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 مجرد اما متاهل ،عاطفی طالق

شوقی  هایاشک. نیستدر روز عقدشان  به یکدیگر خوشبخت زوج یکگفتن آری  از تراحساساتی چیز هیچ

در آن  ی کهعشق انرژی. شان دوباره اتفاق نیفتدگاه در زندگیکنند، شاید هیچاش میتجربه مراسم طول در که

 کنند. دهند را با سوگندشان امضا میکند و تعهدی که نسبت به یکدیگر میروز وجود دارد هوا را معطر می

 یک برای کافی ضمانت گاهاند، هیچیی که در طول آشنایی و مراسم به یکدیگر دادههاوعده و بیان حال، این با

موفق نیست. موضوعاتی از قبیل اختالف شخصیتی، دیدگاه در رابطه با فرزندآوری، مسایل مالی و  ازدواج

 تواند یک زندگی را دچار بحران کند. بسیاری از موارد دیگر می

 هااختالفات و درگیری

زوجین  ینب روابط و شوند ترسمی و بزرگتر توانندمی زمان گذشت با ،نشده حل مستمر هادرگیریاختالفات و 

 اعتماد ،مناسب ارتباطات بیفتد، اتفاق این اگر. شودعاطفی  جدایی به منجررا آنقدر تحت تاثیر قرار دهد که 

 .درومی بین از احترام و

گیرند و تا کی زوجین در این مسیر قرار می مدت چه بتوان گفت اینکه برای بینیپیش قابل بندیزمان هیچ

شوند، هنگامی که از نظر احساسی دچار فشار شدیدی می هازوج از بسیاری امادهند، وجود ندارد. آن را ادامه می

شان را بینند و در آنجا است که باید تصمیم بگیرند مسیر حل اختالفبر سر دوراهی می خود را سرانجام

 برای تالش از طرف دو هر یا یک ،کنند انتخاب را جدایی گزینه اگرگر که جدایی است. برگزینند یا راه دی

نقطه پایانی که همان جدایی است، نزدیک شده  به شانازدواجکنند که فکر می و برداشته دست شرایط بهبود

 است.

 جدایی انواع

یا  و دیگر مالی مسایل و مهریه، نفقه، دادگاه،طالق توافقی،  شامل که است، قانونی یا بین زن و شوهر جدایی

طوری که  کنند،را انتخاب می عاطفی طالق نام به نوع دیگر از جدایی یک. یا شودمی کودکان حضانت حتی

 که همسرانی نیستند کمکند. به ظاهر زیر یک سقف هستند ولی به نوعی هر کسی برای خودش زندگی می

 جدا هم از فیزیکی نظر از و رسما ولی باشند شوهر و زن شناسنامه فقطدر  دهندمی ترجیح دالیلی به بنا

 و نزده حرف دیگریک با ادامه یابد و حتی در این مدت هاسال حتی و هاماه این موضوع است ممکن باشند.

 . دانندمی قانونی طالق بر ایمقدمه را عاطفی طالق ،پژوهشگران از بسیاری. باشند نداشته نیز زناشویی رابطه

 عاطفی طالق عالیم

سالم و آرامش  زندگی یک داشتن و تفاهم به رسیدن برای دندان و چنگ با که داشتید همسری دیروز تا اگر

 شکایتی و گله حتی و کرده سکوت امروز اما ،کردمی هم بحث و جر شما با مسیر این در و جنگیدمیبخش 

 ،زوجین از یکی وقتی خانواده، حوزه در شده انجام هایپژوهش طبق زیرا. باشید حل راه فکر به باید ندارد، هم

 زندگی از کشیدن دست و تفاوتیبی نشانه تواندمی ،کندرا بیان نمی انتقادی و نکرده شکایت چیزی از دیگر

 .باشد

 در جدید واقعه یک موضوع این و گذاردمی قرار دوستانش با طبیعی حد از بیش زوجین از یکی اگرهمچنین 

 بقیه اگر اما ،باشد موقت تفریح و دلبستگی یک شاید. کرد کشف را آن دلیل باید ،شودمحسوب می اشزندگی

 هاینشانه از یکی همسر، برای نگذاشتن وقت زیرا گرفت جدی را موضوع این باید دارد، وجود هم هانشانه
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 .است عاطفی طالق

 روشن هاینشانه از نوازشگر و جنسی ،کالمی جسمی، روابط نداشتن است. جسمی گیریکنارهمورد دیگر 

 سمت به را آنها است ممکن و داده قرار ثیرتا تحت را زوجین وفاداری معموال وضوعم این. است عاطفی طالق

 .دهد سوق ازدواج از خارج روابط

 اما. هستند اولویت در فرزندان که برسید نتیجه این به هم عاشق و موفق هایزوج زندگی به اول نگاه در شاید

 درگیر که زوجینی در .دارند قرار دوم اولویت در فرزندان زناشویی موفق رابطه و زندگی در که است این واقعیت

 وابستگی و توجه محبت، تمام که زن سمت از مخصوصا شود،می مشاهده بسیار وضوعم این اندعاطفی طالق

 دهد.سوق می فرزندان سمت به و گرفته همسر از را خود

 بر زوجین از یکی یا طرف دو هر است ممکن عاطفی طالق شروع و اولیه مراحل درنکته دیگر این است که 

 ازدواج ابتدای در که مثبتی نقاط و مشترک وجوه تمام گرفتن نادیده. دشو متمرکز شهمسر ضعف نقاط روی

 و شده پررنگ اختالفات حالت این در. شودمی ضعف نقاط شدن پررنگ باعث داد،می پیوند هم به را دو آن

 تفاوتیبی سمت و سوی به کمکم و زندمی دست تشنج و دعوا به ابتدا فرد و شودنمی دیده نقاط مشترک

 شود.کشیده می

 سبب که اهمیتی و توجه همان. دهندمی هم فکر طرز به زوجین که است اهمیتی مشترک زندگی شیرازه

 اهمیتی یکدیگر فکر طرزبه  که برسند جایی به زوجین اگر اما. دنده ترجیح را همسر تفکر طرز حتی شودمی

 .است وقوع حال در عاطفی طالق ندهند،

 از و خانه از کردن فرار و زوجین بین عاطفی و کالمی روابط نبود عاطفی، طالق بارزهای نشانهیکی دیگر از 

 رابطه آخر مراحل در است ممکن و است عاطفی طالق نشانه ترینروشن اینشایان ذکر است که . است یکدیگر

 .بیفتد اتفاق

 عاطفی طالق دالیل

 زندگی هایمهارت آموزش عدم تواننمی هااختالف همه برای چند هر .دارد متعددی دالیل زوجین اختالفات

 سخن برای الزم هایمهارت و کالمی صحیح رابطه چون مواردی اما ،کرد مطرح دلیل ترینمهم عنوان به را

 و گیرندمی قرار زندگی هایمهارت بخش در که است موضوعاتی جمله از ،همسر از هاخواسته بیان و گفتن

این  .دارد اختالفات پیدایش در بسیاری اثر امر همین و هستند آن فاقد ترهازوجین مخصوصا جوان اغلب

 طالق دالیلتوان گفت یای از موضوعات را شامل شود، ولی به طور کلی متواند طیف گستردهموضوع می

، همسر نادرست انتخاب، ارتباطی مشکالت، مرد توجهیبی، عاطفی نیازهای مینتا عدممواردی همچون  عاطفی

، اعتمادیبی، جنسی نارضایتی، یکدیگر با وقت گذران عدم، آمیز خشونت رفتارهای، همراهی و دلی هم عدم

 باشد.میو غیره  روحی تعادل عدم، مرد ولیتمسئ احساس عدم

 راه حل

 یک در ناخواسته زوجین که است دالیلی بزرگترین از فرزندان و مالیمسائل  رابطه با در نگرانی که حالی در

 به احترام و نفس عزت برای تواندمی مشترک زندگی این شدن طوالنی اما گیرند،می قرار هم کنار در ازدواج

تا بتوانید  باشیدبا یک روانشناس ماهر  مشاوره دنبال به که است این توصیه بهترین. باشد سمی شخص خود

 د،بمان راکد مدت زیادی که ایابطهرترین زمان مشکل خود با همسرتان را حل و فصل نمایید، زیرا در در کوتاه
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 هر دو طرف عاطفی و روانی معنوی، پیشرفت از مانع این امر ووجود نخواهد داشت  شکوفایی و رشد امکان

 .دشومی
 

 


