
 
 بررسی پیامدهای منفی طالق در فرزندان

* نرگس شاعری
 

 مقدمه

ترین ب تر رشد همه جانبه ان ان است کره از دیربراز  ش، خانواده، نخ تین و مهب بی
شناسان و متخااان تعلریب و  ها و کارکردهایش مورد توجه روانشناسان، جامعه نقش

پدید آمده از این نهاد اجتماعی، آسیبی بره نرام تربیت بوده است. یکی از وجوه منفی 
شرود. در سرایه  هرای اجتمراعی ب ریاری می طالآ است که موجب برروز ناهنجاری

را دارنرد و  هاکه نه توان در  آنشوند   طالآ، فرزندان ناخواسته درگیر تضادهایی می
ز انحرالل ها را. محرومیت فرزندان از سرپرستی مشتر  پس ا نه تاب کنار آمدن با آن

کنرد و اثررات  ها را از ب یاری مواهرب و مزایرای خرانوادگی محرروم می خانواده، آن
گذارد. در این مقاله برخی آثار و پیامدهای طرالآ برر  ها باقی می ناپذیری بر آن جبران

 شود. بررسی می را کودکان و نوجوانان

 چرایی اهمیت توجه به فرزندان طالق 
ای  گ لد، پدر و مادر هویرت جداگانره هنگامی که طالآ، زنجیره خانواده را از هب می

جدایی پدر و مادر ی، اثر آنری و که دیگر پناهی ندارد، فرزند است.  یابند؛ ولی آن می
 مراحل زندگی فرزندان اثرات منفی و زیانبراری را برر بلکه در تمامی  ؛زودگذر نی ت

 پذیری در خانواده، امر و نهی والدین، ر فرآیند جامعهکودکان د. جای خواهد گذاشت
هرا، هنجارهرا و  هرای انتقرال ارزش تررین شریوه تقلید و همانندسرازی را کره از مهرب

                                                           

 .فقه و اصول جامعةالزهرا 3طلبه سطح  *

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دوم 1442 الحرامـ محرم 1399تابستان  
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 آموزنرد چره میفرزندان گیرند. در خانواده است که  های اجتماعی است، یاد می سنت
   .ستچیزی بد ا  چیزی خوب یا چه  و چه ،چیزی غل   چیزی درست یا چه 

فرزنردان دارد. گیری شخاریت و رفترار  در شکلتوجهی  خانواده نقش قابلدر واق  
در محی  گررم و دوسرتانه خرانواده کره در آن پردر و مرادر دارای روابر  خروب و 

یابنرد  پرورش میسالب، با شخایتی مثبت و فعال  فرزندان ای ه تند، معموالً  صمیمانه
ه صرورت کرار و کمر، بره دیگرران نشران که بازتاب عشق و عالقه خانوادگی را ب

هررای  ویبه خانواده و برره هررای ناب ررامان خررانوادهد. ایررن در حررالی اسررت کرره دهنرر می
ساده شرروع های  اریک   ها و شلوغ از شیطنتمشکالت فرزندان  ،دیده از طالآ آسیب
دادن اعمرال منرافی عفرت و دزدی   هرا، انجرام ها، طنیران شود و به انواع بزهکاری می

هایی که برا طرالآ والردین  از این رو ضروری است پیامدها و آسیب 1شود. منتهی می
هرای  شود، بررسی شود تا والدین ن بت به این خطرات آگاهی گریبانگیر فرزندان می

 تری بگیرند. بیشتری داشته باشند و در شرای  سخت زندگی، تامیمات عاقالنه

 پیامدهای منفی طالق بر فرزندان
مدهای منفی ب یاری بر فرزندان دارد. فقدان پدر و مرادر غیرر از مشرکالت پیا  طالآ،

آورد، از نظر تربیتی و عاطفی نیز ضربه سختی بره  مادی که برای فرزندان به وجود می
قربانی اشتباه پدر و مرادری   کند. در حقیقت فرزندان طالآ، روح و روان آنان وارد می

اند. برخری از ایرن  از یکدیگر جردا شردهان آنه تند که بدون توجه به حق و حقوآ 
 ها و پیامدها عبارتند از: آسیب

 های روحی و روانی. ایجاد بحران1

فرموده اسرت:  خدا جاست که رسولاهمیت سالمت روحی و روانی فرزندان تا آن
هُأأأَلَعَنأ» َلَدُهَم أَعَ ءأأَْ ِلَدْیِنأأأ ل َّ َْ از رحمت خدا دور باد آن پدر و مرادری کره  2؛ُعُقاِقِهَم أأَحَمََلأ

شان موجبات بدکاری فرزندان خود و نارضایتی خویشرتن را  با رفتار و گفتار نادرست

                                                           

 .۲9/۱۱/۱398  ؛«های طالآ و تبعات ی، جدایی بچه». ر. : خبرگزاری جمهوی اسالمی؛ 1
https://www.irna.ir/news/83676075 

 .37۲، ص 4؛ ج من الیحضره الفقیه کتابُ . محمد بن علی صدوآ؛ 2
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 «.کنند از وی فراهب می
فرزندان طالآ به مرور زمان با بروز حرکات اح اسی، تررس، خشرب و عردم تعرادل 

آمیز پدر و مرادر  رفتارهای خشونتشوند؛ زیرا آنان  روانی هنگام عابانیت مواجه می
ها و رفتارهای آنان باید به صورت منفری  واکنش کنند  فکر میو  اند را در خانواده دیده

در سرنین براالتر وقتری برنرد،  و پرخاشگرانه باشد. فرزندانی که خشب خود را فرو می
بیننرد؛ مرتکرب اعمرال  قدرت و توانایی بیشرتری بررای ابرراز خشرونت در خرود می

 1شوند. آمیزی می شونتخ
آنران  طرالآ تر از کودکان و نوجوانان، مرگ پدر و مادر خود را راحتبه طور طبیعی 

های  فوت پدر و مادر، پیوندهای عاطفی، شخایتی و اح اسی و رشرتهبا پذیرند.  می
مردت  در حالی که آثار طوالنی ؛شود شود یا کمتر س ت می ارتباط روانی گ  ته نمی

ها در تشکیل زندگی دچار مشکالتی باشند.  شود آن ینده هب سبب میطالآ حتی در آ
هرای شردید روحری و  به دنبال طالآ و از هب گ یختگی خانواده، فرزندان برا بحران

تحت تأثیر فشار هم االن خود ممکن است از جدایی پردر  و شوند رو می روانی روبه
کودکران  ،هرای متعردد پبوهشبنا برر و مادرشان دچار خجالت و سرافکندگی شوند. 

های عادی، اضرطراب براالتری دارنرد و   های طالآ ن بت به کودکان خانواده خانواده
   2شوند. بیشتر دچار اف ردگی و انزواطلبی می

 گوید:  اند، می ای که پدر و مادرش به تازگی از یکدیگر جدا شده ساله ۱9دختر 
کرردم روزی  دم و گمران میاز خیلی سال پیش همیشه شاهد مشاجره بین والدینب بو

شود. باالخره تمام شد، اما به قیمرت  این دعواها به خاطر من و برادر کوچکب تمام می

نادیده گرفتن سرنوشرت مرن و بررادرم. بعرد از طرالآ پردر و مرادرم و فرروریختن 

                                                           

؛ اولرین کنفررانس ملری «های آن بر کودکران طالآ و آسیب»آبادی؛  راد و زهره علی . سید احمد جلیلی1

مطالعات  اجتماعی و فرهنگی، تهران: مؤس ه آموزش عالی  روانشناسی،  توسعه پایدار درعلوم تربیتی و

 .۱393مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 

مقای ه مهرارت »؛ ح ین قمری گیوی و بهنام خشنودنیای؛ ۲۲۵؛ ص پرسمان طالآ. ر. : میثب یاسا؛ 2

  ؛«با والدین مطلقره، متقاضری طرالآ و عرادیاجتماعی، سالمت روانی و عملکرد تحایلی در فرزندان 

 .88ص
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کشب در جم  دوستان حاضرر شروم؛  ساله، دیگر خجالت می ۲۲های ی، زندگی  پایه

وام و نزدیکان برایب سخت اسرت. بیشرتر دوسرت دارم تنهرا حتی حضور در جم  اق

 1باشب.

اعتمراد بره عردم وسواس، ح ادت، سوءظن، سرماجت،   اح اس گناه و سردرگمی،
اسرت های روحی و روانری آسیب نفس و عزت نفس پایین، انکار و تکذیب از دیگر

   2شوند. که فرزندان طالآ گرفتار آن می

 خأل عاطفی. 2

ل که در او شرکاست  یت عاطفیآثار محبت به فرزندان، اح اس امن نیتر از مهب ییک
و  رندانش او را دوست داین و اطرافیه والدکند یند و ببکد اح اس یرد. فرزند بایگ یم

و  یدار به زنردگیمثبت و پا یفرزند نگاه شود ؛ زیرا سبب میدهند  ید قرار مییمورد تأ
فرمروده اسرت:  جاست که امام صادآآن. اهمیت محبت به فرزند تا پیدا کندنده یآ
ِهأ» ِةأُحبِّ ُجَلأِلِشدَّ أَلَیْرَحُ أ لرَّ أَجلَّ َْ أ َهأَعوَّ أ ل َّ خداوند مرد را به خراطر شردت محبرت و  3؛ ِلَاَلِدهأأِإ َّ

 «.دهد دوستی به فرزندش، مورد رحمت خویش قرار می

توانرد جرایگزین مهرر و  فرزند، محتاج و تشنه محبت است و هیچ چیز دیگرری نمی
محبررت پرردر و مررادر شررود. محررروم کررردن فرزنررد از نرروازش و بوسرریدن، موجررب 

های عراطفی نیرز  شود. محرومیت ها می های روانی در آن عقدهگیری کمبودها و  شکل
در به دنبال خواهد داشرت.  های روانی متعددی را برای فرزندان به دنبال خود بیماری

محبرت و نروازش  محرروم از کمبود محبت مانند سرطان در وجرود فرزنردحقیقت 
کره آن گیرد. این افراد بری میجا که همه وجودش را در بردواند تا آن ریشه می، والدین

هرا بیمرارانی ه رتند کره  آن ؛ زیراآیند بخواهند، خطر بزرگی برای جامعه به شمار می
                                                           

 .۰4/۱۱/۱398؛ «فرزندان طالآ و زندگی در شرای  سخت». خبرگزاری پانا؛ 1
http://www.pana.ir/news/989255 

؛ «یفرشناسایی پیامدهای طالآ والدین برر فرزنردان؛ یر، مطالعره کی». ر. : زکیه امانی و همکاران؛ 2
؛ اولرین کنفررانس «های آن بر کودکران طالآ و آسیب»آبادی؛  زهره علی راد و ؛ سید احمد جلیلی78ص

مطالعات  اجتماعی و فرهنگی، تهران: مؤس ه آمروزش  ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی، 
 .۱393عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 

 .483، ص 3؛ ج من الیحضره الفقیه کتابُ . محمد بن علی صدوآ؛ 3
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با بیماری خود حوادث شومی را برای خود و جامعه رقرب بزننرد. فرزنردان  توانند می
ویبه کودکان، در عین حال که دوست دارنرد از مهرر و محبرت پردر و مرادر خرود  به

ایرن  .ها نیز یکردیگر را دوسرت دارنرد خواهد مطمئن شوند که آن مند شوند، می بهره
ها یا هرر  مهر و محبت یکی از آنشود و نه تنها از  پس از طالآ ویران می بنای فکری

کنند که پدر و مادر از  خویش اطمینان حاصل می وجودشوند؛ بلکه در  دو محروم می
شرود کره  اند. آگاهی از ایرن حقیقرت تلرخ، باعرث می اول یکدیگر را دوست نداشته

ویبه کودکان خردسال از زندگی، مهر، محبت و نیرز پایره و  استنباط کلی فرزندان و به
هرا نیرز در  ها متزلزل شود و زنردگی زناشرویی آینرده خرود آن بنای روحی آناساس 

   1معر  مخاطره قرار گیرد.

فت3
ُ
 تحصیلی . ا

ها  . بر اساس پبوهششروع مشکالت اجتماعی فرزندان است  پایان زندگی زناشویی،
پذیرترند و معضرالت اجتمراعی،  سال نخ ت جدایی والدین، آسریبدو  فرزندان در

دهرد. ایرن در حرالی اسرت کره  ها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می ج ب آنروان و 
های بندگان راستین را توجه خاص به تربیت فرزند و خانواده  خداوند یکی از ویبگی

اح اس م رئولیت  انها برای خود در برابر فرزند جا که آنخویش دان ته است تا آن
ب»کنند:  میسنگینی  َْ ِذيَنبَيْقَّْلََّنب ِقلَْنبَرال  ْ ت  َکابِللن َعلن ٍنبَراجن ْْ َوبَأعن اِتَکابْقر  ي  ِّْ َراِجَکابَرْذ بَأزن بَلَکابِونن َکابَهبن  َ

ه کربه ما از هم ران و فرزنردانمان آن ده  !ند پروردگارایوگ  ه میکاند    انیکو  2؛ِإَواَوا
 «.  زگاران گردانیشواى پرهیه روشنی چشمان ما باشد و ما را پیما

ویبه در  بره ،ذهنی فرزندان و افزایش احتمال ابتال بره اخرتالل یرادگیریکاهش تمرکز 
از تبعات جدایی والدین اسرت. برر اسراس  ؛دروسی که نیازمند تفکر و استدالل است

                                                           

؛ اولرین کنفررانس «های آن بر کودکران طالآ و آسیب»آبادی؛  راد و زهره علی . ر. : سید احمد جلیلی1

مطالعات  اجتماعی و فرهنگی، تهران: مؤس ه آمروزش  ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی، 

سادات شفا ی نا ینی و محمد  ؛ مریب۱393توسعه پایدار، عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به 

؛ همرایش ملری «های رفتاری فرزندان بررسی آثار و پیامدهای زیانبار طالآ بر ناهنجاری»امین کشوری؛ 

  .۱397های اجتماعی و روانشناختی؛ فیروزآباد: اداره بهزی تی شهرستان فیروزآباد،  آسیب

 .74.  فرقان: 2
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ویبه در دروس اسرتداللی، اخرتالل در برقرراری تعرامالت  آمارها، افت تحاریلی بره
مانند اضطراب و اف ردگی ترا  اجتماعی و عاطفی و افزایش احتمال ابتال به مشکالتی

سال پس از جدایی پدر و مادر، بیش از هر زمان دیگری سالمت ذهنری و روانری  دو
کود  دب تانی، گویای آن است که  4۰۰۰کند. نتایج تحقیقی بر  فرزندان را تهدید می

های اول دارنرد، بیشرتر تحرت ترأثیر  شان را در سال کودکانی که تجربه جدایی والدین
 1شود. ها بیشتر مشاهده می ی محیطی قرار گرفته و اختالل یادگیری در آنها آسیب

است کودکان و نوجوانانی که دارای روحیه شاد و از نظر عراطفی   مطالعات نشان داده
و روانی سالب ه تند، به طور طبیعی تالش و کنجکراوی زیرادی بررای در  و فهرب 

تحایلی خوبی نیرز برخوردارنرد.  دهند و معموالً از پیشرفت م ا ل مختل  نشان می
از یکردیگر آنهرا کره والردین  یهای این در حالی است که کودکان و نوجوانان خانواده

هرا کرامالً  ای ندارنرد و افرت تحاریلی در آن اند، به درس و مدرسه عالقره جدا شده
شوند  آشکار است. این فرزندان بعد از طالآ والدین به شدت پرخاشگر و نامنظب می

هرا در  هرای خرود را کنتررل کننرد. آن توانند هیجانات، اح اسرات و رفتار ر میو کمت
تری ن بت به کودکان و نوجوانران  رفتار نامعقوالنه ،مدرسه نیز مانند خانه هنگام بازی

 2.کند ها کاهش پیدا می های عادی دارند و به تب  آن، انگیزه و یادگیری آن خانواده

 گرایش به بزهکاری و اعتیاد. 4

ارانره در کدر برروز رفترار بزه یب و قطعریر م رتقیخرانواده، ترأث یطالآ و گ  تگ 
فرزندان دارد و به عبارتی یر، ضرریب مثبرت و عامرل ب ریار قروی بررای افرزایش 
بزهکاری است. هنگامی که کانون گرم خانواده بر اثرر تعرار  میران زن و شروهر و 

                                                           

آموزان مقط  متوسطه  ی در دانشرآزا ای شیوع کود  بررسی مقای ه»یزه و همکاران؛ . ر. : اورزوال و1

  .۱۵۵؛ ص «بر ح ب جنس، مقط  تحایلی و سابقه طالآ در خانواده

؛ «تأثیر طالآ والدین بر افت تحایلی فرزنردان خرانواده». ر. : محمدرضا طاهری و نرگس عباسیه؛ 2

ه توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسری ایرران؛ تهرران: سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی ب

؛ فضرل اّل  ۱398مرکز همایش های توسعه پایدار ایران، مرکز راهکارهای دستیابی بره توسرعه پایردار، 

هرای مردیریت راهبرردی  فالنامه علمی پبوهشی پبوهش  ؛«پیامدهای روانی طالآ بر کودکان»یزدانی؛ 

 .۲۲9 – ۲4۰، ص ۱38۲، بهار و تاب تان 3۱و  3۰ )بایرت ؛ سال دهب، شماره
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پاشرد، آثرار ب ریار عمیقری برر روان بد و در نهایت از هب وها آشفته ش جدال میان آن
های بعد بره صرورت  که در اغلب موارد نیز در سالخواهد گذاشت  فرزندان به جای

. بررسری وضرعیت خواهرد کرردعایان جوانی و سرکشی از مقررات اجتماعی بروز 
ب یاری از مجرمان، گویای آن است که ایرن افرراد در کرودکی از نروازش مرادری و 

اند. طالآ، منجر به بزهکاری  نده و از این محرومیت رنج بردهمحبت پدری محروم ما
هایی خواهد شد؛ زیرا وجدان اخالقی و شخاریت فرزنرد بره  کودکان چنین خانواده

شدت تحت تأثیر والدین است. کانون آشفته و به هب ریخته خرانواده کره والردین برا 
ی تقریباً غیر قابرل درمران ها ها و نابهنجاری یکدیکر توافق ندارند، عامل ایجاد اختالل

برای فرزندان خواهد بود و عواقب شوم آن در بزرگ الی و جوانی مح وس خواهرد 
جلروی رشرد اح اسرات فرزنردان و   بود. ی، محی  عابی و پر فشار خرانوادگی،

   1گیرد. ای را که ممکن است در وجود آنان باشد، می اح اسات سازنده
وقتری پردر و مرادرم از هرب »گفت:  ده بود، میفردی که گرفتار گرداب مواد مخدر ش

ام داشرتب، نقرش  ام سیاه و تباه شد و تمام آرزوهایی که برای آینده جدا شدند، زندگی
رفت، گویا محبت را برا خرودش بررد. ترا تکران  بر آب شد. وقتی پدرم برای همیشه

انره ام شرده برود چ گفت: سایه پدر باالی سرت نی ت. سرگرمی خوردم، مادرم می می
دسرت مرادرم بره سرتوه از های تکراری. ی، روز کره  زدن با مادر و شنیدن نایحت

خواستب از جهنمری کره مرادرم بررایب  آمدم، چمدانب را ب تب و از خانه فرار کردم. می
ساخته بود فرار کنب، اما در باند فروش مواد مخدر اسیر شدم و خودم نیز کب کرب بره 

 2«.آن مبتال شدم
جدل میان اعضای خرانواده و عردم وجرود روابر  م رتحکب کره از  و  افزایش ستیزه

ویبه نوجوانران را  عوار  طالآ و جدایی است، سالمت روانی و عاطفی فرزندان به
سرازد.  کند و زمینه را برای گرایش به بزهکاری از جملره اعتیراد فرراهب می تهدید می

                                                           

؛ اولرین کنفررانس ملری «های آن بر کودکران طالآ و آسیب»آبادی؛  راد و زهره علی . سید احمد جلیلی1

مطالعات  اجتماعی و فرهنگی، تهران: مؤس ه آموزش عالی  توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی، 

 .۱393دستیابی به توسعه پایدار، مهر اروند، مرکز راهکارهای 

 .۲64؛ ص سیالب زندگیزاده؛  . رضا مؤمنی و مح ن باقی2
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جمله پرخاشرگری، نیازمنرد از خود ویبه پ ران برای تنظیب اح اسات  نوجوانان و به
برقراری ارتباط با بزرگ ال مذکری ه تند که بهتررین فررد، پردر اسرت. وقتری پردر 

های کنترل پرخاشرگری و  تواند با برقراری ارتباط و بازی، راه حضور داشته باشد، می
خشب را از طریق بازی نشان دهد. فرزندانی که در شرای  محرومیت شدید اقتارادی 

کنند، گرایش بیشرتری بره جررم و جنایرت، اسرتعمال داروهرای  می و اجتماعی رشد
زا و اعتیاد دارند. حال اگر اوضاع ناب امان اقتارادی برا طرالآ آمیختره شرود،  بیماری

 1گرایش فرد به اعتیاد بیشتر خواهد شد.

 گیری نتیجه
 طالآ، پایان زندگی نی ت؛ بلکه پایان ازدواجی نافرجام است. در این میران قربانیران
اصلی کودکان و نوجوانانی ه تند که با از هب پاشیدگی کانون خانواده، دچار م را ل 

 شوند. به همان میزان که زندگی در ی، خانواده برا ثبرات و ای می و مشکالت عدیده
تواند به رشد و نمو بهتر کودکان و نوجوانران کمر،  به دور از آشفتگی و نا آرامی می

ویبه طرالآ و جردایی آنران از  ف میان پدر و مادر و برهکند، به همان میزان نیز اختال
های ب یاری به ج ب و روان فرزندان وارد کند. تأثیرات ایرن  تواند آسیب یکدیگر می

که فرزندان طالآ در تعامالت اجتماعی، فرهنگری و تحاریل جایی است ها تا  آسیب
چرون  هرای خطرآفرینری شوند و گاه حتی به سوی گرداب دچار مشکالت جدی می

 شوند. کشیده می اعتیاد

 فهرست منابع
چراپ اول، قرب:   ؛محمد بن ح ن؛ وسایل الشیعه؛ تاحیح مؤس ه آل البیت  حر عاملی، .۱

 آ.۱4۰9 ،مؤس ه آل البیت

من الیحضره الفقیه؛ تاحیح علی اکبرر غفراری؛ چراپ دوم،  صدوآ، محمد بن علی؛ کتابُ  .۲

 آ.۱4۱3قب: دفتر انتشارات اسالمی واب ته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قب، 

 ش.۱389تهران: راه رشد،   عمید، ح ن؛ فرهن  عمید؛ چاپ اول، .3

                                                           

 .9۵های خانواده و طالآ؛ ص  شناسی اجتماعی ستیزه  . محمد ح ین فرجاد؛ آسیب1
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 مقاالت
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 – 8۱، ص ۱398، تاب تان 747فالنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛ سال چهاردهب، شماره 
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؛ اولرین «های آن برر کودکران طرالآ و آسریب»آبرادی؛  راد، سید احمرد و زهرره علی جلیلی .۲

اجتماعی و فرهنگی، تهران:  مطالعات نشناسی، کنفرانس ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روا

 .ش۱393مؤس ه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 
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 .69 – 9۲ص   ،۱39۵بهار   ،4۵پبوهی؛ سال دوازدهب، شماره  پبوهشی خانواده
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