
 

 

 

 الطالق الصامت

 

هوطرق الوقاية النفسية من ،وعالجه ،أسبابه   

 

:الباحثة  

 مضاوي بنت دهام بن سعود القويضي

 

 بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه المهنية

  

 في

  

رشاد األسري والتربوياإل  

 

 

 

 

 



 

 التمهيد

 

أسبابه طاعة هلل تعالى ولرسوله  يعدّ الحّث على الّزواج في اإلسالم والتّرغيب فيه وتسهيل       

وصيانة لألعراض  ،وحفظ الفرج ،وحفاًظا على غّض البصر ــ صلّى هللا عليه وسلّم ــ

ير ذلك من الفوائد العظيمة، وقد وإلى غ ،والّراحة النّفسيّة ،وتحقيق الّطمأنينة القلبيّة ،واألنساب

، منها:قرآنية عن الزواجاليا  ورد كثير من اآل  

َودَّةً وَ قوله تعا ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلّتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكم مَّ َرْحَمةً لى: ﴿ َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم ِمّ

إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍ  ِلّقَْوٍم َيتَفَكَُّرون ﴾
1

لَقَُكْم ِمْن ، ومنها قوله تعالى: ﴿يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي خَ 

.نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًًل َكِثيًرا َونَِساًء﴾
2
   

كما ورد العديد من األحاديث النبوية الشريفة تحث على الزواج، لما له من فوائد عديدة في        

 استقرار األفراد والمجتمعا ، ومنها:

ُجوا  يه وسلّم ــ: "ــ صلّى هللا عل قوله النَِّكاُح من ُسنَِّتي فَمْن لْم َيْعَمْل بُِسنَّتِي فَليَس ِمنِّي ، و تََزوَّ

ياِم، فإنَّ  ؛ فإني ُمَكاثٌِر بُِكُم األَُمَم ، و َمْن كان ذَا َطْوٍل فَْليَْنِكْح ، و َمْن لْم يَِجْد فَعليِه بِالّصِ

ْوَم لهُ ِوَجاٌء " الصَّ
3

صلى هللا  –أن رسول هللا  –رضي هللا عنهما  –عمرو  . وعن عبد هللا بن

قال: "إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة" –عليه وسلم 
4
.  

يتبين لنا مما سبق حرص اإلسالم على نجاح مؤسسة الزواج، كغيره من األديان 

الرباط المقدّس ما يعكر صفوه  قد يطرأ على هذاوالمجتمعا  اإلنسانية األخرى، إًل أنه 

ولم بين األزواج، فيلجأ البعض للطالق، وهو أمٌر مباح، إذا اتقى فيه الطرفان ربهما، 

 ينتقصا من حقوق اآلخر.

 
                                                           

 .21سورة الروم:  -
1
  

 .1سورة النساء:  -
2
  
،  حخالصة حكم المحدث : صحي، 6807الصفحة أو الرقم:  ،المصدر : صحيح الجامع ،المحدث : األلباني  ،الراوي : عائشة أم المؤمنين -3  

  ( مختصراً.6920، والديلمي في ))الفردوس(( )واللفظ له( 1846التخريج : أخرجه ابن ماجه )

(.1855(، ورواه ابن ماجة )1467رواه مسلم ) -
4
  



 المبحث األول

 الّطالق لغة واصطالًحا

 

وطالق المرأة : بينونتها عن زوجهاحل ورفع القيد،  هو الطالق لغةً:     
5
.  

حل قيد هو "  :منها للطالق، عدة تعريفا على ح الفقهاء اصطل اصطالًحا، فقدأما الطالق 

"النكاح أو بعضه
6
.  

"هو حل العصمة المنعقدة بين األزواج بألفاظ مخصوصة"الطالق: و
7
 .  

 وقد قال تعالى في الطالق:

ا آتَيْ  تَاِن ۖ فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح بِإِْحَساٍن ۗ َوًَل َيِحلُّ لَُكْم أَن تَأُْخذُوا ِممَّ تُُموُهنَّ ﴿الطَّاَلُق َمرَّ

ِ فَاَل ُجنَ ِ ۖ فَإِْن ِخْفتُْم أًَلَّ يُِقيَما ُحدُودَ َّللاَّ اَح َعلَْيِهَما ِفيَما اْفتَدَْ  بِِهۗ  َشْيئًا إًِلَّ أَن َيَخافَا أًَلَّ يُِقيَما ُحدُودَ َّللاَّ

ئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن﴾ ِ فَأُولََٰ ِ فَاَل تَْعتَدُوَها ۚ َوَمن َيتَعَدَّ ُحدُودَ َّللاَّ تِْلَك ُحدُودُ َّللاَّ
8
 .  

ُحوُهنَّ ِبَمْعُروٍفۚ  َوًَل وقال تعالى: ﴿إِذَا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجَلُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرِّ 

ِلَك فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ....﴾ تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا لِّتَْعتَدُوا ۚ َوَمن يَْفَعْل ذََٰ
9
  

الطالق مباح إن خاف الطرفان أًل يقيما حدود هللا، ألّن اإلمساك ًل بدّ وأن مما ًل شك فيه أّن      

شرتها، فإن لم يتحقق هذا الشرط فالطالق أفضل؛ يكون بإحسان للزوجة، وحسن معاملتها ومعا

حتى ًل يقع ظلم على أي من الطرفين. إًل أنه يحدث أن تستحيل الحياة بين الزوجين، وينفصالن 

ي عن بعضهما في مشاعرهما وأحاسيسهما، ولكن ًل يتم الطالق بشكٍل قانوني وشرعي ف

ط، وهذا ما يسمى بالطالق غير المعلن، فقبالعقد  المحكمة، فيبقى الزوجان مرتبطان في حياتهما

. أو بالطالق الصامت  

 

                                                           
 .136ابن منظور، لسان العرب: ص -

5
  

- https://ar.islamway.net/book/8916/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AC4 

 19م، 2010، إعداد نخبة من المختصين، إشراف: عبدهللا السدحان، 4ج، دليل اإلرشاد األسري -
6
  

 .36تفسير القرطبي: ص -
7
  

 .22سورة البقرة:  -
8
  

 .231سورة البقرة:  -
9
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  المبحث الثاني 

 الّطالق الصامت أو العاطفي

حكمه، نظرياته ،تعريفه  

 

: ما هو الطالق الصامت، أو العاطفي؟  أوًلا

فمن الناحية الشرعية هو زواج شرعي مستمر قائم  ،اا أو صامتً ا عاطفيً يسمى طالقً  ما أّما       

سقاط واجبا  الزوجية من نكاح  ومعاشرة وكافة وسائل التواصل ، مع إا وقانونا وعرفاشرعً 

.ألسباب مختلفة ومتباينة بحسب كل حالة على حدة ،اللفظي وغير اللفظي  

 هايف شيعي ةيالطالق العاطفي بأنه " عالقة زوج ةيكيتعرف رابطة علم النفس األمرو      

"نهمايب ةيعيالطب اةيالح ابيغمع  كهيمنفصلة عن شر اةيح كيالشر
10
  

  

بمشاعر  همايأو كل نيأحد الزوج هايف شعري ةيبأنه "حالة نفس ( 2008) محروس عرفهي و     

 نهمايالتواصل العقلي والنفسي و الجسمي ب ةيإلى عدم إمكان ؤدييتجاه الطرف اآلخر بما  ةيسلب

ً  نتهييالزواج شكالً و ستمريخاصة ف ةيونفس ةيعقل اةيكل منهما بح نفردي،و ".مضمونا  

تحت  شيوالع اةيالطالق النفسي بأنه " استمرار األزواج في الح عرفي( ف ٢٠١٠)  هالل أما    

 نياضطراب في التواصل ب حدثي ثيالخاصة، ح اتهيسقف واحد ولكن كل منهما له ح

".نهمايالشعور باألمن والحب واًلنسجام ب ابيوغ ن،يالزوج   

ً يوجدان ني( الطالق العاطفي بأنه " انفصال الزوج ٢٠١٢تعرف الشعراوي )و       مع بقائهما  ا

بشكل قانوني وعدم اللجوء للطالق الفعلي  ةيواإلبقاء على العالقة الزوج ةيمعاً في مسكن الزوج

الحب واألمن  ابيالمتمثلة في اضطراب التواصل وغ نهمايالجوفاء ب ةيمع إخفاء العالقة السلب

ً يواًلنسجام والتنافر عاطف لدفءوا  ترتبيمما  نهما،يب ةي، وكثرة الخالفا  والنزاعا  الزوج ا

                                                           
(APA,326:2007) / Emotional Divorce.  -

10
  



كالشعور بالقلق والتوتر واًلكتئاب وفقدان معنى  ةيوالجسم ةيظهور بعض األعراض النفس هيعل

واضطرابا  الجهاز الهضمي والتنفسي واضطرابا  أسيوال ةيالزو اج اةيالح   

".واضحة ةيدون مبرر أو أسباب عضو ةيواضطرابا  جنس النوم   

 نيالزوج ني( الطالق العاطفي بأنه " حالة تصف التباعد النفسي ب ٢٠١٣سعفان ) عرفيو       

معاً في منزل واحد وهو الوجه اآلخر للطالق القانوني ، فالطالق  شةيمع اإلبقاء على المع

بشكل شرعي معلن وبشهود ،أما الطالق ةيإنهاء العالقا  الزوج هيعل ترتبيالقانوني    

الهجر النفسي دون الهجر الجسدي  تميالهجر الجسدي و النفسي، وقد  هيعل ترتبيف النفسي

".الزوجان في حالة منفردة منعزلة صبحيو   

بعض األزواج عندما  ستخدمهاي ةينفس ةي( الطالق العاطفي بأنه " آل2016) ريتعرف ماو      

".ةيالنفس تهميلرفاه دايتهد مثليأصبح  بأن الزواج شعروني   

 ،في العالقة العاطفية هو هجر الزوج لزوجته سواء كان هجًرا" بقوله: عّرفه الحقبانيوقد       

مع قيام الزوج بالحقوق  ،وفقدان المودة والسكن النفسي بين الزوجين ،أم هجًرا في المحادثة

ولكن في  ،الزوجية األخرى كالنفقة وتأمين السكن بحيث يظهر للناس استقامة العالقة الزوجية

"هم على خالف الواقع
11
.  

بأنه " اختالل التوازن وسوء العدالة التوزيعية في الحقوق  (2012) عرفته هاديكما       

ويؤدي  ،والجانب الذرائعي ،الجانب التعبيري والواجبات بين الزوجين والذي يؤثر سلبًا على

إلى تصدع الحياة الزوجية والتنافر وفقدان العاطفة بينهما، ويعيش الزوجان في بيت واحد 

."كأنهم غرباء وبشكل مستمر  

نتشر في التي ت ةيالباحثة أن ظاهرة الطالق العاطفي من الظواهر االجتماع وترى       

هذه المجتمعات التي تقدس  عةيا لطب، نظرً  أكثر منها في الغربية ةيوالشرق ةيالمجتمعات العرب

، وتقّدس سريّة هذه العالقة.ةيالزوج اةيالح  

 

                                                           
: مشكلة الطالق العاطفي وكيف يتعامل معها المرشد األسري ، اعداد نخبة من المختصين  41/ ص  6سعد الحقباني ، دليل اإلرشاد األسري ، ج  -

.السعودية-بن ناصر السدحان، مكتبة الملك فهد الوطنية والمختصات، اإلشراف العام الدكتور عبد هللا . 
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 ثانيًا: حكم الطالق الصامت في الشريعة اإلسالمية:

 

بالجماع،  بأن يبيت عندها ويعفها ،إن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف     

، أو استرضاء من ال يبيت معها إن كان له زوجتان بين الزوجتين ويجب على الزوج العدل

ومصالحتها، فإن الصلح بين الزوجين على إسقاط المبيت كله أو بعضه جائز، لقول هللا تعالى: 

ْلُح َخْير ﴿ [128النساء:] ﴾فَالَ ُجنَاَْح َعلَْيِهَما أَن يُْصِلَحا بَْيَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ  

 

فإن تنازلت هي عن حقها في ذلك فال مانع، ولكن األولى بالرجل ما دام زوجا لها أن      

يجاهد نفسه في معاشرتها ليعفها، وال ينبغي أن تكون المشاكل السابقة سببا في نفوره من 

معاشرتها وإعفافها، فإن الحب العاطفي واأللفة بين الزوجين قد يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى 

 ﴿ن بعض األمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخالق الطرف اآلخر، قال تعالى: التغافل ع

ُ فِيِه َخْيًرا َكِثي  ﴾ًراَوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْهتُُموُهنَّ َفعََسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوَيْجعََل َّللاَّ

[.19]النساء:  

 

ِ صلى هللا عليه وسلم: وَعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ قَاَل: قَا      الَ يَْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنَةً، إِْن " َل َرُسوُل َّللاَّ

.. رواه مسلم" َكِرهَ ِمْنَها ُخلُقًا َرِضي ِمْنَها آَخرَ   

قال النووي في شرح صحيح مسلم: ينبغي أن ال يبغضها، ألنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد 

نها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق، لك

.ذلك. انتهى  

وأما انفصال الزوجة عن زوجها في السكن بموافقة من الزوج من غير تطليق لها: فال       

يأخذ حكم الطالق وال يسقط شيئا من حقوق الزوجة الواجبة لها إال أنه إذا كان بسبب نشوز 

، كما أن لها أن تسقط حقها في المبيت برضاها، ويسلم الزوجة سقط حقها في المبيت والنفقة

هو من اإلثم ولها أن تطالب بحقها متى شاءت، كما أنه أيضا على زوجها أن ينفق عليها وعلى 



أوالده بالمعروف، فعن عمرو بن األحوص ـ رضي هللا عنه ـ أن رسول هللا صلى هللا عليه 

 ، يهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذيوسلم قال: ... أال وحقهن عليكم أن تحسنوا إل

.وحسنه األلباني  

وعلى كل حال، فهذه المرأة ال تزال زوجة لذلك الرجل ما دام لم يصدر منه لها طالق،      

ولها حقوقها كزوجة وعليها لزوجها حقوقه كزوج
12
.  

 وهللا أعلم

 

 ثالثًا: المراحل التي يمر بها الطالق العاطفي:

     

من  اإلى وجود مراحل لالنفصال العاطفي بدءً  (٢٠٠٩أشارت نتائج دراسة الكرداشة )  

وشعور كل من  ،انتشار الخالفات والنزاعات بين الزوجين، ومن ثم االنتقادات المتبادلة

مرحلة االنفصال  إلى أن يصل إلى ،وفقدان االحترام ،الزوجين بعدم الرغبة في التواصل

اجية تمر بعدة مراحل ومحطات حتى تصل إلى الطالق العاطفي والجسدي، فالعالقة الزو

.العاطفي  

ليي مايوتتلخص هذه المراحل ف   

ةيحلم السعادة الزوج ةيالزوج اتهمايح ةيفي بدا كانيالشر هايف شيعيوهي مرحلة الحلم:  -1  

.فةيالمز ةيوالرمانس فيالعن والحب  

العالقة  من توقعاتهما قيالزوجان في تحق فشليوتبدأ هذه المرحلة عندما ألمل: خيبة ا -2

الزوجان في نجحيالملئ بالضغوط و اإلحباطات وقد  اةيبواقع الح صطدموايو ة،يالزوج  

في ذلك  فشالنيالتوافق الزواجي وقد  حققانيف ةيجابيبطرق إ ةيالزوج اةيمع واقع الح شيالتعا

.ةيالزوج اةيالشعور بالقلق و التوتر و اإلحباط مع تجدد المواقف الصادمة في الح هميلد ديزيف   
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اشباع  بعدم ةيتبدأ هذه المرحلة مع شعور أحد طرفي العالقة الزوج :أسيالخذالن وال - 3

اجاتهياحت شبعيأحد األطراف أناني ف كونيوعندما  ،للحب من الطرف اآلخر تهحاجل  

.اتهيح كيشر اجاتيحساب احت على   

، مما اآلخر عن الطرف دايبع اجاتهيشباع احتأهدافه وا   قيكل طرف في تحق نشغليالتباعد:  -4

.ةيو األسر ةيالزوج ااتهميعن ح ابعدهمي   

ً يالزوجان معا جسد شيعيفي هذه المرحلة االنفصال:  -5 ً ينفس نفصالنيلكنهما  ا ً يوعاطف ا عن  ا

.التواصل و االتصال النفسي و المعنوي بيأسال فقدانيبعضهما بعضا، و  

تبدأ مرحلة الخالف نيالزوج نيمع طول فترات االنفصال العاطفي والنفسي ب: الشقاق -6  

 ةيفي هذه المرحلة تصبح ممارسة العالقة الجنسو. نيالزوج نيقلة االحترام و االحتقار ب و

ً ينيروت عمالً  و دون استمتاع ودون إشباع  ةيميمن أي مشاعر حم ةيخال فةيأشبه بأداء وظ ا

ي.إلى االنفصال الجسد ؤديي نفسي مما  

متباعدان عن  لكنهما، الزوجان في هذه المرحلة تحت سقف واحد شيعي :الطالق العاطفي -7

.واحد تيفي ب شانيعي بانيبعضهما البعض وكأنهما غر  

    ، هي:إلى خمسة مراحل فتقسمها (2015) عفراء العبيديأما        

، من بهؤي الخر فآليفقد أحد الطرفين ثقته بالطرف ا في هذه المرحلة: زعزعة الثقة وفقدانها -1

  ه.وتهتز صورته امام

في هذه المرحلة يكثر اللوم والعتاب وتزداد حدة المحاسبة عن كل و :فتور الحب وفقدانه -2

.واتهام بعدم تحمل المسؤولية ،تقصير  

هدم قواعد األسرة وهي أن يفكر كل من الزوجين بنفسه تساهم األنانية في و :األنانية -3

.وبمصلحته فقط، دون مراعاة لمصلحة الطرف اآلخر  

يعد الصمت الزوجي هو أحد اوجه الجمود في العالقة الزوجية وهو : والصمت الزوجي -4

عدم تبادل األحاديث والمشاعر الودية مع الطرف اآلخر لقناعته بعدم جدوى الحوار معه وهذا 

.ؤدي إلى زيادة الهوة بين الزوجين مما يهدد العالقة الزوجية بالتمزق واالنفصالي  



في هذه المرحلة تكثر الحواجز النفسية بين الزوجين وإذا ما اضطروا : والطالق العاطفي -5

إلى التعامل في مواقف قليلة فان هذا التعامل يأخذ صفة البرود أو الحدة أو الجدية التي تقترب 

التعامل الرسمي وليس التعامل الودي أو التلقائي المفترض ان يكون عليه التعامل بين من 

الزوجين في المنزل ويخلو كل الزوجين بنفسه أو ينغمس في اداء األنشطة دون احتكاك 

.باآلخر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثالث

 الطالق الصامت

أبعاده أسبابه،  مراحله،  

 

 أولً : نظريات تفسر الطالق العاطفي:

، أهمها: لنظريات التي تفسر الطالق العاطفيهناك العديد من ا  

:نظرية التبادل الجتماعي -أ  

تفترض هذه النظرية رؤية العالقات بين األفراد على أنها تبادل للفوائد فاألفراد في و      

ة ه ، ومبدأ الربح والخسارا في الوقت نفسالعالقات التبادلية يقومون بتقييم الفائدة مع توقع تلقيه

التفاعالت الزواجية لتفاعالت االجتماعية بصفة عامة ويعتبر حقيقة نفسية تقوم عليها أغلب ا

ن الزوجين يستمران في التفاعل في عالقتهما الزوجية، فإ ، وطبقًا لهذه النظرية؛بصفة خاصة

عندما يجد  ،التفاعل عندما يجد كل منهما نفسه رابًحا في تفاعله مع اآلخر، ويتوقفان عن

(. 1995 ي،)مرس تفاعللاحدهما )أو كالهما( نفسه خاسًرا نفسيا من هذا ا  

:نظرية التفاعل الرمزي -ب  

وفي ضوء هذه النظرية يهتم دارسو األسرة بطبيعة االختالف بين العالم الرمزي للزوج      

وتأثير هذا االختالف على تحديد توقعات أدوارهما وعلى مجريات التفاعل بينهما،  ،والزوجة

 كما يحدث في الزيجات بين أفراد ينتمون إلى بيئات لغويةــ  فكلما اختلف الزوجان في البيئة

ويحدث العكس في  بينهما،عات وتوتر كلما كان ذلك سبباً في نشوء صرا ــوثقافية مختلفة 

   طرفين في عالم رمزي واحد.حالة اشتراك ال

 

:النظرية السلوكية -ج  

يفترض أصحاب النظرية السلوكية أن إثابة الفرد على سلوك ما يدعم هذا السلوك ويحفزه      

لالستمرار فيه، في حين أن عدم إثابة السلوك يضعفه ويطفئه .وبناًء على هذا المبدأ فإن 



الزوجان من ثواب وعقاب على سلوكياتهما مع  مسارات التفاعل الزواجي يحدده ما يتلقاه

بعضهما بعضا، فعندما يثيب أحدهما اآلخر ويشبع له احتياجاته فإنه يحفزه على التفاعل معه 

ويجعله يعتمد عليه ويجد في قربه منه األمن .أما عندما يعاقب أحدهما اآلخر ويحرمه من 

واالبتعاد عنه ، فالثواب تدعيم إيجابي الثواب فإنه يشعره بعدم االرتياح ويدفعه إلى النفور 

يرضي اآلخر ويشجعهما على تعديل  للتفاعل الزواجي يحفز كال الزوجين على عمل ما

سلوكياتهما وأفكارهما ومشاعرهما حتى تتقارب وتتشابه، وتصبح نظرتهما لألمور واحدة ، 

لتفاعل بين الزوجين فيحققان بهذا نوعية العالقة الزو اجية .أما العقاب فهو تدعيم سلبي ل

يشعرهما باالحباط والتوتر ويجعل استجاباتهما عدائية تجاه بعضهما بعضا، وينفرهما من 

   .الزواج ويدفعهما الى االنفصال مما يؤدى إلى الطالق العاطفي

ها كل طرف لآلخر في العالقة وحدد لويس وسبانير خمسة أنواع من المكافآت يقدم       

تباه اإليجابي لشريك الحياة ، و اإلشباع العاطفى الذي يتضمن التعبير عن االن) :اجية هيالزو

الحب و العاطفة ،و فعالية التواصل والتي تتضمن اإلفصاح عن الذات والتعاطف و التواصل 

 (غير اللفظي ،و مشاركة األدوار وتكاملها ،و التفاعل في حل المشكالت واألنشطة المشتركة

.(٢٠١٢كفافي، )  

    

:نظرية العالج بالواقع -د   

أن استخدام الضبط الخارجي في الزواج هو سبب تدمير العالقة ( 1985يرى جالسر )      

االعتقاد بأن ما نختار أن  :ويقصد بالضبط الخارجي ،الزوجية والوصول إلى الطالق العاطفي

دد جالسر مما يؤثر على التواصل بين الزوجين. ويح ،نفعله صواب وما يفعله اآلخرون خطأ

والشكوى  قة الزو اجية وهي ) النقد ،و ا لقاء اللوم ،سبع عادات للضبط الخارجي تدمر العال

، يقابلها عادات والرشوة أو اإلثابة بهدف السيطرة( ،عقابالو ،والتهديد ،والتذمر ،المستمرة

التشجيع  واجي أو تحسن نوعية العالقة الزواجية وهي ) الدعم،وتساعد على تحقيق التوافق الز

(.التفاوض عند االختالفو ،واالحترام ،والثقة ،والقبول ،و االستمتاع    



يشير جالسر إلى أن الخالفات بين الزوجين تكون في معظمها بدافع إشباع الحاجة إلى و      

لى الطرف اآلخر وا  خضاعه السلطة لدى أحد الزوجين الذي يحاول بأنانية فرض سيطرته ع

ة خيار سوى أن يستمر في عالقة أمام هذا الطرف الضعيف في العالق ، فال يكونلطاعته

اجية غير سعيدة بعد أن يكون قد فقد األمل في تحسينها أو تغييرها . لذا فهو يصارع زو

بطريقة مؤلمة وذاتية التدمير للخروج من هذه العالقة فتظهر لديه األمراض النفسجسمية 

رها من األمراض النفسية و الجسمية نتيجة النفصاله فيشعر باالكتئاب والقلق و الصداع وغي

 العاطفي عن شريك حياته وفقدانه األمل في تحسين عالقته به. 

الزواج لدى كل  يرى جالسر أنه بسبب اختالف الخلفية األسرية للزوجين تختلف صورةو      

والتذمر مما  يؤدي إلى كثرة انتقاده للطرف اآلخر وا  لى الشجارمما ، من الزوج والزوجة

ً الطالق العاطفي إلى  يدفعهما أو أن يحاول كال الزوجين معالجة المشكالت الناتجة عن ، الحقا

اختالفاتهما الثقافية و االجتماعية في جو من التواصل اإليجابي والتفاوض والتعاون مما يؤدي 

.إلى حل هذه المشكالت وتحقيق نوعية العالقة الزوجية  

 

:نظرية التعلق -هـ   

وتفترض النظرية أن أشكال التعلق التي يتعلمها الفرد مع أمه في فترة طفولته يمكن      

.تعميمها في مراحل الحقة ألشكال العالقات االجتماعية األخرى   

في أبحاثه هو بداية نظرية تعلق الرضع بمقدمي الرعاية، وقد قدم  و يعتبر ما قدمه بولبي   

رح تعلق الكبار في العالقات الرومانسية، باعتبار أن تطويراً للنظرية لتش هازان وشيفر

الشريك يمثل رمزاً للتعلق. وبشكل أكثر تحديداً فإن رموز التعلق في العالقات الرومانسية في 

يجابية، و نماذج العمل هذه تمثل توقعات آمنة وا  حاجة إلى أن يطوروا مع الوقت نماذج عمل 

روابط التعلق من قبل رموز التعلق. وعلى العكس فإن ذهنية حول كيف تعالج التفاعالت داخل 

 لون في تكوين روابط تعلق آمنةاألفراد الذين ال يستجيبون، وال يمكن الوثوق بهم يفش



االت أقل سلبية للعالقة، وبالتالي لديهم احتمة بدالً من ذلك نماذح داخليشركائهم ويطورون ب

ة.لمواجهة المواقف الضاغط  

لدى المتزوجين، زواجي  يرها اإليجابي على الرضا الأنماط التعلق لها تأثومن ثم فإن        

فالعالقة الزوجية التي تعتمد على التعلق اآلمن تتضمن روابط وجدانية مليئة بالحب والتقدير 

والمشاركة العاطفية، في حين أن العالقات الزوجية ذات نمط القلق أو التجنب تقوم على ثنائية 

يؤدي إلى الطالق  التجنب والنفور والقلق والمشكالت االنفعالية و العدائية مما المشاعر حيث

  .العاطفي بين الزوجين

 .(Impett & Gordon, 2010)  

 

:نظرية التحليل النفسي -و   

وفقا لنظرية التحليل النفسي فإن التعاسة التي يخبرها الزوجان و التي تؤدي إلى الطالق      

وتؤكد النظرية  ،ب الشعورية و المطالب الالشعوريةالختالف بين المطالالعاطفي ترجع إلى ا

يحب الشاب فتاة ألنها فقد  ،على دور العوامل الالشعورية في دفع الفرد الختيار شريك حياته

، فإذا لم تتمكن الزوجة من القيام بدور األم الكامل المشبع لرغبات الزوج يشعر تشبه أمه

(.٢٠١٢و الضجر وتكون نهاية هذا الزواج بالطالق العاطفي) كفافي، باالستياء  

 

 ثانيً ا: أسباب الطالق الصامت:

األسباب التي تؤدي إلى الطالق الصامت بين الزوجينومن  
13
:  

عالقة الالبرود العاطفي والجنسي: يعيش المئات من األزواج في حالة مملة وروتينية في  -

وعمل روتيني ؛ وهذا يجبر أحد الطرفين على رفض  ،يومي مملمجرد عمل وكأنها حميمة، ال

.والتظاهر بعدم القيام بذلك ،العالقة  
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كل واحد منهم أراد كل شيء لنفسه، لكنه لم يدرك أنه أيًضا عليه حقوق، إّن العناد واألنانية:  -

د واالغتراب، وقاوموا بعضهم ومع مرور الوقت ظهرت معارضة قوية تدعو إلى التمر

ض.عالب  

تراكم المشاكل وغياب المودة: أي عالقة ستواجه العديد من المشاكل، وهذا أمر طبيعي،  -

ولكن من غير الطبيعي أن تتأخر حلول هذه المشاكل أو ال تحل أو ال يتم حلها في الوقت 

المناسب، فمشكلة صغيرة واحدة فوق األخرى ؛ ما لم تتكاثر وتسقط فوق بعضها البعض، فمن 

.تهاالصعب إزال  

السكوت والخرس الزوجي: إصرار الجميع على آرائهم، ولم يكن هناك حوار بينهم، حيث ال  -

يحب األزواج أن يسمعوا عن المشاكل التي تمر بها زوجاتهم، لذلك تعمد النساء الصمت حتى 

ال يتسببن في مشاكل، والرجال يصمتون وال يكشفون عما يمرون به في العمل، في الشارع، 

ل أو أي شيء آخر، ألنه يعتقد أنه ليس لها الحق في القيام بذلك وبذلك ال يوجد مزيد في المنز

.من المحادثات أو الحوار  

االختالفات: قد ال يكون أحد الجانبين قادًرا على التكيف مع اآلخر بسبب ثقافته أو بيئته أو  -

يات والمعتقدات، مما عمره أو تعليمه المختلف، إضافة إلى وجود اختالفات في الطموح والهوا

.يؤدي إلى العزلة عن الطرف اآلخر وال يوجد اتصال مشترك ألفكارهم  

ضغوط جسدية وحياتية: سواء كان ذلك بسبب الغالء الباهظ في المعيشة وعدم قدرة الزوج  -

.على تلبية احتياجات األسرة، أو بسبب التركيز على التعليم وتربية األبناء والعمل وغيرها  

التقييد: يشعر أحد األطراف أحيانًا بالقيود والحرمان من حريته في تحقيق األحالم أو  -

يقيد حريته ” خطاف“األهداف األخرى التي يطمح إلى تحقيقها، لذلك يشعر أن الزواج مجرد 

.التي كان يحلم بها قبل الزواج  

مجتمع والناس عن الخوف من شبح الطالق: هم قلقون من الطالق الحقيقي، وما يفكر به ال -

.المطلقين والمطلقات، خاصة إذا كان لديهم أطفال، وهذا يقودهم إلى الميل إلى الطالق  



عدم االحترام: من أهم أسباب الطالق الصامت هو عدم االحترام وعدم الشعور بالمسؤولية،  -

.وغياب المودة والحب بين الزوجين والتعامل بالقسوة والجفاء  

الزوج والزوجة عن بعضهما البعض منشغلين مع األصدقاء بعيًدا عن البعد: يبعد كل من  -

بعضهما، ويظهر األمر كأن كل شخص يعطي اآلخر حريته الخاصة ولكن في الحقيقة هما 

.يبتعدان عن بعضهما ويتجنبون المواجهة حتى يصل الحال إلى حالة من الطالق الصامت  

 

هو السبب الرئيس لهذا البعد النفسي  الزوجينالتعنُّت لدى  ويرى محمد الراوي أنّ       

فترة من الزواج، ينتبه الزوجان أو أحدهما أن شريك  بعدف، والروحي والجسدي بين الزوجين

الحياة مختلف عنه في عدة أمور، وال يجمعه به إال سقف واحد يكاد ينهار على رأسيهما بسبب 

عاول الهدم للعالقة الزوجية ولألسرة أيًضا أن من أكبر مويرى ، حدة الخالفات التي تنشأ بينهما

(.جفاَف المشاعر بين الزوجين)  

غياب ، والختيار الخاطئ للزوج والزوجةاأبرز أسباب جفاف المشاعر برأيه هو  ومن       

ه رويداً رويداً بين الزوجين، حتى يرى البعض أن كلمة الحب وحبيبي وأحبك ؤالحب أو انطفا

إيثار الزوجة نفسها ، ووج نفسه، وانشغاله بعمله وأصدقائه وطلعاتهإيثار الزوحة، وفضيعيب 

الزوج  ةاستهان، وانشغال الزوجة الكامل باألوالدو، وانشغالها بأهلها وصديقاتها وزياراتها

، استهانة الزوجة بأهل الزوج وأقاربه باللفظ والفعلو، بأهل الزوجة وأقاربها باللفظ والفعل

افتقاد فن حل المشكالت األسرية و، ألفاظاً بذيئة وقاسية، أو يضربهاأن يسمع الزوج زوجته و

هجر الفراش الزوجي: إن هجر الزوج أو و، إهمال العالقة في الحياة الزوجيةو، بين الزوجين

الزوجة للفراش الزوجي من أهم أسباب الجفاء بين الزوجين
14
.  

  

الهادي )رئيسة القسم النسائي بمركز ومن ناحية أخرى تؤكد أ. منيرة بنت إبراهيم العبد      

:التنمية األسرية باألحساء( معنى جفاف المشاعر بقولها  
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" عندما يفقد االهتمام بمشاعر الشريك وعواطفه ويكون االبتعاد كل البعد عن جو المودة أو "

األلفة عندما تكون العالقة رسميه جدا بين الزوجين  خالية من  اللطافة أو اللين والتعبير عن 

".والمحبة بأي صورة فإننا نسمي هذا الحال بالجفاف في المشاعر  

وتؤكد أهمية إيجاد حلول لقضية جفاف المشاعر بين األزواج؛ فالحل بأيدي األزواج إن أرادوا 

:للحياة الزوجية االستمرارية بقولها  

في حالة نجاحها  العالقة الزوجية السليمة يفترض أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، وهي فعال كذلك

"وتحقيقها لمعاني السكن والمودة والرحمة التي وردت في القرآن الكريم
15
.  

  

 ثالثًا: أبعاد الطالق العاطفي:

   : ليي مايأبعاده ف صيالسابقة للطالق العاطفي تلخ واألسباب فاتيمن خالل التعر مكنيو       

ً يسواًء معرف جابييعلى التفاعل اإل ني: وهي عدم قدرة الزوجنيالزوج نيالتواصل ب ةيسلب -أ  ا

ً يأو وجدان ً يوجسد ا و االهتمامات  وليذلك سلباً على تحاورهما و المشاركة في الم نعكسي، و ا

ً يسلوك كل منهما سلب كونيأن  هيعل ترتبيعن المشاعر مما  ريوالخبرات والتعب ً يوعدائ ا  ا

 صليومزعجاً ومعانداً ومتصلباً ومنتقداً ومهمالً و متجاهالً للطرف اآلخر مما  اً ومنفر

.إلى الخرس الزواجي نيبالزوج  

:في عدة مجاالت منها نيالزوج ني: تتمثل الصراعات ب ةيو المشكالت الزوج الصراعات -ب  

ألسرة الطرف ملة كل طرف ساءة معاوا   ،األهل ارةي: مثل الحرمان من زةياجتماع مشكالت -

 ةياالختالف في االتجاهات نحو تربو ،وتدخل األهل واألقارب ،ع األهلمشكالت مو ،راآلخ

.نيالزوج نيواالتجاهات ب ولياختالف العادات والمو ،واالتجاهات نحو األصدقاء ،األبناء   

وعدم تحمل  ،كوى المستمرة من بخل أحدهماالشو ،ةيمثل الخالفات المال :ةياقتصاد مشكالت -

ً يمساعدة األهل مادو ،على حساب األسرة ةياالهتمام بالحاجات الشخصو ،ةيالماد ةيولؤالمس  ا

اآلخر. على حساب األسرة وبدون علم الطرف   
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 ريعدم الثقة في قدرة وتفكو ،الف في المستوى الثقافي و العلمي: االختةيثقاف مشكالت -

.مستقبل األبناء ديخالفات حول تحدو ،الطرف اآلخر   

والخالفات الناتجة عن  ،ةينحو المعاشرة الجنس ني: وتعني اتجاهات الزوجةيمشكالت  جنس -

.االشباع الجنسي لكل منهما قيالتفاوت في مدى تحق  

::وتنقسم الى ةيو الجسم ةياألعراض النفس -  

المضطربة التي تتمثل ةيبها مجموعة المشاعر واالنفعاالت السلب قصدي:  ةياألعراض النفس *  

والعزلة و فقدان قيو القلق و االنزعاج والحزن والض اةيمن الح أسي) الشعور بالتوتر و ال في  

والتعاسة والتشاؤم من المستقبل والندم والرغبة في البكاء اةيوبالح نيبالذات و باآلخر االهتمام  

باألمان وتمني الموت وفقدان سبب والشعور بالملل والفتو ر وفقدان المتعة وعدم الشعور دون  

.ةياجبالرضا عن العالقة الزو الشعور   

 ةيبأعراض عضو نيأحد الزوج صابيبها أن  قصدي( :  ةي) الجسم ةياألعراض العضو *

مثل اضطرابات في الجهاز الهضمي والتنفسي والصداع و  ة،يقيحق ةيعضو أسباب بدون

ونقص الوزن الملحوظ  ةيالدم وقرحة المعدة و أمراض القلب وفقدان الشه ضغط ارتفاع

.كالفتور والبرود الجنسي ةيواالضطرابات الجنس النوم واضطرابات  

 

الطالق العاطفي من أوضح العالمات التي تشير الى انتهاء صالحية  ومن الجدير بالذكر أنّ     

طالما لم يشرعا في عالجه، وهو بال شك في هذه الحالة يعد الحلقة  ،الزواج بين الطرفين

األخيرة في سلسلة الحياة الزوجية التي قد تنتهي بالطالق الفعلي، إال أن البعض يفضل تحّمل 

معاناته وآالمه، إما حفاظاً على األبناء من الضياع أو حفاظاً على الشكل الخارجي للعائلة في 

.يستنكر الطالق عادةً المجتمع ألن المجتمع   

والطالق العاطفي ال تقل آثاره السلبية عن الطالق الفعلي، بل قد تكون أشد في أحيان      

كثيرة، فأما بالنسبة للزوجين فهو ينتزع من قلبيهما الحب والود لبعضهما ويجردهما من 

؟االهتمام ببعضهما، وأي حياةٍ هي تلك التي تخلو من الحب وتتجرد من االهتمام  



 

إنها ظاهراً حياة وأما باطنها فالجحيم عينه؛ ألنها تولد مشاعر اإلحباط والحزن فضالً عن 

الفراغ العاطفي، وكل ذلك يتصل اتصاالً وثيقاً على المدى البعيد بحاالت االكتئاب والقلق 

.واالضطرابات في الصحة النفسية والجسمية على حد سواء  

بدء حياة جديدة من خالل زواج آخر قد يجدان فيه ما  ضافة إلى أنه يُضيّع فرصتهما فيباإل

.يفتقدانه من دفء وأمان وحب وحنان . 

وعلى الرغم من أن الطالق العاطفي يترك آثاره السلبية على الطرفين إال أنه يكون على       

الزوجة أشد وأصعب، ألنها األكثر حاجة إلى العاطفة واالهتمام من جهة، ومن جهة أخرى 

ج بإمكانه أن يعوض ما قد يفتقده في حياته الزوجية هذه في حياة زوجية أخرى، وأما ألن الزو

عتبار الطالق العاطفي من أهم االسباب التي تدفع الزوجة االزوجة فليس لها ذلك، ولذا يمكن 

.الى الخيانة والعياذ باهلل وإن كان ليس مبررا لها  

، إذ تتمزق زهرة طفولتهما بأشواك هذا الداء وأما بالنسبة لألبناء، فهم الخاسر األكبر      

العضال حيث يغرس أنيابه ومخالبه في جسد أسرتهم فيحيلها إلى أسرة آسرة للطفولة مصاِدرة 

حتياجات اليومية الوالدان ال يلتفتان سوى إلى اال ألحالمهم الجميلة قاتلة لسعادتهم. حيث

ك على مرحلة المراهقة في صورة لألسرة، غير مكترثين لمشاعر األبناء مما ينعكس ذل

انحراف بحثاً عن الحنان الذي يفتقدونه داخل األسرة، فضالً عن حالة القلق التي تالزمهم لسوء 

العالقات بين والديهما وتوترها والتي قد تصل أحيانا إلى الُسباب والضرب؛ ولذا فإن أغلب 

القدرة على مواجهة الحياة، فضالً األبناء في حالة الطالق العاطفي يعانون من االكتئاب وعدم 

.عن انطباع صورة سلبية مشّوهة للزواج في أذهانهم  

وقد يتصور الزوجان أنهما إْن نجحا في إخفاء الطالق العاطفي عن األبناء فسيجنبونهم       

آثاره السلبية إال أنه تصور عاٍر عن الصحة إذ إن االبناء سيستشعرون حتماً الطاقة السلبية 

.نة بين األبوينالمشحو  

 



 المبحث الرابع

 الطالق الصامت

 تخطيه وعالجه

 

 أولً : كيف يتخطى الزوجان "الطالق الصامت"؟

، ولكن وقبل أو الصامت ذكرنا فيما سبق األسباب التي قد تؤدي إلى الطالق العاطفي       

مجاريها بين وقوعه يمكن الزوجين أن يتخطياه، فهذه أمور مقترحة قد تعيد المياه إلى 

 الزوجين، وهي:

-  ً .عند الشعور بالفتور في العالقة يفضل زيارة معالج نفسي أسري سريعا  

    حقوقه وواجباته، مشاعره واحتياجاته، مشكالته ومخاوفه، فهم هذه  محاولة فهم اآلخر -

.  التفاصيل العميقة يساعد على تجاوز الطالق العاطفي  

.ومراعاة الوقت المناسب لذلك، أي وقت فراغهماالحوار بينهما مهم جداً،  -  

.االستمتاع بالعالقة الحميمة وكسر روتين المعتاد في العالقة -  

لكلمة "شكراً" إذا تم نطقها بحب وامتنان أثر إيجابي على اإلنسان بشكل عام، وإذا جاءت من  -

ثل إعداد الزوجة وجبة شريك الحياة فإن إثرها أبلغ، لذا يفضل تقديم الشكر في أبسط األمور م

.العشاء، أو عندما يشتري الزوج مكونات "وجبة العشاء"، فالحياة تكامل وتوزان  

.اعتراف الزوجين بأهمية اآلخر في حياته -  

التغاضي عن بعض األخطاء، ومحاولة التركيز علي كيفية تجنب وقوعها لتفادي المشكالت  -

.الزوجية  

ما يعبر لك عنها، ويصف بأنه سعيد، أو حزين ال االهتمام بمشاعر شريك حياتك: عند -

.تتجاهل مشاعره واهتم به  



الضحك عالج لكل داء كما يقال، عندما يتحلى أحد الطرفين بروح مرحة يمكن أن يتجاوز  -

األمور غير اإليجابية، ألن سبب صراعاتنا كلها "تضخيم األمور البسيطة لتصبح كبيرة"، 

.الطرفين، ويقوي الحس الفكاهي في العالقةوالضحك يثير عاطفة قوية داخل   

 

 ثانيً ا: عالج الطالق الصامت:

تقدم أن الطالق العاطفي يعد الحلقة األخيرة في سلسلة الحياة الزوجية في حال عدم       

معالجته، وأما إذا ما عولج بالشكل الصحيح فإن هناك أمالً بعودة الحياة الزوجية إلى مسارها 

النصائح التي تنفع في عالج الطالق العاطفيالطبيعي، ومن أهم 
16
:  

أولً : اعتراف الزوجين بوجود فيروس خطير قد اخترق جسم الحياة الزوجية وعمل على 

إعاقته وهو الطالق العاطفي. واالتفاق على ضرورة تكاتفهما وبذل كل ما في وسعهما من 

.وتمام جمالها جهود من أجل القضاء عليه لتستعيد حياتهما الزوجية كامل صحتها  

ً : العمل على تأصيل سمة الصراحة والوضوح في التعامل بين الزوجين ليتمكن كل منهما  ثانيا

من فهم اآلخر وفهم مشاعره بالشكل الصحيح، والتعرف على احتياجاته وأفكاره و مشاكله و 

.مخاوفه التي تساعد كثيراً على فهم اآلخر وتعميق العالقة بينهما وتقويتها  

ً : اعتماد لغة الحوار والتفاهم بين الزوجين واالبتعاد عن االتهام والتجريح والحرص على  ثالثا

.الخروج من الحوار بثمرة مفيدة تتمثل في الحل الذي يرتضيه الطرفان  

ً : تقدير كل من الزوجين األعمال التي يقدمها اآلخر وشكره عليها مهما كانت بسيطة،  رابعا

.ومدحه عليها واالمتنان منه لغرض تعزيزها جابياتهابواالهتمام   

 ً : احترام الطرف اآلخر وتجنب فعل أو قول كل ما يشعره باإلهانة مهما بدا بسيطاً.  خامسا

.وإشعاره بأهميته البالغة في حياة شريكه وجعله من أولوياته ومنحه االهتمام الالزم  

ً : االهتمام بالعالقة الخاصة بين الزوجين واإلقالع عن إشعار الطرف اآلخر بأنها مجرد  سادسا

.تأدية واجب  
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ً : مشاركة كل طرف هوايات واهتمامات الطرف اآلخر.  سابعا

ً : اعتماد اللطف والرقة في األقوال واألفعال مع الطرف اآلخر لجذب وده ومحبته.  ثامنا

ً : أكثر ما يجمد العالقات هو الروتين اليومي فمن المفيد إدخال أمور جديدة في الحياة  تاسعا

الزوجية لكسر هذا الروتين من قبيل القيام بنزهات أسبوعية أو زيارة األماكن التي كانا 

ستذكار تلك الذكريات الجميلة العبقة بحب في أيام الخطوبة وبداية الزواج اليزورانها معاً 

.الطرف اآلخر  

 

عاشراً : على كل من الطرفين أن يحاول تقبُّل الطرف اآلخر وغض الطرف عما قد يشتمل 

عليه من عيوب، وتذكُّر أننا لسنا بمعصومين ومن الطبيعي أن تصدر منا بعض األخطاء، ومن 

 ال يغفر لصاحبه اليوم خطأه كيف يتوقع منه أن يغفر له أخطاءه بعدئذ؟

 

بأن األزواج األكثر عرضة للطالق "  في دراسة لها  (2018) ترى منال طهأخيًرا و      

يظهرون درجات مرتفعة في سلبية التواصل ويواجهون مشكالت وصر العاطفي هم الذين 

اجية، ويعانون من أعراض نفسية وجسمية هم في الغالب الذين يبذلون التضحيات واعات ز

من التضحيات ساهم  فقط بهدف تجنب الصراعات والنزاعات مع شركاء حياتهم وهذا النوع

تدعم نتائج هذا الفرض استنتاج أن التضحية ضعاف عالقاتهم بشركاء حياتهم ، وفي انهيار وا  

بحد ذاتها ال تساعد أو تضر العالقات، ولكن األهداف التي يسعى األزواج إلى تحقيقها عندما 

 يضحون أو يتخلون عن مصالحهم هي التي تشكل نوعية روابط الثقة بين األزواج . 

القات الزو اجية أكثر وتؤكد أن التضحية من أجل تجنب الصراع تؤدي إلى إضعاف الع    

مما تؤدي إلى تقويتها مما يجعل هذا النوع من التضحيات منتشر أكثر لدى األزواج الذين 

(.2018" )يعانون من الطالق العاطفي  

لعاطفي مثل دراسة بودنمان الدراسات التي فحصت أسباب الطالق اوتضيف منال طه أّن 

(،  2006) وآخرين   



أشارت إلى أن األزواج الذين استمروا في (  2012سة هادي) ودرا (، 2009ودراسة الحلو) 

عالقتهم الزوجية رغماً عنهم ألسباب تتعلق بوجود أطفال أو لعدم قدرتهم على االستقالل 

المادي قد يضطرون إلى بذل التضحيات لشريك حياتهم ظناً منهم أن هذا يحافظ على عالقتهم 

الحقيقة هم ببذلهم هذا النوع من التضحيات التي الزو اجية ويحميها من االنهيار، ولكن في 

اجية مما يجعلهم مون أكثر في تدمير عالقاتهم الزويتجنبون بها الصراعات مع شركائهم يسه

  أكثر عرضة لخطر الطالق العاطفي وأثاره السلبية على صحتهم النفسية والجسمية

وآثاره الوخيمة إال أنه باإلمكان إذن فالطالق العاطفي على الرغم من أعراضه األليمة      

معالجته إذا ما توفرت النية الصادقة لدى الزوجين وعزما على القضاء عليه وإعادة الحيوية 

. والنشاط إلى عالقتهما الزوجية من جديد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

ومثل باقي  في كل الشرائع والمجتمعا ، ج عالقة مقدسة بين الرجل والمرأةالزوايعد        

األمور في الحياة التي تتعرض إلى تغيرا ، فإما أن تكون هذه التغيرا  إيجابية فتزداد المحبة 

واًلنسجام بين الزوجين مع مرور السنوا ، أو سلبية تؤثر على حياتهما معاً، حيث تتعرض 

.ما يؤثر في تماسك األسرةمالعالقة الزوجية إلى اًلرتخاء، ثم الضعف،   

ألسباب كثيرة ذكرناها قد يحدث اًلنفصال بين الزوجين، سواء اًلنفصال المعنوي، ونتيجة 

وسميناه بالطالق العاطفي، أو الطالق الصامت وفيه يبقى الزوجان شريكان شكاًل ًل فعاًل. أو 

 اًلنفصال التام الكامل وفيه يفترق الطرفان.

لبية كما هو حال الطالق المعلن، على ومما ًل شك فيه أن الطالق الصامت له آثاره الس          

تنظيم الزوجين، واألوًلد، والمجتمع. وللحد من انتشار هذا النوع من الطالق، تنصح الباحثة ب

برامج إرشادية للمتزوجين، وللمقبلين على الزواج تبين لهم مضار وسلبيا  هذا السلوك. منعًا 

از واإلذاعة ومواقع التواصل في أوقا  من الوقوع به أساًسا. وتقديم برامج توعوية في التلف

 جاذبة للمشاهدين عن هذا الطالق وآثاره الضارة.

 

 

 انتهى بحمد هللا
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