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 أسباب تأخر الزواج
 تدابري عقل مفتوح لعالقة انسانية مقدسة

 
 

تش عنه يف آل مكانإذا آنت تبحث عن شريك حياتك املناسب، ستف
تذهب اليه، متومسا أن جتد فيه أواصر احلّب احلقيقي، هذا احلب 
الذي قرأنا عنه آثريا يف الراويات والقصص، لكن إال جتد أن 

 احلب احلقيقي يبدو مراوغا دائما هذه األيام.
 

إذا آنت يف السوق أو يف أي مكان آخر وآنت تبحث عن الشخص 
مت باالرتباط به لتكون لك أسرة املناسب لك والذي طاملا حل

تسمو باحلنان واحلب والدفء، ومل جتده حىت اآلن، فثمة العديد من
األسباب اليت ستبني لك ملاذا أنك مل تتمكن فيها من جذب الشخص 

 املناسب اليك؟
 

فمن احرتام الذات الواطئ ومرورا بالتوقعات العالية جدا، 
ندما يتعلق األمر جتد أن النساء على وجه اخلصوص خبريات ع

بتعرض عالقة ما حمتملة للخطر قبل أن تكون عندهن حىت فرصة 
 للبدء هبا.

 لو اردت متابعة املزيد، أقرأ هذه املقالة 
 
 البحث عن الطرف اآلخر 
 

قد تستمتعني آثريا بتمضية أمسياتك يف البيت، وتنهمكني وأنت 
ضعي يف مسرتخية على األريكة يف مشاهدة برامج التلفزيون، لكن 

 بالك انه لو آانت تلك هي حالتك فعال فليس لك احلق أبدا
 

بالشكوى بأنك حىت اآلن مل تعثري على الشخص الذي قد يكون 
 شريك حياتك املناسب يف املستقبل.

من املضحك لو اعتقدتي للحظة أن شريك حياتك املثايل ميكن أن 
شبك يظهر لك من حتت سريرك ينتظر الوقت املالئم لينزع لك شب

اخلفيف ويضعه على أقل من مهله على األرض (حىت ال يزعجك طبعا)



لتغمضي عينيك هبناء بعدها يف سريرك، عليك أن تضعي يف بالك 
انه إذا أردت البحث عن شريك حياتك، فيجب أن تبحثي عنه 

 ولن يهدأ لك بال اال بالعثور عليه.
نعم ما أعنيه هو أن تنهضي من أريكتك وتقللي قليال من 

إدمانك اليومي يف مشاهدة التلفزيون وتصبحي شخصية اجتماعية
أآثر، حمبة ملعاشرة الناس, ال يهم أن تشاهدي الربامج اليت 

يبثها هذا الصندوق (التلفاز) يف الليايل العرضية، طاملا أنك
يف نفس الوقت على تواصل مستمر مع الشبكات االجتماعية على 

ملستطاع مما تبقى من بقية االنرتنت، فبهذا ستستفيدين قدر ا
 يومك اجتماعيا.

 
 أنت صعب جدا

 
مؤلفة القصص الرومانسية جيين آوجلان اليت توجت قصة حبها 

حببيبها بدخول القفص الذهيب هلا نفاذ بصرية وخربة بالشخصيات 
اليت تتصف بالتدقيق، ممن تطول قائمة اختيارهم للطرف اآلخر 

غري متوفرة على أرض باختيارات دقيقة تكاد تكون مثالية و
مشرية أن العالقات الزوجية الناجحة “ الواقع فقط باألحالم 

وطويلة األمد ال تقاس على أساس االهتمامات املشرتآة، أو الوالء
السياسي وامليل لذات االعتقادات املشرتآة وممارسة نفس هوايات 

 الطرف اآلخر.
األفكار  موضحة أن العالقات الزوجية الناجحة تنشأ عن متازج 

ومن آثرة اهتمامنا بالطرف اآلخر من ناحية التفكري به 
ومراعاة مزاجه واهتماماته بشكل عام آإفراغ غسالة الصحون 

 معه، االتصال به من حني آلخر وحسن اإلصغاء ليومياته.
ال ترتدد يف أن تقول له رجاًء وشكرا تعامل مع الطرف اآلخر آما

ب به آثريا, من السهل أن لو أنك تتعامل مع شخص متأثر ومعج
سأمشي على اجلمر ألجلك أو على الزجاج املكسور ألجل‘ تقول له 

أذن أرمي قائمة “ عينيك أثناء اخراجك آيس القمامة. 
التدقيق الطويلة اليت حتتفظ هبا وأبدأ بعقل مفتوح بفتح 

 وشائج عالقة إنسانية مجيلة معه.
 

 هل أنت مشغول جدا؟
 

ال متكنك اجتماعيا من البحث عن الطرف أنت مشغول جدا لدرجة 
اآلخر، هل جتد نفسك جادًا يف البحث عن احلّب، عليك التوقف عن 

ليس لدي الوقت أو اال الكايف“مثل ‘ االختباء وراء األعذار 
حىت اآلن للبحث عن الطرف اآلخر، أين الوقت، العمل يسيطر على

 ”آل وقيت بالكامل.
الك الكامل بالعمل، و انه ال هذا معناه أنك تتحجج بانشغ

هل حقًا جتد أن شغلك يستنفذ” وقت لديك للبحث عن الطرف اآلخر



آل جهدك ووقتك لدرجة آبرية جدا حبيث أنك ال تتمكن حىت من 
 تناول العصري بشكل سريع حىت مع شخص ما جديد؟

”احملموم جدا“األمر يبدو آما لو أنك قد تستعمل أسلوب حياتك 
فادي االرتباط ودخول عش الزوجية السعيد متهلوتضعه آحاجز لت

وحاول أن ختصص لك وقتا للبحث عن الطرف اآلخر، بدل حتججك 
بانغماسك يف العمل ومتاعب يومك الشاق آسبب وحجة لتهربك من

 العثور على الطرف اآلخر.
 

 هل أنت متشائم؟
 

قد يبدو األمر مؤملا وقاسيا عليك، قد ال تلتقي طيلة حياتك 
اآلخر اذا ما وضعت يف اعتقادك فكرة سلبية  بالطرف
قد تكون ”. سوف لن أمتكن من العثور على الطرف اآلخر”مفادها

من األشخاص الذين مروا بعدة حماوالت، خطوبة فاشلة يف السابق،
مجيعها مل تتكلل بالنجاح لرفض الطرف اآلخر لك، ما جعلك حمبطا

ك على شريك نفسيا ويائسا بعض الشيء من احتمال عدم عثور
 حياتك جمددا.

أعلم أن آل اإلحباط الذي تعاني منه هو طبيعي وممكن أن 
يتعرض له آل شخص، وهو  جزء من تقلبات فشل حماوالتك السابقة

وما أنت حباجة اليه هو أن تكون قويا مبا فيه الكفاية 
للتحرر من مجيع أفكارك السلبية السابقة، آما وتتحرر من 

فسك, حاول أن ختطو خطوات اجيابية أآثر أوهامك وقلة ثقتك بن
لألمام وحاول أن ال ترتدد أبدا من حماولة االلتقاء بأناس جّدد,
مع ذلك إن مل تعثر على الشخص املناسب لك ما يف مكان ما، فال 

 تقف عند هذا املكان طويال وحاول االنتقال إىل مكان آخر.
 

 العثور على شريك
 

قد يعترب غلطة ’ شخص ما‘أن تكرس جل وقتك وتفكريك يف إجياد 
عامة بني النساء، فتكريسك جلّل وقتك وطاقتك للبحث عن حّبك 

احلقيقي قد يبدو مشروعا يستحق أن تسلط له جل انتباهك، لكن
 قد حيصل وتبدو يائسا أن مل تعثر على الشخص املناسب.

على نصفك الثاني قد وأعلم آذلك أن حتّمسك الدائم يف العثور 
يقودك أيضا لقبول أي شخص حىت لو آان أقل مما تستحقه، واقل 
مكانة اقتصادية منك ودون مستواك االجتماعي، األمر الذي قد 
خيلق عدة فوارق بينكما من الصعب جتاوزها مستقبال حاول جماراة
مصاحلك األخرى، ال تتواىن أبدا يف رؤية أصدقائك من حني آلخر، 

من سيساعدك منهم وخيفف عليك معاناتك، آما احرص على فقد جتد
ممارسة هواياتك بانتظام وأصبح طرفا باألشياء ألنك بشكل 
حقيقي ستحصل على شيء منهم وليس فقط ألنك تعتقد بأّنهم 

 ميثلون الطريق احلقيقي إلجياد احلّب احلقيقي.



إذا ما حاولت إحاطة نفسك مبجموعة صديقات عندما تكونني خارج
املنزل، فتأآدي أن فارس أحالمك من غري احملتمل أن يشّق طريقه 

لك خالل هذا احلشد من الفتيات آي يطلب منك موعدا لغرض 
مصارحتك برغبته بطلب يدك.إذا آنِت يف اخلارج لغرض جذب 

انتباه شخص ما، فمن األفضل لك اخلروج مع جمموعة أصغر من 
ذا يسهل على الطرفالصديقات صديقة أو صديقتني على األقل, فه

الثاني االنتباه اليك أسرع والتقرب منك،  دون أن يزغلل 
نظره يف حشد أآرب من الفتيات. نفس الشيء إذا ما جتّولت ويف 
أذنك مساعة، حاويل أن ال تضعي نفسك داخل شرنقة شخصية ضيقة 
أو آنت دائمة القراءة يف مكتبة عامة أو متنزه، أيضا وازني

الوقت للحديث مع من جتديه قريبا منك،  نفسك، بإتاحة بعض
آوني اجتماعية، ثقي أنك بذلك ستغريين الدروب احملتملة بشكل 

 غري متعّمد، وقد يتم التقرب منك وطلب يدك.
(اآلي باد)  I-Padمن جهة أخرى، حاويل أو حاول أن ترتك جهاز 

يف البيت، وال تأخذه معك أينما تذهب حىت ال يبقى لصيقا بك، 
خترج نفسك من فقاعتك الشخصية الضيقة جدا وأشغل  حاول أن

نفسك بالعامل وما حييط من حولك من ناس، أجعل نفسك أآثر 
قبوال بإطالقك ابتسامة ساحرة حىت وان آانت ألناس غرباء ال 
تعرفهم، وعندما تتحدث مع اآلخرين ال حتجب عينك عنهم، وال 

 ترتدد يف أن تبدأ احملادثة حىت معهم.
 عالقاتك السابقةال تتمسك ب

إذا جتد نفسك آثري الكالم عن تفاصيل عالقاتك السابقة مىت ما 
خرجت مع شخص حتس أنه ميكن أن يكون شريك حياتك املستقبلي، 

فتأآد أن حديثك هذا ال يعين سوى أّنك غري مستعّد لتوطيد عالقة 
زواج معه حىت اآلن، حيث أن حديثك املستمر وآالمك السليب عن 

سابقة قد ينتهي بوضعك يف موقع ال حتسد عليه، عالقاتك ال
وسينزل من قيمتك يف نظره، فحاول قدر اإلمكان جتنب اخلوض يف 
مواضيع عالقاتك السابقة، وحىت لو حاول الطرف الثاني جرك 

هلذا، جتنب األمر وجتاهله بإجيادك منفذا ما لتجنب احلديث يف تلك
 املواضيع.

 
 واجأسباب أخرى تشكل عقبة أمام الز

 
آما تتعدد أسباب تأخر الزواج يف آثري من جمتمعات وبلدان 

العامل، فالكثري من شبان اليوم  يصطدم  بغالء املهور الذي 
يشكل احدى عقبات الزواج، فالكثري من العوائل تثقل آاهل 

املتقدم خلطبة ابنتهم بشىت أنواع الطلبات غري الضرورية 
يعزفون عن فكرة الزواج باملرة، األمر الذي جيعل معظم الشباب

خشية الوقوع ضحية الديون، علما أن مغاالة بعض عوائل 
الفتيات باملهور، عادة ما تكون لنوايا غري سليمة آاملتاجرة 
بابنتهم للحصول على الذهب واملال أو مفاخرة وطلبا للرياء 



أو جماراة للتقاليد واألعراف البائدة أو ترضية للبنت 
 وأهلها.

ل ال ترغب بتزويج بناهتا أو أبنائها وذلك آما مثة عوائ
لالعتماد عليهم ماديا واجتماعيا، خاصة اذا آرب األبوان ومل 
جيدا أمامهما سوى ابنتهم أو ابنهم ليقدما إليهما العون 

 والرعاية، وأمر آهذا تنبذه آافة األديان السماوية.
بعض الشباب تسيطر عليهم أفكار غري منطقية منها رغبتهم 

قة يف االستمتاع باحلرية واالجنرار وراء صداقات تشغلهم عناملطل
االرتباط املقدس، فتجدهم يتهربون عن مسؤولية االلتزام 

برعاية العائلة واألوالد إىل غري ذلك من القناعات الفكرية 
اخلاطئة اليت ال مسوغ هلا وال جيوز التعويل عليها، وهي بالغالب

 تصدر من أشخاص غري واقعيني.
العوائل تتمهل يف تزويج بناهتا ألسباب واهية ومربرات غري بعض 

مقنعة منها صغر سن الفتاة، فبعض العوائل ال تؤمن يف تزويج 
بناهتا حىت وأن بلغن العشرين ربيعا، و يفضلون توظيفهن أو 
تكملة تعليمهن اجلامعي، مما يكون سببا يف حرمان بناهتن من 

 حقهن يف الزواج وعنوستهن.
عوائل التساهل من اجل تزويج أبنائهم، ألن على هكذا 

الزواج مؤسسة اجتماعية مهمة واحد لبنات اتمع، وتصب فيه 
فوائد ومصاحل عديدة منها االستقرار النفسي والعاطفي 

واالجتماعي واحلفاظ على جنس بين البشر واألنساب، ومسامهته يف 
قد  إشاعة الفضيلة بني صفوف الشباب واحلد من الرذيلة اليت

 .ينزلق هبا البعض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


