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يمقدمة:

يعتبر الزواج نواة لتكوين األسرة ،و هذه العالقة املقدسة التي ذكرها الباري عزوجل في كتابه العزيز َ
﴿و ِم ْن َآيا ِت ِه
َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ ََْ ً َ ُ ُ َ
َُْ
َّ ً
َ
ً َّ
أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أزو
ات ِلق ْو ٍم
اجا ِلت ْسكنوا ِإل ْي َها َو َج َع َل َبينك ْم َم َودة َو َر ْح َمة ۚ ِإن ِفي ذ ِلك َل َي ٍ
َي َت َف َّك ُر َ
ون﴾(الروم.)21:
ً
ً
ولكن هذه العالقة تتعرض ملتغيرات عديدة تؤثر سلبا وإيجابا وتدفعها التجاهات مختلفة فإما ملزيد من االنسجام
و الحب و املودة ،أو ملزيد من الكره و البغضاء والحقد والذي يؤدي بدوره إلى االنفصال التام والنهائي أو إلى ما يعرف
بالطالق العاطفي أي أن يعيش الزوجان تحت سقف واحد وكأنهم غرباء ومضطرين إلى تحمل هذا الوضع إما من أجل
املحافظة على األطفال من الضياع واالهتمام بهم و رعايتهم أو مصالح مالية مشتركة.
التراكمات الخاصة بالعالقات السلبية قد تؤدي إلى الوصول إلى الطالق العاطفي.
ً
اكما ذكرنا الزوجان ال يصالن إلى الطالق املباشر ،وذلك لعدة أسباب تحول دون ذلك ..منها مثال:
•
• مستقبل األوالد.
• بعض الضوابط االجتماعية ككالم الناس.
• الخشية من واقع املطلق واملطلقة
ية من واقع املطلق واملطلقة.
األمر الذي يجعلهم في حالة من الطالق العاطفي والذي تستمر في إطاره العالقة الزوجية بصورته الشكلية أمام
الناس فقط ،لكنها منقطعة الخيوط بصورة شبه كاملة فيما يتعلق بالحياة الخاصة للزوجين.
مفهوم الطالق العاطفي:
ً
ً
وهو الطالق غير املعلن على املأل بل إنه يكون أحيانا من طرف واحد في حين يمكن للطرف اَلخر أن يجهله كليا،
وتختلف خطورة هذا الطالق باختالف أسبابه و إن إمكانية إصالحه تتعلق مباشرة بمدى جدية األسباب املؤدية إليه
ً
و الذي يقض ي الوقوف عنده طويال ،بعض املصادر تطلق عليه بالطالق النفس ي الذي تمارسه املرأة كنتيجة لعدم
قناعتها أهلية زوجها للعب دور الرجل أمامها أو عدم قناعة الرجل ألهلية زوجته للعب دور الزوجة أمامه ،ويسمى
أحيانا بالزواج غير املمارس ونعني به ذلك الزواج املستمر بدون العالقة الجنسية و هذا يكون عادة مقدمة الطالق أو
ربما الهجر الذي يسبق الطالق النهائي.
ويحدث الطالق العاطفي نتيجة الضغوط املتتالية لألعمال املختلفة ضمن الحياة الزوجية وتحمل املسؤوليات
ً
والتغييرات في طبيعة العالقة الجنسية عادة ما تكون أقل كمية وأقل عددا مع تآكل االتصال اإليجابي الذي يؤثر على
ً
ً
استقرار الزواج وإجهاده والذي كثيرا ما يكون مصحوبا بانخفاض أو قطع كامل لالتصال الجنس ي.
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تعريف الطالق العاطفي:
هي حالة يعيش فيها الزوجان منفردين عن بعضهما البعض رغم منزل واحد ،ويعيشان في انعزال عاطفي ،ولكل
منهما عامله الخاص البعيد عن الطرف اَلخروينتج عنه برودة الحياة الزوجية وغياب الحب و الرضا من العالقة
بين الزوجين( .بور .)2008

املقدمات التي تسبق الطالق العاطفي
هناك مقدمات تحدث قبل الطالق العاطفي مثل-:
ً
 .1الشريك غير املستمتع جنسيا.
 .2وجود عالقات غير مشروعة ألحد الطرفين أو كالهما.
 .3عدم وجود حوار بين الزوجين.
 .4انعكاس مشاكل و الضغوط الخارجية على العالقة بين الزوجين.
األسباب التي تؤدي إلى الطالق العاطفي
ً
أوال :الجانب التعبيري
 .1فتور الحب -2 .سوء اإلشباع الجنس ي -3 .األسباب النفسية.
( .1فتور الحب) :افتقار العالقة بين الزوجين حيث أحد مرتكزاتها( العاطفة و االحترام و التقدير).ء
إ ( .2سوء إشباع الجنس ي)شباع الجنس ي)
هو عدم إشباع أحد الطرفين أو كالهما باحتياجات اَلخر جنسيا نتيجة عدم مراعاة بعض ممارسات الجنسية
الناجحة مثل:
.1
.2
.3
.4
.5

أن تكون الرغبة موجودة لكال الطرفين.
أن يستعد ويتهيأ كالهما لهذا اللقاء.
التركيز على املقدمات التي تسبق النشاط الجنس ي مثل املالطفة واملداعبة وتبادل كلمات الغزل و
األحضان والقبالت.
أن يحدث انسجام نفس ي وجسمي و روحي ووجداني بين الزوجين.
أن يسعى كل طرف إلى إسعاد الطرف اَلخر و إمتاعه.

رشية من و اقع املطلق واملطلق
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ة.أسباب عدم اإلشباع الجنس ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6

باب عدم اإلشباع الجنس ي
جهل الزوج بعوامل اإلثارة الجنسية للمرأة ومعاملتها بقسوة و الذي يسبب لها البرود الجنس ي و يضعف
تجاوبها معه و ينقص من استمتاعه معها ويثير غصبه عليها.
جهل الزوجة بالنواحي الجنسية و حياؤها من زوجها أو نفورها من العملية الجنسية أو خوفها من الحمل.
الشذوذ الجنس ي عند أحدالزوجين الذي يجعله يمارس الجنس ممارسة منحرفة تؤذي الطرف
اَلخروالتحقق له اإلشباع.
إعراض الزوج من الزوجة إما لعجزه الجنس ي أو لعدم رغبته فيها النشغاله عنها.
التباين في أهمية العالقة الجنسية حيث يكون هو املهمة األولى عند بعض األزواج وتكون له أهمية ثانوية
عند الطرف اَلخر مقارنة بأمور أخرى.
خبرات جنسية سيئة ألحد الطرفين في مراحل مبكرة في حياته قد يحرم من عالقات جنسية ناجحة.

األمر الذ .3األسباب النفسيةات و
أثبتت البحوث والدراسااات بأن للحالة النفسااية للزوجين تأثير على العالقة الزوجية فاألمراض النفسااية
تؤدي إلى حدوث اض ا ااطرابات حادة في اإلدراك والتفكير أو في القدرة العقلية األس ا اااس ا ااية للتمييز بين الواقع
والخيال فض ا ا ااال عن اإلص ا ا ااابة باألمراض الجس ا ا اامية ذات األص ا ا اال النفس ا ا ا ي مثل ارتفاع ض ا ا ااغط الدم ومرض
السا ا ا ااكر واألزمات القلبية كلها تؤدي إلى حدوث قلق وتزيد من مشا ا ا اااعر االكتئاب و الحسا ا ا اااسا ا ا ااية الزا دة و
الشا ا ااكوك غير املعقولة واضا ا ااطراب النوم و اضا ا ااطراب األكل هذا كله يسا ا اااعد على االتصا ا ااال و التواص ا ا اال
والتفاعل غير السليم بين الزوجين.
ً
و يلعااب الاادمااار دورا مهمااا في العمليااة الجنسا ا ا ا ايااة و هو الااذي يعطي األوامر للهرمونااات بااالتحرك وإفراز
ً
هذه الس ااوا ل فإذا كان فكر الرجل أو املرأة مش ااغوال بمهام الحياة ومش اااكلها أثناء املمارسا اة الجنس ااية فإن
الدمار اليستطيع أن يعطي األوامر النشغاله بتلك املشاكل وإذا كانت العوامل البيولوجية سليمة ويحدث
البرود الجنسا ا ا ي فهذا دليل على أن حالة الفرد النفسا ا ااية هي التي تلعب دورها في هذه العملية و إن التفاعل
ً
ً
بين العوامل النفسية وبين تلك الجسمية دورا فعاال في جميع نشاطات الفرد وفعالياته.
ً
ثانيا :جوانب خصائص األسرة ويشمل-:

الجانب االقتصادي ،الجانب االجتماعي ،الجانب املنهي.تصادي-:
 .1ةالجانب االقتصادي-:عدم االتفاق حول األمور املاليلنفورالزوجي(سوء
عدم االتفاق حول األمور املالية وسااوء إدارتها في األساارة يولد النفورالزوجي وتنتج الخالفات املالية إما بساابب التبذير
ً
أو البخل من قبل الزوجين أو أحدهما وهذا يجعل التفاهم بينهما صعبا.
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 .2الجانب االجتماعي (مثل املشاكل األسرية و املشاجرات)...
إن املش اااجرات و الخالفات بين الزوجين إنما هي من األمورالطبيعية داخل األس اارة ما دامت في حدودمعينة
التتعداها.
هناك أمورتدعم اس تتتمرارالتالفات و تأثيرها على العالقة الزوجية :منها فارق الس اان الكبير بين الزوجين،
الس ا ا ا ااكن مع أهل الزوج ،العنف بين الزوجين بكافة أش ا ا ا ااكاله ،قلة الكفاءة في أداء األدوار الزوجية ،إهمال
الزوجة لنفسااها في مظهرها وزينتها ،افتقارأحد الزوجين أو كالهما إلى اسااتخدام مهارات التواصاال أو مهارات
حل املشكالت إضافة إلى اإلدمان على الكحول واملخدرات والعقم عند أحد الزوجين.

املوارد املالية ،بخل الزوج()...،تغيير الصياغة
 .3املجال املنهي
• املهنة هو العمل الذي يمارسه الفردفي حياته.
• أثبتت الدراسات أن الناس غير الناجحين في عملهم مهيؤون للطالق أكثرمن غيرهم لشعورهم بعدم
الكفاءة في حياتهم الزوجية واعتقادهم بأن التحرر من الزواج يخفف من أعبائهم املالية و مسؤولياتهم
األسرية.
• أما البطالة فإنها تؤثر بشكل سلبي على الزوجين خاصة واألسرة عامة ألنها تؤدي إلى تقويض سلطة الزوج
وعدم االحترام الضمني له وزيادة الصراع بينهما.
ً
• وقد يكون عمل الزوجة عامال من عوامل التفاعل السلبي والتفكك األسري فاألمر يعتمد على الشخصية
الناضجة للزوجة وفهمهما ملسؤولياتهما الزوجية األخرى ونضوج شخصية الزوج وتشجيعه لزوجته ورضاه
عن عملها واتفاقه معها على األمور املالية ومناسبة عملها لطبيعتها األنثوية وظروفها األسرية.

املراحل التي يمربها الطالق العاطفي كل ما املراحل اق العاطفي
إن الزواج الينهار بين ليلة وضحاها فاليحدث الطالق العاطفي بسبب حادثة أو خطأ ألحد الطرفين ،وإنما تمتد
املشاكل والخالفات على مرور الزمن تؤدي إلى هذه النهاية.
وهناك مراحل تمربها العالقات الزوجية لتصل إلى الطالق العاطفي هي-:
 .1زعزعة الثقة وفقدانها:
هي فقدان املصداقية في القول والفعل التي يتمتع بها كل طرف عند الطرف اَلخر.
 .2فتورالحب وفقدانه:
وفيها يشعر الطرفان أو أحدهما إن عاطفته لم تعد كما كانت في السابق ولم يعد منجذبا له بل صار
ً
منصرفا عنه واليكاد يلتفت إليه والينظر له نظرات الحب و اإلعجاب ويميل إلى تضخيم عيوبه فيبدوا
ً
عازفا عن حبه وتودده له.
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 .3األنانية:
تساهم األنانية في هدم قواعد األسرة عندما يفكر كل منهما بنفسه وبمصلحته فقط دون مراعاة ملصلحة
الطرف اَلخر وهذه عقبة في طريق اإلصالح بين الزوجين.
.4

ً
ً
الصمت الزوجي يتعلق بشؤون األسرة املالية دخال وإنفاقا و استهالارا

يعد الصمت الزوجي هو أحد أوجه الجمود في العالقة الزوجية و هوعدم تبادل األحاديث واملشاعرالودية
مع الطرف اَلخر لقناعته بعدم جدوى الحوارمعه و هذا يؤدي إلى زيادة الهوة بين الزوجين مما يهدد العالقة
الزوجية بالتمزق واالنفصال ،ويضطر الزوجان إلى استعمال األطفال كسفراء دا مين بينهما.
 .5الطالق العاطفي
في هذه املرحلة تكثر الحواجز النفسية بين الزوجين وإذا ما اضطروا إلى التعامل في مواقف قليلة فإن هذا
التعامل يأخذ صفة البرود أو الحدة أو الجدية التي تقترب من التعامل الرسمي ،ويخلو كال الزوجين بنفسه
أو ينغمس في أداء األنشطة دون احتكاك باَلخر ،ولالمتناع الجنس ي بينهما يعطي إضافة جديدة لتأزم
العالقة بينهما ويستقل كل منهما في فراش خاص.
وتصبح العالقة في حالة من التمزق العاطفي وتبلور مشاعر الغربة داخل املنزل حيث يشعر كل طرف أنه
غريب عن اَلخر واليمت له بصلة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

صفات طرفي الطالق العاطفي
بارد ومبتعد.
ً
اليتواصل (انقطاع الحوار إال في األمور الضرورية جدا مثل األمور التي تخص األوالد).
يقض ي أوقات طويلة خارج املنزل (بالنسبة للرجال).
قلق وضيق الصدر.
يريد االنفصال ولكن......
العناد و التشبث بالرأي.
يبحث عن طريق إلنقاذ الزواج.
ً
يصبح شديد التشبث وغالبا ما يتوسل ويلمس األعذار طالبا املزيد من الفرص.
اللجوء أشخاص غير مؤهلين لالستشارة.

ً
الزوجين أو أحدهما وهذا يجعل التفاهم بينهما صعبا.

االجتماعي (مثل املشاكل األسرية و املشاجرات)...
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الطالق العاطفي نوعان:
الطالق العاطفي نوعان:
ويقسم املحللون النفسيون الطالق العاطفي إلى نوعين:
ً
النوع األول :حينما يكون هذا الطالق صادرا عن وعي وإرادة الطرفين في العالقة الزوجية وبعلمهما الكامل.
ً
والنوع اآلخر :أن يكون الطالق العاطفي قا ما من أحد الطرفين فقط دون علم أو وعي الشريك ،والذي يتمثل
بشعور الطرف األول بعدم الرضا الستمرار عالقته مع شريكه األسري لكنه يقاوم هذا الشعور ويكبته خشية
الوقوع في براثن الطالق..
وهذا النوع غالبا ما تكون فيه املرأة هي الطرف الواعي لحالة الطالق النفس ي دون علم أو إدراك زوجها.
و عو اقب سلبية خطيرة
والطالق العاطفي بنوعيه له نتا ج سلبية خطيرة لكنها تكون أشد في النوع األول ،منهاتفاقم الخالفات واستمرارها
بصورة شبه روتينية؛ مما سينعكس بشكل أو بآخر على طرف ثالث في تلك املؤسسة الصغيرة وهم األوالد من

الناحيتين النفسية والتربوية .يقس
م املحللون النفسيون من
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أسباب الطالق العاطفي:
عادة ما يرجع املحللون أسباب هذا النوع من الطالق إلى:
فارق العمر الكبير بين الزوجين.
اختالف املستوى الثقافي أو االجتماعي بينهما.
بعض حاالت عدم اإلنجاب.
العصبية والخالقات املتكررة بين الزوجين.
تدني املستوى االقتصادي للعا لة.
عدم القدرة على فتح بيت آخر فيضطر للبقاء مع الطرف الحالي.
تدني مستوى الوعي للزوجين فال يتمكنا من حل املشكالت.
نظرة املجتمع السلبية للمطلق واملطلقة يجعلهما يعيشان حياة الطالق السلبي.
عدم التوافق في الطباع وامليول والرغبات والقناعات والطموح.
برودة العالقة العاطفية واملشاعر وتزايد املشاحنات بين الطرفين.

يكبته خشية الوقوع في براثن الطالق..
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آثارالطالق العاطفي:
لهذه املعيشة آثارها على حياة كل من الزوجين واألطفال:
فأمت ت تتا األطفت ت تتال :فا ا ااإنهم ال يمكا ا اان أن ينما ا ااوا بش ا ااكل سا ا االيم وطبيعا ا ااي إال ف ا ااي ظ ا اال بيئ ا ااة أس ا اارية ا ا ااحية أم
تحتضا ا اانهم وأب يرعا ا اااهم ،وها ا اام بطبيعا ا ااتهم ال يميا ا اازون با ا ااين األبا ا ااوين وال يفضا ا االون أحا ا اادهما علا ا ااى اَلخا ا اار،
فكالهما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا مها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام وأسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ي للحص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااول علا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى التا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوازن فا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااة األوالد.
كم ا ااا أن الول ا ااد بحاجا ا ااة ملح ا ااة لكا ا اال ظ ا ااروف الحا ا ااب والحن ا ااان والعطا ا ااف؛ يحت ا اااج إل ا ااى عناص ا اار الشا ا ااجاعة
والقا ا ااوة واإلق ا اادام .وفا ا ااي غيا ا اااب البي ا اات الطبيعا ا ااي املفع ا اام بالح ا ااب والتف ا ا اااهم ينش ا ااأ األطفا ا ااال نش ا ا ااأة غي ا اار
س ا ا ااوية ،ويص ا ا اابحون أكث ا ا اار عرض ا ا ااة لألم ا ا اراض النفس ا ا ااية كانفص ا ا ااام الشخص ا ا ااية وفق ا ا اادان الثق ا ا ااة بال ا ا ااذات
والعجز عن اتخاذ القرارات املناسبة.

ما دامت في حدودمعينى
وأما آثارهذا الطالق العاطفي على الزوجين فتتجلى في:
• حالة الصمت التي تخيم على حياتهم ،وضعف الرغبة في التواصل ،وغياب لغة الحوار في الحياة
الزوجية ،وكذلك تبلد املشاعر وجمود العواطف ،وغياب البهجة واملرح واملودة والتودد
والرومانسية بالطبع.
• كذلك غياب االحترام واللين بين الزوجين ،ويصبح العناد والنرفزة والتذمر والشجار واملنازعات
ألتفه األسباب واإلهمال واألنانية والالمباالة باحتياجات ومتطلبات وآالم كل طرف هي املسيطرة
على الحياة الزوجية.
• كما أن منها :الهروب املتكرر من املنزل ،أو جلوس كل طرف منفصال داخل البيت وهو ما يسمى با
"االنعزال املكاني".
• ومنها النفور الشديد بين الطرفين ،والشعور بالندم على االرتباط به ،ومداومة التفكير بالطالق أو
الزواج من امرأة أخرى.
• ومنها أيضا شيوع السخرية واالستهزاء واالستهتار وكثرة التعليقات السلبية ،والتقليل من شأن اَلخر
وجرح مشاعره بكلمات أو سلوكيات مؤذية ،وإلقاء املسؤولية دا ما على الطرف اَلخر والتحلل من
كل التزام تجاهه.
• بعض األمراض و حب االنتقام و العالقات غير املشروعة.
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زوج عالج الطالق العاطفي؟
هناك بعض النصا ح التي قد تساعد ربما بشكل أو بآخر في عالج املشكلة أو محاصرتها في بداياتها قبل أن تمتد
وتستفحل:
• العمل على تأكيد حالة املصارحة والوضوح واملرونة في الخالفات أو العالقات الزوجية.
• إتاحة املجال لكل منهما لقول ما لديه مع ضمان استماع الطرف اَلخر.
• فتح مجال أوسع لكل من الزوجين ليشعر باالطمئنان داخل العالقة الزوجية.
• زيادة انتباه وتقدير كل منهما لآلخر.
• زيادة القدرة على التكيف لحل املشكالت.
• محاولة تفهم كل طرف الحتياجات الطرف اَلخر.
• إيجاد ش يء من الدبلوماسية في التعامل من كال الطرفين واللجوء إلى املديح والثناء.
• إشاعة جو من األلفة واملحبة في املنزل إما بكلمات الغزل أو إيجاد طرق للتواصل من خالل األعمال
املشتركة.
• احترام الطرف اَلخر.
• عدم إشراك األطفال في الخالفات.
 ،التوصيات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اهتمام باألسرة و الزواج وتكون هذه املفاهيم ضمن منظومة التنشئة االجتماعية و املناهج
الدراسية.
الحاجة إلى برامج إرشاد وتوعية تقوم بها جميع املؤسسات ذات العالقة واعتماد مؤسسات تعمل
على تقديم النصح واإلرشاد سواء للمقبلين على الزواج أو املتزوجين الذين يواجهون مشكالت أسرية.
برامج توعوية لألبوين نحو ترسيخ ثقافة األسرة اإليجابية لدى األبناء.
إقامة دورات في إدارة الضغوط األسرية و العاطفية.
وجود خطط مجتمعية موحدة في التربية اإليجابية.
الحاجة إلى إجراء دراسات وأبحاث متعلقة التي تخص األسرة ،ومن بينها املشكالت األسرية و الطالق
العاطفي مع متغيرات مختلفة.
ضرورة تطوير مناهج الخدمة االجتماعية ذات الصلة بالخدمة االجتماعية األسرية إلعداد
االختصاصيين االجتماعيين وتزويدهم باملهارات الالزمة للتعامل مع قضايا األسرة.
التركيزعلى وسا ل اإلعالم املر ية واملسموعة واملقروءة وتقديم برامج لإلرشاد األسري ويقدم البرنامج
االختصاصيون في هذا املجال لنشر الوعي بين الناس.
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املراجع:
• أسباب الطالق العاطفي لدى األسر العراقية وفق بعض املتغيرات ،أنوار مجيد هادي.
• الطالق العاطفي في املجتمع األردني :دراسة نوعية ،آن مو ى النجداوي.
• الطالق الصامت ،موضوع كوم.
• الطالق العاطفي أسبابه وعالجه ،رضا عنايتي.
• الطالق العاطفي ..زواج مع وقف التنفيذ ،تحقيق :جيهان شعيب.
• الطالق النفس ي وأثره على األسرة ،األسرة اليوم.

اق العاطفي والذي تستمرفي إطاره العالقة الزوجية بصورته الشكلية أمام
الناس فقط ،لكنها منقطعة التيوط بصورة شبه كاملة فيما يتعلق بالحياة
التا و املودة ،أو ملزيد من الكره و البغضاء والحقد والذي يؤدي بدوره إلى
االنفصا
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