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النف�س املطمئنة

فإمساك  مرتان  »الطالق  وجل:  عز  الله  قال 
إن  )البقرة:229(.  بإحسان«  تسريح  أو  بمعروف 
مؤسسة  نجاح  تضمن  التي  األساسية  القاعدة 
هي  اآلية،  هذه  حسب  الحنيف  ديننا  في  الزواج 
عالقتهما  على  الحفاظ  في  الزوجان  يجتهد  أن 
بينهما  باملعروف  التعامل  خالل  من  الزوجية 
»فإمساك بمعروف«، أي أن كل واحد منهما يبذل 
قصارى جهده لحسن التصرف تجاه اآلخر رغم 
والتوافق  التفاهم  في  صعوبات  من  يواجهان  ما 
بالصبر  يهما 

ِّ
وتحل املواقف،  بعض  في  بينهما 

نضجهما  يعكس  ما  هو  املعيقات  هذه  تجاوز  في 
في  النفسي  بالتوازن  التمتع  من  أبناءهم   

ُ
ن

ِّ
وُيَمك

ظل هذا الجو األسري املفعم باملودة و الرحمة.
واستفحل  الزوجني  بني  العشرة  ساءت  إذا  أما 
استنفاد  وتم  ودائم  حاد  بشكل  بينهما  الخالف 
هذه  ففي  جدوى،   دون  بينهما  الصلح  طرق  كل 
الطالق  لهما  تعالى  الله  شرع  االستثنائية  الحالة 
رحمة بهما ورأفة بأبنائهما. من هذا املنطلق يكون 
املذكورة  اآلية  حسب  مطالبني  املطلقان  الزوجان 
باملعروف بعد فراقهما  بالتعامل  أعاله ليس فقط 
هو  وهذا  لبعضهما  باإلحسان  ُملزمان  هما  بل 
أي  بإحسان«،  تسريح  »أو  القرآني  التعبير  معنى 
بني  والتقدير  االحترام  يكون  أن  املحتم  من  أنه 
أحسن  وفي  وجه  أكمل  في  املنفصلني  الزوجني 
عاله  جل  الله  أن  أولهما  وجيهني،  لسببني  صورة 
ض كل واحد منهما بشريك أفضل  َوَعدهما بأن ُيَعوِّ
من األول في قوله تعالى » وإن يتفرقا يغن الله كل 
من سعته وكان الله واسعًا حكيمًا« )النساء:130(،  
رابطة  تبقى  الزواجية  العالقة  فض  رغم  ثانيًا 
ال  أبدية  بل  دائمة  أوالدهم  تجاه  واألبوة  األمومة 

تنقطع سواء في الدنيا وحتى في االخرة .

املسلمة  مجتمعاتنا  في  مالحظ  هو  ما  لكن 
يتصرفون  املطلقني  األزواج  من  العديد  أن 
الكراهية  تجد  حيث  اآلية،  لهذه  مناقض  بشكل 
مستأسدة بينهم بعد الطالق، بل تراهم يذهبون 
في  أبناءهم  ِحُمون 

ْ
ُيق حني  ذلك  من  أبعد  إلى 

تعصف  التي  الطاحنة  الصراعات  هذه  دوامة 
سهلة  فريسة  وتجعله  للطفل  النفسي  بالتوازن 
الوضع  وهذا  النفسية،  باألمراض  لإلصابة 

املأسوي هو الذي حثنا إلنجاز هذه الدراسة. 
1. أهمية البحث

أطروحة  عن  عبارة  هي  الدراسة  هذه  إن 
سنة  من  سنوات   5 خالل  إنجازها  تم  دكتوراه 
2014 إلى 2019، بمختبر علم النفس اإلكلينيكي 
محمد  لجامعة  التابعة  بالرباط  اآلداب  بكلية 
هذا  إجراء  إن  املغربية.  باململكة  الخامس 
لسببني  لي  بالنسبة  ملحة  ضرورة  كان  البحث 
لنسبة  هول 

ُ
امل االرتفاع  هو  أولهما  موضوعيني، 

 260 من  أكثر  تسجيل  تم  حيث  باملغرب  الطالق 
سنة  بني  ما  فقط  أعوام  عشرة  خالل  حالة  ألف 
أزيد من  ف 

َّ
ل

َ
املفجع خ العدد  2004 و2013، هذا 

إن  ثانيًا  مفككة،  أسر  في  يعيش  طفل  ألف   750
للصحة  العاملية  املنظمة  تقرير  حسب  االكتئاب 
انتشارًا  األكثر  النفسي  املرض  يعد   2017 سنة 
حيث  األطفال،  صفوف  في  ى 

َّ
حت العالم  في 

العالم.  في  شخص  مليون   322 حوالي  يصيب 
املقلقة،  اإلحصائية  املعطيات  هذه  على  بناًء 
بني  العالقة  رصد  الحالية  الدراسة  استهدفت 
النفسي  للتوازن  املفسدتني  الظاهرتني  هاتني 
املجتمع  في  األسري  للتماسك  واملدمرتني  للفرد 
أي  إلى  التالي:  املحوري  السؤال  طرح  خالل  من 
مردوديتهما  على  الزوجني  بني  الفراق  يؤثر  حد 

الخلل  هذا  يؤدي  وهل  أبنائهم؟  تجاه  العاطفية 
اضطرابات  ظهور  إلى  الوالدي  الوجداني 

االكتئاب لدى الطفل ؟
2. تحديد املفاهيم 

ينقسم  البحث  هذا  في  العاطفي  الحرمان   >
يتميز  َرضي. 

َ
وامل العادي  الحرمان  قسمني،  إلى 

تلبية  لحظات  بني  املستمر  بالتتابع  األول  النوع 
كمآنسته  للطفل  العاطفية  االحتياجات  الوالدين 
في البيت واللعب معه أو مرافقته في نزهة خارج 
يستجيبان  ال  األخرى  الفترات  بعض  وفي  املنزل 
هذه  ظل  في  الطفل  يعيش  حني  الحاجيات.  لهذه 
أن  فشيئًا  شيئًا  يدرك  البناءة  الواقعية  الثنائية 
الحياة ليست كلها وردية بل هي مزيج من اإلشباع 

والحرمان.
بوضوح  فيه  فيتجلى  َرِضي 

َ
امل الحرمان  أما   >

فشل األبوين عمومًا والزوجني املطلقني خصوصًا 
بل  الثنائي،  العاطفي  التوازن  هذا  تحقيق  في 
املتطرفني  الوجدانيني  التوجهني  أحد   

َ
ْون

َّ
َبن

َ
َيت

الطفل  رغبات  إشباع  في  ُيسرفان  إما  التاليني: 
نادرًا  إال  لحاجياته  االستجابة  عن  يمتنعان  وال 
ويسمى هذا النوع السلبي من الحرمان بالحماية 
يهمالنه  ذلك  من  العكس  على  أو  فيها،  املبالغ 
بعض  في  إال  انتظاراته  يلبيان  وال  حاد  بشكل 
األحيان ويعرف هذا الشكل الثاني من الحرمان 

غير العادي باإلهمال العاطفي.
ُيصاب  قد  نفسي  مرض  فهو  االكتئاب  أما 
م 

ِّ
أز

ُ
ت قاسية  تجربة  يعيش  حني  الطفل  به 

والديه  بني  كاالنفصال  بحدة  الفتية  نفسيته 
الستيعاب  مسبق  بشكل  إعداده  يتم  أن  دون 
هذا الحدث املؤلم. حسب التصنيف الفرنسي 
األطفال  لدى  النفسية  لالضطرابات 

تخّيل أن بضع خطوات يومية كفيلة بأن تجعلك أكثر سعادة وثراء وأقل توترا. 
ولن تحتاج للتضحية بأي شيء، لكن على مدى سنوات ستالحظ تحسنا هائال في 

حياتك املهنية والشخصية من نواٍح عديدة.

أطفال الطالق.. من الحرمان العاطفى إىل االكتئاب
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هناك   )2012-CFTMEA R( واملراهقني 
الطفل،  لدى  االكتئاب  من  أصناف  خمسة 
اخترنا من بينها نوعني لتوافقهما مع موضوع 
االكتئابية  باللحظات  األمر  يتعلق  دراستنا 
 )0.1( الرمز  تحمل  التي  والعابرة  املألوفة 
لشعوره  فعل  كرد  الطفل  لدى  تظهر  قد  التي 
بالحرمان الوجداني العادي، ثم االضطرابات 
املرجع  وفق  املصنفة  َرِضية 

َ
امل االكتئابية 

)4.1(، هذه األعراض قد يصاب بها الطفل 
كنتيجة لتعرضه لحرمان عاطفي حاد.

في نفس الســــياق يشير دليل التشــــخيص 
 )DSM IV-R( العـــاملي   اإلحصائي 
والتصنيف الدولي لألمراض )CIM 10( إلى 
كالحزن  أعراض   10 من  يتكون  االكتئاب  أن 
الذات.  واحتقار  النوم  اضطرابات  املفرط، 
ة 

َّ
ِحد أن  التشخيصية  املراجع  هذه  بنيِّ 

ُ
ت كما 

وهي  مستويات   4 تشمل  الطفل  لدى  االكتئاب 
َرضي 

َ
اللحظات االكتئابية العادية واالكتئاب امل

بدرجاته الثالثة الخفيفة، املتوسطة والحادة.
3. إشكالية البحث 

بنيَّ 
َ

ت الذكر  سابقة  التعريفات  خالل  من 
بني  محتملة  عالقات  عدة  وجود  إمكانية  لنا 
العاطفي  الحرمان  وهما  املدروسني  املفهومني 

واالكتئاب ويمكن صياغتها كما يلي: 
إلى  الوالدين  طالق  يؤدي  حد  أي  إلى    -  
أبنائهم   تجاه  العاطفية  مردوديتهما  اختالل 
االكتئاب  أعراض  ظهور  في  ذلك  يتسبب  وهل 

لدى هؤالء األطفال ؟
لدى  العادي  العاطفي  الحرمان  يؤدي  هل   -  
على  يحافظان  والدين  من  املنحدرين  األطفال 
للحظات  تعرضهم  إلى  بينهما  الزوجية  رباط 

اكتئابية مألوفة وعابرة ؟
تراكم  عن  يترتب  أن  املمكن  من  هل   -  
املبالغ  الحماية  وهما  َرِضي 

َ
امل الحرمان  أنواع 

املزمن  االستمرار  أو  العاطفي  واإلهمال  فيها 
لدى  االكتئاب  حدة  من  الرفع  إلى  ألحدهما 

األطفال املنحدرين من أبوين مطلقني ؟

4. منهجية الدراسة
بإجراء  قمنا  التساؤالت  هذه  على  لإلجابة   
طفال،    114 من  مكونة  عينة  على  ميداني  بحث 
تتراوح أعمارهم ما بني 6 و 12 سنة مقسمني إلى 
وعددهم  الطالق  أطفال  مجموعة  مجموعتني،  
39 فردا ومجموعة مكونة من 75 طفال ينحدرون 

من أبوين غير مطلقني.
بني  مقارنة  إكلينيكية  دراسة  أجرينا  لقد   
أساسينت،  مرحلتني  خالل  من  الفئتني  هاتني 
اختبار  إجراء  وشملت  الكمية  الدراسة  أوالهما 
وكوفاكس  بيك  األمريكيني  للعاملني  االكتئاب 
النتائج  الحصول على  وبعد   )Beck & Kovacs(
اختبار  باستعمال  إحصائيا  بتحليلها  قمنا 
ستودنت )Test Student( الخاص برصد الفروق 

بني مجموعتني مختلفتني غير متطابقتني.
فيها  اعتمدنا  فقد  الكيفية  الدراسة  أما   
على  باألساس  يرتكز  الذي  العيادي  املنهج  على 
التي  حدة  على  طفل  كل  لحالة  املعمقة  الدراسة 
حياته  تاريخ  جرد  أوالها  مراحل،  عدة  تشمل 
في  فيها  شارك  التي  اللحظة  إلى  الوالدة  منذ 
حالته  تشخيص  يتم  ذلك  بعد  البحث،  هذا 
وقد  ال،  أم  باالكتئاب  مصاب  هو  هل  النفسية 
نفسية  طبيبة  العملية  هذه  في  معنا  ساهمت 
بإجراء  قمنا  ذلك  وبعد   )Psychiatre( متمرسة 
اختبار  وهما  اإلسقاطية  النفسية  االختبارات 
النفسيني  للعاملني   )CAT( املوضوع  تفهم 
 L.& S.( ِبيالك  يا 

ْ
وُسون د 

ْ
ِلُيوبول األمريكيني  

النفسي  للعالم  األسرة  رسم  واختبار   )Bellak
الفرنسي لويس كورمان )L. Corman(. من خالل 
كل  من  املستخلصة  للمعطيات  املقارنة  الدراسة 
التحليل  بتقديم  قمنا  الذكر،  سابقة  األدوات 
النفسي اإلكلينيكي لألطفال املدروسني وعددهم 
6 حاالت من مجموعة أطفال الطالق و6 آخرين 

من مجموعة األطفال العاديني.
5. نتائج الدراسة 

الدراسة  نتائج  بتقديم  سنقوم  املحور  هذا  في 
التوالي. فيما يخص البحث  الكمية والكيفية على 

للدراسة  اإلجمالية  العينة  شمل  الذي  امليداني 
)114 طفال(، فقد تبني من خالل تطبيق اختبار 
االكتئاب أن 48,72%  من مجموعة أطفال الطالق 
تفوق  نسبة  وهي  النفسي،  املرض  بهذا  مصابون 
مجموعة  طرف  من  عليه  املحصل  الرقم  بكثير 
األطفال العاديني وهو 30,67%. وبعد دراسة هذا 
الفرق العددي تبني أنه دال إحصائيًا، مما يؤكد أن 
الطالق بني الزوجني إذا تم بدون التمهيد املسبق 
للطفل حتى يستوعب هذا الحدث الصعب واملقلق 
توازنه  اضطراب  إلى  يؤدي  فإنه  له،  بالنسبة 

النفسي ووقوعه فريسة لإلصابة باالكتئاب.
السياق،   هذا  في  إليه  االشارة  ينبغي  ومما 
االكتئاب  ألعراض  ترتيبنا  خالل  الحظنا  أننا 
املجموعتني،  لدى  انتشارها  حسب نسبة  العشرة 
الفئتني  كلتا  في  شيوعًا  األكثر  االضطرابات  أن 
الغذائية،  االضطرابات  وهي:  أربعة  عددها 
واألعراض  التركيز   تشتت  النوم،  اضطرابات 
في  تتميز  األعراض  هذه  إن  الحركية.   - النفسي 
إلى  وتؤدي  الطالق  أطفال  لدى  بالحدة  الغالب 
ملحوظ  بشكل  وتعرقل  حيويتهم  من   التقليل 
والتواصل  والدراسة  كاللعب  اليومية  أنشطتهم 
أقل حدة في صفوف  أنها  مع اآلخرين، في حني 
في   ملموس  بشكل  تؤثر  وال  العاديني  األطفال 

تصرفاتهم االعتيادية.
أما بالنسبة للدراسة الكيفية، فقد توصلنا من 
العاطفي  الحرمان  من  نوعني  وجود  إلى  خاللها 
اختالل  عن  الناتج  الطالق  أطفال  لدى  املرضي 
ويتعلق  تجاههم  لوالديهم  الوجدانية  املردودية 
اضطراب  وهو  فيها  املبالغ  بالحماية  األمر 
األمهات،  طرف  من  الغالب  في  يصدر  وجداني 
وفي هذه الحالة ينظر الطفل ألمه على أنها طيبة 
يطلبه  ما  كل  له  توفر  ألنها  للغاية  ورائعة  جدًا 
التي  العالقة  واقع  عن  بعيد  تصور  وهو  منها، 
يلبيان  حيث  وابنهما  األبوين  بني  تكون  أن  ينبغي 

أغلب حاجياته لكنهما ال يستجيبان لكل رغباته.
فهو  السلبي  الحرمان  من  الثاني  النوع  أما 
في  الغالب  في  متفٍش  وهو  العاطفي  اإلهمال 
في  املبالغة  خالل  من  ويتجلى  اآلباء  صفوف 
هذه  وفي  الطفل،  بمتطلبات  االكتراث  عدم 
الحالة ينظر هذا األخير ألبيه على أنه شخص 
سيئ جدًا بل يتصوره على أنه رجل شرير يشعر 
أباه  أن  يعلم  ألنه  الشديدة،  بالكراهية  تجاهه 

د. رضــى الحمــرانى

ختصص عمل النفس اإللكنييك
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النف�س املطمئنة
الزال على قيد الحياة لكنه يحرمه بشكل مقصود 
من التمتع بأبوته، عكس الطفل اليتيم الذي ُحرم 
هو اآلخر من الرعاية األبوية لكنه يتقبل ذلك ألنه 
يدرك أن أباه غادر الحياة لسبب فوق إرادته وهو 

املوت.
الحرمان  من  املتطرفني  النوعني  هذين  إن 
املفرط  اإلهمال  أو  فيه  املبالغ  الحب  العاطفي، 
أبنائهم  تجاه  املطلقني  الوالدين  أحد  طرف  من 
رتب عنه إصابة نسبة كبيرة من مجموعة أطفال 

َ
ت

من  متوسطة  أو  خفيفة  ليست  بدرجة  الطالق 
االكتئاب بل بدرجة حادة بلغت36,84% منهم، في 
حني لم تتجاوز نسبة األطفال العاديني الذي سجل 

لديهم نفس الدرجة من االكتئاب نسبة  %8,70.
املرتبطة  النتائج  كانت  السياق  نفس  في 
بني  بالتوافق  يتميز  الذي  اإليجابي  بالحرمان 
أبنائهم  ملتطلبات  الوالدين  استجابة  لحظات 
تلبية  عن  فيها  يمتنعون  التي  األخرى  والفترات 
تؤدي  أن  افترضنا  التي  فيها  املبالغ  انتظاراتهم 
بشكل  تؤثر  ال  عابرة  عادية  اكتئابية  لحظات  إلى 
ملحوظ على األنشطة اليومية للطفل، ألنها وليدة 
في  بالحب  بإحساسه  يتميز  لديه  عاطفي  توازن 
لحظات  تتخللها  والديه،  تجاه  كثيرة  لحظات 
عند  تجاههم  بالكراهية  الشعور  من  أخرى 
امتناعهم عن االستجابة إليه، ووجود هذه الثنائية 
الواقعية والبناءة لديه هو ما يضمن سالمة بنيته 
النفسية من املرض. لقد سجلت مجموعة األطفال 
االكتئابية  املظاهر  هذه  في  مهمة  نسبة  العاديني 
النسبة  هذه  كانت  حني  49,33% في  بلغت  املألوفة 
لم  حيت  الطالق  أطفال  مجموعة  لدى  منخفضة 

تتجاوز %33,33.

خالصة:
أمرين  تعكس  األطروحة  هذه  نتائج  إن 
للطفل  املتوازنة  التربية  أن  أولهما  أساسيني. 
جهدهما  يبدال  أن  الوالدين  من  تفترض 
العاطفية  الحاجيات  معظم  لتلبية  جهة  من 
لطفلهما، لكنهما ملزمان في الوقت نفسه بأن 
املبالغ  املتطلبات  لبعض  االستجابة  ضا 

ُ
يرف

فيها من طرف ابنهما. أما األمر الثاني فيتمثل 
في كون الطالق لم يكن مباحًا في اإلسالم إال 
املستفحلة،  الزوجية  للخالفات   

ً
حال يعد  ألنه 

من  إجراءاته  تطبيق  في  الشروع  قبل  لكن 
الزوجني  من  واحد  كل  ِفن 

ْ
َيد أن  الضروري 

زا  
ِّ
ُيَرك وأن  اآلخر  تجاه  السلبية  مشاعره 

انتباههما معًا على اإلعداد املسبق للطفل حتى 
يتأقلم مع هذا الوضع الجديد وأن يلتزما بعدم 
أمام  املؤملة  خالفاتهما  ذكريات  عن  الحديث 
بعد  مباشرة  لألبد  إقبارها  ينبغي  بل  الطفل، 

تسجيل الطالق.
أن  ينبغي  انفصالهما  بعد  الوالدين  إن 
ألداء  بينهما  فيما  يتعاونان  أخوين  يصبحا 
تفاٍن،  بكل  أبنائهم  تجاه  الوالدي  واجبهما 
األبوين  فكال  الجميع،  يستفيد  الشكل  وبهذا 
آخر  شريك  مع  جديدة  حياة  يبدأ  أن  يمكنه 
وقد بشرهما الله جل عاله بذلك في قوله »وإن 
يتفرقا يغِن الله كل من سعته«، فكما أن من حق 
حياتهما،  في  جديدة  صفحة  فتح  واألم  األب 
بالرعاية  يتمتع  أن  اآلخر  هو  الطفل  حق  فمن 
يستعيد  حتى  األصليني  لوالديه  العاطفية 
بخطى  طريقه  ويشق  املفقود  النفسي  توازنه 

ثابتة نحو مستقبل أفضل.
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