةار  سنةةاف مةةا ينةةم  بالحيةةام وسكةةذا يارةةة وانةةل مةةن األمةةور التةة  أ بتتعةة 000

 إلةةة الطلةةة  علةةة  الةةةرام مةةةن انتمااةةةل بايولوجيةةةام  أنالنلنةةة  الجننةةة    ويقرةةةم بةةةذلف 
 . (2)الشعور الموروث بمنل من ذلف الجنس إل جنس محمم أي انل يلتقر 

إال انةةل مةةن يةةل  عمليةةة التنشةةاة االجتماعيةةة ومجمةة  الن ةةام ال قةةاي  يتحةةمم 
سةةةذا  إلةةة ا  اللحقةةةة لمرحلةةةة الطلولةةةة مةةةن كونةةةل ينتمةةة  شةةةعور الطلةةة  يةةةل  النةةةنو 

 . حٍم ما بقال  اجتماع  إل الجنس مون نوا  يالتنميط مرتبط 
ولما كان مجتمعنا يسكم عل  العنرر الذكوري بنب  طابعل ال قةاي  يإنةل بةمأ 

 . ييلق مشاك  اجتماعية للمرأ  العاصر
مةةرأ  العةةاصر وبةةين رابةةةة وبةةالطب  يةةإن حةةاال  اللتوايةةق القرةةو  بةةةين واصةة  ال
إال انةل بالمقابة  نجةم  000الرج  وتمكيم ذويل عل  اإلنجا  يترتة  عليعةا االنلرةا 

ان ك يةةرام مةةةن الننةةةو  العةةةواصر لجةةةان الةة  حلةةةو  اجتماعيةةةة تجةةةاوجن بموجبعةةةا حةةةالتعن 
االجتماعيةةةة ربمةةةا النةةةلبية الةةة  حةةةٍم مةةةا بلجةةةواعن الةةة  مةةةا ينةةةم  يةةة  علةةةم االجتمةةةاأل 

                                                 

،        7337، مار اللرصةةةان، اربةةةم، األرمن، 8(  م. عبةةةم اهلل الطةةةرجي، مبةةةاما يةةة  علةةةم النةةةكان، ط1)
  73 . 

(  نةةونيا سانةة  جينيمةةج سيلةةتن، نمةةو شيرةةية اللةةرم واليبةةر  االجتماعيةةة، ترجمةةة صةةيس النةةوري، 2)
 . 881،   7388، مار الشسون ال قايية العامة، بامام، 7ط
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ماعيةةة ويحةةو  المنةةاير  اإلذعةةان لقةةيم الجماعةةة   وسةة  ال تحرةة  إال بالمنةةاير  االجت
 . (1)راصب  الجماعة نلوف اللرم    إذا

لةةةةذلف يإننةةةةا نجةةةةم  اسريةةةةام علةةةة  األصةةةة  منةةةةاير  المةةةةرأ  العةةةةاصر لقةةةةيم الجماعةةةةة 
والمجتم  حينما تطل  من جوجعا الجوا  من أير  وصم بين  الك ير من المبحو ا  

 ايةةةةةةةةر رةةةةةةةةامصا  يةةةةةةةة  طلةةةةةةةةبعن سةةةةةةةةذا علةةةةةةةة  الرةةةةةةةةعيم  سةةةةةةةةذ  الملح ةةةةةةةةة وان كةةةةةةةةن  
 . النلن 

ولجةةواعن الةة  المنةةاير  يةةمت  مةةن يشةةيتعن مةةن الطةةلق يارةةة اذا مةةا تةةذكرنا 
 . أحكام مجتمعنا القانية تجا  المطلقة

 ثانيًا : اآلثار النفسية

تةةميير اإلنجةةا  والعقةةم  الةة  تةةوتر وصلةةق واكتاةةا  لةةم  الةةجوجين وينةةعم  يةةسمي
 . ر مباشر ي  إحماث يليا  جوجية ومشكل  أنريةاي أوبشك  كبير 

وتيتلف األوضاأل النلنية للمرأ  المنجبة عن المرأ  الت  يحمث لعا تةمير ية  
اإلنجةةةا  يالجوجةةةة التةةة  تنجةةة  تشةةةعر بمنعةةةا أك ةةةر أمانةةةام وشةةةرعية يةةة  وجومسةةةا يةةة  

 . (2)البي 
 
 
 
 

                                                 

 . 773(  المرمر النابق نلنل،   1)

رةةةةةةحيلة اويةةةةةةا،  جينةةةةةة  محمةةةةةةم العنةةةةةةاب ، العقةةةةةةم وارتباطةةةةةل بالحيةةةةةةا  االجتماعيةةةةةةة،االنترنةةةةة ، (  2)
details. htm\file://l:    73/7/8333ي . 

file:///l:/details.htm
file:///l:/details.htm
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ير مراةو  ييةل ما علمنا بمن األن   ي  مجتمعنا   تبق  عنررام ا إذايارة 

مةةن الةةذكور ويجيةةم األمةةور نةةو ام بةةمن بعةةض  ميةة  حةةاال  ك يةةر  إال بعةةم إنجةةا  عةةم
 . (1)عا وبناتعااألنر ال تيل  سذ  الن ر  عن أبناا

مما ينب  حموث مشةاك  بةين الةجوجين ييةتم تبةام  الةتعم بينعمةا حةو  النةب  
مر مةةا سةة  تاليةةف يةة  وجةةوم المشةةكلة الملتعلةةة التةة  ال وجةةوم لعةةا يةة  واصةة  الحةةا  بقةة

والشةف تلعة  سنةا اللةروق اللرميةة  ،لمشكلة حقيقية مطمور  تتم ة  بعةمم وجةوم األبنةا 
المعريية لمنتو  الجوجين مورسا ي  تمجيل المشكلة يل     تمن  مرجا  الوع   –

بةة  ينتعةة  األمةةر  ،الرةةح  تكةةون الجوجةةة سةة  المنةةسولة عةةن العقةةم يةة  كةة  األحةةوا 
 ،ويتجل الجو  ال  الجوجة ال انية ليبحث عن ضآلتل ي  األبو بينعما أحيانام بالطلق 

وسنةةا تحةةمث المشةةكلة الكبةةر  بالننةةبة لةةل حةةين يكتشةةف انةةل سةةو المنةةسو  عةةن العقةةم 
 . وليس جوجتل

ولعلةةل مةةن سةةذا البةةا  جةةا   منةةملة اللحةةو  الطبيةةة صبةة  عقةةم القةةران لتليةة  
 . (2)الوصوأل ي  سذ  المشكلة

عربيةةةة حتةةة  وان جةةةر  اللحةةةو  الطبيةةةة يإنعةةةا تةةةتم ن كنةةةا يةةة  مجتمعاتنةةةا الا  و 
تتم كجةج  مةن انجةاج معاملةة الةجوا  المةمن  التة  تقتضة   أنعابشك  روتين  بمعن  

 . وجوم شعام  اللح   الطب 

                                                 

(  عطةةوان محمةةوم يانةةين ومةةروان ابةةو حةةويل، مرانةةا  نةةيكولوجية ميمانيةةة يةة  البياةةة العربيةةة، 1)
 . 33،   7338المار الجامعية للطباعة والنشر، بيرو ، 

 ،filei//l:\details. htm 73/7/8333رةةةةحيلة اويةةةةا،  ، جينةةةة  محمةةةةم العةةةةان (  االنترنةةةة 2)
 مرمر نابق. 



 م2032/هـ3466                                                  (  36العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
337 

 ،ال تكةةون ذا  بةةا  ،تةةم التشةةيي  إنن المعالجةةة الطبيةةة إمةةن سةةذا البةةا  يةة
 ،معنةةا يعةةمسا ألن تكةةون أمةةام الةةذي تعيشةةل المةةرأ  يةة  مجت (1)وبمةةا ان الجةةو االجتمةةاع 

يإنعا تتررف ويق سذ  اآللية وبيليعا تبمأ المشكلة يارة بعم مرور الننة األول  
حقيقة بعةم يشة  األمويةة  إل من الجوا  حيث تبمأ تناورسا شكوف العقم الت  تتحو  

 . والمراجعا  الت  ترب  ربما مورية للطبيبة الننااية
ترةب  أمةام يإنةل صةم  أنعةا )المةرأ ( ية  وية   ة  ضةاط المجتمة  وضةاط رابت

تتشك  ما ينم  ي  علةم الةنلس العيةامي بمشةكلة التوايةق المرضة  الةذي ييمةا يعنيةل 
 . (2)ريض المرأ  واصععا المعاش  يكرام ومنايرتل نلوكام 

 ،صةةةةم ينتةةةةا  بعةةةةض العةةةةواصر رابةةةةة جامحةةةةة يةةةة  اإلنةةةةراف الوصةةةة  نلنةةةةلويةةةة  
مياعيةةة يتيةةذسا اللةةرم للعةةرو  والةةتيل  مةةن والمعةةروف نلنةةيام ان اإلنةةراف   حيلةةة 

يةةةاذا مةةةا اشةةةتم اإلنةةةراف الةةة  مرجةةةة تعةةةج كيةةةان  ،الواصةةة  النلنةةة  المريةةةر المتةةةمجم لميةةةل
 . (3)الشيرية أرب  م لم واضحام  للنايكوبا ية

نوا  ي  النوق او  ،ياذا ما عام  ال  وضععا الطبيع  بعم مرحلة اإلنراف
 . (4)احم رور اإلنراف الذي ُيعم االنعماف ييل ،ي  العم 

                                                 

سةةو ملعةةوم ابتكةةر  اوريةة  بةةرم ونةةتانتون ويلةةر يةة  كتابعمةةا )التنشةةاة االجتماعيةةة بعةةم الطلولةةة(  ((1
ويحةةةوا  انةةةل يعبةةةر عةةةن الشةةةعور الةةةذي تيللةةةل مجموعةةةة العلصةةةا  االجتماعيةةةة يةةة  الحضةةةار  

ا  نرنةةةةةم رةةةةةةور  الن ةةةةةام االجتمةةةةةاع  نةةةةةةلطوي او النةةةةةاام  ويعبةةةةةر عنةةةةةل )الشةةةةةةعور( بملةةةةةرم
 ميمقراط (. 

اوريي  برم ونتانتون ويلر، التنشاة االجتماعية بعم الطلولة، ترجمة عل  الجا ، مار اللكر للنشر  
 .733-738، 7388، 7والتوجي ، عمان، ط

 . 733-33ان ر : عطوان محموم يانين ومروان ابو حويل، مرمر نابق،    ( (2
 

 . 38،   7333، 8م الكيال ، مرانا  ي  علم النلس، مسننة األنوار، الرياض، ط(  محا3)
 . 38(  المرمر النابق نلنل،   4)



  م. امرية وحيد خطاب    املوصل دراسة ميدانية يف مدينة - آثار العقم االجتماعية واالقتصادية على املرأة 

 338 

نجةةةةمسا  ،بعةةةةم يشةةةة  اللحورةةةةا  مةةةة لم  ،نجةةةةم لحالتعةةةةا النلنةةةةية المحبطةةةةة ربمةةةةا
توجل عموانيتعا نحو أسلعا وكمنعةا تةتعمعم بةمنعم النةب  ية  مجياعةا صارةر   ،ااضبة

وسةة  يةة  سةةذ  الحالةةة  ،الةة  سةةذ  الحيةةا  ايةةر مسسلةةة لةةمورسا األن ةةوي يمرةةبح  عقيمةةام 
متنةلطة علة  جوجعةا  حولعةا وترةب  نةريعة االنلعةا  تمي  ي  رراعا  ك يةر  مةن

وأسلعةةا وجيرانعةةا وسةةذا مةةةا ينةةم  برةةممة العقةةةم وسةة  تحةةمث حةةةين تتمكةةم المةةرأ  مةةةن 
انةةةتحالة الحمةةة  ويةةة  سةةةذ  الحالةةةة إمةةةا تجيةةةم مةةةن عةةةموانيتعا او تلجةةةم الةةة  االننةةةحا  

مياعيةةة  واالنطةةوا  واالكتاةةا  وك يةةرام مةةن الننةةا  يلجةةان الةة  )اإلنكةةار( كحيلةةة نلنةةية
 . (1)م ر بلعا ال تلكر ي  موضوأل الحم  وال تيتمع  حين نسالعا ان

كمةةةا يةةةرتبط رموم اللعةةة  التةةة  يعيشةةةعا الننةةةا  العقيمةةةا  بةةةايتلف منةةةتوياتعن 
ال قايية يمنعن من أيذن األمور ببناطة واعتبرتل صضا م وصمرام البم من التكيف معةل 

مةةس ر ونةةلب  يضةةاط المجتمةة   بايجابيةةة ومةةنعن مةةن انعكنةة  علةة  نلنةةيتعن بشةةك 
الشرص  عمومام وربطةل بةين صيمةة المةرأ  وصةمرتعا علة  اإلنجةا  كةان النةب  ورا  سةذا 

 . (2)األلم النلن  الذي تواجعل المرابة  بالعقم
 ثالثا : اآلثار االقتصادية

اآل ةةار االصترةةامية ينةةوف نتطةةرق اليعةةا يةة  الجانةة  الميةةمان  حيةةث تتكبةةم  أمةا
نقمية كبير  وررف سةذ  األمةوا  الك يةر  ية  مراجعةة األيرةاايا  سذ  األنر مبالع 

 . وشرا  األموية الاالية ال من

                                                 

مةن االنترني ، تحقيةق بةرا  محمةم عجمة ، العقةم الرةير  التة  تةتحطم عليعةا الحيةا  الجوجيةة، ( 1)
 . 3rb1. com/vb/t9597-/a1http:/  1/7/8333موص  ملتق  العر  

مةةةةن موصةةةة  جريةةةةم  الرةةةةبا  االنترنيةةةة ، نةةةةعام البيةةةةات ، انةةةةر  ومجتمةةةة  جوجةةةةا  بةةةةل اطلةةةةا ، ( 2)
 العراصية، مرمر نابق. 

http://a1-3rb1.com/vb/t9597
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 اجلانب التطبيقي

 املبحث الرابع

 جمتمع البحث : -1

ولةةةذلف يقةةةم تعةةةمم  تعريلاتعةةةا وتنوعةةة   ،صةةةوام المجتمةةة  سةةةو األنةةةر  أنالشةةةف 
علة  ان األنةر  سةة  وعمومةام يقةةم أجمعة  المرانةا   ،بتعةمم االتجاسةا  التة  مرنةتعا

إال ان الةةذي اةةا  او نةةا  استمامةةام اصةة  مةةن ( 1)التةة  تحتةةوي علةة  الوالةةمين وأبنااعمةةا
ومعلةةوم ان المةةرأ  يةة  مجتمعنةةا الشةةرص   ،المارنةةين سةةو األنةةر  التةة  ال تنجةة  أبنةةا 

يعةة  ويةةق سةةذا المعيةةار امةةرأ   ،تحمةة  ماللةةة اليرةةوبة يعةة  التةة  تلةةم وتربةة  طللعةةا
وبيةةلف ذلةةف تنةةا  المةةرأ  ح عةةا مةةن الن ةةر  النةةلبية التةة   ،م طالمةةا سةة  ولةةو  ،جيةةم 

 . تحط من صمرسا االجتماع 

 مناهج البحث :-2

وذلةةف  000المةةنعل األصةةر  لمرانةةة سةةذ  المشةةكلة سةةو مةةنعل مرانةةة الحالةةة  أن
 أن إلةة لملامتةةل مةة  طبيعةةة الموضةةوأل حيةةث  يكشةةف عةةن الةةمواي  التةة  تةةمعو اللةةرم 

تتحما  التيةاذ نةلوف بالةذا  ية   أوت ير   أوااق الت  تمنعل ينلف نلوكام معينام والعو 
 . (2)وض  اجتماع  معين

ممةةةةا ينةةةةم  بكشةةةةف مكنونةةةةا  نلةةةةس المةةةةرأ  العقةةةةيم ومةةةةا تعانيةةةةل مةةةةن ضةةةةاوط 
 . اجتماعية ونلنية

                                                 

،       8338(  علةة  وطلةةة، علةةم االجتمةةاأل التربةةوي والممرنةة ، مار معةةم للطباعةةة والنشةةر، نةةوريا، 1)
  788-787 . 

 . 778،   7387ل ، علم االجتماأل، مار النعضة العربية، بيرو ، (  عبم الحميم لط2)
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 . المقابلة الشيرية أدوات البحث :-3

 -يجري البحث ضمن  لث مجاال  ::  جماالت البحث -4

 (1/2/2011-1/2/2010يمان  )جمان  : مم  البحث الم
 . مكان  : مجتم  ممينة المور 

 . بشري : المرأ  الت  لم تنج  أطلا  بعم مرور ننة من جواجعا
مةةن سنةةا يةةان بحةةث موضةةوأل العقةةم يشةةك  بحةةم ذاتةةل إشةةكاالم ورةةعوبة تعتةةرض 

ولع  سذا النب  سو الذي ميعنا ال  اعتمام منعل مرانة الحالة وال  تقةميم  ،الباحث
عة من المعلوما  األنانية عةن مجتمة  البحةث ية  جةماو  إحرةااية محاولةة مجمو 

 -من الباح ة تقميم رور  أوض  عن مجتم  البحث وعل  النحو اآلت  :

 العمر : -1

 ( يبين أعمار المبحو ا  1جمو  رصم )
 % العدد العمر

21-22 3 22 
26-30 4 34 
31-32 1 1 
36-40 1 1 
41-42 2 19 
46-20 1 1 
 %100 12 جموأل الم
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%( سةةةن مةةةن 34( ان االةةة  أيةةةرام  العينةةةة وبننةةةبة )1يوضةةة  الجةةةمو  رصةةةم )
. 9)( نةةنة وبةةانحراف معيةةاري 1. 32الشةةابا  اذ بلةةع الونةةط الحنةةاب  ألعمةةارسن )

المةةةرأ  تراةةة  رابةةةة شةةةميم  يةةة  إنجةةةا  األطلةةةا  الةةةذي  أن( نةةةنة وسةةةذا يةةةم  علةةة  7
 . يعمونل  مر  جواجعن

 التحصيل الدراسي : -2
 ( يبين التحري  المران  للمبحو ين2  رصم )جمو 
 % العدد التحصيل الدراسي

 - - يقرأ ويكت 
 22 3 ابتمااية
   متونطة
 22 3 إعمامية

 20 6 جامعة يمك ر
 %100 12 المجموأل

%( مةةةن المبحو ةةةا  سةةةن مةةةن حملةةةة 20( ان ننةةةبة )2يوضةةة  الجةةةمو  رصةةةم )
لشةعاما  اإلعماميةة أي ان أك ةر %( سن مةن حملةة ا22الشعاما  الجامعية وننبة )

المبحو ةةا  سةةن مةةن المتعلمةةا  يةةالتعليم ال يكةةون عااقةةام أمةةام اإلنجةةا  يةةالمرأ  نةةوا  
كانةةة  متعلمةةةةة أم ال حارةةةلة للشةةةةعام  او بةةةمونعا يعةةةة  مةةةرأ  تشةةةةعر باريةةةج  األمومةةةةة 

 . وترا  اإلنجا 
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 احلالة املهنية : -3

 ( يوض  الحالة المعنية للمبحو ا 3جمو  رصم )
 % العدد لحالة المهنيةا

 20 6 مو لة
 20 6 ربة بي 
 %100 12 المجموأل

لمبحو ا  سن ربا  بيو  رام %( من ا20ننبة ) أن( 3يوض  جمو  رصم )
لعةمم تةوير يةر   أمةااإلعماميةة وذلةف ألنةبا   أوعل  الشعام  الجامعيةة  نحرولع

تمةةةام بشةةةسون لعةةةمم رابةةةة أجواجعةةةن يةةة  تعيةةةين جوجةةةاتعم وذلةةةف للس أوالعمةةة  لعةةةن 
%( من المبحو ةا  سةن مةن المو لةا  اللتة  يتعرضةن ية  20وان ننبة ). المنج 

مجموعة من األنالة عن عةمم اإلنجةا  وأنةبابل وذلةف لتعةريعن  إل حياتعن اليومية 
عل  رميقا  ومعارف أك ر من ربا  البيو  كمةا صةم يكةن  أك ةر مراجعةة للطبيبةا  

 . من راتبعن لعذا الارض ام ييررن جج األيراايا  من ربا  البيو  ألنعن 
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 املبحث اخلامس

 مناذج من حاالت البحث

 متهيد :

ال يتشةةك  المجتمةة  مةةن ايةةر األبنةةا  الةةذين سةةم آبةةا  المنةةتقب  وسكةةذا مواليةةف 
ولةةةذلف يةةةإن ملعةةةوم  األبةةةو   ،الحيةةةا  منةةةذ آمم الةةة  ان يةةةرث اهلل االرض ومةةةن عليعةةةا

وسمةةا يةة   ،ال ينةةتوج  األمةةر ييعمةةا مرنةةام  ،طريتةةانواألمومةةة حقيقتةةان بايولوجيتةةان ي
يالرجةةة  كمةةةا المةةةرأ  لةةةم يلكةةةر  ،حةةةين يةةةمي  المةةةر  صلةةة  الجوجيةةةة ،الاالةةة  ينةةةت اران
إال ان الةةجوا  سةةو الم يةةر لعمةةا لتحليةةج سةةذ  العاطلةةة التةة  تتةةو   ،بعةةاتين العةةاطلتين

 . باألبنا 
اطلة األبةو  او يحمث حينما تتعرص  ع ،لكن المشك  ي  سذا المتر  الحيات 

ولعةةة  معرصلعةةا العقةةةم وسةةو مشةةةكلة ال ينكرسةةا احةةةم ويبةةمأ كةةة  طةةرف باتعةةةام  ،األمومةةة
كمةا  ،وتلجم الننا  عام  ال  األطبا  والمعالجين وحت  المجالين والمشةعوذين ،رييقل

 ،(1)انل مةن اكبةر معةمما  الحيةا  الجوجيةة باالنلرةا  او علة  األصة  بتعةمم الجوجةا 
التةة  تةةم انةةتعراض الةةبعض منعمةةا يةة   ،ك  االجتماعيةةة والنلنةةيةونةةواسما مةةن المشةةا
ولتنةةةليط الضةةةو  علةةة  حالةةةة العقةةةم بمميلتةةةل وآ ةةةار  االجتماعيةةةة  ،المبحةةةث النةةةابق

 نيتم انتعراض ا نا عشر  حالة عقم وعل  النحو اآلت  : ،والنلنية واالصترامية
 
 

                                                 

(  عمنان ابو مرل ، معجم علم االجتماأل، مار أنةامة، المشةرق ال قةاي ، عمةان، األرمن،   1)
338 . 
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 احلالة األوىل :

( نةةنة مو لةةة 34ر الةةجو  )( نةةنة وعمةة31س( تبلةةع مةةن العمةةر )- )النةةيم  
امةةا الةةجو  حارةة   ،بعقةةم يةة  إحةةم  موااةةر المولةةة حارةةلة علةة  شةةعام  البكةةالوريوس

( نةةنوا  ولةةم 7اللتةةر  التةة  انقضةة  علةة  الةةجوا  ). أيضةةاعلةة  شةةعام  البكةةالوريوس 
يةةة عةةن طريةةق الحةة  يحةةمث إنجةةا  يةةل  سةةذ  النةةنوا  حيةةث بةةمأ  العلصةةة الجوج

جةا  يةل  النةنة األولة  مةن الةجوا  علة  الةرام مةن ن علة  عةمم اإلناواتلق الجوجة
إال انةل بعةم النةنة األولة  مةن الةجوا   ،لةم يحةمث الحمة . عمم انتعما  مان  الحمة 

س( بمراجعةةةةة الطبيبةةةةة لمعريةةةةة نةةةةب  عةةةةمم حملعةةةةا وبعةةةةم إجةةةةرا  -بةةةةمأ  النةةةةيم  ) 
اللحورةةا   بةة  انةةل ال يوجةةم عةةااق للحمةة  مةةن الطةةريين ولةةم يحةةمث يليةةا  بةةين 

إال انةل بةمأ أسة  النةيم   . جين ي  تلف اللتر  لك ر  حبل لعا ويويل عل  مشةاعرساالجو 
س( بالحميث عن الموضوأل ونماأل التلميحا  المقرية من صب  جوجةا  إيوتعةا -) 

وكةةةذلف مةةةن صبةةة  أسةةة  الةةةجو  يةةةاألصوا  واأليعةةةا  وذلةةةف مةةةن يةةةل  نةةةلوكيا  تعةةةمسا 
مةن مون  لةومين حةمي ام أو  شةي مجعجة بالننبة لعا وذلةف بإعطااعةا األطلةا  المو 

أم جوجعا تحبعا وتعمسا  أنالذي س  ييل إال  نلنل المكاناأليريا  الموجوما  ي  
ويعتبةةرون عةةمم إنجابعةةا . إحةةم  بناتعةةا وتطلةة  مةةن اهلل  ان يرجصعةةا بالذريةةة الرةةالحة

ويةةة  النةةةنوا  القليلةةةة الماضةةةية وبعةةةم حرةةةو  جوجعةةةا علةةة   ،يةةة  حياتعةةةا ارةةةام نقر
مواار المولة حاو  جماعة من أرمصا  جوجعا بإصناعل بالجوا  مر   انية التعيين ي  

من اج  الحرو  عل  طل  وذلف بمحةاولتعم رسيتةل بنةا  للةجوا  مةن اجة  ايتيةار 
الةةةجو  طةةةر  الموضةةةوأل للجوجةةةة األمةةةر الةةةذي آ ةةةار ييعةةةا الحةةةجن  أنإال  ،واحةةةم  مةةةنعن

اذا يرابون بمن يتجو  جوجة  واأللم بقولعا لماذا يحانبونن  عل  أمر ليس بيمي ولم
 ،من امرأ  أير  ولين  لمي أي عااق للحم  إال انل بقةمر مةن اهلل نةبحانل وتعةال 
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س( بان يطلقعا اذا كان يريم الجوا  من امرأ  أير  من اجة  -وكان رأي النيم  ) 
الطل  وبذلف ترف الجو  سذ  اللكر  يويةام مةن ينةارتعا وأصنعتةل بعةمم الةجوا  يانةل صةم 

مةن امةرأ  أيةر  وانةل يجة  جمة  المبةالع النقميةة الكبيةر  لعمةة   أيضةاحةمث حمة  ال ي
طلةة  األنابيةة  او التلقةةي  الرةةناع  الةةذي يحتةةا  الةة  عةةم  مليةةين وصةةم تحتةةا  سةةذ  

 . العمليا  ال  مبالع مضاعلة الحتما  اللش  والنجا 
 س( كة  مةا لميةل مةن نقةوم ية -ي  بماية الجوا  كان الةجو  يعطة  للنةيم  ) 

نبي  الذسا  ال  الطبيبة الميترة وكذلف كان والمسا يقةمم لعةا المنةاعما  الماليةة 
ويةة  سةةذا العةةام بةةما جوجعةةا  ،علةة  الةةرام مةةن كةة  سةةذ  المراجعةةا  لةةم يحةةمث الحمةة 

يريض ذسابعا ال  الطبيبةة ليقينةل بةان األطلةا  رجق مةن اهلل نةبحانل وتعةال  وكةذلف 
ة وجنمية نتيجة تعاطيعا األموية بك ر  التة  س( من األم نلني-ما تعانيل النيم  ) 

عا بعةض رةميقاتعا ك يةرام مةا ينرةحُ  ،أ ر  عل  جنمعا وشعورسا بالحاجة ال  النوم
ألنبا  منعا يويةام ان  لم تذس  بك ر ٍ  أنعاومعاريعا بالذسا  ال  المشايخ للرصية إال 

عةةا ترصةة  نلنةةعا بعضةةعم مجةةالين ويميةةذون المبةةالع النقميةةة مقابةة  سةةذ  الرصيةةة كمةةا ان
ن اهلل نةةةوف أتةةةا  الةة  وانةةطة بينعةةةا وبةةين اهلل و بنلنةةعا ليقينعةةا وصناعتعةةةا بمنةةل ال تح

 . يرجصعا بالذرية الرالحة
 احلالة الثانية :

النيم  )ف( حارلة عل  شعام  الماجنتير تنحمر من أنر  مورلية تبلع من 
معنةة الةجو  . ام ( نةنة ايضة30الةجو  يبلةع مةن العمةر ) و ،مو لة ،( ننة30العمر )
 . ( ننوا 4مض  عل  جواجعم ) ،كان 

لةم يحةمث حمة  يةل   ،بمأ الجوا  بطريقة تقليمية عن طريق إحم  رميقاتعا
الشةةعور األولةة  مةةن جواجعةةا يبةةمأ  بمراجعةةة الطبيبةةة األيرةةااية يةةل  يتةةر  صرةةير  
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جةةمام وذلةةف  يارةةة بعةةم حةةموث اإلنةةقاط حيةةث حةةمث حمةة  بعةةم يمنةةة أشةةعر مةةن 
اإلنقاط ال ان  بعم ننتين من الجوا  وحمث اإلنقاط بعم شعر ونرف  أما ،الجوا 

 أناية الة  وذلةف رابةة منعةا ية  اإلنجةا  وتعلقعةا باألطلةا  جةمام باإلضة ،من الحم 
وعل  الرام من رابتعا الشةميم  ية   00ج  إنجا  األطلا  أرابتعا ي  الجوا  من 

جعةةا وذلةةف لقناعتةةل بةةمن األطلةةا  اإلنجةةا  إال انةةل لةةم يحةةمث يليةةا  بينعةةا وبةةين جو 
والمتةةةل يك يةةةرا مةةةا تنةةةم  معااعةةةا مةةةن اجةةة  ان يةةةرجصعم اهلل بالذريةةةة  أمةةةا ،رجق مةةةن اهلل

إال انل االبام ما تتجن  الكلم ي  سذا الموضوأل م  جوجا  إيو  جوجعةا  ،الرالحة
عر شةةةاعتقةةةامسم بةةةان النةةةيم  )ف( تكةةةون يةةة  يتةةةر  الحمةةة  يويةةةام مةةةن يتةةة  ليارةةةة ال

والحنم حيةث يعتبةرون عةمم إنجابعةا نقة  ية  حياتعةا بينمةا الحنةم ال يةرتبط  بالاير 
 أنةابالمرأ  الت  ليس لميعا طل  ب  تتعلق بح  اليير لآليةرين وتقةو  النةيم  )ف(  

يك يرام ما  00يلنة من الناس نيرب  لميعا طل   أواير  ك يرام لنماأل بمن امرأ  ما 
  مةةةةنعم أشةةةةيا  يحةةةةاولون إجعاجعةةةةا توجةةةةل لعةةةةا أنةةةةالة عةةةةن أنةةةةبا  عةةةةمم اإلنجةةةةا

سناف أشيا  والنيما  نلنل الوص  توجيل اللوم عليعا إال انل ي ويتعممون الجر  و 
ن التعةةةةةاطف مععةةةةةا نعةةةةةا ويعريةةةةةون شيرةةةةةيتعا يةةةةةإنعم يحةةةةةاولالرةةةةةميقا  اللةةةةةوات  يعري

والتيليةةف عنعةةا يةة  سةةذا الموضةةوأل والنةةيما بعةةمما أنجبةة  إحةةم  رةةميقاتعا أطلةةا  
يعةةةو ييةةةر مةةةن إنجةةةا     )ف( تحمةةةم اهلل بةةةمن لةةةيس لةةةميعا أطلةةةاالم معةةةوصين يةةةإن النةةةيم

 . أطلا  معاصين
ولك ةةر  تعلةةق النةةيم  )ف( باألطلةةا  ورابتعةةا بالشةةعور بإحنةةاس األمومةةة يعةة  

مةةن الراتةة  للةةذسا  الةة  الطبيبةةة األيرةةااية وبعةةم ك ةةر   ام يةة  كةة  شةةعر تضةة  مبلاةة
األييةر  حاولة  النةيم  )ف( األشةعر  ةمراجعتعا ولكن مون جمو  ومنذ حوال  ال ل ة

التقليةة  مةةن مراجعتعةةا للطبيبةةة مةةن اجةة  تةةويير المبةةالع النقميةةة إلجةةرا  عمليةةة التلقةةي  
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الرةناع  الةذي يحتةا  الة  مبةالع كبيةر  علةة  الةرام مةن اليةوف مةن اللشة  إال انعةةا 
وجوجعا يحاولون بطريقة جةام  وبعةم التوكة  علة  اهلل للنةع  ية  سةذا الموضةوأل يقةم 

 . %(20-40ة النجا  )تكون ننب
 إلة النب  اآلير الذي حاول  مةن اجلةل النةيم  )ف( التقلية  مةن الةذسا   أما

انةةتيمم  أمويةةة طبيةةة ك يةةر  وأ ةةر  سةةذ  األمويةةة علةة   أنعةةاالطبيبةةة األيرةةااية سةةو 
رحتعا الجنمية حيث اجمام وجنعا ك يرام وك ير من الناس ينملونعا عن نةب  وجنعةا 

ومةة  المحةةاوال   000مةة  الةةريجيم إال انةةل لةةم يجةةمي نلعةةام الملةةاجو وبةةذلف حاولةة  ع
األير  للحرو  عل  طل  سةو الةذسا  الة  المشةايخ مةن اجة  الرصيةة مة  انةتيمام 
العنةة  واألعشةةا  او الطةة  الشةةعب  يويةةام مةةن ايةةتلف العرومةةا  وتعارضةةعا مةة  

 . األموية الت  تنتيممعا

 احلالة الثالثة :

( نةةنة حارةةلة علة  شةةعام  جامعيةةة امةةا 24)تبلةةع مةةن العمةر  (أ-ش)النةيم   
معنةةة الةةجو  معنةةمس يةة   ،( نةةنة تنةةكن مةة  أسةة  الةةجو 22الةةجو  يبلةةع مةةن العمةةر )

 ام ( أشعر كان الجوا  تقليةمي4( ننوا  و )2إحم  مواار المولة مض  عل  الجوا  )
ألصاربعةةا وبعةةم مةةرور نةةنة علةة  الةةجوا  بةةمأ  بمراجعةةة الطبيبةةة  ام لكةةون الةةجو  رةةميق

مةن  بعةم مةرور نةنتين أنعةاااية بك ر  لمعرية نب  عمم الحمة  واإلنجةا  إال األير
جةةرا  اللحورةةا  الموريةةة كةة  ) مراجعةةة النةةب   أن( أشةةعر ألنعةةا عريةة  6الطبيبةةة وا 

يةة  عةةمم الحمةة  بمنعةةا أمةةور تتعلةةق بالورا ةةة يةة  عاالةةة الةةجو  حيةةث ال يحةةمث عنةةةم 
وكةةةذلف عةةةمم  أيضةةةاجوجتةةةل جوجةةةة األ  الةةةذي تةةةجو  مععةةةم يةةة  تلةةةف اللتةةةر  لةةةم تحمةةة  

أك ةةر علةة  الةةرام مةةن  أواإلنجةةا  ألوالم أعمامةةل للتةةرا  تنةةتمر لمةةم  نةة  نةةنوا  
يميةةةةذ باألنةةةةبا  وان  أنتراجةةةة  الطبيبةةةةة ألن اإلننةةةةان يجةةةة   أنمعريةةةةة النةةةةب  إال 
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ينةةةع  مةةةن اجةةة  رابتةةةل إال انةةةل يجةةة  ان ال يبةةةالع ويةةةس ر علةةة  رةةةحتل ونلنةةةل يةةة   
 . نلنل الوص 

علصتعا م  أنر  جوجعا علصة جيم  ولةم تتعةرض للنتقةاما  نتيجة لذلف يإن 
يعريونعةةةا إننةةةانة طيبةةةة  نالننةةةبة للمو لةةةا  اللتةةة  تعمةةة  مععةةةمةةةن صةةةبلعم وكةةةذلف ب

ورابر  وك يرام ما تنم  األيريةا  مةن الرةميقا  والمعةارف بةان يرجصعةا اهلل بالذريةة 
يةةمسا مةةن ابنتعةةا التةة  تةةر  حل أنالرةةالحة والنةةيما والةةمتعا التةة  تعةةم أمنيةةة حياتعةةا 

ون ةرام النشةاالعا ية  نةنتين الةجوا  األولة  بمرانةة الماجنةتير يانعةا لةم . تحبعا ك يةرام 
بعم انتعااعا مةن المرانةة أرةب  وصة  اللةراغ يشةك   أنعاتشعر بوص  اللراغ ك يرام إال 

عطااعةا ألطلةا   عليعا عباام كبيرام واالبام ما تحاو  شرا  ملبس األطلا  واأللعةا  وا 
النق  لكةةون سةةذ  المنةةملة األصةةار  او اللقةةرا  المحتةةاجين كمةةا انعةةا بةةمأ  ال تشةةعر بةة

 . من حياتعا ام واعتيامي ام طبيعي اام أربح  شي
يةةة الماميةةة يمنعةةا تحةةاو  وجوجعةةا مةةن إنشةةا  منةةج  لعمةةا ومةةن  ةةم مةةن الناح أمةةا

تحةةاو  رصيةةة نلنةةعا بقةةرا    أنعةةاكمةةا . تحةةاو  جمةة  األمةةوا  لعمةة  التلقةةي  الرةةناع 
حياتعةةةا مةةة  جوجعةةةا  أن 00اآليةةةا  القرآنيةةةة وتنةةةاو  العنةةة  ألنةةةل شةةةلا  مةةةن كةةة  ما  

 . االم تعتبر جميلة وناجحة ومميج  ولو رجصوا بمطلا  لكان  أك ر جم

 احلالة الرابعة :

 ،( نةةنة حارةةلة علةة  شةةعام  االبتماايةةة23تبلةةع مةةن العمةةر ) (ش –أ )النةةيم  
( ننة يعم  ي  نجار  اليش  مضة  علة  30الجو  يبلع من العمر ) أما ،ربة بي 

كان الجوا  تقليميام وسم يعيشون حيا  نعيم  متلةاسمين ييمةا  . (  ننوا 6جواجعما )
مةةةرور نةةةنة علةةة  جواجعمةةةا بةةةمأ  األن ةةةار تتوجةةةل الةةةيعم وبةةةمأ  بيةةةنعم إال انةةةل وبعةةةم 

بمراجعةةة  (ش-أ)سمةة  النةةيم   لةةذلفا  عليعةةا عةةن أنةةبا  عةةمم الحمةة  األنةةالة تنعةة



 م2032/هـ3466                                                  (  36العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
377 

الطبيبةةة األيرةةااية وبعةةم إجةةرا  اللحورةةا  الطبيةةة تبةةين انعةةا ال تعةةان  أي مةةرض 
لا ( عضةةوي ولةةيس سنةةاف أي عةةااق للحمةة  إال انةةل لةةم يةةتم ترةةميقعا مةةن صبةة  )النةةل

أي جوجةةةةا  إيوتةةةةل اللتةةةة  تنةةةةكن مععةةةةن والةةةةذين يبلاةةةةون يمةةةةس إيةةةةو  وجوجةةةةاتعم 
الطبيبةة ليتمكةةموا بمنلنةعم مةن الموضةةوأل  إلة يةةذسبوا مععةا  أنطلبة  مةنعم  ،وأطلةالعم

 إلةة نةةليمة وعلة  الةرام مةن ذلةف يعة  تتعةرض  أنعةاوبةذلف ذسبةوا مععةا وتمكةموا مةن 
البيةة  كقةةو  أحةةماسن بةةمن الولةةم مضةةايقا  كلميةةة مةةن جوجةةا  األ  األيريةةا  يةة  
حةةةموث اليليةةةا  والشةةةجارا   إلةةة أالةةة  مةةةن الكبةةةم وتتبةةةاس  يةةة  حملعةةةا باإلضةةةاية 

وبعم  00الماامة بين اإليو  والنيما بعم ويا  والمتعم  الت  أريب  بمرض عضا  
ش( بمأ الجو  بإجرا  اللحورةا  الطبيةة تبةين ان  –أ )ان تمكموا من نلمة النيم  

إال انةةةل ال يلتةةةجم بمواعيةةةم األمويةةةة  ،الحيةةةامن ويحتةةةا  الةةة  العةةةل  لميةةةل ضةةةعف يةةة 
وحتةة  األعشةةا  التةة  ورةةلعا العطةةار لةةل ال يتناولعةةا بشةةك  مةةن م ومةةا جام مةةن حةةم  

ويعمة  ايضةا مةة   ننلنةل البيةة  ايةو الةجو  الةةذي ينةكن مععةم ية  المعانةا  سةو جوا 
لتة  يعةان  منعةا جوجعةا ا نلنةعا ألنبا ولار  ولم يحر  لميعم أطلا  أييل ي  النج

إال ان أملعةا  ،ش( تشعر بالحجن واألن  يويام مةن أال تنجة  -أ)وبذلف يان النيم  
باهلل كبير وتقو  بمن اهلل صامر عل  ك  ش   وأمر  كن ييكون وك يرام ما تبك  ولكن 
م  مرور الوص  بمأ  تتعوم عل  سذا الوضة  وك يةرام مةا تشةا  وصة  يرااعةا الكبيةر 

تجةةم  بمبنةةا  إيوتةةل الةةذين يحبونعةةا ويةةمت  جوجعةةا مةةن العمةة   أنالملةة  إال وشةةعورسا ب
 . من يللعم ملذام للتعبير عن أمومتعا

وعنةةم تلكيةةرسم بةةالتلقي  الرةةناع  يضةةعون اعتبةةارا  مينيةةة أمةةامعم وذلةةف ألن 
كما انعا تكلف مبالع مالية كبير  وسم ال يملكةون  000الضعف من الرج  او الجو  

 . كونل عام  ي  النجار  سذ  المبالع
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 احلالة اخلامسة :

( نةةنة حارةةلة 22( نةنة وعمةةر الةةجو  )22تبلةةع مةةن العمةةر ) (أ –الجوجةة )ذ 
( نةةنة المنةةةكن 2. 2معنتعةةا ربةةةة بيةة  مضةةة  علةة  جواجعةةةا ) ،علةة  شةةعام  المععةةةم

مشةترف مة  أسةة  الةجو  مةن يةةل  اللحورةا  الطبيةةة تبةين انةل ال يوجةةم نةب  لعةةمم 
العلصة بين الجوجين عل  العموم جيم  لكنعا تنو  بعم  أنام من اإلنجا  وعل  الر 

ك  مور  شعرية حيث تشعر بالحجن واليةمس وتبةمأ باألنةالة مة  نلنةعا وجوجعةا لمةاذا 
لةم يحةةمث الحمة  يعةة  تحة  األطلةةا  وال تنةةتطي  العةيش بةةمونعم نتيجةة لعةةذا التةةوتر 

اتيةاذ  إلة ترة  اليليةا   النلن  الذي تعيشل تبمأ بتحريض الجو  عل  والمتل يقم
لة أيةوا  وك يرام ما تعةم أنةا ،موصف من صب  والم  الجو  بعمم التكلم مععا وم  ابنعا

سانةة وكةلم جةار  لعةا وحةين ال ينةملون عةن الحمة  تعةم جوجعا عن عمم الحمة  باإل
تراجة  الطبيبةة ية   أنعةارام صلة عةمم نةنوا  الةجوا  إال  ،ذلف عمم استمام من صبلعم

ية  النةنة األولة  مةن الةجوا  يعة  بةذلف ترةرف مبةالع ماليةة كبيةر   أوجواجعا بماية 
لةةةةم تلكةةةةر بعمةةةة  طلةةةة   000وحاليةةةةام تراجةةةة  الطبيبةةةةة يضةةةةلم عةةةةن مراجعةةةةة المعشةةةة  

يكون لعا طللعا الذي تحتضنل وتعطيل إحنانعا وحنانعا  أنترا   أنعا إذاألنابي  
رااعةةةةةا وشةةةةةعورسا الةةةةةذي ال يعوضةةةةةل عنةةةةةل أي أحنةةةةةاس آيةةةةةر يارةةةةةة لك ةةةةةر  وصةةةةة  ي

 ،باإلحنةةاس والوحةةم  واالنعةةجا  عةةن اآليةةرين وان اآليةةرين يكرسونعةةا ألنعةةا ال تنجةة 
الجو  لميل صناعة كاملة بةان عةمم حرةو  الحمة  سةو إيمانةل بالقمريةة وممكةن  أنإال 
 . يتاير ي  أي لح ة عنمما يشا  اليالق نبحانل وتعال  أن

 الحالة السادسة :
( نةنة حارةلة 20( ننة وعمر الةجو  )42العمر )تبلع من  (أ –ف )الجوجة 

( 6مضةة  علةة  الةةجوا  ) ،امةةا الةةجو  يعةةو كانةة  ،مو لةةة ،علةة  شةةعام  اإلعماميةةة
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نةةنوا  ولةةم يحةةمث حمةة  ألنةةبا  رةةحية لةةم  الجوجةةة حيةةث تعةةان  مةةن تاييةةر يةة  
علةة  الةةرام مةةن عةةمم اإلنجةةا  لعةةذ  النةةنوا   (ايةةتلف العرمونةةا )حجةةم البويضةةة 
يكن لعا الك ير من الح  واالحترام األمر الةذي ييلةف مةن الحرمةان  الطويلة إال انل
اما أس  الجو  يةانعم ال ينةملونعا عةن الحمة  يويةام علة  مشةاعرسا . الذي تعان  منل

تعةةةةةان  مةةةةةن ايةةةةةتلف  (أ –ف ) الجوجةةةةةة أنوبمةةةةةا  ،وأحانينةةةةةعا ونلنةةةةةيتعا المتعبةةةةةة
يا  ويشةلوا ية  إيجةام تراجة  الطبيبةا  األيرةاا أنالعرمونا  يحاولة  نتيجةة لةذلف 

يحةةاولن العةةل  يةةار  العةةراق وسةة   يةةإنعمالعةةل  يةة  العةةراق وعلةة  الةةرام مةةن ذلةةف 
طاالةة علة  األطبةا  يتةر   اآلن تعتمم عل  العل  من يار  العراق وصم أنلقةوا أمةواالم 

الةةةجوا  ولةةةم يحرةةةلوا علةةة  نتيجةةةة ايجابيةةةة وممةةةا جام مةةةن معاناتعةةةا إرةةةابتعا بمةةةرض 
 . عملية جراحية انتطاعوا من يللعا النيطر  عل  المرضعضا  وأجري  لعا 

 احلالة السابعة :

( نةةةةةنة 40( نةةةةةنة وعمةةةةةر الةةةةةجو  )36تبلةةةةةع مةةةةةن العمةةةةةر ) (ش -ف)الجوجةةةةةة 
تعةةةيش يةةة  نةةةكن  ،معنةةةة الةةةجو  تةةةاجر وربةةةة بيةةة   ،حارةةةلة علةةة  شةةةعام  االبتماايةةةة

 امةةا نةةب  عةةمم اإلنجةةا  وجةةوم يلةة  يةة  ،( نةةنة12مضةة  علةة  الةةجوا  ) ،منةةتق 
كان  العلصة بين الجوجين ي  بماية حياتعما منتقر  إال  ،اإلنجا  من صب  الجوجين

انةةةل بعةةةم مةةةةرور نةةةنتين علةةةة  الةةةجوا  بةةةةمأ  اليليةةةا  والمشةةةةاحنا  بينعمةةةا وكةةةةذلف 
ة سةةو مةة   علصتعةا مةة  الجيةةران واألرةمصا  ايةةر جيةةم  يالعةاجس الوحيةةم لةةم  الجوجة

أسةة  الةةجو  يعةة  تحةةاو  االنتقةةام مةةن حةةمث المشةةكل  مةة  توك يةةرام مةةا  000اللةةراغ 
اآليةةرين إلحنانةةعا بةةمنعم نةةعما  يتعمةة  علةة  بةةث المشةةكل  وتضةةييمعا حتةة  لةةو 

علصتعةةةا مةةة  حماتعةةةا التةةة  سةةة  يالتعةةةا  أمةةةا ،كانةة  بنةةةيطة لاةةةرض إجعةةةا  اآليةةةرين
)أيةة  والةةمتعا( يعةة  نةةياة جةةمام إلحنةةاس الحمةةا  بةةمن جوجةةة ابنعةةا سةة  مةةن حجبةة  



  م. امرية وحيد خطاب    املوصل دراسة ميدانية يف مدينة - آثار العقم االجتماعية واالقتصادية على املرأة 

 376 

ن يرةةب  لميةةل طلةة  لكةةون الةةجو  يةة  النةةنوا  األولةة  كةةان النةةعام  عةةن ابنعةةا يةة  ا
الةةجوا  مةةن امةةرأ   أوتطليقعةةا  لجوجتةةل  لميةةل القةةمر  علةة  اإلنجةةا  لكنةةل ريةةض لحبةةل
حةاولوا  يةإنعمالجو  حالتل المامية جيةم   أنأير  حت  ال تعان  من الم الوحم  وبما 

الرةعبة جةمام عليعةا  عم  طل  األنابي  الذي كللعم مبالع كبير  وكان  من المواصف
يشةلوا ية  ذلةف وحةاولوا نتيجةة  أنعةملإلحناس باللش  بمنعا نترب  امام بعم يتةر  إال 

 يشةةةةةلوا وانةةةةةتعملوا طةةةةة  األعشةةةةةا  أيضةةةةةاالعةةةةةرايين ولكةةةةةنعم  إلةةةةة لةةةةةذلف ان يةةةةةذسبوا 
 أن إلةة إحنانةةعم بةةالعجج ممةةا أم   إلةة وسةةذا أم   000محةةاوالتعم بةةا   باللشةة  و 

لعةةا  ام عةةن اإلنجةةا  جارحةة الةةذي يوجعةةل الننةةا  الكةةلم مة وتعةةترةةب  الجوجةةة عموانيةة
عنعةةةا األسةةة  واألصةةةار  نتيجةةةة المشةةةاك  التةةة  تنةةةببعا سةةةذ   ولمشةةةاعرسا وبةةةذلف ابتعةةةم

لعةةمم إنجابعةةا تةةم ير كبيةةر علةة  نلنةةيتعا يضةةلم عةةن كةةلم  أن ،الجوجةةة مةة  اآليةةرين
 أومةن ينجةبن  مايلعةا نةواجأل عموانيةة تجةا  يةجرأل ولوم اآليرين لعااآليرين و لومعم 

 . يشعرن بالنعام  م  اجواجعن

 احلالة الثامنة :

( نةنة حارةلة علة  الشةعام  الجامعيةةة 29تبلةع مةن العمةةر ) (ذ -سةة )الجوجةة 
( ننة تةم الةجوا  عةن علصةة 32عمر الجو  ) ،ربة بي  ،(9يبلع عمم أيرام أنرتعا )

وعلة  الةرام ( نةنوا  6مضة  علة  الةجوا  ) ،الةجوا  إلة ح  ربطتعما وأم  بعما 
سناف مةا يعكةر رةلو حياتعةا  أنمن مشاعر الح  واالحترام القاام بين الجوجين إال 
حاول  منذ الننة األول  للجوا   ،سو عمم اإلنجا  يل  سذ  الننوا  الت  مض 

بمراجعة الطبيبا  تبحث عن ونيلة للعل  واإلنجا  رابة منعةا ية  ان ترةب  أمةام 
من العقم الورا   ي  العاالة وذلف لعقةم ايةو جوجعةا من جعة ومن جعة أير  يويام 

وحاولةةة   ،( نةةنوا  ولةةم يحةةةمث لعةةم أطلةةا 2الةةذي مضةة  علةةة  جواجةةل أك ةةر مةةةن )
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بكايةةة الطةةرق العلجيةةة وانةةتعما  األمويةةة المتعةةمم  ومراجعةةة عةةمم  (ذ -سةةة )النةةيم  
يبة كبير من الطبيبا  األيراايا  المتواجما  ي  المور  وال تكام تذس  ال  طب

ييذكرون لعا طبيبةة أيةر  ينةرعان مةا تةذس  اليعةا أمةلم ية  الحمة  وآيةر مةا صامة  
بمنل ال يوجم أي عااق  كلعا سذ  اللحورا  وتورلوا من يل  (1)بل عم  النا ور

وان مةا تعانيةل سةذ  . من صب  الجو  ولكن لم يحةمث الحمة  أوللحم  نوا  من صبلعا 
إلحبةاط يعة  منةتعم  للتضةحية بكة  مةا تملةف النيم  عل  مرجة عاليةة مةن اليةمس وا

لكةة  يكةةون لةةميعا طلةة  او طللةةة يعةة  تقضةة  وصةة  مةةن اللةةراغ كبيةةر جةةمام النشةةاا  
جوجعةا بعملةةل الةةذي ينةتارق وصتةةام طةةويلم وجعةمام كبيةةرام لكونةةل مو ةف ولميةةل نشةةاطا  
يةة  مجةةا  عملةةل وبةةذلف يعةةو مشةةاو  عنعةةا ك يةةرام ولك ةةر  وصةة  يرااعةةا وحبعةةا لجوجعةةا 

تعاملةةةل كالطلةةة  المةةةمل  وتعةةةتم بةةةل ك يةةةرام لمرجةةةة انةةةل يشةةةعر بالضةةةجر مةةةن ك ةةةر   يعةةة 
مما ي يةر اليليةا  بيةنعم التة   ،استمامعا بل ونسالعا عنل وعن ما يطلبل ويرا  بل

تكام تكةون يوميةة وبمةا ان الةجو  عرةب  المةجا  يةل تجةم النةيم  )سةة( مةلذام إال ية  
سا ايضةا نةماأل أصاربةل مةن مضةايقا  كلميةة البكا  واأللم والحنةر  ومةا ي يةر مشةاعر 

بمنبا  عمم تجويجل من امرأ  أير  لتنج  طللم عل  الرام من تكرار كلمعا بان 
اللحورةا  الطبيةة نةةليمة وال يوجةم سنةةاف مةا يعيةةق الحمة  يمرةةبح  تكةر  وتضةةجر 

امةةا الةةجو  يانةةل يحةةاو  انةةت مار مةةا لميةةل . وتنةةجعل مةةن نةةسالعا عةةن الحمةة  واإلنجةةا 
مبةةالع نقميةةة يةة  شةةرا  األراضةة  ومةةا جا  لةةميعم أمةةلم بةةمن اهلل نةةيرجصعم  بالذريةةة مةةن 

 . الرالحة
 

                                                 

 وس  عملية للرحم يبين ييعا عمم وجوم التراصا  ي  األنابي  المسمية لحرو  الحم .  (1)
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 احلالة التاسعة :

( نةةةةنة 41( نةةةةنة عمةةةةر الةةةةجو  )21تبلةةةةع مةةةةن العمةةةةر ) (أ –أ  –م )الجوجةةةةة 
الةةجو   ،( نةةنوا 9مضةة  علةة  جواجعةةا ) ،ربةةة بيةة  ،حارةةلة علةة  شةةعام  االبتماايةةة

حةمث مشةكل  بةين تاالبام ما  (،الشاحنا )حم  الكبير  يعم  نااق ي  النيارا  ال
جو  أ اث المنةج  لكونعةا تعتةج الجو  والجوجة لمرجة صم تر  أحيانام ال  ان يكنر ال

األ اث ويحاو  ضربعا ي  أحيان أير  والنيما ي  حالة كونل عرةب  المةجا   ابعذ
تتجنة  حةموث  إنعةايحماتعا يع  نيم  بنيطة بطبععا وساماة ية  نةلوكعا  أما ،جمام 

واالبةام مةا  ،المشكل  مععا من اج  ابنعا الةذي تحةجن عليةل كونةل لةيس لميةل أطلةا 
االبتعةةام عةن أسةة  الةجو  ويارةة أيواتةةل وعةمم التحةةمث  (أ –أ  –تحةاو  الجوجةة )م 

تقضةة  مع ةةم وصةة  يرااعةةا بالةةذسا  الةة  بيةة  أسلعةةا  أنمععةةم وتحةةاو  سةةذ  الجوجةةة 
وصم حاو   ،المو  المجاور  )نوريا( ويتركعا لعم  أيام إل كون جوجعا نااق ويذس  

الجو  االتلاق مععم لعم  طل  األنابي  وذلف من اج  إنجا  طللين لل وألييةل  أ 
لةةةةيس لميةةةةل أطلةةةةا  حيةةةةث بلاةةةة  جوجتةةةةل نةةةةن اليةةةةمس وااللتةةةةجام بكايةةةةة  أيضةةةةاالةةةةذي 

الجوجة كما ان . المراريف المامية مقاب  إنجا  طللين إال ان الجوجة ريض  ذلف
لةةم تلرةة  عةةن أنةةبا  عةةمم الحمةة  للةةجو  وال ألحةةم مةةن إيوتةةل وأيواتةةل  (أ –أ  –م )

يويام من ان يتجو  الجو  مةر   انيةة يارةة بعةمما أ بتة  التحالية  المرضةية بنةلمة 
الطبيبةة  إلة الجو  وبذلف يإن الجوجة تحاو  رةرف المبةالع النقميةة االبةام مةا تةذس  

شةةرا  األ ةةةاث اليةةة الةة من وتحةةةاو  تبةةذير األمةةوا  يةةة  األيرةةااية وشةةرا  األمويةةةة الا
يرةةةب   إنرجةةةا  الةةةمين للرصيةةةة وللعةةةرايين مةةةن  إلةةة ذسابعةةةا  إلةةة والملبةةس باإلضةةةاية 

الجوا  مةن بة ن الةجو  ايبةر أيواتةل بمنةل يراة  وعل  الةرام مةن ذلةف يةا ،لميعا طل 
 . امرأ  أير  لتنج  لل طل  وما جا  يبحث عن جوجة أير 
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 رة :احلالة العاش

 ،( نةنة حارةلة علة  شةعام  اإلعماميةة26تبلةع مةن العمةر ) (ذ -الجوجة )سة 
يةة  بمايةةةة  ،( نةةةنوا 4مضةة  علةةة  الةةجوا  ) ،( نةةةنة30عمةةةر الةةجو  ) ،ربةةة   بيةة 

الطبيبةةا  مةةن اجةة  الحمةة  ولكنعةةا  إلةة أو  نةةنة مةةن الةةجوا  كانةة  تةةذس  و  جواجعةةا
اإللحا  وكانة  الكلمةا  التة   كان  تقاب  بالنقم من صب  األيريا  بالقو  لماذا سذا

تربر بعةا نلنةعا بةمن األطلةا  بيةم اهلل نةبحانل وتعةال  مةن اجة  الطلة  وبعةم  ةلث 
لمةاذا ال أصةةوم بتةةجويل جوجةة  بةةامرأ  أيةةر   ،نةنوا  مةةن الةةجوا  يوجاةة  بكةةلم النةةاس

لكةة  يرةةب  لميةةل أطلةةا  أحنةة  بةةذلف الوصةة  بةةان النةةاس تلومعةةا علةة  شةة   لةةيس 
ام ان تبتعةةم عةةن النةةاس بنةةب  النةةسا  ماامةةام    لمةةاذا لةةيس لةةميكم بيةةمسا يحاولةة  ماامةة

أطلةةا    يةة  كةة  جمةةان ومكةةان ومنانةةبة تتعةةرض لعةةذا النةةسا  الةةذي يعتبةةر مةةن اشةةم 
األنالة إحراجام لعا وأربح  تتجن  اليوض ي  سةذا الموضةوأل وعنةمما تةذس  الة  

وال يعلمون  أي شي  للجيار  يضعون أطلالعم ي  حضنعا لك  يرب  لميعا أطلا 
وعنمما تلم رميقة لعا او صريبة من أصاربعةا ال  ،تشعر بالحر  ي  سذا الموضوأل أنعا

ر  مةرض الطلة  رةمية ييقولةون انعةا شةعيار  وتقميم العمية يويةام مةن ان تذس  للجي
بعةةض مةةن رةةميقاتعا عنةةمما تحمةة  ال تيبرسةةا بحملعةةا  إلةة بةةالاير  او الحنةةم إضةةاية 
ا ناصش  جوجعا بعةذا الموضةوأل وطلبة  منةل ان تحة  عةن ذلف يويام من الحنم ولعذ

يعطةةيعم او  أنطريةةق طلةة  األنابيةة  يةة  يةةار  القطةةر ولكنةةل ريةةض ألن لميةةل أمةة  
وذلف ألن اللحورا  الطبية الت  صام بعا  ،يرجصعم اهلل بالطل  يل  الننين القاممة

ولكنعا  ،حم يل  سذ  الننين ت ب  بمنعم نليمين وال يعانون من أي عااق يمن  ال
تحةةةس بةةةمن كةةة  طلةةة  تةةةرا  بمنةةةل ابنعةةةا  يإنعةةةاكةةةامرأ  اريةةةج  األمومةةةة تةةةم  يةةة  نلنةةةعا 

أي  إلة وعنمما يبك  أي طل  تحس بمنل نعمة من اهلل ال تقمر ب من وعنمما تذس  
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مكان ييل أطلا  تعوم ال  البي  وتبمأ بالبكا  نرام ك  ال يشعر احم ما بةمايلعا مة  
  يرةب  لةميعا طلة  حيةث أجرية  لعةا عمليتةان جراحيتةان انعا حاول  المنتحي  لك

بنةةب  األطلةةا  ولكةةن بةةمون جةةمو  حيةةث أرةةبح  حقةة  تجةةار  لكةة  طبيبةةة تةةذس  
 جةمام عةما العمليةا  التة  حيث تعطيعا جرعةا  كبيةر  مةن العةل  المكللةة ماميةام  إليعا

يعطةةة  اهلل نةةةبحانل وتعةةةال  كةةة  شةةةي  يريةةةم  أنوسةةة  تتمنةةة   ايضةةةام  كانةةة  مكللةةةة
 . ألطلا  وال يحرمل من سذ  النعمةا

 احلالة احلادية عشر :

حارةةةةةةلة علةةةةةة  الشةةةةةةعام   ،( نةةةةةةنة42 ( تبلةةةةةةع مةةةةةةن العمةةةةةةر )-أ-أ)الجوجةةةةةةة 
حارةةة  علةةة   ،( نةةةنة المعنةةةة كانةةة 43عمةةةر الةةةجو  ) ،المعنةةةة ممرنةةةة ،الجامعيةةةة

( نةةنة كةةان الةةجوا  14المةةم  التةة  انقضةة  علةة  الةةجوا  ) ،شةةعام  إعماميةةة الرةةناعة
  ،يةةل  النةةنين األولةة  لةةم يحةةمث عنةةمسا حمةة  ،طريةةق معريةةة األصةةار  تقليةةمي عةةن

نلعةةام  ايا  لمةةرا  عمميةةة إال انةةل لةةم يجةةميللعةةا حاولةة  مراجعةةة الطبيبةةا  األيرةةا
لةةةن يحةةةمث لعةةةا حمةةة  إلرةةةابتعا  ( نةةةنوا  أكةةةم  األيرةةةاايا  بمنةةةل3) وبعةةةم مةةةرور

أليريا  واليوف بمرض اليمس المبكر يبمأ  تشعر بالنق  وايتليعا عن الننا  ا
من المنتقب  يع  شيرية حنونةة ورصيقةة وتتعامة  مة  األطلةا  بلطةف يعة  عنةمما 

تميذ سذا الطل  وتربيةل سة  يةل تضةربل وال تتعامة   أنتر  امام تضر  طل  تتمن  
كانةة  علصتعةةا مةة  أسةة  الةةجو  او أنةةر  جوجعةةا جيةةم  يعةة  تحةةاو  ان  ،معةةل  بقنةةو 

لطرق ألنعا كان  معمم  من صبة  الةجو  بةالجوا  ترض  جوجعا وترض  أسلل بكاية ا
حيةةث تكللةة  بكايةةة نلقةةا   مةةن امةةرأ  أيةةر  ألنعةةا ال تنجةة  لةةل أطلةةاالم  أومةةر   انيةةة 

البيةة  لترضةةيل حيةةث تنلةةق راتبعةةا لإليجةةار ومرةةاريف البيةة  األيةةر  ومةةا يبقةة  مةةن 
 ( -أ-طلبةة  النةةيم  )أ ،لمنةةتقبلعا ام راتبعةةا تحةةاو  شةةرا  المرةةواا  الذسبيةةة ضةةمان



 م2032/هـ3466                                                  (  36العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
387 

من جوجعا تبن  طل  إال انل ريض ذلةف ألنةبا  تتعلةق بمرةاريف الطلة  وألنةبا  
بةةمأ  ام الةةجو  بمحةةاوال  لتجويجةةل مةةن امةةرأ  أيةةر  لتنجةة  لةةل أطلةةا  بةةذلف  ،مينيةةة

عقةةةم  الجوجةةةة والةةةجو  اتلةةةاق علةةة  ان يطلقعةةةا ويتةةةجو  مةةةن امةةةرأ  أيةةةر  بشةةةرط ان 
ت  نوف يتجوجعا ال تريم ان تكون لل يعيمسا اليل بعم مرور ننة وذلف ألن المرأ  ال

جوجةةةة أيةةةر  وبعةةةم جواجةةةل بحةةةوال  نةةةنة أعامسةةةا الةةة  ذمتةةةل مةةةر  أيةةةر  وعاشةةة  مةةة  
ومةةا لبةةث ان حةةم   مشةةكل  ويليةةا  بةةين . نلنةةل الجوجةةة ال انيةةة يةة  نلةةس المنةةج 

كمةا ان بةان الةجو  ال يعةم  بينعمةةا ية  أي شة   والنةيما بعةم ان أنجبةة   ،الةجوجتين
انيةةة الطلة  األو  وبةما الةةجو  يعجةر الجوجةة األولةة  ويعملعةا لمةم  نةةتة لةل الجوجةة ال 

ومةةن اجةة  إشةةباأل اريةةج  األمومةةة لةةميعا وايقةة   ،أشةةعر يطلبةة  منةةل الطةةلق يطلقعةةا
علةة  الةةجوا  مةةن رجةة  آيةةر لميةةل  ل ةةة أطلةةا  لتعةةيش مععةةم إال انعةةم ريضةةوسا ولةةم 

 . بالحجن واالكتاا يعتموا بعا وعاشوا ي  بي  جمسم من أمعم وس  اآلن تشعر 

 الحالة الثانية عشر :
( نةةنة معنتعةةا 24( نةةنة وعمةةر الةةجو  )20ر( تبلةةع مةةن العمةةر ) -و)الجوجةةة 

مو لةةة ريضةة  التحةةمث يةة  سةةذا الموضةةوأل وعةةمم إعطةةا  أي معلومةةا  عنعةةا وعةةن  
وذلف بنةب  شةعورسا باليةمس والحةجن ونلنةيتعا المتعبةة يةل  نةنين جواجعةا  ،جوجعا

ا من توجيةل األنةالة المحرجةة يةل  نةنوا  جواجعةا التة  التجةم لعةا ولك ر  ما عانتع
اجابة نو  انل رجق من اهلل نبحانل وتعال  يحياتعا مملة لعمم وجةوم االطلةا  يعة  
تعةةةيش بةةةل سةةةمف والمنةةةتقب  والنةةةعام  باالضةةةاية الةةة  ك ةةةر  المرةةةاريف الماميةةةة يقةةةم 

وعنةةم شةةةرا  صطعةةةة ينةةر  مبةةةالع ك يةةةر  علةة  االيرةةةااين ولةةةم تحرةة  علةةة  نتيجةةةة 
ارض لبنااعا مار نكن  توجل لعا االنالة لماذاتشترون سذ  االشيا  يل يوجةم لةميكم 

 ولم لير كم ممايجيمسا الما وحنر  
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 املبحث السادس 

 حتليل النتائج

 متهيد :

طةر  نةسا  تضةةمن  إلة لجةم  الباح ةة  إحرةاايا أمقوللحرةو  علة  بيانةا  
نةةالة اليارةةة بةةالمس را  الناجمةةة عةةن العقةةم الطلةة  مةةن المجيبةةا  اإلجابةةة علةة  األ

علةة  حيةةاتعن يةة  تنلنةة  مرتبةة  لبيةةان مقةةمار التةةم ير علةة  حيةةاتعن وعلةة  علصةةتعن 
 أن إليةلوممةا تجةمر اإلشةار   ،االجتماعية مة  محةيطعن كمةا ورةلن حةالتعن النلنةية

 . (1)سذا األمر يعتمم ي  منعل مرانة الحالة 
 -يمسا علمية وكما موض  أمنا  :ألن من شان ذلف يمعم المرانة ويج 

( يوض  اآل ار المترتبة عل  مرض العقم وحن  التنلن  4جمو  رصم )
 المرتب  لعا

 ت % العدد  اآلثار
 1 100 12 نو  الحالة النلنية

 1 100 12 ك ر  المراريف للعل 
 2 72 11 العلصة الجيم  م  الجو 

 3 92 7 العلصة الجيم  م  أس  الجو 
 4 21 9 ام الط  الشعب انتيم

 2 33 4 العام  الورا   

                                                 

 .773االجتماأل، مرمر نابق،   عبم الحميم لطل ، علم  (1)
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اجتماعيةة ونلنةية واصترةامية علة  األنةر   ام ) ةاسر ( يتةرف آ ةار  أويالعقم حالة 
سذ  اآل ةار تيتلةف مةن  أنبشك  عام وعل  المرأ  الت  تعان  منل بشك  يا  إال 

رةةةلعا اآل ةةةار مترابطةةةة ومتمايلةةةة ممةةةا يرةةةع  ي أن إلةةة أيةةةر  باإلضةةةاية  إلةةة امةةةرأ  
ولةذلف نةةنعرض بعةةض اآل ةةار المترتبةة للعقةةم ويقةةام لتنلنةةلعا المرتبة  وكمةةا سةةو مبةةين 

 . (4ي  الجمو  رصم )
جا  بالمرتبة األول  ضمن التنلن  المرتب  نو  الحالة النلنةية الةذي يعةم  إذ

%( يعةةانين مةةن اضةةطرابا  100مةةن اآل ةةار  النلنةةية للعقةةم ياالةة  الننةةا  وبننةةبة )
سةةذ  اللاةةة مةةن الننةةا   إلةة األللةةا  الجارحةةة التةة  االبةةام مةا توجةةل  أونلنةية يالكلمةةا  

ن لةةم تكةةن  إن (شةةقم الولةةم اةةال أ ،الولةةم أالةة  مةةن الكبةةم)مةة لم  سةةذ  األللةةا  حتةة  وا 
مقرةةوم  يانعةةا تنةةب  لعةةن الحةةجن واالكتاةةا  والضةةجر وصةةم يكةةون نةةسالعن عةةن عةةمم 

تاييةةر حيةةةاتعن األنةةةرية اإلنجةةا  نةةةببام لشةةعورسن باليةةةمس وذلةةةف لعةةمم صةةةمرتعن علةةة  
بإنجةةا  األطلةةا  وممةةا يجيةةم مةةن نةةو  حةةالتعم النلنةةية سةةو عةةمم معريةةة نةةب  عةةمم 

طبيةةة ممةةا يجيةةم مةةن  أواإلنجةا  لةةبعض المبحو ةةا  وذلةةف لعةةمم وجةةوم موانة  رةةحية 
رةح  نةيحاولون إيجةام العةةل   أوكةان سنةاف عةااق طبة   أنتةوترسن وصلقعةن يانةل 

إنعن ينلمن لألمر الواص  بان األطلا  نعمةة مةن وعل  الرام من ذلف ي ،الرح  لل
 . اهلل ورجق من اهلل نبحانل وتعال  ويج  عليعن االصتناأل بذلف

وجةةةةا  يةةةة  المرتبةةةةة نلنةةةةعا ك ةةةةر  المرةةةةاريف للعةةةةل  الةةةةذي يعةةةةم مةةةةن اآل ةةةةار 
%( مةن المبحو ةةا  أكةمن بةمنعن يةنلقن مبةالع نقميةةة 100االصترةامية للعقةم وبننةبة )

يبةا  األيرةاايا  يرةعوبة تشةيي  الحالةة المرضةية للمريضةة كبير  لمراجعة الطب
الت  تعان  من العقم من صب  الطبيبة يتطل  إجةرا  اللحورةا  الميتبريةة المتطةور  
كالنةةونار وااليكةةو ويحةة  الةةمم وعمليةةا  النةةا ور وايرسةةا مةةن اللحورةةا  وبشةةك  
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 األمويةةة التةة موري ومنةةتمر يتطلةة  مبةةالع نقميةةة كبيةةر  باإلضةةاية الةة   مةةن العةةل  و 
سةة  المريضةةة بةةالعقم آ ةةار اصترةةامية يارةةة اتكةةون باس ةةة الةة من ممةةا يضةة  علةة  ك

عل   ام اصترامي ام وان كان  المريضة ذا  منتو  معاش  منيلض وبذلف يشك  عبا
ميةةة  األنةةةر  يارةةةة ان كانةةة  الجوجةةةة ربةةةة بيةةة  ولةةةيس لةةةميعا ميةةة  لمواجعةةةة سةةةذ  

  ال يةةراجعن طبيبةةة أيرةةااية واحةةم  باإلضةةاية الةة  ذلةةف يةةان المبحو ةةا ،المرةةاريف
أي أيرةةااية تورةةف لعةةن مةةن اجةة   إلةة يةةذسبن  إنمةةايقةةط لمتابعةةة حالتعةةا الرةةحية 

التعلق بمم  الحرو  عل  طل  مما يس ر عل  نير العل  الذي يج  عل  المرأ  
انتعمالل ومةن  ةم عةمم متابعةة ا ةر العةل  مةن صبة  األيرةااية وبةذلف تلشة  عمليةة 

انل ك ير من المبحو ةا  يحةاولن جمة  األمةوا  مةن اجة  عمة  التلقةي  المعالجة كما 
يةار  العةراق وذلةف لقلةة المراكةج المتيررةة  إلة الرناع  الذي صم يتطلة  النةلر 

 . لعم  سذ  العمليا 
نعن يحةاولن جمة  إلةيس لةميعن مشةكلة طبيةة ية جر  عليعن اللت وبذلف يان 

امةا . التلقي  نيتم عن طريق من  الةجو األموا  لعم  التلقي  الرناع  باعتبار ان 
المبحو ةةا  اللتةة  يعةةان  أجواجعةةن مةةن مشةةاك  طبيةةة يةةإنعن ال يةةرابن بةةإجرا  سةةذ  
العمليةةا  لمةةا ييعةةا مةةن تحايةة  علةة  صواعةةم األيةةلق ون ةةام األنةةر  وأحكةةام القةةانون 

 . والمين كما انعن ريضن ن ام التبن  وذلف العتبارا  مينية
المرتب  ا ر اجتماع  وسةو العلصةة بةين المبحو ةا   كما احت  ضمن التنلن 

%( اذ ان العلصةةة بةةين الةةجو  وجوجتةةل علصةةة 72وأجواجعةةن المرتبةةة ال انيةةة وبننةةبة )
جيةةم  لوجةةوم الحةة  والتنةةام  بينعمةةا علةة  الةةرام مةةن عةةمم وجةةوم األوالم وصةةم يكةةون 

ممةةا يةةم   ام تعلةةيم جيةةم نمبحو ةةا  ممةةن يحملةةن الشةةعام  وليةةمسالنةةب  يةة  ذلةةف ألن ال
عل  انل كلما كةان المنةتو  التعليمة  للمةرأ  جيةم كلمةا صة  اليةلف والمشةكل  بةين 



 م2032/هـ3466                                                  (  36العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
381 

المةرأ  وجوجعةا علةة  الةرام مةن عةةمم وجةوم األطلةةا  ية  األنةر  يوجةةوم األطلةا  يقلةة  
من حم  اليليا  بين الجوجين وبذلف يق  الطلق ي  األنر  ياألطلا  رابطةة صويةة 

عةا مة  األوالم امةرأ  تتحمة  مةا تتحملةل مةن اجة  بقاف التمن  الجو  مةن الطةلق وكةذل
 . ورعايتعم
بعةض المبحو ةا  يعةانين مةن بعةض المشةكل  مة  أجواجعةن ويارةة  أنإال 

را  ي  الجوا  من امرأ  أير  من اللت  يعانين من موان  رحية للحم  يالجو  ي
 . (1)ج  إنجا   األطلا أ

لمرتبةةة  ا ةةةر اجتمةةةاع  آيةةةر وسةةةو وجةةةا  يةةة  المرتبةةةة ال ال ةةةة ضةةةمن التنلنةةة  ا
%( العلصةة بيةنعم جيةم  92نوعية العلصة بين المبحو ا  وأس  الجو  يقم تبةين ان )

يرااعةةا  نعةةا وحيةم  وال يوجةم حولعةا مةن يمةألين ةرون الةيعن ن ةر  العطةف لكو  مألنعةن
كمةةةا انعةةةا تعةةةان  مةةةن الحرمةةةان واليةةةمس مةةةن جانةةة  ومةةةن جانةةة  آيةةةر يةةةإن المبحو ةةةة 

  أسةة  جوجعةةا ألنعةةم مقةةربين منعةةا ومةةن جوجعةةا وتحةةاو  ان تجةةذ  تحةةاو  ان ترضةة
عطلعم حت  ال يلكر الجو  بالجوا  من امرأ  أير  يلكما كان  الجوجة علصتعا م  

 . أس  جوجعا جيم  تجيم رابطة القرابة الت  يسكم عليعا مجتمعنا المورل 
%( حيةةث 21بةةة الرابعةةة بننةةبة ) ةةر انةةتيمام الطةة  الشةةعب  المرتأكمةةا احتةة  

المبحو ا  انتيمام الط  الشعب  وانتيمام األعشا  الطبيةة كمحةاوال  مةن  حاو 
اج  الحرو  عل  طل  وذلف لك ةر  نرة  األيريةا  لعةن بمنةل صةم يكةون نةب  ية  

 . اإلنجا 
%( 33 ةر العامة  الةورا   وذلةف بننةبة )أا  ي  المرتبة اليامنةة واألييةر  وج

 أن  لميعم عقم وليس لميعم أطلا  وذلف يسكم أصار  أجوا  المبحو ا أنحيث تبين 

                                                 

 ان ر الحالة التانعة. (1)
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بعذ  الحالة صم ييلةف عةنعن بعةض المراجعةا  الطبيةة لعةن ية  حالةة  العقم ورا   و
عمم موايقة الةجو  بمراجعةة الطبية  الميةت  يعنةا الحالةة تيتلةف يمةن الملحة  ان 

 ننةاععالة  الطبيبةا  وذلةف لعةمم اصت المرأ  تكون أك ر إلحاحام من الرج  ي  الةذسا 
ييلجمن ال  أك ةر . مم  او لك ر  الحا  أس  الجو بتشيي  الحالة او لربما يتعلقن ب

 . من طبيبة للعل 
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 املبحث السابع

 نتائج الدراسة : -أ

البم من تمشير جملة من األمور لع  ي   ،عنم مراجعة الحاال  الوارم  الذكر
 إلةةة اننةةةح   لولعلةةة ،تاييةةةر اجتمةةةاع مةةةا أرةةةا  المجتمةةة  العراصةةة  مةةةن  ،مقةةةممتعا

المنةةسولة المباشةةر   أنعةةايةةالمرأ  لةةم تعةةم كمةةا كانةة  الةة  حةةٍم مةةا يةة   ،الجانةة  الرةةح 
 ،أرةةةةةب  مةةةةةن الطبيعةةةةة  ان يقةةةةةوم الرجةةةةة  بةةةةةإجرا  اللحةةةةةو  الطبيةةةةةة إذ ،عةةةةةن العقةةةةةم

التلكيةةةر بطلةةة   إلةةة  بةةة  تعةةةما  أحيانةةةام  ،واليضةةةوأل للمعالجةةةة إن اصتضةةة  األمةةةر ذلةةةف
%( مةن 72أكم  نةسا  التنلنة  المرتبة  الةذي بةين ان ننةبة ) األمر وسذا ،األنابي 

%( مةنعن أكةمن ان علصةتعن 92ن )أصتعن مة  أجواجعةن جيةم  و العينة أكمن ان عل
 . م  أس  أجواجعن جيم 

 . ن سذا يعم ايجابيام إللمرأ  ي و صيانام بما كان يحم  المجتم  من ن ر  نلبية 
تيجةةة أيةةر  للبحةةث تم لةة  بجيةةام  التكةةاليف ولقةةم ترتبةة  علةة  سةةذ  االيجابيةةة ن

أصةار  الةجو   أوالبحةث مةن الجوجةا   أنالعلجية حنبما أوضح  مرانةة الحةاال  
نمةةامةةن يتععةةم بةةإجرا  اللحورةةا  لةةيس يةة  العةةراق  يةة  يارجةةل وكةةذلف صةةم أيةةم   وا 

%( 100العقةةةم ييمةةةا ييةةة  تكةةةاليف العةةةل  صةةةم بلةةةع ننةةةبة ) إنالمرانةةةة االنةةةتبيانية 
صلةةةةة الةةةةوع  الرةةةةح  والةةةةمين  صةةةةم ميةةةة   إلةةةة التكةةةةاليف سةةةةذا باإلضةةةةاية  ولعةةةة  اةةةةل 
بة  . ييةل كمحاولة ياانة لليرو  مما سةنالط  الشعب   إل اللجو   إل بالمبحو ا  

كةان  يةإذا ،واسم نتاال البحث ما كشلل من ا ر نلب  أحاط بةالعقم سةو األ ةر النلنة 
و ججايةةام واصةة  المةةرأ  العقةةيم المجتمةة  بلعةة  جيةةام  وعيةةل وانلتاحةةل مةة  اآليةةر أمرف ولةة

 إنإال  ،يحاو  تيليف وطاتل عليعا بااليجابية االجتماعية ومم يةم العةون لمعالجتعةا
الةةذي لةةم تنةةتط  المةةرأ  العقةةيم تجةةاوج  سةةو حالتعةةا النلنةةية التةة  أرةةبح  علةة  وشةةف 
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االنعيةةةار بلعةةة  اليةةةمس الةةةذي ينتابعةةةا مةةةن يشةةة  العةةةل  وممةةةا يترتةةة  علةةة  ذلةةةف مةةةن 
ة مةن صلةةق وتةوتر ونةواسا ممةا اننةةح  علة  نةلوكعا االجتمةاع  مايةة  مشةاك  نلنةي

 . البي 
 
 

 التوصيات والمقترحات : -ب
حالةةة وجةةوم عجةةج مةةن  عةةنمعريةةة لاالستمةةام بةةإجرا  اللحورةةا  الميتبريةةة ل .1

 . حم الطريين صب  عقم القران تلاميام للوصوأل ي  المشكل أصب  
  سذ  األنر وما لميعا مةن يت  مكات  اليمما  األنرية للتيليف من معانا .2

 . مشكل 
 . التوعية بمسمية مراعا  مشاعر المرأ  الت  ليس لميعا أطلا  .3
الجوجةةة بن ةةام واحةةم وعةةمم التشةةت  بالةةذسا  الةة   أوااللتةةجام مةةن صبةة  الةةجو   .4

 . عم  أطبا  ألن حالة العقم وعلجعا تحتا  ال  وص  طوي  للعل 
 . التلقي  الرناع  وتيليف أنعارسايت  المراكج الت  تعتم بإجرا  عمليا   .2
تقةةميم الةةمعم المةةامي لألنةةر التةة  تعةةان  مةةن انيلةةاض يةة  منةةتو  المعيشةةة  .6

 . إلجرا  سذ  العمليا 
 . إجرا  مرانا  حو  أطلا  التلقي  الرناع  بشك  علم  ومصيق .9
إجةةةةرا  مرانةةةةا  حةةةةو  العقةةةةم عنةةةةم الرجةةةةا  ومةةةةا يتركةةةةل مةةةةن آ ةةةةار اجتماعيةةةةة  .1

 . واصترامية   ونلنية
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Abstract 

 

Sterility is a pathological case or a medical problem 

related to either the husband or the wife.  

This phenomenon widely spreads in every society 

including the Iraqi society and particularly the Mosul society 

due to the wars that the country has undergone in the past 

years. Similarly, its citizens have greatly suffered from the 

poisonous gases and car bombs. This has led to increasing the 

average of sterility of men and women.  

 

Sterility is of the critical subjects that has its 

psychological impact on both men and women.  
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Investigating this topic is rather complex, and carrying it 

on women might arise feelings of underestimation.  

The families with sterility are in need of solutions for the 

difficulties that face. These difficulties represent peoples talks 

on one hand, and the economic difficulties to treat sterility, on 

the other hand.  

  

 

         
 

 
 


