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انهيار  أســبــاب  مــن  الــطــاق  ويــعــد   
بفقدانه  الطفل  على  يؤثر  حيث  األسرة 
عن  بالنقص  وشــعــوره   الوالدين  أحــد 
وعدم  املستقبل  من  والــخــوف  أقــرانــه 
فى  بها  يحتذى  الــتــى  ــدوة  ــق ال وجـــود 
للطفل  بالنسبة  يعتبر  كما  سلوكة، 
املعضلة األكثر تعقيدًا، إنه الضياع بعينه 
هو  ومن  سيعيش،  من  فمع  له،  بالنسبة 
الطرف الذي سيتخلى عنه؟ وهو بحاجة 
بشكل  ينمو  لكي  كليهما؛  واألب  األم  إلى 
العقلية  النواحي  من  ومــتــوازن  سليم 
هذه  تشكل  وقد  واالجتماعية،  والنفسية 
الطفل  يدخل  خطيرًا  منعطفًا  املعضلة 
إلى عوالم مجهولة نتيجة اإلهمال الذي 

يلي انفصال األبوين.
أيضًا  الوالدين  انفصال    وقد يتسبب 
األطفال  نفسية  في  خلل  إحــداث  في 
على  األحايني  من  كثير  في  يساعد  مما 

الجنوح واالنحراف.
مشاعر   .. والحرمان  والخوف  فالقلق 
تنتاب أعدادا كبيرة من األطفال الذين 
حيث  الطاق،  ثمن  وحدهم  يدفعون 
يظل الطفل فى مجتمعاتنا حقل تجارب 
املنفصلني،  للوالدين  النفسية  للمعاناة 
يتصارع  زوجته  ق 

ِّ
يطل ــذى  ال فــالــزوج 

لكل  ويلجأ  ــواب  ص على  أنــه  يثبت  كى 
املشروعة  وغير  املشروعة  األساليب 
ليهزم مطلقته، والزوجة املطلقة تستغل 
نفوسهم  فى  لتزرع  ألوالدهــا  حضانتها 

بذور الكره تجاه األب.
الذى  الطفل  أن  إلى  األبحاث  وتشير 
يكون على صلة بالوالد غير الحاضن له 
إذا  السيما  أفضل  نفسية  بصحه  يتمتع 
كان ذلك على فترات متقاربة وتقل لدى 
وامليول  االكتئاب  حاالت  األطفال  هؤالء 

االنتحارية.
األطفال  نفوس  في  يلقى  الطاق  إن 
 كثيفة من الحزن واألسى والضياع 

ً
ظاال

ال قبل لهم بتحملها إال إذا عمل والداهما 
درجة  أقل  على  اآلثار  هذه  تخفيف  على 
اآلثــار  أهــم  نوجز  أن  ويمكن  ممكنة، 
لألطفال  بالنسبة  الطاق  على  املترتبة 

فيما يلي:

-الــتــمــزق الــعــاطــفــي لــألطــفــال بني 
وارتباطهم  الوالدين  من  لكٍل  حبهما 
دون  لجانب  االنحياز  وعــدم  معًا  بهما 
فيها  يكون  التي  األحوال  عدا  فيما  آخر 
 على أطفاله 

ً
أحد الزوجني قاسيًا أصا

ورعايته  وحنانه  عطفه  من  لهم  وحارما 
ومهددًا ألمنهم وسعادتهم.

الحادة  النفسية  االنطباعات  ترسب   -
ــال الــتــي تــؤثــر على  ــف فــي نــفــوس األط
فهم مع  عاقاتهم باملجتمع مما تعوق تكيُّ
غيرهم من الناس وتجعلهم يرون دائمًا 
السيئة فيهم ويتوجسون خيفة  الجوانب 

من أن يحدث لهم مثلما حدث لذويهم.
عميق  بإحساس  األطــفــال  إصابة   -
يصاحب  ملا  نتيجة  والخوف  بالتهديد 
أوضاع  في  كبير  اضطراب  من  الطاق 
فتكون  واالجتماعية،  املــاديــة  ــرة  األس
الكثير  ــاع  ــب إش ــن  ع ــزة  ــاج ع ــرة  ــ األس
والنفسية  املادية  الطفل  حاجات  من 

واالجتماعية.
واإلشــراف  الرقابة  األطفال  يفقد   -
واملثل األعلى الذي يحتذون به وتشتتهم 
عرضة  يجعلهم  مما  واألم  األب  بــني 

للتشرد واالنحراف.
يؤدي  اآلثار  هذه  بجانب  الطاق  إن   
تأدية  من  وحرمانها  األسرة  تفكك  إلى 
الكثير  املــرأة  يفقد  أنه  كما  وظائفها، 
وهذا  كمطلقة  املجتمع  في  مكانتها  من 
يعطلها عن الزواج خاصة لو كان لديها 

أطفال وقد ال تجد من يعولها.
يعتبر  الطاق  إلى  اللجوء  كان  وإن    

اللذين  الزوجني  على  يجب  فإنه   
ً
حا

قررا إنهاء حياتهما اتباع اآلتي:
مناقشة  عـــن  ــال  ــفـ األطـ إبـــعـــاد   >

مشاكلهما.
اإلمكان  بقدر  واالبتعاد  النفس  ضبط 
حضور  في  خصوصًا  املشاجرات  عن 
أطفالهما واالمتناع تمامًا عن استخدام 
معالجة  ــي  ف ــة  ــي ــدوان ــع ال ــب  ــي ــال األس

أمورهما.
كمحور  األطفال  استخدام  <تجنب 
من  لانتقام  هدف  أو  ووسيلة  للنزاع 

الطرف اآلخر.
لحياة  األوضاع  أفضل  على  <االتفاق 
أقصى  لهم  يوفر  بما   

ً
مستقبا األطفال 

ويوفر  وطمأنينة  ــن  أم مــن  يمكن  مــا 
املادية  حاجاتهم  إشباع  استمرار  لهم 
كٍل  على  يجب  ــذا  ه ــي  وف والنفسية، 
في  الطفل  حق  يضعا  أن  الزوجني  من 
اعتبار  كل  فوق  سعيدة  حياة  يحيا  أن 
ومشاعر  برغبات  مدفوعا  يكون  وأال 
الطفل  صالح  مــع  تتعارض  شخصية 

وسامة تنشئته.
ــدان  ــوال ال يــراعــى  أن  يجب  كما   >
الــرؤيــة  فــي  وحــقــه  طفلهما  مصلحة 
والنفقة والتعليم والعاج حتى ال يصبح 
وكذلك  الزوجية،  الخافات  ضحية  هو 
الطرفني  بني  االتهامات  توقف  ينبغي 
لدى  والجميل  الحسن  الجانب  وإظهار 

الطرف اآلخر.
أسوياء  أطفال  لدينا  يصبح  عندها 
واألمل  الحب  بمنظار  للحياة  ينظرون 

الثقة  لديهم  يــغــرس  مما  والــتــفــاؤل 
النفسي  ف  للتكيُّ تدفعهم  بالنفس 

واالجتماعي مع أقرانهم ومجتمعهم.
إن الطفل الذي ينشأ في أسرة يتوافر 
فيها التسامح والدفء العاطفي والحب 
يكون  املتبادل  والتقدير  ــرام  ــت واالح
الصراعات  على  التغلب  على  قــادرًا 
واإلحباطات التي يمكن أن يواجهها في 

حياته.
كما أن الحب واألمن النفسي يحقق 
وفي  عاقاته  في  االستقرار  للطفل 
في  السليمة  الحياة  نحو  انطاقاته 
عوامل  عن  بعيدًا  عمره  مراحل  شتى 
في  ــزاز  ــت وااله ــراب  ــط واالض القلق 
مع  اإلنسانية  العاقات  في  شخصيته 
اآلخرين بدءًا بأفراد أسرته، وامتدادًا 
في املستقبل مع املجتمع الخارجى في 
عاقاته املختلفة تبعًا ملا تمليه طبيعة 

مراحل نموه.
كذلك االستقرار العائلى والعاقات 
ــرة بــدءًا  ــراد األسـ املــتــوازنــة بــني أفـ
والتزامهما  الوالدين  عاقات  من 
وأداء  السليمة  ــة  ــري األس بالحياة 
تعاون  في  املتوقعة  األسرية  الوظائف 
بعيدًا  كاملني  وتــوافــق  ف  وتكيُّ وثيق 
الزوجية  واملنازعات  الصراعات  عن 
يؤدى إلى خلق جو نفسي سليم. يساعد 
 
ً
متكاما سليمًا  نموًا  الطفل  نمو  على 
السوية  األسرية  العاقات  تؤدي  كما 
الحب  إلى  الطفل  حاجة  إشباع  إلى 

والرعاية واالنتماء واألمن النفسي. 
املطمئن  ــن  اآلم األســـري  الجو  إن 
املودة  فيه  وتنتشر  الحب  يسوده  الذي 
والعطف ويرى فيه األطفال املثل العليا 
والقدوة الحسنة سيصبح تربة صالحة 
نجني  وعندئذ  األخضر  النبت  لنمو 

ثمرة طيبة من أسرة متماسكة متزنة.
أن  جيدًا  يتذكروا  أن  ــاء  اآلب وعلى 
 للمشكات الزوجية 

ً
الطاق ليس حا

خالية  الــبــيــوت  ــل  ك أصــبــحــت  وإال 
أن  أيضًا  عليهم  كما   ، األزواج  من 
يضحوا من أجل تحقيق آمال أبنائهم 

وطموحاتهم.

د. محمد محمود العطـار
أستاذ مساعد

جامعة الباحة

والطالق .. من منظور نفسى
الطالق شرعًا هو فك رباط الزوجية الصحيحة بعبارة صحيحة وصريحة تصدر 
من الزوج إلى الزوجة أو من القاضي عندما تلجأ الزوجة لطلب الطالق، وقد شرع 
الزواج  مشاركة روحية واجتماعية  أن  الطالق على أساس  الخالق سبحانه وتعالى 
ويقوم على اإليجاب والقبول من كال الطرفني، وملا كان األمر ال يخلو من وجود حاالت 
اإلسالم  فإن  الصحيح  الوجه  على  الزوجية  الحياة  قيام  واستحالة  التنافر  يسودها 
ال يجيز بقاء زوجني مترابطني على كره لذلك أحل الطالق مع وصفه بأنه أبغض 

الحالل عند الله ملا يترتب عليه من آثار وخيمه تمتد إلى األطفال واملجتمع.

األبناء


