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کند، تا آیتی از آیات حق  در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی می  
د. محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمو  و حجتی بر خالیق باشد، آنچنانکه حق ایشان را   

ساخت، تا همه      شان را از هر آنچه جز اوست پاکیزه  شور عشق       دل و جان شان را  ی غوغا و هیاهوی

شید و     شان پو ست حق از ای        ولی   تاجخود گرداند، خلعت بندگی بر تامت ساخت. د شان  سر ن را اف
 باشد گم گشتگان را.آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه 

پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند، پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان       
و عالمة فقید استاد  .آفرین تسلیم داشتند. در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند

یت که آور عبود و پیام ی در عشق و معرفت حق سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا، سوخته   
 خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.

شت. با همه    بلند همت بود و بر بیکرانه ستی  ها چشم دا س    ی ه شید تا پا در جای پای ا وة اش کو
شه        شق و معرفت را خو ساند و از عالم باال گوهرهای ع ست بر اوج افالك ر ی چین خلقت نهاده، د

سینه    سحاب رحمت  شنه را آبیاری کند. خلقیاتش چنان متأثر از فرامین الهی و   کرده و چون  های ت
به  ( را مصداق عینی بود و معبود خواست کهتخلقوا باخالق اهللی: ) های علوی بود که فرموده واالئی

 «.عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي»مقام )ولی اللهی( کشاندش فرمود: 
ق و معرفت را به تمامی در ساغرش ریخته و جذبات عشق الهی عنان از موالیش جام سقای عش  

شه  ساحت دلدار بود،     کفش برده و ری شکانده بود. از خواص و مقربان  ی انانیت را در وجودش خ
شت و جز به امر والیت عامل نبود. هنگامی که پیمانه  شت با مح  اش لبریز می اذن دیدار دا رمانش گ

های با موالیانش و خدمتگزاری مالیك تحت امرش راز  دات و مالقاتاز اسرار مکاشفات و مشاه    
 گفت.  می

دانستتت و در مستتایل مشتتکل   ای باطنی بر علم داشتتت، چنانچه بدون مقدمات درم می احاطه
گل می       پای در  که دیگران  یت بی             جایی  مات بود. خالق حل مبه ید  ند، کل ند تایش در   ما  هم

ال بایستتت تا پنجاه ستت انستتان می»فرمود:  گرفت و می اش جوش می اندیشتتی ژرف پردازی از نظریه

 الف

شتتناخت  ریخته بود و هایش را بر همین محور پی و خود نیز برنامه« بعدش آینده نگری داشتتته باشتتد
مه را از ی جهان و این ه دید و آثارش را متحول کننده شخصیتش را تا پنجاه سال دیگر ناممکن می   

 دانستتتت. هرچه گفت کرد و هرچه کرد، شتتتد.     الستتالم می لیهمعنایات و کرامات معصتتومین ع    
مجستتم بود. آزاد شتتتده از اعتبارات ستتبنجی و بر جایگاهی وحدت بخش تکیه داشتتتت و        عمل  
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ام که هرگز برای آن پشتتیمان نیستتتم و حستترت بهتر       ای گذرانده   عمر خود را به گونه  »فرمود: می
، از قفس رسته و بر شاخسار درخت اال هو    «ام جام دادهها را ان گذراندن آن را ندارم و همیشه بهترین 

 ال اله اال اهللباشد و   گفتن دیگر ال اله اال اهلل»فرمود:  را تاجداری کند و می خليفة اللهيبنشسته بود تا   
 «.شدن دیگر

ستن  ستی و قناعت، بی    تمنای خوا ساده زی ستی داده و     ها در دلش مرده و  ساخته بود. ه نیازش 
ص( نایل ی محمدی) ستانده بود. از عالم قلب تا انتهای عالم روح پرکشیده و به والیت تامه   هستی  

 نوردید، ساعتی چون جسدی بی گشته، روحی مجرد بود و آنگاه که جذبة الهی وجودش را در می

خرامید، سیرش محبوبی بود که هر سالکی را نشاید.      جان از عالم ملك سر برکشیده تا الهوت می  
 ارایش و گوارای هر رهروی.خوش گو

در مسایل دینی بسیار غیرتمند و در شئونات زندگی دین محور بود. دوستی، دشمنی، شادی،         
هایش از جنس دین بود. به رعایت       هایش برای دین بود و تمام نگرانی و دلهره   غم، خنده و گریه  

 ق خداوند)عز و جل(،   حقوق دینی با دقتی ویژه اهتمام داشتتتت و با همان دقتی که به رعایت حقو        
ا ه  ورزید و با وجود انبوه گرفتاری    قرآن و عترت توجه داشتتتت به حقوق اجتما  و مردم اهتمام می    

 ورزید. حتی از حقوق حیوانات نیز غفلت نمی
بوده،  اش ی تواضتتو و فروتنی نفس پروری در نزدش عفن و پلید بود و همگان میهمان ستتفره    

نه     خا باب می  اش را دق هرکه درب  به رویش گشتتوده         ال ند کیستتتت،  بدا که   کرد پیش ازآن 

صاص می      می شکالت مردم اخت شتر زمان خود را به حل م مر در تمام ع»فرمود:  داد و می گردید. بی
نمود بر کار شتتخصتتی خودم هر چند هم اگر پراهمیت  کار مردم را هر چند هم اگر کم اهمیت می

 آری و به حق چنین بود.«. مقدم داشتم نمود، می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
خورشیدی در شهر هرات افغانستان     9231ی فرهیخته، استاد سعادتملوك تابش، به سال     فرزانه
ی  ی شتتیعه   ای مستتلمان و مفتخر به مذهب حقه        ی خواجه عبداهلل مصتتری، در خانواده     در محله 

 ب

ایشتتان از اهالی خراستتان و پدرش، محمدمهدی احمدیان از اثناعشتتری دیده به جهان گشتتود. مادر 
ه به دلیل مبارز« احمد»ایشان،   بزرگای مبارز بود؛ پدر اهالی هرات مردی روشن ضمیر و از خانواده  

 کابل سبری نمود.« مزنگده »ی آخر عمر شریف خویش را در زندان مخوف  دهه ،علیه استعمار
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ارسته ح دینی با ارشاد پدر به محضر معلمی شایسته و ودر سنین نوجوانی در راستای تربیت صحی
 ستتتار حکمت و عرفان چشتتیده بود، هدایت گردید.           به نام شتتیب براتعلی کابلی که از چشتتمه        

گیری از محضتتر استتاتید عرفان و اهل شتتهود، دوران تحصتتیالت ابتدایی و   زمان با انس و بهره هم
سلطان غیاث   سال در دبی  1متوسطه را به صورت جهشی و در مدت       الدین غوری رستان جامی و 

 ی ادبیات کابل با کسب  تحصیالت دانشگاهی را در دانشکده    9232به پایان رسانید. در سال    هرات
 قرآن و »ای بستتیار محققانه که خود یکی از آثار ایشتتتان را به نام            ی پایان نامه      ی برتر و ارایه  رتبه 

ر دهة پنجاه به و د اخذ مدرك لیسانس به پایان رسانید   کند، با احتوا می« ی شناسی  ئهای زیبا دیدگاه
  عنوان شاعر برتر سال انتخاب و معرفی گردیدند.

ستعمارگر شوروی بود.            ستان و تجاوز دولت ا ستاد متاثر از تحوالت سیاسی افغان دوران جهاد ا
نوم هاد علیه خدینی و استتتعمار را بر خود فرو واجب دانستتته به ج  ایشتتان مبارزه علیه مظاهر بی   

شتتیطانی به پا خاستتت و به عنوان یکی از عناصتتر فعال و محوری جهاد و مقاومت دستتتگیر و راهی 
از آنجا که طبق روال معمول »زندان گردید. ایشان در شرح حوادث بازداشت خود چنین فرمودند:    

خدای  نمودند با مجاهدین سترشتنام بازداشتت شتده را بدون محاکمه و در استر  وقت اعدام می     
ر از ام و اگ خود نذری نمودم که اگر توفیق شتتهادت حاصتتلم گردید که به مطلوب خود رستتیده    

زندان رهایی یافتم این آزادی را تولد و عمری دوباره تلقی نموده و خود را وقف موالیم حضتترت 

نمایم. سحرگاه که مأموران مرا احضار نمودند، دوستان زندانی به  االعظم روحي و ارواحنا فداه اهلل بقية
فرو اعدام و آخرین ودا  شتتیون و زاری نمودند، لکن مأموران در کمال شتتگفتی مرا به بیرون از 
زندان راهنمایی و آزاد نمودند. پس از آزادی به جهت ادای نذر متوسل به آستان دوست گردیدم     

 التم در عالم رؤیا به زیارت امام زمان)عج( نایل گردیدم، پس از             و حین دومین اربعین از توستت
شان استمداد طلبیدم. ایشان مرا به خواندن کتابی امر نموده و فرمودند این      بوسی از حضرت    دست 

سی. پس از مطالعه  لیف خود ی آن کتاب به تک کتاب را بخوان، تو خود خواهی فهمید چه باید بنوی
 «.بیر گشتمبه نوشتن آثار عالم و خ

 ج

ادبیات،   هایی چون ستتیاستتت، فلستتفه، عرفان،         به این ترتیب استتتاد تحقیق و نگارش در زمینه      
سی، اخالق، هنر، جامعه    شنا شعر طرحی نو         روان صنعت  سی و دیگر علوم را آغاز نمود و در  شنا  

ه ؛ ک «ها با دقت و تدبر صتتتدها بار ختم قرآن نمودم       جهت نگارش کتاب   »فرمود:  درانداخت و می  
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 های ترستتشتترح دعای کمیل، جلستتات مذهبی با تشتتریح معارفی چون شتترح صتتحیفة ستتجادیه،  
) ( و  و حضرت صدیقة طاهره)م( و امام علی    های نبی مکرم اسالم)ص(  آرمان )ص(، نبی مکرم

 و  ) (، شتترح صتتد میدان و منازل الستتائرین خواجه عبدا... انصتتاری   امام حستتن) ( و امام حستتین 
مملو از  پیدا واز آثار نوشتتتاری و گفتاری خود دریایی کرانه نا مولوی شتتناستتی و بیدل شتتناستتی   

گوهرهای ناب تقدیم تشتتنگان طریق حق نمودند که این آثار نیز به صتتورت صتتوت و تصتتویر در 
 دسترم و باقی است.

کی از را در بر میگیرد و ی خود را که چند هزار جلد کتاب ی شخصی   کتابخانه چنین ایشان  هم
به شتتمار می       ترین کتابخانه     نفیس با جاری نمودن    های استتالمی   ی شتترعی وقف  صتتیغه  رود 

 مندان   ای عمومی در شتتهر هرات در اختیار عالقه    امام زمان)عج( نمودند که در قالب کتابخانه            
 قرار گیرد. 

د

 ،اما پس از آزادي از زندان
هاي جهادي خود را استمرار ميناپذير فعاليتوقفه و خستگيه بيرا ك

با توجه به  به دنبال تعقيب و گريزهاي طوالني و 

و در پيروزي انقالب اسالمي ايران از راه نيمروز با قصد مهاجرت وارد ايران گرديدند 

يا ديدم كه دو سپاه ؤعالم ر شبي در» :رمودندشرح حوادث آغاز مهاجرت خود چنين ف

در . اندحق دو سپاه پرچم اسالم برافراشته و مدعي نبردند و هر ةآماد رو در روي هم

حال تحير بودم كه كدام سپاه اسالم و برحق است و كدام باطل كه در همان حال به 

کتاب با ویژگی منحصتتر به فرد محوریت توحید)فلستتفة          چهل و پنج عنوان حاصتتتل آن بیش از  
شناسی توحیدی و ...( گردید. افزون برنگارش کتاب       ا در قالب ه توحیدی، سیاست توحیدی، روان

ز ض ادب و احترام انائل گرديدم و پس از عر (روحي و ارواحنا فداه) زيارت امام زمان
ببين : فرمودند( روحي و ارواحنا فداه)ايشان . وجود مباركشان تقاضاي ارشاد نمودم

آن خميني است سپاه اسالم و  ةخميني در كدام سپاه است، همان سپاهي كه فرماند

و . چند روز بيش نگذشت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز گشت. برحق است

فقيه بودند به قصد انجام  ةاز معتقدان و مدافعان واليت مطلق بدين ترتيب ايشان كه

تكليف به تهران عزيمت نموده عالوه بر پيگيري امور جهادي افغانستان در تشكيل و 

 .تقويت و آموزش نيروهاي مقاومت ايران فعاليت و همكاري مي نمودند

7531نياورده و سرانجام در سال 

 ها، حضور استاد اشغالگران و نوكران كمونيست آن
بخشيد، تاب
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سنامه    شنا صرارهای     هویت ایرانی را پذیرفته و  شنهادها و ا ی ایرانی دریافت کرده بودند، با وجود پی
گسی ارزش  ی بال م ت وهمی به اندازهگونه اعتبارا ی ایرانی، برای این بسیار برای پذیرش شناسنامه    

ورزیدند و فروش هویت خود را به بهای فرار از       قایل نبوده و همواره به افغانی بودن خود افتخار می     
 دانستند. ها می ترین ننگ رنج جهاد و مهاجرت و رسیدن به رفاه زندگانی فانی زشت

ای که استتتاد در زمان  حادثهپس از اشتتغال افغانستتتان از ستتوی غارتگران غربی،  9233در ستتال 
ینی ب اشتغال افغانستتان توستو شتوروی با نگارش کتاب افغانستتان و تهدید غرب، وقو  آن را پیش     
 انسان ،کرده بود، با قصد جهاد برای بازگشت به وطن اراده نمود تا برای احیای فرهنگ اصیل اسالم

در اولین روز ورود به زادگاهش از همین روی  ستتازی باشتتد.   های این مرز و بوم را ناجی و چاره   
همراه جمعی از همرازانش به زیارت شتتهدای واال مقام افغانستتتان در قرارگاه مهدی)عج( شتترفیاب 

ای شهیدان، شما در روز واپسین نزد دوست گواهی دهید که     »شدند و خطاب به شهیدان فرمودند:   
 «.من طبق عهدی که با خون شما بسته بودم به عهدم وفا کردم

درنگ پس از ورود به افغانستتتان شتترکت در مجالس و محافل دینی و علمی را آغاز نموده،  بی
ای بود، پیوستته و به دور از تعصتبات جاهلی پذیرای گرفتاران    ی اجاره در اقامتگاهش که یك خانه

ی فرهنگ و شتتیفتگان علم و ادب گردید تا جایی که دلدادگان کویش از شتتیعه و ستتنی              حوزه
ضر می     همچون برادر  سات درسش حا سینه    شدند و به دل  در جل سوخته  های خسته و  زالل  ،های 

سوالی نبود مگر جواب می  معرفت و معجون عزت هبه می ست و نیازی  کردند.   گرفتند و نه درخوا
 گشتند. مگر اجابت می

ا) ( الرض  موسی  ابن در آخرین اربعینات و توسالتش پس از زیارت مرقد مطهر حضرت علی  
در این زیارت در عالم مکاشفات پس از توفیق شرفیابی به حضور    » چنین مژده فرمود که: به یارانش

هـ
 

با درخواست و دعوت حزب اسالمی رعد افغانستان برای رهبری کادر فرهنگی     9231در سال  
 همواره به سازماندهی و تربیت مجاهدین مسلمان در جبهه 9237و تا سال این حزب به مشهد آمدند 

شقانه تالش ورزیده و بعد از آن تمام فعالیت   جهاد ی  صغر عا سال     ا شان تا  ی  در جبهه 9233های ای
رت، در طول بیست و پنج سال هج»فرمودند:  مقدم و پهناور جهاد اکبر منحصر گردید، چنانکه می

 «.خود و برای خود نبودمبیست و پنج روز به 
ی ایشتتان پس از مهاجرت به ایران  های پر درد و رنج هجرت در شتترایطی که خانواده در ستتال  
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به  درد مبدل گشت. پس از آن تعلقش  آتشفشان   اش یکباره درهم شکست و به کوهی از    زندگی
 حیات بمرد و از آن پس دیگر کسی استاد را در صحت نیافت. 

کان به دلیل هرات بستتتری گردید ولی پزشتتالبیرونی با شتتدت یافتن بیماری قلبی در بیمارستتتان 
کمبود امکانات دستور اعزام به کشوری دیگر را صادر نمودند. برای سفر به هند تصمیم گرفته شد،       

ه ای نه چندان دور باید ب در آینده»فرمود :  داد و می سفری که از چند سال قبل مکرراً خبر آن را می  
هد ماند و به اآخرین مجلس سفارش کرد که اگر معلم نباشد راه کمال بسته نخو   در «. هند سفر کنم 

هد از های تلفنی دوستتتان خود را در مشتت طی تمام«. ان تتقوا اهلل يعلمكم اهلل»این آیه استتتناد فرمود: 
ساخت، طلب حلیت و ودا  فرمود، از حاضرین کویش نیز طلب حلیت        سفر آگاه  ساعت و روز 

مهمانان آماده کرد و با      داد. منزل را برای پذیرایی از   فرموده و نزدیکان را خبر از آمدن مهمان می   
 ی این دو بیتی عزم سفر نمود: زمزمه

 از وادی فتتقتتر و درد و حتترمتتان رفتتتتتم  

 

 از گتتوشتتتة تتتار و تتتنتتگ زنتتدان رفتتتتتم  

 دل نستتتتبتتتترده   ،با سر به جهتتتتان آمتتتتده  

 

 بتتا پتتای ختتلتتوص و ذکتتر ایتتمتتان رفتتتتتم 

کابل را به قصد دهلی ترك  توسو هواپیمای پامیر،   3191سبتمبر  37مطابق با  3/7/9231 مورخ 
سوم،  اه روز بستری گردیدند و در سحرگ   شفاخانة امکال انستیتوت قلب مترو،  نموده و بالفاصله در  

جام بقا نوشتتیده روح بلندش به ملکوت اعلی ( 7/7/9231حدوداً ستتاعت هفت به وقت افغانستتتان )
 پیوست و عالمی را در ماتم خویش نشانید. 

 روز بعد ) عصر جمعه  به افغانستان انتقال داده شد و   3/7/9231 تاریب به پنج شنبه  پیکر مطهرش
چون نگینی بر دوش خیل عزادارانش تشتتییو و در میان حزن و ماتم ستتوگواران در        (1/7/9231

شهید    اش هم آرامگاه آبا و اجدادی سلطان میرعبدالواحد  شاد و راهش   )رح(جوار با   آرمید. روحش 
  .پر رهرو باد

 
 

 

 
و

 

ه    یا تن ته    هجرت از دن یك آرزو و خواستت یارت قبر مخفی    ا   ی دیگر دارم و آن نیستتتت مگر ز
حضرت صدیقة طاهره)م( و بدین منظور پس از توسل به حضرتش آخرین آثار خود با عناوین       

 )بوئی از کوثر( و )فرمود عقیلة تبار عشاق( را هدیه به محضر دوست نمود.
از ای بدل ساخت. گویی س   دردستان و غمکده درخواستش اجابت گردید، لکن وجودش را به  

اللهی ایشتتان برات آخرین  الرضتتا ) ( و زیارت جمال وجه موستتی ابن حضتترت ثامن الحجج علی
مرحله از ستتیر و ستتلوك خود را از دستتت مبارك یداللهی ایشتتان دریافت نمودم و اکنون قبل از   
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 دریچه
 

های مبتال بـه   یادداشتهای پراکندۀ خود در زمینه مرتب کردنِِِِدادم که روزی گرفتار  احتمال می
ئـی از نن   کردم پیش از پرداختن به قسمت عمده جامعه و دوران خود بشوم، ولی هرگز تصور نمی

من و ایـن... عبـب   »گریز بخورد! به هر حال  های مصرف داشتدشتان، قرعة فال بنام این یاوسرن بی
 «!اندر عبب است
سرنوشت بایدم تذکر داد  های بی پاره با جانمایه و علت پیرایش این دسته از نوشته ننچه در رابطه

ننست که: هم در طول کارهای تشـکیالتی در ایـران و هـم پـ  از فـرار کـردن از دام تالشـهای        
ی، جمـ  قابـل تـیملی از    ئـ  نوارگی، بدون هیچگونه دلیل موجه و خردپذیرانهتشکیالتی در دوران 
ـای    «مررا »کفایتی  بی ةسایل و مشکالت خانوادگی، متیسفانه و با همگرفتاران جوان م قاضـیِِ دعواه

ننان قرار گیـرد! تـو    «پناه»خود قرار داده بودند! و این، واقعاً از بد روزگار بوده است که همچو منی 
 خود حدیث بدبختی این قوم، تا نخر فرا خوان!

 همچنان ادامه دارد، هر چند که بدالیلی نه به شدت دوران نوارگی. ـ متیسفانه ـ و این بدبختی
شـد،   های تلخ و انگیزاننده مواجه شده و حساسیتم برانگیخته مـی  به هر حال، وقتی با برخی از زمینه

بـود   ئی مـی  کردم: کاش اندیشه، باور و برخورد فالن فرد، در فالن موض  و مورد بدان گونه نرزو می
گریـزی و   های اهل روزگار من، تا این حـد  از واقعیـت   خبر از اینکه دل ایل داشت! بیتم« دل من»که 

 توانند! نرمانگرایی تبعیت کرده نمی
از ننبا که تبربة بزرگان مرا بر نن داشته بود تا در چنین مواقعی، ماندگاری حرفهای دل خـود  

هایی را با سیاه کردن از مصـرف  بهتـر و برتـر     اعتماد ننموده و کاغذپارهرا به حافظة گردگرفتة خود 
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روی هم تلمبار شدند.  ـ یی برخوردارند که بطور جدی از نگرش ویژه ـ محروم سازم، این یادداشتها
محـور و سـخت    های مدلل، ارزش یادداشتها و نگرشهائی که به دلیل عقب افتادن از کاروان گفتنی

ریست از نن دور یاند که د روانه هی ویژه را در پیش گرفته و خوشبینانه بسوی بهشتی، رادانشمندانه
 اند! افتاده

ـال را بـه     گرا، این زهر فراق شاید برخی از صاحب نظرانِِ شدیداً واق  چشیدگان رجامند بـه وص
وجود خویش باورمندم کـه اگـر    ةتکفیر بسته و با چماق نرمانگرایی، طرد نمایند: ولی با هم بِِِِچو

و نقد ننها بپردازند،  تحققی را در نظر گرفته، و با این میزان به ارزیابی ـ  اینان، ویژگیهای امور امکانی
 حتماً مهر تییید واالترین مدارج واقعگرایی را بر پیشانی داغدارشان خواهند نهاد. 

ـته  وی خوانندۀ گرانمایـه قـرار دارد  ربه هر صورت، ننچه پیشا ـلل  ناسـت پیرامـو   ای نوش مهـم   ةمس
اند. در واق  سخنی است که دیده بـه دل دوختـه و    ازدواج، اما نه از نن دست که اهل تن بدان پرداخته

به تعبیر نشسته است. البته این نه اکمال دلنوازش برنمده،  جوی طلبکار بوده و در پیِِِِ هرچه را جان جانان
ـا از همـة گونـه   « گریز لیستی و برهانن ایده»بدان معناست که گزارشی است  ـانی! بلکـه     و ره ـای بره ه

های تبارب عینی و اشراق روحانیش، خرد را شاداب و مبتهج  مبهز به براهینی که مایهگزارشی است 
های ابتدائیِِ حسـی و   های مورد نظر این نبشته، گاهی اندکی از تبربه سازند، چرا که زمینه و شکوفا می

ـن  مقـوالت    ،تابنـد  اگر براهینی را برمـی  و خود را فراتر کشیده ،های عقالنی ئی از تبربه گوشه از ج
ئی از  که بیشترشان ساخته و پرداخته ذهن بوده و خود، به گونه ـ  محض و مفاهیم مردۀ صوریِِِِ  کالمی

 باشند.  نبوده، بلکه از نوعی وجود و هستیِِ ناب بالنده و شاداب برخوردار می ـ شوند حباب بدل می
ـاهیم       به عبارت دیگر، تبارب برهانمند زمینه ـته، بـدلیل فـرارفتن از سـطا مف های متنوع این نبش

ها، فرد را از نگریستن بـه گـوهر و حقیقـت      اینکه خود  این مفاهیم و مقوله لیلبه د ـ ذهنی و صوری
وجـودی او  هستیدار بوده و با فرد و حقیقـت    تباربی ـ  دارند امر منصرف ساخته و بخود متوجه می

مفهومی( نزاد = پیوندی بدون واسطه دارند؛ پیوندی که خود را از چنگال هرگونه واسطة صوری )
ـته را از سـطا     ساخته و با فرد به معیتی بیبدیل دست یافته است. در حقیقت همین ویژگی، ایـن نوش

ـای شـورانگیز و سرنوشـ    علمی ـ  گزارشهای بسیار ناب ارزشی ـاز   تکه در محل خود از کارنئیه س
غرض و هدفی برای عامل غلبه و ظهور  ـ معموالً ـ چرا که در ننها ؛برد باشند، فراتر می ر میابرخورد
! نمایند ها نن غرضها، خود را ابطال کرده و هدفها خویشتن را انکار می در حالیکه در این تبربه ،دارد
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 گردد.تا در مرتبتی فراتر، تقرر و تشخصِِ وجودی عامل، ثابت و شکوفا 
تننـد   چیزی مـی به خویشتن، عمالً در در تبارب موردنظر این نبشته، بازیگران راستین و دلسوز 

خود را  ـ  ئی سخت افتخارنمیز و سرفرازانه به گونه ـ  که خرد متعارف  جزئی از تعریف و توصیفش
خرد اسـت،   روحِِِِ که روحِِِِ« دریافتن»توان جز با خود  کند! چرا که این چیز را نمی ناتوان قلمداد می

ـائیم، چـون    دریافت؛ از اینرو، هرگاه بخواهیم ننرا با کلمات و عبارات طراحی، تحدید و تصویر نم
گـردد، جـز پنـداری از     نن چیز در کسوت  مفاهیم پنهان و الجرم از چشم ظاهربین خـرد گـم مـی   

د بخواهد تا از طریـ   فهمیدن و گمانی از دریافتن را در نخواهیم یافت! هم بدانگونه که کور مادرزا
 های غیردیداری، مثالً رنگ لیموئی را دریابد! امور و تمثیل

ـازیگران ایـن     ۀ ویژۀ از تنیدن،در واق ، همین نحو در ننگونة ویژۀ از هستی یا چیز است که بـه ب
ـا و برکتـی کـه      بخش معنی و ارج و طراوت و شکوفائی و... می هوشربا و حیات ةصحن بخشـد؛ معن
سراغش داد؛ ارج و شکوهی کـه در  « زیست شناسی»نلود و نیروبرانداز  در دنیای تشنجتوانش  نمی
ـا      و نرامـش پاینـده   اعتباری تصورش کرد؛ طراوت، شادابی ـ  تعامالت وهمی ۀحوز ئـی کـه جـز ب

 اش ممتاز نمود! نماهای فریبنده توان از بدیل ها، نمی رسیدن به گوهر این تبربه
نماید اینسـت کـه ایـن تنیـدن      نشهای استعالیی بسیار قابل تیمل میننچه در حوزۀ این تبربه و ت

نبوده، بلکه برای افزودن بر  ـ به عنوان یک طرف رابطه ـ خودبرای افزودن بر خود، نگهداشتن برای 
جدید و ایـن پیونـد  محـض     معنا، ارج، برکت، نرامش و... ای است که این وجود  تازه، این هستیِِِِ

ـای    ـ   یی یافتـه اسـت   که از طری  تنیدن هر دو طرف امر به یکدیگر، تشخص ویژه ـ  مبسم بـر مبن
ـا   این امر به گونة شگفتی طلبد. یعنی طبیعت  ذاتیِِِِ طبیعت ذاتی و علوی خود می انگیز و هوشربایی ب

و شود گرما و سـوزندگی را از نتـش، تـری را از نب     این ویژگی عبین شده و همانگونه که نمی
 توان این ویژگی را از این امر جدا نمود! نورد، نمیرا از روغن جدا به تصور  چربی

 شود تا معیاری فراچنـگ نورده و  در واق  ظهور، غلبه و استیالی هستیمند همین ویژگی باعث می
 ساز نن ممتاز نمود! پژمرده و زدای های معناستیز، ارج ننرا از گونه ها، در حوزۀ ظاهراً همگون تبربه

هائی  کننده و کشاننده به سوی زمینه گریز بتواند تداعی هر حال، اگر این نوشتة ناهماهنگ و قاعدهبه 
ـاب ننچـه بـدان      « همسرگرایان»از ای  بخش، برای عده شایسته، هوشربا، نرامش جـوان باشـد، از ارتک

 ام، بسیار سرافکنده نخواهم بود. پرداخته
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 هدفی رنگین 
 امری فراسو  
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 بار   شرابی حکمت

 ئی بیرنگ   هدیه
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 محور یگانگی

 
 هدفی رنگین

ـاز   برهانی بی ونهجوام  به شدت از توسل به هرگ ةهم لیونیِِِِیننچه به واسطة تبارب مستقیم م نی

متیهالنـه   زنـدگانیِِِِ باشد که اغلـب همسـران از روی نوردن بـه     نماید اثبات این نکتة بدیهی می می

بـه   رویکـردنِِِِ  به ازدواج، جز اصـلِِِِ  اند ننهائی که از رویکردنِِِِرکنند؛ و بسیار ناد هدفی را دنبال می

 هدفی دیگر را دنبال نکنند. ـ که قسماً اشاراتی بدانها خواهد شد ـ همسر و تبعات ناب فراروانة نن

ـال   می« صالح»یکی پدر و مادرش  ـتها،      بینند که باید از ح تبـرد بـدر نیـد؛ و او، تحقـ  خواس

 دهد! های والدین را هدف خود قرار میدنرزوها و صالحدی

ـادنِِِِ نب یکی از قافلة وهم ـارت، از دوش روان    یان همسن و ساالن عقب افتاده و فرو نه عقـدۀ حق

 دهد. خستة خود را هدف قرار می

ـانه بـه تنـگ نمـده،      زیست انگیزی از تنهائیِِِِ معنا و کشندۀ گونة نفرت یکی از احساس بی شناس

 او را بتاراند!« تنهائیِِ»شود تا  موجودی میاز تنهائی را به فکر فراچنگ نوردن  رهیدنِِِِ

 دارد تا وسیلة تحصیل لذت را پیدا کند! عفن لذتهایش، او را بر نن مییکی پر کردن خالیگاه 

ـین    ـ و... روبی شوئی، نشپزی، خانه همچون رخت ـ  یکی قسمتی از کارهای معناگریزش بـه زم

 کند! مت از خویش، کارگری با کابردهای متنوع استخدام میحمانده، برای رف  ز

« هم سری»خواهد  دارد، لذا میـ  مانند اسب، شتر، گاو، گوسفند، باغ، زمین و... ـ یکی همه چیز

 باشد! «داشته»هم 
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ـتنِِ »تهیگاهای اطراف خـود را هـدف قـرار داده بـه فکـر      یکی پر کردن و مبلل ساختن  « داش
 افتد! همسری پرکننده می

ـای قـدرت   یکی نفی و طرد فقر اعتباری را با رویکردن به پلیدترین چهره ـیلِِِِ   ه  پرسـت و تحص
 دهد! همسری از تبار ننان را هدف خود قرار می

ن همسـری، نتـش پلیـد درون    گردد تا با گـرفت  باعث می  طلبی برانداز ریاست یکی شرار هستی
 خویش را فرو فشاند!
ـانیِِِِ   مایه و ننگبار خمول تحقیرکننده و بی یکی جبران بی ـام و نش ذلیالنـه را هـدف قـرار داده،     ن

 اش برساند.  نورد که بتواند به شهرت و نوازه ننگونه همسری را فراچنگ می
همسری زیبا،  دارد تا با پیدا کردنِِِِ احساس فقر زیبائی صوری، وی را بدان می یکی از میان بردنِِِِ

 خود را از شر نن احساس کشنده رها سازد! و یکی دیگر را امری نخر!
ـاد رفتـه و     از این موارد، گرایش به ننچه باید محور قرار می مدر هر کدا ـاً از ی گرفته است، واقع

ـلی و ارجم  ـ    متیسفانهـ   «مورد اصلی و محور گرایشی»واردی حتی در م نـد خـود را از   حیثیـت اص
نور و تحقیرکننده تنزل پیدا کـرده   دست داده و تا سرحد ابزار تحق  امری فرعی و گاهی هم ننگ

 است!
که ـ   کند اینست که عامل ننچه در این راستا و در روابطی از ایندست واقعاً تحق ِِ عینی پیدا می

ـاً   هکننده بود شناس، با خرد و انتخاب کند: موجودی نزاد، ارزش خیال می و گرایش و عملِِ او واقع
ـتیز، هویـت   هائی خردستیز، عاطفه به واسطة لغزیدن در دام چالهـ   باشد می« دار عملی معنی» ـتیز،   س س

را از دست داده و « عامل»برانداز، خود، موض  و موقعیت وجودی موجودی بنام  نلود و هستی وهم
نماید! لـذا   پذیرانه و... سقوط می و ناگزیر فعلمنفعالنه دار و الجرم فعال به موقعیتی  از موقعیتی معنی
به بعد، وی در معاملة موجود، حیثیت انسانی را از دسـت داده و بـه ابـزاری بـدل شـده      از این لحظه 

ـان بـود، نن      است که فرمان احکام زمینه های یاد شده را به امتثال کمر بسته است! چرا کـه اگـر انس
ـایل   ـ   خود و شکوفاسازی روابط انسانی ها را به نف  انسانیت موارد و زمینه ننهم به عنوانِِ ابـزار و وس
داد، و نه اینکه اموری تا بدین پایه عالی، ارجمند و فراکشنده را،  وری قرار می مورد بهرهـ  مطی  خود

 ساخت! هایی تا بدان مرتبت نازل، دانی و سقوط دهنده می نلت دست زمینه
هایی  به موارد یاد شده مؤید ننست که در جریان کنش« تک ساحتی»یک توجه شتابناک و حتی 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  21 ....................................................................................................................................... همسرداری و همسرگرایی ) محور یگانگی ( 

یی ذلتبار قـرار   تا کباها مورد تحقیر، توهین، تمسخر و حتی فراموشی« همسرگرائی»از ایندست، اصل 
 گرفته است.

 نیاز راستینوجهی خودش،  ن خودش، نگرش چندخودش، عاطفة راستی در یکی احساسِِ نابِِِِ
اقعی خودش، دید خودش، ذوق استعالئی خودش و... مورد و محوری خودش، انتخاب و ارادۀ و

از محل واقعی و مرکزی عمل )همسرگرایی( طـرد  ـ  به عنوان فرزندـ  تحقیر و انکار قرار گرفته و او
ـاحبِِ »نور را، خود پذیرائی نموده است تا  این موارد شرم ةو تبعید شده، و بدتر از همة اینها، هم « ص

 همسری شود!
ـیش    گریهای ابلهانة وهم همة توجیهمنِِ بنده به  ـال پ  ـ    بنیانی که در این رابطه از صدها و هـزاران س

ـافرم!   مطرح بوده و هنوز هم در بسیاری از موارد مطرح میـ   خرد دین و بی یی بی عده ةاز ناحی شود، ک
خود شان و بـدون  و با صالحیت، هرگز خرد، دیندار، بینشور، ارجگزار من باورمندم که والدین واقعاً با

سازند، بلکه با تمامت خرد و بصیرت  نمی« مالک همسر»مشارکت نزادانه و بخردانه، فرزند دلبندشان را 
ـاری مـی   « همسرگرایی»کنند تا فرزند را در امر  تالش می ـیده و ی ـا او    نگاهی بخش  بـه   «خرود »کننـد ت

ـپ  بـ  « نشنائی و اعتماد»همة جوانب این امر قدسی  ـلوالنه، نزاد و    بهم رسانیده و س ـاز، مس ا نگرشـی ب
خودش، بـرای  « همسرگرایی»اصل  ةهای شایست معنیدار ننهم پ  از مبهز شدن به امکانات و ظرفیت

طلبانـه،   طلبانه، ریاست طلبانه، لذت طلبانه، قدرت طلبانه، ثروت های شهرت جان همسرجویش و نه عقده
 !«بگراید»انگیزانه و... اش فقط به همسر  هراس

برای »کند  بخشد تا ننچه می )فقط گرایشِِ به همسر( فرد را توانائی و شایستگی میاینکار  نف ِِِِ
 باشد.« روندگی و رسیدن به یگانگیهمسر، با همسر و در جهت  نن اصل اصیل فرا

ننچه درین رابطه گفته نمد، با دگرگونیهائی ویژۀ زمینه، بر تمام موارد یاد شده قابل تعمیم بـوده  
باشـد؛ و   س رّ، در هر زمانی از زمانها قابل تماشا و دریافت میبار نن با چشم سر و  ننگ نمدهای و پی

بودنِِ همسرگرائی که الجرم در بطن خود انکار ندمیـت را پـرورش   « انسانی»این یعنی: انکار اصلِِ 
ـائی بـرای جلـوه    می ـای   دهد! بدان دلیل که در روابطی از ایندست ج ـانی و فراطبیعـی،    ه ـیل انس اص
و فرااعتباری بودنِِ اصلِِ ازدواج باقی نمانده، عمالً از مرتبت راستین خود ساقط  اتخیلی، فراوهمیفر

گردد! چرا که  تبعید می «انسان»و از منط  درونی و وجودیِِ خود در حوزۀ حیات موجودی به نام 
رود که تحق  عینیِِ بلنـدترین   هائی از ایندست نه تنها عمالً به سوی یگانگی نمی این عمل در حوزه
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ـانگی، بـی    ـابردار بیگ ـائی و... را مسـبل و    مراتبش، واقعیت انفصال، دوگانگی، احساسِِ تردید ن معن
 سازد! متبلور می

هایی از ایندست هم به موقعیت  وجودی،  به هر حال، ننچه را باید بپذیریم اینست که در جریان
ـانی     ـامالً ویـژۀ کس ـتی  موقعیت عاطفی و موقعیت ک گـردد کـه در پـیِِ     برانـداز وارد مـی   لطمـة هس

باشند! هم به همسری که از این طری  در چنگشان گرفتار نمده است! هـم بـه    می« تصاحب همسر»
خود  اصل فراروندۀ ازدواج! ننهم تا بدان پایه که موقعیت وجودی اینان را کالً از حوزۀ انسانی طرد 

 دهد! ول و حتی ضد حیوانی قرار میکرده و محکوم روابط ضدانسانی، ضد خرد معم
ـی   مؤمنم که اگر گروهی جرّمنِِ بنده  ار و پرکار و با دقتی فراخ، خاطری نسوده، اطالعاتی وس

ـانی،    رایانه و ابر هائی مصون از حملة هرگونه نفت، بخواهند پیامدهای زشت و ناگوار اخالقـی، ایم
ـای نن زمینـه      دواجاجتماعی، فرهنگی، هنری و عرفانیِِ ازعاطفی، اقتصادی،  ـائی را کـه بـر مبن ـا   ه ه

به صورت کامـل و  ـ   هائی که اصل همسرگرایی در ننها فراموش شده( صورت گرفته است )زمینه
شناسائی و معرفی کنند، حداقل یک قرن صدساله طول خواهد ـ   ریز مطالب و موارد جانبه و با همه

 کشید! دلیل؟!
انداخته و در خفائی کامالً مطملن بـه خـود   نگر نگاهی  بین و ح  ئی واق  به اطراف خود با دیده

ـام و     می« دارای همسر»پاسخ گوئید که: در زندگانی چند درصد از کسانیکه  ـند، روابـط و احک باش
 باشند؟! عیناً و عمالً پیدا و شکوفا می« همسرگرایی»اصل  ۀو معطر و نوازشگر و فراروند نثار قدسی

ـ    مثالً به احساسِِ وحدت و یگانگی اقتصادی رسیده و دارائیِِ خودکدام یک از اینان واقعاً، ـ  
را به صورتی مکاشفانه و راستین، عیناً ـ   پول خود، خانة خود، ماشین خود، جواهر خود و غیرۀ خود

 لیون؟!ییابد؟! کدام یک و چند در هزار و م از ننِِ دیگری هم می
ـند،   متعل  به بیرون از حوزۀ ذاتیات ننان میست که وقتی دو تن نتوانند در اموری که  طبیعی باش

به یک وحدت و یگانگی برسند، هرگز نخواهند توانست از وحدت و یگانگی در زمینـه و حـوزۀ   
 درونی برخوردار گردیده، همچون همسرگرایان راستین در لحظة حبامت فریاد برنورند که: 

 
 ترسررم ای فصدررادگر فصررد   نرری   

 زنرررینیشرررتر انررردر ر    ررریال    
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رسد اینست که  معبزۀ رسیدن به یگانگی وجودی که در همسرگرائیهای مهربنیان به ظهور می
کند و نـه   برد، دلِِ نن دیگری احساس بریدگی می اگر انگشت یکی را مثالً در نشپزخانه کارد می

 دستش!
ـای گـر گرفتـه را نـداریم، مـی      پاشیدن نمک بر زخم به هر صورت، چون سر ـا از    ه ـیم ت کوش

های نوازشگر و هوشـربا   زمینهترین  های رنببار کنار گرفته و ذهن را متوجه محوری دنوری زمینهیا
ـته و هـدفی جـز         ساخته و متعرض می ـان بـودن خـود شـک نداش شویم: برای ننی که نسبت به انس

باشد، اصـلِِ  « انسان کامل»از   خواهد جز تبسمی را در نظر نگرفته و نمی« کمالِِ انسانیت»رسیدن به 
ـاد عملـی و تقابـل وجـودی بـوده، وی را      ننگبار یاد شده با اهداف و اغراض « همسرگرایی» در تض

ها تطهیر نماید؛ لذا، او در اولین قدم، بـه   شائبه نتالش بر اینست تا این اصل دلنواز را از وجود همة ن
از جن  ـ  و عمل کرده و هر چه راشیده به جای هر چه مادون اوست اندی« گرایش به همسر»اصلِِ 

را تهدیـد نمایـد،   « همسـرگرائی »که بخواهد موقعیت وجودی همسر و اصـلِِ فرارونـده   ـ   مادون او
ـانی مـی     ـای نن اصـل قرب ـا بـر خـالف         فدای همسر ساخته و در پیش پ کنـد؛ چـرا کـه برننسـت ت

ـائی       ــیار جـذاب، زیب ـیار بس ــتر،  موجـودات خودباختـه، بــا رویکـردنِِ بس ـاط  گس ـابخش، نش  بــار،  معن
ـایص       افزا، پاکی دهنده، امنیت کمال ـا همـة نـواقص و نق رسان، نورافشان و... به همسرگرایی، نـه تنه

ـثالً: صـالحدید و صـوابدید و       واقعی و اعتباری زندگانی خود را ـا م  برطرف سازد که بـر ننسـت ت
ـاطفی،   نه تنها حوزهنرزوهای والدین، مبنی بر این امر متعالی را رنگ و نقشی قدسی بخشد!  های ع

ـاخته، ایـن جلـوه     ـات  عقالنی، کنشی و... خود را از باری نوازشگر و معنایی هوشربا نکنده س از حی
خود را به نماد و سمبل و الگوئی دلکش و هوشربا بدل دارد کـه اصـلِِ همسـرگرائی را در میـدانی     

 گذارد! دیگر تبسم بخشیده و به نمایش می
پـذیر و پرتکلـف و    دنیای کدر و رنگ تا لذتهای پاگرفته از این امر را، ازو باز نه تنها بر ننست 

 ـ    (فقط برای خود و اینکه طرف دیگر قضیه را برای خود خواستن و...) گرایی جانبه درشتی و یک
ـاطتی     ـاکی و نورانیـت و بس و حیوانی و... فراکشد، که بر ننست تا از چنان وسعت و ژرفا و اوج و پ

جوی رسیده به یگانگی قابـل دریافـت نتوانـد     گریز و یگانگی که جز با جان بیگانگی مند سازد بهره
 بود!

ـ  اینان بر ننند تا خود، همسر و امر واالی همسرگرائی را از مزبلة عفنِِ احساسِِ داشتن و مالکیت
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ـتی   که بدترین خصیصة وجودی انسان خردستیز بوده و بیشترین ضربه ـای هس برانـداز را بـر پیکـر     ه
اگر ـ   را« خود»و « احساسِِ او را خود یافتن» باال کشیده، ننرا به اصلِِـ   یت وی وارد ساخته استهو

او نیافتن، خود را بـرای او گـم    او فهمیدن؛ خود را برای او ندیدن؛ خود را بیـ   لیاقتی در خود یافت
 یافتن و... بدل نمایند. 

یابـد، در وهلـة اول    ستی خود در میهای مختلف ه وی بر ننست تا اگر خالیگاههایی در حوزه
خالی یافته و در مرحلة دوم فقط به وسیلة او پر شدنی دریابد؛ و لذا، فقط با گرایشِِ بـه  « از او»اینها را 

 او پر نماید. 
بتـه فقـط از طریـ     و صـد ال ـ    در واق ، او در این رابطة ویژه، جز رسیدن به نن یگانگی هوشربا

ز در جهـت تحقـ  نن تـالش و    هـدفی نـدارد و جـ   ـ    نه تملک و تصاحب او گرایش به همسر و
 تقالئی.

ن به خود، دورشـدنِِ از  درهیدن از خود، پشت کر»تمام دغدغة جان همسرگرای اینان را همان 

ـان را تحقـ ِِ بهتـرین نحـوۀ        و نیز، رسیدن به او قرار داده و همة کشمکش« خود و... ـاطنی نن ـای ب ه

، بهترین روشهای ممکن رازننهم از طری  گزینش و اختیار بهترین وسایل و ابرسیدنِِ به این مرحله، 

 دهد.  و بهترین و نابترین تالشهای معنیدار تشکیل می

ـاس   توان گفت که: او در بر مبنای ننچه نمد می این مرحله و در رابطة با این امر فقط یک احس

 گرائی و...! گرائی و ثروت نه لذت« همسرگرایی»ویژۀ معین دارد، و ننهم: تالش در جهت  فقط 

 
 امری فراسو

اش بطور همیشه بر روی تحول  ه دروازهک پذیر زندگانی باهمی در روند پر تحول و دیگرگونی

اشرتیا  بره   »پذیرد، و نن:  باشد، امری وجود دارد که تغییر را نمی باز بوده و پذیرای دیگرگونی می

ـته شـدن از جانـب    « محبت است، چه در شکل دوست داشتن دیگری و چه در هییت دوست داش

ـار نمـی    ـان انک نماینـد؛ بایـد    دیگری؛ و خردمندان بینشور را معتقد ننست که این واقعیت را جز ابله

مـوده اسـت. چـرا    ن بشری در سطا حیرتباری ملموس و تبربی های افزود که این واقعیت را تبربه

با اصرار و سماجتی فطـری و جبلـی، مـرد و    « چیزی»که بشر متفکر، از دیرباز متوجه بوده است که 

ـناخته مانـده و از   خواند! چیزی که با همة نزدیکیش به انسان،  زن را به یگانه شدن فرا می سخت ناش
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ـان مـی  دور است! چیزی که با همة ننان  نمایـد!   قدرت و شکوه و استیالی حضورش، به شدت پنه

ـان دسـت بـر نمـی     « رسیدنِِ به یگانگی»چیزی که جز با  ـاالخره   از انگیختن و تارانیـدن انس دارد! و ب

 بیند.  چیزی که هر مرد و زنی ننرا در خود می
ـاهمی و نشیب زندگانیِِ حال، اگر دل پذیرای این نکتة باریک گردید، در مسیر پر فراز  فقـط   ب
ورزد )اشتیاق به محبت(؛ چرا  تکیه بر نن چیزی خواهد کرد که از پذیرش تغییر و دیگرگونی ابا می

هر ورزیدن است که فناناپـذیری را  مو زوال و فنایند و فقط که پذیرندگان دگرگونی در مسیر بوار 
 از نن خود ساخته است و ب .

ورزان بـوده و عمـالً    ش از جنبة مادی عش این امر مؤید ننست که نف  بقای عش  ورزیدن بی

بازنده را  پیشه امور فناپذیر و رنگ پایندگی را در چنگال خود دارد. از اینرو، اگر همسرگرای محبت

ـا همـة     های دگرگونی های متحول و رنگینی باختن ساخته، شیرینی عش فدای  پذیر را رها کـرده و ب

ـاملی نن، اگـر    ورزی می اعتماد تسلیم عش  شود، خود را به فناناپذیر نزدیک نموده و در مراحل تک

 بدل شد، فناناپذیر خواهد شد. « شخص عش  ورزیدن»خود به 

ـاد    اعتماد و رویکرد باورمندانه به اصل بقای عش  ورزیدن، همسرگرایان را وامی ـا از ایب دارد ت

ـا از    پذیرهای بارور و فعال، با ینتغییر و تحولِِ مثبت و دگرگو همة وجود خود استقبال کرده، نـه تنه

نگرشها و گرایشهای خود هراسی نداشته باشند، بلکه وقتی دگرگونی را مثبت،  دربروز دیگرگونی 

 فعال و منتج یافتند، با اشتیاق تمام خود را بدان سپارند. 

ـار را   یان محبتاهائی از ایندست، همسرگر در وضعیت ـار و رفت پـذیرائی   پیشه، هم تغییر در گفت

ورزیدن و تشدید  ورزند تا از هر نگرش، گرایش و تالشی که به نف  عش  کنند و هم تالش می می

 و تقویت و تحکیم مناسبات نن باشد جانبداری نموده و ننها را ژرفا، پهنا و گسترش بخشند. 

نلود، جپیشه به دلیل ناتوانی و ضعف در نگرشهای عش  این در حالی است که همسرگزینان تملک

های خویش، در برابر همسر هراسان بوده، یا ننرا به  گیری گونه تغییر و دگرگونی در موض از ایباد هر

 کنند! گذارند و یا مخالف جریان حضور و هستیمندیِِ خود خیال می زیان غرور ابلهانة خود می

تنها همة تنشـها  به هر حال، اگر نن جریان برکتبار قوت و شکوفایی شایستة خود را پیدا کند، نه 

و از طری  نن ـ   روند که در مواردی حتی نقش سخن گفتن ریزند و از میان می ها فرو می و دغدغه

تقلیل پیدا نموده و همسرگرایان مهرپیشه، بدون توسل به کـالم  ـ  و دیگری را جستنخود را نمودن 
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 (2)کنند. و کلمات، یکدیگر را یافته و یگانگی را تبربه می

 
 اقلیمی نوازشگر 

ـیرابی    اند کـه طبیعـت ازدواج از چشـمه    همسرگرایان وفاکیش چون دریافته ـانگی س ـار یگ و    س
اند که درخت مقدس ازدواج، غذایش را از زمین دل  پیدا کردهکند؛ چون اذعان  کسب می شادابی

ـین  انـد کـه ریشـه در     متوجـه شـده    نورد؛ و چون به صورت تبربی و اقلیم محبت فراچنگ می زم
ـان را      نمیزی از خود، به محبت و یگانگی مـی  مهرورزی دارند؛ بگونة تحسین گریزنـد. چـرا کـه نن

وجود دارد و نه ی روی نوردن ایقین، از این دریافت پر ساخته است که: نه جایی و زمینة دیگری بر
 و شکوفاییِِ درخت مقدس ازدواج. وسیله و گوهری دیگر برای شادابی

ـار    فقط مـی  سعادت و نرامش را ۀمحاصره کرده است که میواینان را این یقین  تـوان از شاخس
و شیدائی به لب رسانید؛ « بخشی محبت»مهر ورزیدن فراچنگ نورد؛ و نوشینة یگانگی را از شربت 

ننان نور محبت و شهد نرامشی وجود دارد، فقط بدان سبب است  از اینرو، اگر در زندگانیِِ باهمی
ـیراب      ورزیدن زنده ساخته، از چشمه مهر خود را به نورکه ننان زمین دلهای  ـیدن س ـار مهـر بخش س

 اند. سار عش ِِ به همسر پرورش داده نموده و در سایه
ـ    غریـزی  و رمیدن از هوسهای« بیگانگی از خود»هوشربای  ةاینان گوهر یگانگی را در گنبین

کننـد؛ چـرا کـه     نگهـداری مـی  داری کرده و در گلزار ان  و الفت  بـه همسـر    خود گنبینه وهمی
ـته و    کوتاهتر، امناند، راهی  دریافته تر و هموارتر از این، برای رسیدن به گوهر یگانگی وجـود نداش

ـپرد؛  برا به شرار  انحراف  از این مسیر، دل مهرورز فرزند ندمی یگانگی و جدائی و تنهائی خواهد س
اند! زیرا که قرار گرفتن در نن، شرار احساسِِ  و اینان همیشه، از سوزناکی این شرار هراسان و فراری

ـا افـزوده و بـر شـعلة      ـتیاقِِ رهیـدن از   »تنهائی، احساس خالی بودن، ناقص و ناتمام بودن را بر ننه اش
افزاید! و این نخری فقط زمانی روی خواهد نمود  گاهی می هم، گاه« بیگانگی و رسیدن به یگانگی

 ئی دریافت گردند و الغیر.  از بیگانگی به شکل خردمندانه های دمیده ها و ریشة بدبختی که بدبختی
 

                                                           
کنند!  پیشة سالمند، یگانگی را عمالً در ورای سخن گفتنِِ با یکدیگر تبربه می ـ دقیقاً به همان نحوی که همسرگران محبت2

 باشند! در حالیکه زوجهای جوان گرفتار عک  قضیه می

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  12 ....................................................................................................................................... همسرداری و همسرگرایی ) محور یگانگی ( 

 
 بار حکمت شرابی

باشـد کـه: هـر یـک از      وری مسـبل مـی   ما برین باوریم که این واقعیت برای هر با خـرد دیـده  

ـاس   چزوجها، قبل از رسیدنِِ به یگانگی از طری  ازدواج، به نوعی د تهـی  ار احساس کمبـود، احس

بوده و در اعماق جان خود ضرورت پر شدن، کامـل شـدن، دارا شـدن و    بودن و احساس نارسائی 

 کنند! ها را درک می رهیدنِِ از نن احساس

ـالی    یابند که در اقلیم دل نیاز از برهان )ادراک حضوری( در می اینان با کشف  بی ـائی خ شان ج

مری پـر گـردد.   جانشان خالیگاهی وجود دارد که باید با حضور ا است که باید پر شود؛ و در حوزۀ

تبربه دچار  منتها در رابطه با اینکه این تهیگاه از چه چیزی باید پر شود؟ متیسفانه اغلب جوانهای کم

 گردند! می اشتباه و کژفهمی

ـنخ   را امری هم های وجودی فرزند ندمی ئی از حوزه هرحال، واق  امر ننست که هر حوزه به س

ـای او را   فقر و نقص میو متناسب با خود همان حوزه پر ساخته و از  رهاند، و هر جهازی از جهازه

رزقی است که فقط با دریافت همان رزق، احساس سیری نموده و اشباع خواهد شد و الغیر. دیده 

 رهاند و گوش را ننچه شنیداریست. را ننچه دیداریست اشباع کرده و از گرسنگی می

ـا    اگر با این مایة از باور و بینش متوجه اقلیم دلهای خ ود شویم به روشنی درخواهیم یافـت کـه: تنه

رهاند  بودگی می دغدغة احساسِِ تهیچیزی که اقلیم دل و فضای جان را پر ساخته و نن را از چنگال 

ـین       از طری  یکرنگی، صمیمیت و ایثار می« ابراز محبت» ـا هم باشد. چرا که این خانـه را هرگـز، جـز ب

سِِ ویژه را جز به وسیلة حضور و دریافت نور همین اشـراق  احسا ننگوهر، پر و نراسته نتوان کرد؛ و 

 )نور محبت و یگانگی( دف  نتوان نمود.  

ـاسِِ تهـی     رویکرد به این سرمایه از یکطرف باعث می شود تا هر کدام از همسـران، از دام احس

ـتری     مبهز شوند؛ بودن رهیده و به احساس پر بودن  ـازی بهتـر و بیش  و از دیگر طرف، از تـوانِِ پرس

نسبت بـه   و از دیگر سو اعتمادشان خودباوری بیشتری دست پیدا کنند؛مند گردند! از یکسو به  بهره

هـراسِِ از دسـت دادنِِ   »شکوفائی صمیمیت طرف  دیگر فزونی پیدا کند! از یک جانـب از زنبیـر   

ـتری  رهایی پیدا کنند و از دیگر جانب به « همسر تداوم روح یگانگی و تشدید مهر و صفا ایمان بیش

 در پی نخواهد بود! «دست دادنیگم کردن، انفصال و از »یافته، به این یقین برسند که این یگانگی را 
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ـائی     این نکته را نیز باید بخاطر داشت که: این اقلیم بها ناپیدا را هرگز نمی ـا چیزه توان با چیـز و ی
پر نمـود  ـ  نواز های ظاهراً رنگین و چشم از قبیل داشتنیـ   باشد قدرشان معین میکه بهایشان معلوم و 

و زینت بخشید؛ چرا که این اقلیم بنا بر طبیعت ذاتی خود، فقط با چیزی پر و تزئین تواند شد کـه از  
 رسیدن به یگانگی. (2) و الغیر؛ و این، همان گوهر محبت است و اشتیاق معنیدارسنخ خودش باشد 
پـذیر   ارزشهای تبربه« فراسوی»نیاز از برهان است که چنین گوهری به دلیل اینکه در  روشن و بی

ـام و   مادی قرار گرفته است، هرگز بدیل و جانشینی نخواهد داشت تا نن بدیل و یا جانشین بتواند احک
ـا رهیـدنِِ از    خـود و حـو و    نثار وجودی محبت را متبلور و شکوفا گرداند. از اینرو فقط با دلـدادن، ب

توانش فراچنگ  خود و با فراموش کردن خود میدوام خود، با گم شدن و با واگذاشتن  های بی لذت
 نورد، نگاهش داشت و شکوفایش نمود.  

ـاده مـی   این امر )محبت ورزیدن( دقیقاً به همان اندازه نمایـد، در   ئی که در دنیای تخیل و ادعا س
اشد. و این شاید بدان دلیـل باشـدکه برخـی از همسـران     ب حوزۀ عمل و واقعیت بخشیدن دشوار می

ـین  برای محبت بدیلـ   باشند و امور مادی و اعتباری میکه اسیر اشیاء ـ   اندیش ساده ـائی   ها و جانش ه
 گزینند! قابل بوده و متیسفانه گاهی در عمل هم بر می

و در چیـزی  ـ    کرده بتواندئی مادی که ظرف دیدار را پر  مثالً با هدیهـ   اینان محبت را با چیزی
 نماید! گوهر خودش که همه چیز را بیرنگ و رون  می ایابند و نه ب در می

ـان      ط ننگاه ابراز محبت  همسر را باور مـی این اسیرانِِ اشیاء، فق « چیـزی »کننـد کـه همسـر برایش
 بیاورد و هدیه کند! اگر چه اینکار از روی ریا و برای اغفال و تحمیر ننان باشد!

های همسران است! و هر چه تالش دارنـد در جهـت    های این اسیران، اغلب متوجه دست دیده
 او!« در دلِِ»همسر ننان است و نه « در دست »شناختن و بهره گرفتن از نن چیزهایی است که 
ـافتن »انگیـز و اسـفباری از    شویم: اینان بطور حسـرت  بر مبنای همین باور است که متوجه می « ی

دهنده، بخشنده،  اند تا از او موجودی هدیه راستین او محروم بوده و دائماً در تالشهمسر و شناختن 
زداینده، گداسازنده  کننده، ارج هویت نورنده، بی پاشنده و در نتیبه ذلیل سازنده، اسیرکننده، غفلت

ـیر   کننـد و نـه در   رساند که اینان عمالً در جهت انفصال عمل می انداز بسازند! و این می و فاصله مس
ها  کنند نه در طری  یگانگی! و در جهت تشدید ناامنی اتصال! در جهت جدائی و بیگانگی عمل می

                                                           
 مسبل بوده و ضمانت  رشد و تکامل را با خود دارد. اشتیاقی که برهانمند بوده، نزادانه انتخاب شده، ارزشمندیش  2-
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ـتر خـود و همسـر      اند و نه در مسیر نرامش! و در یک کالم در طریـ  تهـی   ها و نانرامی ـازی بیش  س
 باشند و نه در جهت پرسازی و غنابخشیِِ به خود و همسر خویش. می
 

 رنگ  ئی بی هدیه

ـیانه و   ه نمد، شاید برای اذهان نپخته موهم این نکته باشد که: نگارنده به گونهننچ ئی سخت ناش

ـا      کننده و تیثیرات شگرف هدیه نمدهای تعیین گریزانه، با پی واق  ـنا بـوده و ب  پردازیهای متنـوع نانش

بـه   ؛چرخـد  باشد! در حالی که سخن بر محور انتخابِِ احسنِِ هدیـه مـی   نثار برکتبار ننها بیگانه می

ـیدن  ـ  به امر هدیه ن، درست به همانگونه که هر کسی از پرداختعقیدۀ این بینوا و چه در شکل بخش

در انتظار کند و هر یک از همسران وفاکیش  ئی را تبربه می ابتهاج ویژهـ   سیمای گرفتن نندر چه 

بوده، بر رشد، عزت، باشد، گاهی این هدیه در خور گوهر وجودی طرف  می پرداختن به امر هدیه

 افزاید! جالل، زیبائی، طهارت، غنا، نزادگی و نرامش هستیمند او می

ـتة وجـودی او کمـک مـی     ـیم     در رسانیدن طرف به منزلت شایس کنـد؛ و در تشـخص و تحک

ـاد شـده           فردیت او یاریش مـی  ـادون گـوهر وجـودی او بـوده و از همـة مـوارد ی ـاهی م دارد! و گ

 دارد.  محرومش می

که اگـر در  ـ  ی به همسرش چیزی از جن  جواهر، خانه، ماشین، باغ، وسایل تبمالتیمثالً یک

بخشد، و چه کاری نیکو؟! اما اگر  میـ   جهت رشد و عزت و... مصرف شوند، خوبند و قابل تقدیر

زندگانی او را پر و رنگین ساخت، این خطـر وجـود دارد کـه:    « برون»با پرداختن به این موارد فقط 

ـاد بـرون و رنگینـی     ه و ناخودنگاوی ناشیان ـای   هانه همسر را مشغول برون و ننچـه برونیسـت، معت ه

های فناپذیرش ساخته، سلطة برون و برونیها را بر وی مسبل بـدارد! او را   رونی و اسیر برون و جلوهب

های هوشربای عالم دل به شرار غفلـت و   از اقلیم نورانی درون او تارانیده، ان  و الفت او را با جلوه

 کند! «از خود»را  «او»ظاهربینی بسپارد و در نهایت از این طری  

ئی درخور دارد، دلِِ خود را، یگانگی عاطفی، اتحاد وجودی و هرننچـه   ولی دیگری که هدیه

ـان، و   حـدت   که متعل ِِ به اینهاست به وی بخشیده و با اینکار عمالً به وحدت نگرش، وحـدت  نرم

ئی انکارناپذیر، اعتماد، نرامش  و... تبسم بخشیده و به گونه تاراده و نهنگ، وحدت  جهت و غای

 سازد؛ و ایـن، همسـر را از بـرون نزاد و     بدیل را در جان همسر بیدار و پویا و شکوفا می و مهری بی
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ـال، اگـر    نیاز ساخته، با نف ِِ محبت  باالخزیده از مکاشفة یگانگی، مینوس و پویا می بی سازد. بهر ح

بپذیریم که هدف از بخشیدن هدیه از یکسو: جسمیت بخشیدن به مهرورزی و تقدیر و تکریم ایـن  

ـیدن بـه طـرف مقابـل          ـا و نرامـش و نزادی و... بخش  عمل خدائی بوده و از دیگر سـو: رشـد و غن

گوهر وجودی اوست چه مادون ارزش از هررا که بهترین هدیه ننست که او باشد، باید بپذیریم  می

افزاید مبهز دارد! و این هدیه،  نزاد کرده و با هرچه بر شدت، صفا و نورانیت گوهر وجودی او می

ست که از طری  هدیه کردنش،  جانبه و درونذاتی همان عش  پویا و فعال و یکرنگی و یگانگی همه

 ، و بـه تبـ  نن اراده   «خـودی »، «دهشـگر »انفصال وجودی همسران عیناً و عمالً رنگ باخته و برای 

 ای  گـذارد؛ و ایـن، واالتـرین هدیـه     و نرمانی جز رسیدن به یگانگی در همسر و با همسر باقی نمـی 

 تواند! سان کامل برای همسرش تدارک دیده مینبود که اتواند  می

ـاه کـه ه   ـته،  مباید یادنوری نمود که: ننگ خردمنـد، دلسـوز، ارزشـمدار و نزاده و     سـری شایس
ـا      خواهان اوج مراتب یکتائی و یگانگی، با در نظر گرفتن اهدافی واال و در جهـت تبلـور گـوهر به
ناپیدای همسر، چیزی مادی و یا امری اعتباری را از همسر دریغ داشته و او را از پرداختن و مشـغول  

مهـری را بـر تـوهم افـراد نپختـه       هر امر نـوعی بـی  دارد، اگرچه ظا شدن و درگیر شدنِِ با نن باز می
ـا     ئی خود هدیه« دور کرد»دارد، اما در واق  این  مستولی می ست از نوعی دیگر! چرا کـه همسـری ب
شود تا حقارت و اسارت وجـودی همسـر را در برابـر نن     های از بزرگی هرگز حاضر نمی نن مایه
ـا رهانیـدن و    د؛ در شرایطی از اینیهای ناچیز تحمل نما زمینه دست، در واق  این همسران فرهیختـه، ب

ـا، نزادگـی، امنیـت و نرامـش      دور ساختن همسر از زمینه های مادون گوهر وجودی او، به وی غن
 دارد! اری را واجب میزدارند! و این، تشکر و سپاسگ برتری را هدیه می

ـتیِِ خـود را    ننچه نمد مؤید نن تواند بود که: همسرگرای عاش ، جان خـود، قلـب خـود،    هس
ـا   محل حضور، تالش و پویائی همسر یافته، و چنان تلقی می کند که او در این اقلیم فقط برای نن پ

غنا، رشد، نزادگی و نرامش دست یابد! این  ،ببالد، بشکوفد و به کمال «در او»نهاده است تا همسر 
ـا     امر باعث خواهد شد تا وی بدون توجه به اهدافی زاید، فرعـی و مشـغول    ـازه دهـد ت ـازنده، اج س
در جهت تبلور و شکوفائی ـ  همسر، خود را در او به اوج یگانگی رسانیده و از همة مواهب یگانگی

 برخوردار گردد.ـ  غنای وجودی و امور مربوط به نن
کنند که  هائی از ایندست احساس همسرگرائی و یگانگی کرده و باور می اینان فقط در موقعیت
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ـاالت و    برانداز دست یافته به وحدتی بیگانگی ـین ح اند. زیرا که اوج فعال بودن خود را فقط در هم
دارند. به عبارتی دیگر، همسرگرای عاش  اگر برای زندگانی همسر جائی را  ها مشاهده می موقعیت

ـان             در نظر می ـان دیگـری درخـور ج ـید مک  گیرد، خانـة دل اوسـت. چـرا کـه باورمنـد اسـت: ه
باشد. از ننروی که در همسرگرائی، ننچه بطور اجمالی ظهور و سیطره  یجوی همسر او نم یگانگی

رسد،  هائی هست که با رهیدن از خود و سرکشیدنِِ از همسر به شکوفائی می دارد محبت و یگانگی
 پ  این عزیز را مسکن و میوا همان خانة قلب است. 

کنند، خانـة   عمل می (2)جهت از سوئی چون این نگرش و تالش از دو سوی فراهم نمده و هم
ـائی نزادی و بـه      انگی رسیده به فراخی نور، به مالحدلهای به یگ ـار، بـه زیب ـیرینی ایث ت عش ، به ش

 شفافیت نرامش خواهد شد. 

                                                           
 کنند. ـ یعنی هر دو در جهت شکوفائی محبت و یگانگی عمل می2
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 نوازشگرباورهای 
 

 هوشدار

ـلم و انکارناپـذیر را         همسرگرایان در پرتو تالشـهای خردورزانـه و بینشـورانه، ایـن واقعیـت مس
ـ    اند که در حوزۀ برخوردهای باهمی، هر برخوردی حکم، جهت و اثر وجـودی خـود را   دریافته

، گرداند؛ بدین معنا که برخورد عامل از هر جوهر، مایه به عامل بر میـ  کاست  و  مستقیماً و بدون کم
 دهد.  ها را به خودش پ  می اثر و جهتی که برخوردار باشد، همان

ـان ویـژه، بـه هـر دیـد و        با این مایة از باور و بینش، به این نکته تیکید می  دارند که: در ایـن جری
ـائی، در    ای؛ و هر گونه ری، در واق  به خود نگریستهیی که به همسر بنگ دیده ـار نم ئی که با وی رفت

ـبت  بـه همسـر نگرشـی      واق  با جان خود و گوهر هویت خود رفتار نموده ای؛ بطور مثال: هرگاه نس
ابزاری داشته و او را وسیلة رسیدن به مکنت و قدرت و لذت و... تلقی نمائی، در واق  این نگرش را 

ای! چرا  خود را وسیلة توسل و تمسک  به وسیله ساختهـ   و بدترِِ از ننـ   د تحمیل نمودهنسبت  به خو
عرضگی دست توسل بدان وسیله دراز  بیکه به واسطة فقر وجودی و کمال  که در واق ، این توئی

محورانه،  ی همین نگرش، با او رفتاری ثروتای! حال، اگر در راستا کرده و خود را وسیله قرار داده
ـا شـهوت    شهوت محورانه و... از خود بروز دهی، این توئی که خود را ذلیل دست  وسیلة ثروت و ی
ـا    ای! و این، مؤید کمال بدبختی، بیمایگی، پستی و بی ساخته شرافتی است. لذا این باور علوی کـه ب

بنگرند ـ  رانو یا دیگـ  ئی به همسر گردد، باعث شده است تا اینان بگونه نور بینش تییید و تقویت می
خواهند در عالیترین سطا دانش و بینش و مهرورزی به خود بنگرند؛ و به نحوی رفتار نمایند  که می
ـان   ورزانه ترین و بینش انهترین، دلسوز ترین، خردورزانه خواهند مؤید مهرورزانه میکه  ترین رفتار نن
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 نسبت به خود ننان باشد. 
ـازپ    برخورداری از خاصیت انعکاسی و بازپ این نحوۀ از برخورد، به دلیل  ـائی و ب دهـی   نم

 خود، باعث خواهد شد تا عامل و رفتارگر، به همان میزانی که از مهر یا کینه، نشنایی و یا بیگانگی،
دریافـت  « نقـد »کند، خود نیز برخوردار شده و جزای رفتار خود را  صمیمیت، نیرنگ و... هزینه می

 و کشاننده و تقویـت ـ   ها از ناشایستهـ   تواند به عنوان عاملی بازدارنده علت می نماید! و دقیقاً به همین

پیشـه را   جوی همسرگرایان محبت عمل نموده و در موارد مثبت جان یگانگیـ   ها به شایستهـ   کننده
ـنایی و همـدل    از نور نوازشگر محبت و زالل عطش ـانگی    یزدای یکرنگـی و نش ـانی و یگ و همزب

ـاهمی ، گلهای خوشبختی را شکوفا و شهد گـوارای زنـدگانی   ماالمال ساخته ـان    ب ـام جانش را در ک
 سرازیر نماید. 

دریافت مدلل و مکاشفانة اصل یاد شده مؤید ننست که انسان در برقراری روابط خود، در واق  
 خواهد نحوۀ تعیّن پردازد؛ یعنی اگر می و نف  امر، به انتخاب نحوۀ تقرر و تحق ِِ وجودی خود می

ـانه، معرفـت و نورا   ـاب   نو تقرر وجودی او پالوده و نورانی باشد، ایثار، مهربخشیِِ مخلص یـت را انتخ
 ؛کند کرده و به سوی دیگران پرتاب می

و تشخص وجودی او بالنده، بخشنده، شکوفاکننده، نوازشـگرانه و...   رخواهد نحوۀ تقر اگر می

ـای    باشد، بالندگی، بخشندگی و تربیت و هدایت به سوی نو ر و نوازش و پاکی را گزیـده و بـر مبن

خواهد نحوۀ تقرر وجـودی او مؤیـد شـکوفاییِِ همـه      کند! و اگر می ها با دیگران برخورد می همان

ـین   غرضانه، پاکی و تعالی فراروانه باشد، زمینه جانبه، مهرورزی بی ـاب    های مربوط بـه هم ـا را انتخ ه

ست که نگرش و باور فوق به عنوان عاملی ربانی نماید! و تنها در همین صورت ا نموده و پخش می

 و هوشربا، در زندگانی او نقش بازی تواند کرد و الغیر!

 
 فرصتهای غریب

تواند، باور نورین  از ننبائیکه زندگانی هرگز از رویدادهای تلخ و شیرین خالی و دور بوده نمی

ـانی تلقـی نماینـد بـرای     « زمینـه »همسرگرایان خردمند برننشان داشته است تا: هر رویدادی را  و امک

رهیدنِِ از خودمحوری، تکروی و بیگانگی؛ و هر موقعیتی را فرصتی بشمارند برای تشدید و تکامل 

ـا   تواند همة نارسائیها را به رسایی بدل نموده، همة ناخالصی مهرورزی؛ فرصتی که می ها و نپالودگیه
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ـادگی بـرای پـذیرش     را به پاکی و پالودگی؛ همة انبمادهای نگرشی و  ـائی و نم گرایشی را به پوی

ـایی و... را بـه     های نوین مهرورزانه؛ و همة احساسهای نگرانی، دلهره، بی تبربه اعتمادی، تـرس، تنه

 نسودگی خاطر، نرامش باطنی، اعتماد، صمیمیت، یگانگی و... بدل سازد. 
 امری رایط و اوضاع نوازشگرش  ها و ثبات دائمی واق  مطلب اینست که: توق  پا برجائی موقعیت

ـاب      ها و موقعیتدادگرایی توق  نتواند داشت تا روی نلود بوده و هید باخرد واق  وهن ـا همیشـه مط ه
ـاهمی  ا طـوری  ر میل او قرار داشته باشند. از اینرو، همسرگرای باخرد، نگرشها و گرایشهای حیات ب

وری را به نفـ  گـوهر    ها، حداکثر بهره کند که از دگرگونیِِ رویدادها و موقعیت طراحی و عیار می
 یگانگی بنماید. 
باعث خواهد شد تا در مواق  ـ  باشد که از پشتوانة باوری خردمندانه برخوردار میـ   این نمادگی

کـه   ها بهره گرفته، ببای نن های قابل استفادۀ موقعیت متنوع، همسرگرای متعهد و مهرپیشه، از زمینه
بـرداری را   های مثبت و ممکن، کمال بهرهه هها سازد، از انرژیها و زمینخود را در گرداب تحوالت ر

ـار       بنماید. این نحوۀ باور و برخورد، بخصوص در شرایط و موقعیـت  ـایی قابـل توجـه بـوده و از ب ه
ـاری   یباشد که جو غالب بر نگرشها ارزشیِِ بیشتری برخوردار می جامعه را، نگرانیهای مادی و اعتب

ـای وجـودی خـود    د، بیش و پیش از ننکه متوجه رشد جنبهتشکیل داده و افرا از قبیـل عقـل و   ـ    ه
ـند، متوجـه رشـد جنبـه    ـ   دانش و ایمان و هنر و اخالق و دیانت و عرفان و عش  ـادی و    باش ـای م ه

 باشند! تبمالتی و... می
ـال، همسـرگرایان محبـت    ـا،          به هر ح ـیدن بـه غن ـا طریـ  رس ـاالتی از ایندسـت، تنه پیشـه در ح

ـند کـه    بـودن یافتـه و باورمنـد مـی    « مهـرورز »ی، نزادگی، نرامش، عزت و غیره را در رستگار باش
ـا از نن زالل محبـت بـه        بهترین موقعیت برای هر یک از انسان ها ننست که خـود جـدولی باشـد ت

کنـد. زیـرا، در    رسد؛ و کانالی، که نور مهربانی را به حوزۀ زندگانی دیگری منتقـل مـی   دیگری می
حال اگـر   ؛تواند هرگز و به هید روی خالی بوده نمی امر، جدول وجودی فرزند ندمی واق  و نف 

 پر نبوده باشد، از نفرت و بیگانگی و دلهره و احساس تنهائی و... پر خواهد بود. « مهرورزی»از 
ـا    از طرفی، از ننبا که جریان زندگانی را اصالً نمـی  ـانِِ همیشـة نفـرت و تـرس و     »تـوان ب جری

این احساسها، و نیز فشاری که بر حوزۀ باطن تحمیل  به پیش برد، حمالی کردنِِ دائمی« و...بیگانگی 
کشاند؛ پ  چه بهتر که اوالً راه نفوذ کثافتهای نگرشی و  کنند، خود  فرد را به فساد و نابودی می می
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ـان انداختـه   یگرا ـیم  شی را بر این جدول بسته نموده، زالل محبت و مهرورزی را در نن بـه جری ، اقل
 وجود خود را به بهشتی خدائی بدل ساخته و از خود موجودی خدایگونه بنمایش گذارند. 

 پیشه بر این باورند که در حیات باهمی، هر برخورد و یا رویـدادی  ر حال، همسرگرایان محبته به

ـا را   تواند زمینه و کانالی باشد برای مهر ورزیدن؛ زمینه و کانالی که ظرفیت  عشـ   می ـان  »ورزی م  امتح

 نیند دهد. بدین معنا که اگر رویداد ناخوش ساز قرار می سرنوشت نموده و ما را در برابر انتخابی« و تعیین

ـا     ـات و تبـدیل ننه  و رنببار باشد، به امتحان میزان شکیبائی و استقامت و پایداری ما در برابر نامالیم

ـابی   « پاسخگوئی»های مثبت پرداخته و نحوۀ برخورد و  به زمینه ـیند، و   مـی   ما را در زمینـه بـه ارزی  نش

 نینـد و مهرورزانـه، ظرفیـت و قـدرت پاسـخگوئیِِ سـخاوتمدانه، دهشـگرانه         اگر رویـداد خـوش  

و در واقـ  عشـ    ـ   ما را معین کرده، میزان اشتیاق ما را برای برنده شدن در امر مهرورزی ةو فراروان

 نماید.  تعیین میـ  باختن

ـاخوش  این تلقی  ـاهراً ن ـا  نینـد، از جنبـه   مؤید این نگرش تواند بود که: حتی رویدادهای ظ ی یه

ـا    نیند و نموزنده توانند بود؛ یعنی اگر فرد خردمندانه، ارزش ویژه، خوش ـا ننه باورانه و مهرورزانه ب

ادها گیریهای مثبت داشته باشد. از اینرو نف  روید تواند از برخی وجوه ننها بهره برخورد نماید، می

شوند که ننان را در مسیر مهرورزی به میدان  هایی تلقی می برای همسرگرایان غناجوی، ابزار و زمینه

 رسانند! می« بیداری»و « باختنِِ محبت»

توانند نقاط مبهم و تاریک اقلیم باطن ما را، هم  در باور اینان، اینها همان چراغهایی هستند که می

ـای   کشـی و ظرفیـت   وشن ساخته، ما را به توان مقاومت و رنـج ای خود ما و هم برای دیگران ررب ه

 خود مان نشنا بسازند.  ۀورزی و غیر عش 

ـا را    باشد که همسرگرایان محبـت  به هر حال، بر مبنای همین نگرشِِ به رویدادها می محـور، ننه

 کنند.  هائی برای مهر ورزیدن تلقی می ها و کانال زمینه

 
  محوری هوشربا

ـای   باشند که رسیدن به درک و لم  خوشبختی و تبربه پیشه معتقد می محبتهمسرگرایان  ه

ـائیم   همیباهای زندگانی  ناب و انکارناپذیر از شیرینی ممکن و میسر نخواهد شد مگر اینکه قبول نم

ـاب بـه سـوی      نرفته و همة مهر و عش  که: تا با تمامت  وجودمان به سوی یکدیگر مانرا با اخـالص ن
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های زندگانی اثر و خبری نخواهیم  نسازیم، از درک و تبربة خوشبختی و شیرینیجاری  یکدیگر

به نن ـ  از هر نسلی و در هر عصریـ  اندیشمندان روی زمین  یی است که تمامی یافت؛ و این، مسلله

اند. هر چند که همة حمقاء خودبین و نابخردان خودمحور و  باورمند بوده و خالف ننرا ابراز نکرده

 اند! گریز، در سرتاسر تاریخ، عمالً در جهت  مخالف نن موض  گرفته محبت

ـاعة      »گان، نه تنها هـدف  از ازدواج را   پیشه این عاش  ـاختن، مهرورزیـدن و پخـش و اش  عشـ  ب
ـان و زنـدگانی او را     تلقی می« های مختلف محبت زمینه نمایند؛ که اصوالً هدف واالی خلقـت انس

 شمارند.  ها می همان زمینه
ـای بـی   منـدی از زمینـه   را در حضـور و بهـره   ینان اساس خوشبختی باهمیا چـون   ارجـی هـم   ه
ـانگی را در ایـن روش      « تر و... مهم درنمدی بهتر، شهرتی برتر، مقامی» نیافتـه، بلکـه تبلـور روح یگ

های وجودی خود، در جهت رشد  این موارد و سایر ظرفیت ةکنند که: انسان باید از هم جستبو می
ـیله  و توسعه ـایی بشـمارد کـه     و تعمی  مهرورزی بهره گرفته، مکنت و شهرت و قدرت و... را وس ه

در خدمت مهرورزی قرار بگیرند. چرا که این نحـوۀ نگـرش و گـرایش    ـ   و صد البته که بایدـ   باید
ـیده؛ از دام        ـایی بخش ـامحور ره ـار نگرشـهای دنی عمالً ننان را از زندان تاریک و کوچـک و رنبب

گانـه   بچـه  نوپرتهای رنگی اهداف  حقیرانة اسارتبار نزاد نموده و از تنیدن در حوزۀ خرتنرزوها و 
 کامالً رهانیده است. 

مند  ست که تا انسان به ژرفای این نزادی و نزادگی راه نیافته و از مواهب بشکوهش بهره طبیعی
را درک نمایـد.   نگردد، هرگز نخواهد توانست گرمای نوازشگر خوشبختی و طعم دلنواز یگانگی

از دام چیزهای مادون هویت انسان « نزادی»چرا که لذت  واقعی و معنیدار زندگانی، عمالً و عیناً در 
ئی به  ها و واالئیها تبربه ها، کرامت رگیها، عظمتزقرار داشته و تا انسان بر حقارتها پیروز نگردد، از ب

 دست نخواهد نورد.
ـا همـة وجـود         سیرت بـه خـوبی   این همسرگرایان نیک ـبختی گردیـده و ب ـانون خوش  متوجـه ق

ـا و        دریافته ـال کـردنِِ فقـط نرمانه اند که: از یکطرف نظام همسرگرایی با رویکردنِِ بـه خـود و دنب
ـتر    کنند و هر ر ببویند او را بیشتر گم میتچه خود را بیش نرزوهای خود منافات داشته و هر چـه بیش

ـا      بیشتر از دستش میرا مالکش سازند، « خود»تالش کنند تا  ـیچک  ب دهند؛ و از دیگـر طـرف، ه
ـانگی برخـوردار       ـا و کشـف یگ جستن و دنبال کردن خود، از نعمت محبت و احساس پـری و غن

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  12 ................................................................................................................................ همسرداری و همسرگرایی ) باورهای نوازشگر ( 

نگشته، و اگر کسی در حوزۀ تالشهای مربوط به ازدواج به خوشبختی رسیده است، فقط و فقط از 
 است. طری  گرایش به همسر و دنبال کردن گوهر یگانگی بوده 

و در جهـت   همیباهای هوشربای یگانگی را زادۀ تالشهای  اینان، رسیدن به کمال اتصال و قله
شمارند. چرا که باورمنداند: این مسیر و روش، درست بهمانگونه  رویکردن و دنبال کردن همسر می
 خوشبختی همسرگرایان را تضمین نمـوده اسـت، اکنـون نیـز ایـن      که در طول بودن فرزندان ندمی

ـارت از     ـ  توانائی، کارنئی و ظرفیت را دارد تا اینان را نیز به کمال خوشبختی کـه در ایـن حـوزه عب
 دل برساند! و دقیقاً به همین دلیل، همسرگرایان نیکـ  باشد تبربة مراحل و مراتب کمال یگانگی می

ـا از طریـ  عمـل و تـالشِِ      ها و تالش خود را بکار می همة توان و ظرفیت ـال   اندازند ت ـاهمی، کم ب
 ازدواج تبربه نمایند.  ةیگانگی را در زمین

را ـ  به اصطالح دلِِ خویشـ  های اند: ننی که به خود روی نموده و خواسته اینان به نیکی دریافته
دهد! و با ایـن از   ای از خود را فراچنگ نورد، اما او را از دست می کند، ممکن است الیه دنبال می

ه همان موض  احساس خالء درونی، احساسِِ کمبود وجودی و احساس گردد ب دست دادن، بر می
ـا همـة      زای سیطرۀ تنهائی، بیگانگی و دوری و...! درست بهمانگونه که دریافته شراره اند: ننـی کـه ب

 شده ئی از خود را گم ئی الیه کند، شاید به نحو ناشیانه و خیالبافانه وجود و احساس به همسر روی می
ـافتن     یابد! و همین احساسِِ یافتنِِ او است که ثابت را در میپندارد، اما او  ـاسِِ ی کنندۀ وجـود و احس
 باشد. خود  او نیز می

کردنی با خود و در خود نداشته  برای اینان معیار و میزان، یافتنی است که بیگانگی، کمبود و گم
که هر یـک از همسـران   تواند سراغ و تبربه شود  و این، فقط در ننبا و در نن موقعیت می( 2)باشد.

ــان             ـاکم بیابـد و الغیـر؛ چـرا کـه اگـر ج خـود را در دیگـری، و دیگـری را در خـود حاضـر و ح
همسرجوئی، دیگری را در خود حاضر یافت، خود را نیز دارد؛ ولی اگر نیافت، چون خود را ناقص 

و خود را نیز نخواهـد  بهره بوده  یابد، در واق  از احساس هستیمندی کامل نیز بی و تهی و تنها و... می
 داشت. 

به هر حال باید با همة وجود خویشتن باور نمود که: بهترین راه رسیدن به خوشبختی در این پهنة 
ـای همسـر، در       از زندگانی، از یکطرف برکنار شدن است از هر ننچـه مـی   خواهـد خـود را بـه ج

                                                           
 کنند و نه خود را.  ـ حالتی که نه او را گم می2
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 موقعیت همسر و در مقام همسر قالب کند. 
ـالی      چه میروی برتافتن است از هر نن ـازد، و خ خواهد نقش همسر را فرعـی و غیرمحـوری س

شدن است از محبت هر ننچه از نظر وجودی و ارزشی در مرتبة مادون همسر قرار دارد. و از دیگر 
طرف هماهنگ شدن است با اشتیاق هماهنگی؛ روی نوردن است به تالشهائی که تحق ، تداوم و 

ند؛ و پر شدن است از ذوقِِ مهرورزی فعال، دهشگرانه و کن شکوفائی پایدار یگانگی را ضمانت می
 ساز. یگانه

 ازاین گونة ویژه از برخورد باعث خواهد شد تا هر کدام از همسران سرشار از احساس غنا، لبریز 
ادراک شادابی، نشاط و دلزندگی و پربار از اشتیاق بخشیدن، سرشار کردن و لبریز ساختن دیگـری  

 انفراد عرفانی و ربانی طی نمایند.  ةرسیدن به قل بوده و مسیر رشد را تا
 

 توانِ دهش

گریـزِِ تعهـدانگیزِِ    پیشه با دقت و شایستگی متوجه این واقعیت ظریف  فهـم  همسرگرایان محبت
توان رسید کـه   اند که: فقط زمانی به ژرفای اوجمند  مهرورزی می دهنده شده بخشِِ نرامش پویایی

خودشـکنانه، دهشـمندانه و   مدارانه، نزادانه و هدفمندانه( از تـوانِِ   ارزشبه نحوی معنیدار )نگاهانه، 
ـتیاق     خرد و بصیرت  خـود دریافتـه   ئی برخوردار بود. زیرا اینان با تمامت محورانه معشوق انـد کـه اش

ـا     مهرورزی و دلدادگی، از اشتیاق تصاحب و تملک فاصله ـته، ب ئی به عم  مرگ و زنـدگانی داش
ـاری    ار و... فاصلهجوئی و استثم سلطه ئی به درازای سعادت و بدبختی داشته؛ با توق  و طمـ  و طلبک
ئی به ژرفای عش  و نفرت دارد. چرا که در تلقی درخشنده و روحنواز اینان مهرورزی چیزی  فاصله
ـای   چیزی جز نزاد شدن از بند هستیِِ موهوم و اعتباری و زائده« باختن»عش  نبوده و « باختنِِ»جز  ه
ـان      های چـرکین و عفـن پاگرفتـة از نن نمـی     بنیانِِ مربوط بدان و زخم وهم ـاً هم  باشـد. و ایـن، دقیق
ـی   «حرفه»گیری، کنش و  جهت ـا، سـعادت،      ةیی است که جـز در جهـت ترض معشـوق و تبلـور غن

جانبة او نبوده و نقشی جز پرورش گوهر یگانگی را به عهـده نگرفتـه اسـت.     نرامش و نزادی همه
ـا دیـواره    توان تالش مـی  ةای از ایندست، همسرگرای خردورز با هم طهزیرا که در راب ی اهـ  کنـد ت

ـنی  نن افـزای   منیت و انانیت را فرو ریخته، از حوزۀ تنگ و تاریک این نیمة وجودی به حوزۀ روش
ـاس ظالمانـه کـه:       مـن  »نیمة دیگر دویده و از این طری ، هم خود را از بند خود  طبیعـی و ایـن احس
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ـلطه    خودم را دارم ـار و س ـنش در اختی ، من مالک خود هستم، در من ملکی و مملوکی هست که م
ـاختن  »کـه فقـط    ای از عش  نبات پیدا کرده، خود را به عنوان پرتو و یا تکه« دارم و... ـا  « قابـل ب و ی

ـا همسـر را    کشاند؛ هم چنانیکه تالش می باشد، بدان سو می پرتاب کردن به سوی همسر می نماید ت
ـای وهـم   و زمینـه « نزادیِِ از خودش»های  نیز به قله ـتی از       ه ـانیده در بهش ـان خـود  طبیعـیِِ او کش بنی

 خود قرار دهد.  ةو دهشگرانوار، در برابر محبت فعال، فرارونده  مهرورزی و نئینهنزادگی و 

ـار   تـوان چشـم   اند که تنها در همچو یک موقعیتی است که می اینان با همة وجود باور کرده انتظ

ـتدادی و     جسمیت  یافتن و تبلور واقعیت  یگانگی بوده و نسبت به فناناپذیری ایـن رابطـه و قـوت اش

. زیرا که در این نوع از رابطه و پیوند هم مـرز تـن و   تفزونی یابندۀ نن ایمانی شاداب و شکوفا داش

مدرونـده  پذیر، فناپذیر، از  نیازنماهای رنگ نیازنماهای نن درهم شکسته شده است؛ هم مرز وهم و

ریزد؛ و هم دوتا روحِِ مشتاقِِ بصیر خردورز، یکـدیگر را   و ناتوان از نیروی ترضیه و اشباع درهم می

برانداز دیدار کرده و عمالً همة خویشتنِِ  زای خردکش ارزش کنندۀ تنشهای محدود در وراء زمینه

وی یکـدیگر،  کنند! دوتا روحی که هدف و نرمانی جز دویدن به س خویش را به یکدیگر هبه می

 افزودن بر یکدیگر و بالیدن از همدیگر ندارند!

 
 عشق  حرفت 

برخوردار از نـوری مکاشـف و   « خود و همسر خود»پیشه به  نگرش و باور همسرگرایان محبت

ـات   ر، از مرز سرمایهونمای و بینشی مطهر و ارزشبار بوده، در پرتو همین بینش و با واقعیت ها و امکان

برونذات گذر کرده، نن گوهر جبلی و فقـرزدای و نن روح الهـی و   ـ   بالفعلحتی ـ   های و ظرفیت

ـان از نظـر    ئی که برایشان ثابت می ایستند؛ مشاهده ا به مشاهده میرغنابار یکدیگر  نماید که همسرش

ـای   نقص و از نظر ظرفیت ربانی بیهای واقعاً واال و ناب  ساختار ذاتیِِ وجود کامل، از نظر ظرفیت ه

ـارتی وی را تهدیـد و      عرفا نی و عاشقانه غنامند و سرشار بوده و هیچگونه کسـر، فقـر، خـالء و حق

 نماید. تعقیب نمی

اند که شایستة هدیه  انگیز رسیده عزتاز سوئی باز در پرتو همان باور و بینش به این دقیقة ظریفة 

 نفـ ِِ محبـت و  »جـز  ئی، هرگز و بـه هیچـروی    یک محبوبِِ کاملِِ رشید  غنامند  پرجاذبه هبه همچ

نماید که چون پای هبـه کـردن و    نیاز از برهان می نتواند بود. طبیعی و بی« گوهر عش  و نورِِ مهربانی
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ـان نیـد، همـة وجـود  ه    بد بخشیدنِِ این نور بی سـر  میل حیات و گوهر ارزش نابردار زندگانی به می

ز رسانیدن مهر و عش ِِ بـه  ج «حرفتی و هنری»مهرورز و سرتاپای او به کانالی بدل خواهد شد که 

ـان: همسـر    معشوق و فراکشانیدن عاش  به نستان پذیرش محبوب نتواند داشت. چرا که در تلقی این

دیگری جز مهـر و دلـدادگی و خلـوص    چیز  کردن هرکامل است و پر از مهر؛ و برای کامل، هبه 

 برانداز. و... توهینی است هستی

ورزند تا از طری   یابند و هم رهین پذیرش او، تالش می اینان که خود را هم مشتاق محبوب می

پرتاب کردن گوهر محبت خود به نستان پذیرش و رضای او، هم با همة هستی و خلوص به گوهر 

ـاختن فراخواننـد، هـم بـه              ـتیاق ب ـای هوشـربای ایـن اش یگانگی بیاویزنـد؛ هـم محبـوب را بـه تماش

ـان    همسرگرائی ربانی و شایستة خود جسمیت و عینیـت   ـان جان ـند و هـم ج جـوی خـود را از    بخش

های  نور و گونه های تهوع بارهای متعفنِِ خودخواهی و خودمحوری، زخمهای چرکین امتیازطلبی

متنوع ابزارمحوری و... سبکدوش ساخته، با رسیدن به پالودگی و خلوصی شایسته با نور مهرورزی 

 زینت بخشند. 

ها و گرایشهائی از این قماش،  وند کمالبار نگرشننچه در جریان روحنوازی از ایندست و در ر

نماید اینست که چـون ایـن برخـورد دوطرفـه بـوده و بـه شـدت از نن         نیاز از برهان می طبیعی و بی

و شکوفائی و شکوهمندی و زیبائی و جالل شود، امر تزکیه و تهذیب و تحلیه و رشد  جانبداری می

، در پرتو روح یگانگی و عش  به دهشی روحنواز، از پر و... به طور الینقط  جریان داشته و همسران

تـر از ننـی    شدن، نو شدن، نورانی شدن، شاداب شدن، پرنشاط شدن و... برخوردار بوده، ننی و کم

 احساس فقر، تنهائی، کمبود و جدائی نتوانند کرد. 

 
 نقش اندیشه

ـتگی       دقت در گوهر باورهائی تا این پایه نورانی و دلپذیر مؤید نن می ـان بـه شایس باشـد کـه این

ـادابی   قاند که ن دریافته ـاد    ش اندیشه و خرد هم در زمینة تبلور، تداوم و شـکوفائی نرامـش، ش و ایب

ـا و راه رفـ  و    باشد و هم در زمینة بروز دلهره، افسردگیها، کژفهمی بارور قابل لم  می پیوندهای ه

های  ها و زمینه تری از زندگانی و مقوله ت درستسان به اندیشه و شناخندف  ننها. زیرا به میزانی که ا

ـارورتر        ـات برتـر و پیونـدهای ب ـاط و امکان محوری و ارزشبار ننها دست پیدا کند، از نرامـش، نش
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برخوردار تواند شد؛ و به عک ، هر چه از اندیشه و شناخت درست فاصله گرفتـه و دور شـود، نـه    

ها و  اعتمادیها، دلهره ها، اضطرابها، افسردگیها، بی تاللگردد که به دام اخ تنها از ننچه نمد محروم می

 های بالهتبار گرفتار خواهد شد. کژفهمی
ـاخته و بـه اهـداف بـرینش        ـان را نزاد س ـا انس اندیشة سختة سالم پویای نورانی، توان ننرا دارد ت

 بنیان های وهم ضابطه و برداشت پایه و بی نزدیک سازد. اما اگر ذهن را بدست وهمیات و تخیالت بی
ـان       های پوچ پندارگرایانه سپردیم، در برابـر واقعیـت   و تفسیر و تحلیل ـتی و جه ـاکم بـر هس ـای ح ه

 ، به شکست مواجه خواهیم شد. بر مبنای همین باور و بینش، از ننبا که همسرگرایان بخوبیباهمی

ئـی   ویژهیت و دلسوزی باشند، با درا خود میباهمی  های منفی در زندگانیِِ متوجه امکان بروز زمینه
ـاختن خـرد و     ههای مربوط زا و دف  و رف  زمینه متوجه شناسائی نقاط نسیب ـال س بوده و از طری  فع

ـای   نماینـد. چـرا کـه ایـن واقـ       معنا جلـوگیری مـی   بصیرت نورانیِِ خود از بروز بحرانهای بی نگره
، تالش برای رسیدن به حسـن  باهمیدارند که در زندگانی   جوی به این امر مسلم باور قلبی یگانگی

ـات و ظرفیـت   ـتعد و    تفاهم و تبلور متداوم نن امری ضروری بوده و در فرایند خود، امکان ـای مس ه
ـلی حسـن    اند: مایه بخشد؛ همچنانیکه یقین پیدا کرده نماده را قوت  شکوفائی و باروری می های اص

ای وجودی او و داشتن تصـویری  ه الیه ةجانب تفاهم را اعتماد جدی و عمی  به همسر، شناخت همه
 دهد. های او تشکیل می ها، نرمانها، طرز تلقی، نظام ارزشی و حساسیت روشن از اندیشه

ـند کـه مـی    باشد که اینان هرگز مدعی نمی الزم به تذکر می ـاد و جمیـ       باش تواننـد در همـة ابع
ـت   و  شرایط و احوال، درک واقعی و تصویری بدون کم ـند! چـه   کاست از همسر خـویش داش ه باش

اریست دشوار؛ حال اگر نگوییم: ک های شناخته نشدۀ فرزند ندمی اینکار، حداقل در رابطه با ظرفیت
ـا، نقطـه   غیرممکن! با همة اینها تالش اینان بر ننست تا در مواق  الزم و ممکن، متکی به زمینه ـا  ه  و ه

باشد؛ ثانیاً نقاط مبهم، چنـد پهلـو و   از شناخت باشند که اوالً روی دل به نور یگانگی نموده   عالئمی
ـا قـرار دارنـد     ها و جـدائی  ها و الجرم بیگانگی تاری را که در جهت سیطره و حاکمیت کژفهمی ه

ـا و غیـرۀ او      یر تبلور تصویری روشنسپ  زده و در م ـام ارزشـی، نرمانه تر از همسر، طرز تلقی، نظ
ـار     ها باشند، تا بتوانند این عالمات و زمینهقرار داشته  را در مسیر تفسیر و توجیه احسـن رویـدادها بک

ـای   باشـد کـه: توجیـه    باور بر این مـی گرفته، در امر گسترش محبت تالش نمایند. چه اینان را  گریه
ـبورانة واقـ     های کمالبار و رشددهنده، نتیبه احسن و دلپذیر، طرز تلقی ـای ص بینانـه و پشـت    گیریه
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ـای وهمـ   گیـری  انگیـز، نتیبـه   های مفسـده  طرز تلقینلود  ویرانگر،  کردن به توجیهات غرض  و یه
ـانگی، تولیـد نرامـش       ،نمیز سفسطه خودمحوریها و مطالبات مسخره و... در امـر پـرورش روح یگ

 دوامدار و گسترش و تعمی  همه جانبة مهرورزی نقشی انکارناپذیر دارد. 
 

 نگرشی علوی
 شناسان تعالیبوی سانباور و ان مردان ارزش همسرگرایان خردمند، در پرتو کاوشهای دقی  دانشی

ـان، از نظـر تکـوین و خلقـت        یاب به روشنی دریافته دقیقه ـتی و حقیقـت وجودش اند که: گوهر هس
ی و خلقـی در او  تـ هید عیب و نقص ذاـ   همانگونه که قبالً هم اشاره شدـ   وکامل و ارزشمند بوده 

ـاری     وجود ندارد. منتها در روند تکامل حیات ممکن است  ـا رفت ـاری و ی نلودگیهای پنـداری، گفت
ـنی       دامن این موجود عش  ـا، بـه روش محور را بگیرد؛ از اینرو، در موق  ظهور و بـروز ایـن نلودگیه
و ظاهر شده است ذاتاً بد نبوده ی که از وی نلودگی و بدی سر زده باشند که: نن متوجة این نکته می

باشد! و ننـی کـه نئینـة     است، خود ذاتاً و خلقاً نارسا نمینموده است؛ ننی که از وی نارسائی سر بر 
هوشربای جانش زنگار گرفته و قدرت  تابانیدن نور محبت را ندارد، گناه از خود  نئینـه نبـوده بلکـه    

همـت نمـوده و تـالش ورزد، بـه راحتـی      بر وی عارض گردیده و اگر ـ   به دالیلیـ   این نلودگیها
ا را از اقلیم جان و حـوزۀ زنـدگانی خـود بـرون ریـزد، کـه خواهـد        خواهد توانست نه تنها همة ننه

ـاس خلقـت او بـر         توانست ننها را به خوبی، رسائی، و زیبائیهای نوازشگر بـدل نمایـد! چـرا کـه اس
بـرایش  ـ    باشد جهت و مالیم فطرت او می از ننبا که همگام و همـ   محبت بوده و بازگشت به نن
 نسان و پرجاذبه خواهد بود! 

ـا همسـرگرای خـردورز در مواقـ       به هر حال باورهائی از جن  ننچه نمد باعث خواهند شد ت
ـنم   نادری از ایندست، ببای روی بر تابیدن از همسر و پشت نمودنِِ به مهرورزی و تن دادنِِ  بـه جه

مهـری و   بـی  ،انگیز و رنببار بار، ییس تنهائی و بیگانگی و ناسازگاری، و ببای تحمل تلخای خفت
ـا او    بی ـا »مایگی، از بدیهای خود و یا او، از نارسائیهای خـود و ی ـای پنـداری،   « و از زنگاره و نلودگیه

ـا   گفتاری و رفتاری خود و یا او روی برگردانیده، کمر همت برای حذف و یا تعویض ننها به رسائی ه
 انگیز ببندد.   و زیبائیهای دل
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 معنیدار  فرارویِِ

 راه  فراروی  
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 اوجگیری
 

 فرارفتنِ از...

اینست که: اصل مهرورزی به شکلی بسیار بـد  باهمی  ها در حوزۀ حیات یکی از بدترین مشکله
ـابی  مورد ادعا و جانبداری قرار می و گـرایشِِ   گیرد و به گونة بسیار بدتری از حوزۀ شناخت و ارزی

 ماند! عملی دور می
شناسند! و هم توان میدانداری در ایـن میـدان    کنند که هم عش  را می می «گمان»اغلب جوانان 

ـیار          ست که عیناً درمی برانداز را دارند! این در حالی منیت ـا بـروز یـک حادثـه و امـر بس ـابیم کـه ب  ی
 کنند! شوند! و یا نسبت به وی ابراز عصبانیت و نفرت می رنبند و دلخور می اهمیتی از همسر می بی

ـناخته و  رننست که: نه اینان تا هنوز محبت و ارزش ننـ  ۀدهند نحوۀ ادعا و برخورد، نشان این ا ش
اند! و نه هم در جانشان به عنوان بهتـرین سـرمایة    فهم کردهباهمی  نقش و موقعیت ننرا در زندگانیِِ

هستیِِ واقعی اگر این سرمایه از ه ممکن در حیات انسانی و هوشرباترین تبربه، ریشه دوانیده است! چ
و  شناسی ارزشِِ دنیای زیست توانست ننرا به پای مسایل بی نمی شد، فرد اصالً و بالفعل برخوردار می
 اعتباری قربانی کند.
ـانی ارزش  « عش  باختن»باهمی  اگر در زندگانی ناپیـدا   یک اصل پذیرفته شده و به عنـوان نرم

 سازد؛ شفافیت ی که شکوفا میی کند؛ نزادگی میقرار گیرد، خود با نیروئی که تولید   مورد باور قلبی
ـار و   کننده، افسـردگی درویـدادهای دلسـر  تواند بـر همـة    نماید و...، می یی که پدیدار می و شادابی ب
زائی که روی به سوی جدائی، بیگانگی و تنهائی دارند، فائ  نمده و همه را به نفـ  شـکفتن    رنبش

 گوهر یگانگی حل نماید. 
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ـانگی( مؤیـد     همة واقعیت ها در رابطه با این نکتة بسیار دقی  و محوری )اصلِِ رسیدن به گـوهر یگ
ـاند؛ و زن را   از خـودش تارانیـده و بـه سـوی زن مـی     « حقیقت و ذات  مردانگـی » را ننند که: مرد کش

ـائی بـ کشاند. چرا که نه مردانگـی   و به سوی مرد می از خودش تارانیده« حقیقت و ذات زنانگی»  ه تنه
اند!  کمال خویش یابد و نه زنانگی. و لذا در جستبوی رسیدن به کننده می خود را کامل و کافی و ب 
ـان بـودنش،      منتها با روشی که با همة  نشنائی برایمان سخت بیگانه نموده و با همـة طبیعـی بـودن و نس

 نماید! سخت غیرطبیعی و مشکل می
ـالی فـرار      و ناتمام خویش مـی « خود  ناقص»مرد با رویکردنِِ به زن در واق  از   رمـد، از خـود  خ

 گوید تا به خودی کامل، پر و غنامند دسـت پیـدا کنـد. و ایـن      کند؛ و خودی نارسا را ترک می می
ـتن خـود   رساند که یافتن و پر شدن و غنی گشتن در اثر رمیدن، فرار  می پدیـدار  کردن و ترک گف

 شده و تا نن رمیدن و... صورت نبندد، از پر شدن و غنی شدن خبر و اثری نتوان یافت!
ـا پـر، کامـل و غنـی       یان مهرورز در هر نگرش و گرایش خود مـی ااز اینرو همسرگر ـند ت کوش

و در ـ  باشد، خود شوند. و چون اینکار جز با رمیدن و فرار کردنِِ از خود و هوسهای خود میسر نمی
ـائیم کـه: در      را وداع میـ   همان خود ناقص بیهوده واق  ـان نم گویند. هر چند که شایسته اسـت اذع

واق  این حقیقت و ذات هر یک  از همسران است که در هر نن از طری  فرو نهادن خود بـه سـوی   
 رود. از نن، باال می ۀیگانگی و نرامشِِ نوازشگرِِ باال خزید ةاوج قل

ـته و همسـرگرایان محبـت   این فراگذاری و فراروی به ط پیشـه   ور متداوم و تا همیشه جریان داش
توانند خویشتن را از حوزۀ پرتالطم نن کنار کشیده و شراب تسنیم یگانگی را از غیر این  هرگز نمی
کنند، در واق   یی که به سوی یکدیگر می مهرورزانهسار مطهر طلب نمایند؛ ایندو، با هر نگاه  چشمه

ـا هـر کالمـی    یگانگی را نشانه می جکرده، و از دیگر سوی: اواز سوئی به خود پشت  بـه    روند؛ و ب
ـار و تفدیـه          دارند، تکه و قطعـه  سوی یکدیگر پرتاب می ـای دیگـری بـه ایث ـیش پ  ئـی از خـود را پ

که « گوهر و حقیقت زنانگی و مردانگی»ایستند! و این نیست مگر از ضرورت  انفکاک ناپیدای  می
از حوزۀ هستی و تشخص خود به سـوی  ـ   یابد چون به تنهائی خود را کامل نمیـ   بنابر طبیعت خود
در تحلیـل  نماید. با درخواست پوزش باید تیکید نمایم که این تالش و این طبیعت  دیگری فرار می

ور اصلیِِ همة خو حرکات، وجود داشته و نبشترین نگرشها  و شهوانی ترین نهائی، حتی در غریزی
دهد. و دقیقاً بر مبنای همین باور است که همسـرگرایان   همان امر فراروانه تشکیل میاین تالشها را، 
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روحانی و فراجسمانی شمرده و باورمنـد  مهرپیشه، نه تنها ریشه و اصل پیوند میان زن و مرد را امری 
ـاه کـه    تابد، نن را بر نمی« مادینگیـ  نرینگی»باشند که چون روح، امرِِ اعتباری و ظاهری  می مـرد  گ

« قیـد »کنـد کـه    باشد، احساس مـی  می« مرد»خود شده و باور کرد که واقعاً فقط « مردانگیِِ»متوجه 
 یابد! و زن نیز. مردانگی او را نارسا و در نتیبه فقیر ساخته و الجرم خود را تهی می

رهیده و کمال بودن را در خود محقـ   « مادینگیـ   نرینگی»خواهد تا از مرز  چون می از سوئی
کنـد کـه نن چیـز بتوانـد خـالء و کمبـود وجـودی او را         تازد و فرار مـی  سازد، به سوی چیزی می

 برطرف نماید. 
ز اینست که در این فرایند، فرد ا نماید ننچه در این رابطه به شدت قابل توجه و عنایت  شدید می

کـم  »ادن، از طریـ ِِ  به کمال، غنا و نرامش دست نیافته، بلکه فقط و فقط از طری  د «گرفتن»طری ِِ 
گردد. از اینرو، هم از نظر معنوی  است که نن هدف محق  می« کردنِِ از خود و به دیگری افزودن

 (پشت کردن به خود و روی نمودنِِ به طـرف... و وجودی )از طری  رمیدنِِ از خود، وانهادنِِ خود، 
التـذاذ در گـروِِ لحظـة    دهد و هم از نظر مادی. چه در تالشهای جنسی، اوج لحظـة   بخشد و می می

باشـد. و لـذا اسـت کـه اگـر امـر        بخشیدن، خالی شدن، از خودن برون ریختن، پـر کـردن و... مـی   
بیند که گونة ویژه و  نیابد، نه تنها تلذذ دچار اختالل شده و زیان می ن و... تحق دبخشیدن و خالی ش

ـاخته و نورانیـت و   ظن و... جان ط کامالًًَ معینی از دلزدگی، ییس، نفرت، بدبینی، سوء رف را تیره س
 نماید! جاذبه و نرامشِِ نهفته در یگانگی کامل را تهدید می

محـور، درسـت    ارزد اینست کـه همسـرگرایان محبـت    ننچه در این رابطة ویژه به تذکرش می
اشتیاقی نتشین داشته و احکام و قوانین غنابخش  همانگونه که به اصل عش  باختن و رهیدنِِ از خود

ـایر حقـوقِِ امـر     نهند، با همان اشتیاق و احساس التزام حاضر می نن را گردن می باشند تا به احکام س
همسرگرایی، گردن نهاده و مفاد هرکدام از ننها را در حوزۀ زندگانی خود تبلور بخشیده و محقـ   

 همیشـه: از ننچـه دانـی و دارای ارزش دسـت دوم، سـوم و...       سازند؛ منتها با این تفاوت کـه بطـور  
ـالی بـوده و دارای ارزش دسـت اول در زنـدگانی       می ـاهمی   باشد، به نفـ  ننچـه ع  اسـت، چشـم   ب
ـا نزاد بـوده و از    « ح ِِ همسـر »اند که  پوشند؛ به طور مثال: اینان باور نموده و گردن نهاده می اسـت ت

ـاس مـورد    ـیدن لب ـای مـوردنظر، بهـره      نظر،نزادی خود برای پوش ـتن بـه ج ـای   رف وری از خوردنیه
ـا   « ح ِِ همسـر »مند باشد؛ درست به همانگونه که  مراوده با افراد موردنظر و... بهرهموردنظر،  اسـت ت
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تر، معرفت و دانشی  تر و بخشنده ئی زالل برتر، عاطفه نزاد بوده و از نزادی خود برای کسب فهمی
 مند باشد؛  مطهرتر بهرهدلی مهرورزتر و روحی واالتر، 

 نوازتر ئی بهتر، وسایلی رنگین و چشم نزاد بوده و از نزادی خود برای تهیة خانه که است ح  همسر

ـتن    سر است تا نزاد بوده ومو... بهره گیرد، درست به همانگونه که ح  ه از نزادی خود بـرای داش

بــارتر و تســازتر، الف تــر، هماهنــگ تــر، خودگذرانــه تــر، دلنــوازتر، دهشــمندانه ای عاشــقانه یانگزنــد

د بوده و قنرامشبارتر بهره گیرد! اینان و امثالِِ اینان حقوق و توقعاتی است که همسرگرایان بدانها معت

محور  محق  سازند؛ منتها خرد و بصیرت برای جان محبت نورزند تا در حوزۀ زندگانیشا تالش می

ساخته است که مرتبة وجودی و ارزش واقعـی  و مدلل ننها این نکتة هوشربا و دلکش را مکشوف 

وری  ح  نزادی و بهـره »و قابلِِ دریافت هرکدام از این حقوق متفاوت بوده و هرگز و به هیچروی 

ـین    « تر و... تر، دقی  برتر، روشن  از داشتن دانش و فهمی ـیدنِِ لباسـی رنگ ـتنِِ پوش تـر،   فدای ح  داش

و بدون داشتن  اولی به گوهر ذات  ننها مربوط بوده کنند! چرا که ح  گیرتر، جدیدتر و... نمی چشم

توانند؛ ولی بدون داشتن مثالً فالن نـوعِِ   نمیفهم و عاطفه و محبت و بخشندگی و... اصالً ندم بوده 

ـای      حالی است که همسرگزینان تملـک  ویژۀ از لوازم، لباس و... چرا. این در پیشـه، بـه دلیـل بالهته

از تبربـه   در مسیر بیگانگی و جدائی قرار گرفته و به دلیـل اینکـه   هنگرشی و گرایشی، به دلیل اینک

که فقط با رهیدن از خـود و سـفر کـردن بـه کـوی مهـرورزی و...       ـ  کردنِِ عش ِِ فعال و دهشگرانه

ـان مـی     میـ  باشد ممکن و میسر می ـاهده    هراسند، هر زمانی که پای حقوق یاد شـده بـه می  نیـد، مش

ـابتر،    برانگیز، حقوق واالی درونذات خـود )دانـش بهتـر، عاطفـه     شود که با حماقتی ترحم می ئـی ن

تر، ایثاری بیشتر و دلی مهرورزتـر و...(   یی پرشکوه تر، نزادگی خالقیت برتر و شکوفاتر، دلی پالوده

ـاس، حـ      ارج و برونذات  کم مایه ، کمیرا فدای حقوق بدو یی همچون ح  پوشیدن فالن مـد  لب

مادی از مد رونده، ح  رفتن به فالن محل و محفل زودگـذر و... کـرده، در   داشتن فالن نوع لوازم 

 کنند! عمل از حوزۀ نورانی یگانگی و محفل قدسی ان  و... فرار می

 
 دار فرارویِ معنی

بنیان نبوده بلکـه   تخیلی و وهم نماید اینست که: فرارویِِ اینان امری ننچه به شدت قابل تیمل می

مدار، مدلل، هدفمندانه و در یک کالم: عمیقاً معنیدار. زیرا اینان در  ارزش امریست واقعی، انتخابی،
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دانند از مرزهای جسم و نیازهای اولیة جسمانی گذر کرده ممکن و میسر نبـوده و   عین حالی که می

ـند کـه: مـی    توان بطور کلی از حوزۀ جسمانیات نزاد شده، عمیقاً معتقـد مـی   نمی تـوان از مـرز    باش

بنیاد جسم، نیازنماهای مادی و مرتبط با جسم و... بطور نگاهانـه، نزادانـه و    ارج و وهم نرزوهای بی

ـان  ـ  های فراجسمانی وده، انرژیهای خود را صرف زمینهمگزینشی عبور ن از قبیل دانش و هنر و عرف

ذر از ناپذیر نن، گ نمود. و اینکار یعنی با حفو مرتبة جسم و نیازهای جدائیـ  و عش  فعال استعالئی

ها و امکانات هوشربا و استعالئی روح نمودن و از طریـ    تبلور ظرفیت ةهای جسمانی را وسیل زائده

 روح و واالئیهای نن، به نوعی یگانگی راستینِِ معنوی و روحانی رسیدن. توجه به 
الزم به تذکر است که این فراروی به سوی یگانگی، غیر از گرایشِِ منفی و دردانگیزی اسـت  

خود، عمالً به نداشتن ایمان و اعتقاد  ةباخته پیشه ساخته، یا بواسط هویت« همسرگزینان»ی از که برخ
ـتقالل فکـری و عملـی و     می« نویزان»خود را به هستیِِ دیگران  نمایند و یا به دلیل از دست دادن اس

ـنشِِ ارادی و عملـی خـود را از دسـت       هائی قابل اطمینان به زمینه نداشتن تبربه  های متعالی، هـم ک
ها و ابعاد مختلف زندگانی،  دهند و هم از دیگران را! و مثالً از همسر خود توق  دارند تا در زمینه می

ـین  همچون کودکی ناتوان یاری و مددکاری نموده، و در صورت نیافتن ننانرا  و کسب نکردن چن
 نمایند! هم میمهری مت یاریهائی، همه را به بی

قابل تـرحم، فقیـر و نیازمنـد    ئی خود را تنها، تهی،  اینان که بطور ناشیانه، غیرمدلل و پندارگرایانه
ـار   می یابند، نه برای فعال ساختن جریان محبت خود، بلکه برای پر کردن خالء وجودی و فقر رنبب

دهند! و این  وجودی خود قرار می برای رف  فقر« ای وسیله»خود، به دنبال همسر دویده و او را عمالً 
 یعنی: با نیمة دیگر وجود خویشتن برخوردی ابزاری نمودن!

« های فقط خود شان رف  نیازها و تیمین خواسته»اینان از امر ازدواج بر مبنای اصل  تلقی و ارزیابی
ها را  تحقیرکنندۀ نننگرشها و گرایشهای « نید؟! اصلِِ: چه گیر من می»قرار داشته و در کلیة شرایط 

ـیدن بـه      شکل و رنگ می ـانگی و شـهود   »دهد! اینان عمالً و بالفعل، امر ازدواج را نـه بـرای رس یگ
ـیله    « برانداز وحدتی هوشربا و جدائی ـال وقاحـت و دنائـت، نن را وس ای بـرای   خواسته، بلکه با کم

جدائی و برای تثبیت و تحکیم  در جهتکه عمالً و بالفعل ـ  بنیان خود بنمایش نهادنِِ امتیازهای وهم
 دهند! مورد توجه قرار میـ  و تداوم جدائی، فعال شده است

ـا، پـر کـردن         نگرش و ارزیابی ـاری بـر محـور رفـ  نیازنماه  اینان از امر ازدواج به شکل خبالتب
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ـا از   ـ   های وهمی خالء طریـ   اعتباری، رهیدنِِ از جریان تحقیرهای متنوع و... قرار داشته و برنننـد ت
مقام دیگری، ثروت دیگری، وجهة دیگری، دلبـوئی دیگـری،    اسم و رسم دیگری،»نویختن به 

ـارت و...   خـودی و  را از زیر شالق نن همه فقر و بیـ  و فقط خودـ  خود« پرستاری دیگری و... حق
 رهائی بخشند!

ـیز  داننـد کـه: ایـن     روزگاران اصالً نمی این در حالی است که این تبه ای، جهتـی  رویکـرد تالش
ـای خـود     (2)نور و جدائی  ویرانگرانه، تخریبی داشته، هم همسرش را به عنوان وسیلة تحقـ  نیازنماه

ینِِ دهد! هم خودش را! چرا که در این نگرش، همسرگز کشی و الجرم تخریب قرار می مورد بهره
همة توجه پریش، به گوهر وجودی خود و همسر خود توجه و گرایش نداشته بلکه  زدۀ هویت فاقه

ـائی کـه بـه       همسر می ةو تالش او معطوف چیزهائی است که از ناحی تواند عایـد وی گـردد! چیزه
اند! زیرا: اصلِِ نگرشِِ  ها سربر کرده مصرف رسیدن و الجرم تخریب شدن از عم  طبیعت  ذاتیِِ نن

ـیاء و امـور   ابزاری داشتن به همسر، چون عمالً هویت او را از مرتبة انسانی تنـزل داده و در مرتبـ   ة اش
باشـد،   ترین و عزیزترین بعد وجودی او می ترین و شریف خود به نفسه، تخریب عالیدهد،  قرار می

و نه برای ـ  ندیگز و الجرم کاهیدنِِ از وی برمی« گرفتن از وی»جا که همسر را برای  در ثانی، از نن
حرمــت، ارج و عــزت  عمــالً او را در موضــ  مصــرف و تخریــب قــرار داده، ـ    بخشــیدنِِ بــه وی

محور نماید. همانگونه که چون این نگرش و گرایش بر  وجودیش را به ریشخند گرفته و پایمال می
ـا خـود را     انگیـز تـالش مـی    اشته و طرف با بالهتی رسوائیقرار د« امتیازگرائی» « همسـردار »نمایـد ت

ریب و تالشـیِِ هویـت   مالک همسر خود( تلقی کرده و ممتاز معرفی نماید، عمالً به تخ و)صاحب 
 منبر خواهد شد!« هردو طرف و اصلِِ گوهر یگانگی»

 
 راه  فراروی

 های لطیف و دقی  بزرگواران عالم بخوبی سار گرایش و در سایه نگرشهاهمسرگرایان در پرتو 

ـانگی    و سـکر حکمـت   بدیل اند که: یافتن و برخوردار شدن از زندگانی بی متوجه شده جـوشِِ یگ
ـادی و        ـاهراً معمـولی، ع ـای ظ ـای هوشـربای کاره دقیقاً در گرو توجه به ظرایف، لطایف و زیبائیه

                                                           
را بارترین گونة ممکن نن، یعنی در کنار هم بودن ولی از هم نبودن، با هم نبودن، همدیگر  ـ ننهم از بدترین و شکنبه2

 نپذیرفتن، احساس همزبانی و همدلی نکردن و...
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هید امر و هید کاری معمولی و طبیعی نتواند بود! چرا کـه او   «انسان» طبیعی است! هرچند که برای
 نماید.  خود را انسان و کارهای خویشتن را انسانی قلمداد می

ـالی و        به هر حال، اگر ـیار ع ـیار دلکـش، بس ـا، بس ـیار زیب خوب دقت شود: ننچه در نظر اول بس
ـادی و غیرطبیعـی   »ظریف و در یک کالم  ـان     مـی « غیرمعمـول، غیرع نمایـد، در واقـ  از درون هم

یابانه، زیباشناسانه و در جیابانه، ظرافت ی که بصورتی دقیقهی جوشد! منتها، عادی ها می لی و عادیمعمو
ـثالً همسـرجوئی در نظـر اول، امـری معمـولی و       عین حال  بخردانه مورد توجه قرار گرفته اسـت! م
های وجود  ئی با همة هنرمندی و اشتیاق صمیمانه، همة دروازه نماید، اما این امر که: دلداده طبیعی می

 گشاید! خود را به روی دلدار می
 دهد! را در ژرفای قلب خود جای میاینکه او 

 کند! جواز ظهور و عبور صادر میـ  ولو به هر قیمتـ  های او شکوفایی خواستهاینکه به جریان 
ـاً ه   با همة عالقه و توان به سوی او پرتاب مـی  واینکه خود را از یاد برده  مـة ایـن   کنـد! و... واقع

ـادری      باشند، نیا از درون همان امر ظاهراً معمولی نمـی  موارد غیرمعمول می ـند؟! اینکـه هـر م جوش
ـیار    خواهد، در عین حالی که بسیار معمولی و طبیعی مـی  دهد و می خود را شیر میفرزند  نمایـد، بس

 غیرعادی هم است. 
ـات    متوجـه شـده   به هر حال، همسرگرایان بخـوبی  ـاهمی   انـد کـه در حی  ارزش،  ید امـر بـی  هـ ب

ـا توجـه جـدی و پریـدن بخردانـه       حرمت، بی بی ـا ب و  قدر و معمولی وجود نداشته و شایسته است ت
ـاهراً معمـولی و طبیعـی       های مضـمر در زمینـه   هدفمندانه به ظرایف و لطایف و زیبائی ـایی کـه ظ  ه

انـد کـه در    نماید، عظمت، شکوه، جاذبه و واالئیهای غیرعادی را تبربه کرد. اینان متوجه شـده  می
ـان  باشند که پای را می بزرگ نمیمسیر یگانگی، این سنگهای  ـایی  نزارند، بلکه دقیقاً هم انـد کـه    ه

زننـد،   های درشت نیستند که زخمش میرسند! و این خار ظاهراً ناچیز و معمولی و عادی به نظر می
 اند! هائی هستند که به تهمت معمولی بودن گرفتار نمده بلکه همان

ـام و نداب درسـت شـده و هیبـت پیـدا کـرده، چـون خـود             واق  امر اینست کـه: حفـو احک
ـین در   ؛ لذا هنـر همسـرگرایان دقیقـه   «خودبخودی و اثر ناپیدا»بند، کاریست تا را بر نمی  احترامی بی ب

ـام و ندابـی   ـاهر     اینست که با همة هوش و اشتیاق متوجه حفو حرمت و حریم احک ـتند کـه بظ هس
 نمایند.  معمولی و عادی می
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بده! در را  ام را شیر و پرورش اینکه به همسر دستور داده شود: برایم نب بیاور! غذایم را بپز! بچه
 باز کن و...!

ـای خـود را    اینکه همسری بدون توجه به روحیة همسر و وضعیت حاکم بر ذهنیات و عینات او، پ
زدایانه  شکنانه و ارج به استقبال بلند نشده! و یا با او، با صدایی حرمتـ   به سویش دراز نموده و یا جلو او

 گپ بزند!
 گوئی شود!حترام نشده و بداـ  ولو که نه خوبندـ  اینکه از بستگانش

شود، همه نـزد   هتاینکه به جای گفتن از رسائیهای همسر و بستگانش، به نارسائیها توجه و پرداخ
ـادی      ها! می ها و معمولی ئی از... عادی عده ـار غیرع ـا را   نمایند! اما شـکوفائی زهـرنگین امـور و نث ه

 دهند! پرورش می
پیشـه خـود را موظـف     بینش است که: همسرگرایان محبتو دقیقاً بر مبنای همین مایة از باور و 

و ـ    یابند تا به امور جزئی و زیبائیها، ظرافتها و لطافتهائی که در امور متنوع زنـدگانی نهفتـه بـوده    می
ـته    ـ   ممکن است که مورد عالقه و توجه همسر باشد ـادی داش ـاً غیرع توجه داشته و برخوردی واقع

ـا      عملیباشند! اینان در زندگانی شعار  شان اینست که: امور ظاهراً ساده و معمـولی را جـدی بگیـر ت
 ننچه واقعاً غیرمعمولی )ملکوتی و ربانی( است تحق  پیدا کند!
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 گوهر یگانگی
 

باشد که: این امر در ذات   امر ازدواج مؤید این واقعیت عینی و انکارنابردار می ةداننبررسی بینشم
ـتنِِ بـر خـود، نـوعی گـریختنِِ از       خود نوعی رهیدنِِ از خود، نوعی نزادی از خود، نوعی دیده بس

ـافتنِِ خـود، نـوعی غریـب     خود،  نوعی مییوس بودنِِ از خود، نوعی ناباوریِِ به خود، نوعی خالی ی
باشـد؛ همانگونـه    مـی  (2)یافتن خود، نوعی فقیر و نیازمند یافتنِِ خود، نوعی ناقص و نارسا یافتنِِ خود

نوعی  برنوردن از نوعی کمال، از ای از فرار کردن، دویدن و سر که از دیدگاهی دیگر، دقیقاً گونه
ـاس     باروری، از نوعی نزادگی، از نوعی خودباوری، از نـوعی دیـده   ـائی، از نـوعی احس وری و بین

 باشد.  اعتماد و امید، از نوعی سرشاری، از نوعی نمایش ویژۀ هویت و... می
ـانی ممکـن اسـ     ت تحقـ  یابـد کـه    به عبارت دیگر: جلوۀ واقعی و انکارناپذیر این امر فقـط زم

ـاد شـده بـوده و فـرد، در           ـای ی  حرکت  هرکدام از دو طـرف عمـالً مبهـز و برخـوردار از ویژگیه
ـین عمـالً در بطـن تبربـه و         ئی عمیقاً درونی و اشراقی، نن تبربه  ها را واجـد گردیـده باشـد. زوج
نف  همان رابطه نتوانند به غیر از ـ  از دیدگاهی ویژهـ  ای از همانگونه که نمد بسر برده و خود رابطه

ئـی، از نن موقعیـت ویـژۀ وجـودی خـود       باشند؛ هرچند که خود نتوانند همچـون فیلسـوفان حرفـه   
همانگونـه  ـ    تعریف و یا تصویری روشن ارائه دهند. و این طبیعی است، چرا که این موقعیت ویـژه 

ـا کـل      وجودی )حوزۀ ناب عقالنی( به دلیل فراتر رفتن از یک حدِّـ   که اشاره شد و یگانـه شـدن ب
ـان وجـودیِِ      هستیِِ فرد، از قرار گرفتن در زندان مفاهیم و صور بیانی ابا داشته و خود بـه نفسـه، بره

                                                           
 ـ خودی که قبل از روی نوردنِِ صمیمانه و بخردانه به نن امر، عمالً حضور و ظهور دارد.2
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ـال           خود می ـان موقعیـت وجـودی قابـل انتق ـتن هم  گردد. از اینرو، جز از طریـ  قـرار گـرفتن در م
 باشد.  نمی

ـا،     «خـود » شود همان می« وانهاده»عمالً در این رابطة ویژه، ننچه  ـا، غن ـتی، معن  ی اسـت کـه هس
یی که: همة این واالئیها را برای خـود و   یابد؛ ننهم نه به گونه نرامش و غیرۀ خود را در دیگری می

گونه که همه را در متنِِ ظهورِِ همان پیوند و پویائیِِ همان رابطـه   ببوید! بلکه بدان« عالم انفصال»در 
ـپردن، خـود را در      قابل تحق  نمیجسته، و در بیرون از نن،  یابد؛ و این یعنی: خود را بـه دیگـری س

ـالم         دیگری یافتن و خود را بدون دیگری گم کـردن! دیگـری کـه هرگـز بـرای خـودش و در ع
باشد. و این  جدائی، معنایی نداشته و جز در متن حضور و تقرر و تحق  همان پیوند، قابل تصور نمی

ـامالً عینـی و     مؤید ننست که در این رابطة ویژه، موقعیت  وجودی هر یک از همسران به شـکلی ک
ی اهرگونة ویژه از احساسِِ خودی، احساس قدرت  خودی و احساس دارایی برقابل دریافت، فاقد 

ـار و فرارونـده در نن یافـت و دریافـت      خود بوده و جز تشخص و تبلور گونه ئی از یگانگیِِ غرورب
ـتیز بـوده و     « انفصالِِ»شود! یگانگی و وحدتی که با هرگونه تصور  نمی ـال س یکی از طـرفین، در ح

داند که برخوردار از ویژگیهای ذاتیِِ امر ازدواج  هستی و حضور خود را در بطن همان گرایشی می
 باشد.  می

ـتیِِ هریـک از همسـران،       تحق  این امر )ازدواج وقتی در مرتبة کمال خود باشـد( در عمـ  هس
ـاج     نورد که هرگز حاضر نمـی  وجود میابتهاجی کامالً ویژه و منحصر به فرد به  شـوند کـه نن ابته

از نن معاوضه نمـوده و دسـت از نن موقعیـت     تر ارج نوازشگر و هوشربای را به چیزی کمتر و کم
کنشی و همداستانیِِ کامـل( بردارنـد، چـرا کـه در ایـن موقعیـت ویـژۀ         ویژۀ وجودی )همدلی، هم

فرار کرده ـ  اعم از جسمانی و روانیـ  خویش وجودی، هر کدام از همسران، از حوزۀ وجود فردی
کنـد! و ایـن یعنـی:     و فراتر رفته و با حل شدن در هستیِِ دیگری به نوعی از یگانگی دست پیدا مـی 

ـاس و       رهیدن از بیگانگی و دوگانگی و رسیدنِِ به یگانگی. چرا کـه در ایـن فراینـد، هرگونـه احس
ـا کـه    رسیدن به یگانگی بدل می پندار بیگانگی و دوگانگی عمالً به شور و شوقِِ شود؛ ننهم تا ننب

« جـز مـن  »و « من»، «او»و « خود»اعتباریِِ ـ   پندار دوگانگیِِ جنسی )مرد، زن؛ نرینه، مادینه( و وهمی
گردد. هم از اینروست  و... در جوهر تالش برای رسیدن همه جانبه به یکتائیِِ کامل، حل و فانی می

باشند تا خـود   هرکدام از همسران، با همة توان و تالش برنن می که در لحظاتی ویژه و از ایندست،
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ـای جسـمانی نن   تـالش را در دیگری گم کنند! حل کنند، و یکی کننـد و...! و ایـن، هـم در     ـا   ه ه
به ـ  ، هم در تالشهای روانی ننان. و لذاست که اگر خوب دقت شود، تالشِِ هر کداممشهود است

ـا از خـود چیـزی ببخشـد، بکاهـد و      ـ  نط  ذاتیِِ حیاتصورتی کامالً طبیعی و منطب  با م برننست ت
ـاً در    از یک طرفبرون دهد و از طری  همین کنش، بر دیگری بیفزاید. و این یعنی،  خـود را عمیق

ـافتن! از دیگـر طـرف      ، در ایثار، در بخشیدن، در از خود سفر کردن و تهی شـدن و رهاشـدن و... ی
 که جز جلوۀ نخری از هستیِِ خود  او نتواند بودـ  دنِِ دیگریسرشار کردن، غنی ساختن و بارور کر

یافتن! و از سوئی، حقیقت و اصل هستی، تشخص و حضور فعال و معنادار خـود را در کلیتـی بـه    ـ 
ـتن         ـاختن، و نیـز جس ـیدن و غنـی س جستبو نشستن که خود چیزی جز رهایی از خـود، جـز بخش

 باشد! خویش در جلوۀ ظاهراً برونی خویش نمی
ـتن از حـوزۀ تبربـه      ـاگریز حیـوانی و       اینگونه بودن، به دلیـل فـرا رف ـیار سـطحی و معن ـای بس ه

ـادجوش فـردی، عمـالًًَ     احساسهای خام و یک طرفة محبوس در زمان، مکان و زبان و اغراض اعتی
ـال   (2)«اصـلِِ مالکیـت  »اشراقی و هوشربای ننانی کـه از ایـن رابطـه     ةخود را از دسترسِِ تبرب  را دنب

و ولو که در حـد شـرع   ـ   د، دور نگهداشته و حتی از تن در دادن به احکام و روابط  تفسیریکنن می
ـافتی   ابا میـ   تفسیرهای ظاهراً عالمانه و... ورزد. چرا که حقیقت وجودی این امر، امری ذوقی و دری

دانیم که امور ذوقی و اشراقی، به دلیل لطافـت وجـودی    باشد و نه گفتنی و شنیداری؛ و همه می می
ـا گـوهر     ـ   مقررات فکریخود، تاب  احکام و  که بیشتر با مفاهیم اشیاء و امور سروکار دارنـد و نـه ب

ـات مقولـه     های فکری گرفتار می نبوده، نه در زنبیر مقولهـ   ها حقیقت  نن ـای   نینـد و نـه در چوک ه
واقـ   گردد، در  ای از جلوات وجودی این امور می ای و جنبه جلوه بیانی. یعنی اگر کالم متعرض به

 خود  کالم، عذر تقصیریست در پیشگاه حضرت  ذوق و اشراق! و ادعای سراپا افتخارِِ اینکه: دریـن 

 ان بیخودی مدعاست!بجا ز
 
 
 
 

                                                           
 نماید! جلوه می« سرداری هم»ـ که در این مورد ویژه در چهره و هیلت  2
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 برهانی ملموس 

اگـرش  ـ    این فعل رساند که می« + گرایی(2)همسر»از منظر زبانشناسی کاربردی، نف ِِ ترکیبِِ 
فراشیلی  شیلی و خواه خواهگزینشِِ یک چیز، ـ   مسامحتاً بتوان فعل نامید، منتها به عنوان یک روش

حداقل باید سه امر )گزینشگر، فعـل  « گزینش»باشد؛ چرا که در امر  و از جن  امور غیرمادی، نمی
گر، نقش محوری داشته و  ِِگزینش و گزیده شده( تحق  پیدا کنند. و این، مؤید ننست که گزینش

دهـد! و ایـن    از دسـت مـی  ـ  به نف  موضعی ابزاریـ  گزیده شده، اصالت و موض  محوری خود را
این! و این، خالف منط  ذاتیِِ، حیاتی و متناقض با منط  همسرگرایی است. چرا که « او برای»یعنی: 

ست. زیرا که نف  عمل در از گزینش ا« رهایی گزینش»گر گزینشی هم در کار باشد در این امر، ا
؛ پرکردن است، غنی و سرشار و شاداب و سـرافراز کـردن اسـت؛ بـر خـود      (1)استواق ، بخشیدن 

ـتی  زدائی کردن و بلکه به مفهومی دیده بستن است؛ از خود مالکیت زدایـی کـردن    کامالً ویژه، هس
 است برای تحق  هستی و هویتی برتر!
ـ   کامالً خاص و معینی از فراروی است که در صق  امر استعالبه عبارتی ویژه، همسرگرائی گونة 

ـا نن را مـورد       ـ  وقتی در کمال پویائی قرار دارد و فرا رفتن قرار گرفته است. لـذا هـر وقـت بخـواهیم ت
ـا   تحلیل و تفسیر بیانی قرار دهیم، نه تنها باید از خود  نن برون شویم و فاصله بگیریم،  بلکه الزم اسـت ت

ـازی و   اال و واالئی که بساطت  وجودی او قرار دارد فرود نمده و با کمک دستگاه مفهـوم از مرتبة ب س
ـارات محبـوس و محـدود       های مربوط به  پردازی قالب ـار و عب ـان، او را در قالـب افک تفکر و سپ  زب

 نتواند بود.  ـ  به مفهوم دقی  کلمهـ  نمائیم. روشن است که این، هرگز نن
ـان ) به هر حال، همسرگرای ت موجـودی  = عالیبوی به دلیل اینکه: از سوئی خود را به عنوان انس

ـتعدادهای بشـکوه فراطبیعـی      های بی برتر( شناخته و بر امکانات وجودی، ظرفیت بدیل علـوی و اس
ها  نمدهای بسیار گرانسنگ  گرایش به این ظرفیت سوی: چون با پیخود نگاهی داشته؛ و از دیگر 

ـا جهـت شـکوفائی و       نمدها و بکارگیری  و پی ـانیده و خـود را ب این استعدادها و... نشنائی بهـم رس
ـار     همسو نموده است، تالش میباهمی  معنیدار منط  حیات ـلیم اصـلِِ برکتب کنند تا بطور مداوم تس

چرا که باورمند است: قانونمنـدی  منط ِِ تعالی حیات و بناگریز، اصل فراکشانندۀ همسرگرائی باشد. 

                                                           
 ـ هم+ سر+ گرایی.2

 ساز! کلِّّّ یگانهـ نن هم بخشیدن خویش به عنوان یک طرف نن 1
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وریهای  هم تا رسیدن به مرتبة یگانگی و بهره لِِ فراکشانندۀ حیات و هویت، نناین منط ، ضامن اص
ـا،         چند ساحتی، از ظرفیت ـان را از لغزیـدن بـه دام زیانه  ها و امکانات موجود در ایـن امـر بـوده، انس

ـتقبال کـردن، از شـکوفاییِِ     از کند. و این یعنی  ها، تنهائیها و... صیانت می دلهره مسیر کمال خـود اس
ـترش و ژرفابخشـی و    منیت خود دفاع کردن؛ شادابیا و نشاط وجودی خود را نبیاری کردن، گس

 جانبة خود یاری رسانیدن.  بالندگی و نرامش همه
ـا همـة وجـود      اگر ننچه را نمد، مبین منط  درونی و وجودی این امر به حساب بیاوریم، بایـد ب

اذعان نمائیم که: هرگاه فردی در جهت خالف این منط  و احکام تعارف نابردارش عمل کرده و 
ـتیمند ـ   مثالً بخواهد فقط خود را ـتن و نفـ ِِ اصـل پیونـد      ـ    به عنوان یکطرف  این امر هس ـای م بب

تنِِ غنابخش و معنی دهندۀ پیوند را هدف قرار دهد، در واقـ ، عمـالً در   ه و یا چیزی غیر از متگذاش
ـای بیشـماری در    مسیر جدایی، بیگانگی، تبزیه، تخریب و تالشی عمل خواهد کرد! و این را نفته

 انگیزش نشنائی دارند.  باشد که همه، با برخی از مظاهر نفرت های گوناگون می حوزه
 
 انگیز ای دل دقیقه

های  شناس به فرایند وجودی پدیده محورانه و شایستة یک هستی بینانه، نرمان ژرف اگر با دقتی
ـا از      این دقیقة دلملکی و مُلکی عطف  توجه نمائیم، متوجه  « خـود »انگیز توانیم شـد کـه: همـة اینه

 دونـد! بـه جـز خـود فـرار       )خود  محدود  نمودی( به جز خود )اویی شایستة گـرایش و روش( مـی  
 کنند؛ برند؛ به جز خود تکیه می جز خود پناه می کنند؛ به می

کاهنـد! همـه    گریزند! همه از خود مـی  باشند! همه از خود می همه، خود را در حال وانهادن می
 بخشند و همه روی به سوی دیگری دارند! دارند! همه خود را می هی میتخود را 

ترین  به حیوانیـ   حتیـ   دقتی شایستهباشد که اگر با  این دقیقه از قدرت و شمولی برخوردار می
نظر افکنیم، متوجه خواهیم شد که: این حکم به « همسرداری و جنسی»های  سوزترین رابطه و شرف
 باشد! وهمی، خیالی و اعتباری جاری می« اویی»نف  

ـانگی و جـدائی و    گوئی که این موجودات چیزی به جز همان گوهرِِ رهیدنِِ از دوگانگی، بیگ
انـد! یـک روشِِ    اند! یک وضـعیت و حالـت   باشند! گوئی عین همین دوش یگانگی نمیرسیدنِِ به 

ای که: خـود، جـز فـرارِِ از     اند! رابطه نابردار و یا عین همان رابط اند! یک رابطة وصف همیشه جاری
 باشد! خود و دوشِِ به او نمی
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و درین رابطه نیز، در  کنند! ای از مراتب وجودیشان فرق می ها، در هر مرتبه «او»هرچند که: این 
گریـزد! اوئـی کـه     ویژه مـی « اویی»ئی، هر یک  از فراروندگانِِ از خود، به سوی  هر موطن و مرحله

همان موطن و همان مرحله؛ حضورش را اعالم و اعالن نمایـد! اویـی    ةتواند در جلوۀ یگان فقط می
ـانگی( بـه   یمان نجز در هباهمی  نةاتوان در زندگانی بخردانه و فرارو که هرگزش نمی ینه )نیینة یگ
 نظاره نشست!

ـیرین و     می و خرمی ئی از نشاط، شادابی نف  این تالش هم فرد را به گونه ـیار ش رساند کـه بس

های وهمی، ناخن  ئی از نزادگی. به طوری که از نن پ  چنگال دلهره باشد؛ هم به گونه مطبوع می

ـا   رسد. چرا که همـة نن  بنیان خیالی بدانها نمی عقدهمایه و  های حقارت تلخی های اعتباری و ناامنی ه

بند  خود بودن، از احساسِِ منیت کردن، از برای خود خواستن، از به سـوی خـود دویـدن، از    از: در

همچون احساس ضـرورت  مالکیـت کـردن،    ـ  ها احساس ضرورت  خود بودن و نتایج و تبعات نن

داند که مایه و پایه و نبشـخور همـة    د! و که نمیشون پدیدار میـ   احساس ضرورت محور بودن و...

های گزندۀ اعتباری و  زای و زمینه های بدبختی انگیز اوهام، تخیالت، کژفهمی های توهین این مقوله

  !باشند؟ های حقارتبار نمی عقده

همسرگرایی: رهیدن از خود، خالی شدن از خـود   لی است که شرط اصلی و اساسیااین در ح

ـائی     باشد، که همسرگرایان محبـت  ساز می و دویدن و حل شدن در نن کل یگانه ـتنِِ ره  پیشـه در م

ـاه نن     ده و جسمیت میانن دیگری سراغ داز خود و دویدن به سوی  ـا در پن ـند؛ ت  زادگـی و نبخش

مرتبت وجودی  ةای درنورند که شایست انگیسار نوازشگر نن دیگرگرائی، سر از نشنائی و یگ سایه

 ننان است. 

 
 گریز هنری رنگ

ـتن »، «برای همسر زیستن»، «با همسر زیستن»هنر هوشربای همسرگرایی در:  و... « در همسر زیس

ـانگی     ترعش  به فرا، فرا»بتواند از زندگانی  هویژ ةباشد. تا اینگون می رفتن، خدایگونه شـدن و بـه یگ

 را در هستی و حضور هرکدام از همسران متبلی سازد. « رسیدن
کنند تا با رهیدن از خود، خالی شـدنِِ از خـود و... نیـز     در این رابطه، هر کدام از اینان تالش می

. سازد نن عش ، نن واالئی و نن یگانگی را در دیگری متبلی ،های وجودی دیگری با افزودن جنبه
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زدودن، پالودن و از میان بردن هر ننچه به این یگانگی و عش  و فراروی و... ین یعنی تالش برای او 
 رساند.  زیان می

از گم شدن، انکار فردیت و نفی هویت و شخصیت کاملـه   باید به تکرار متذکر شویم که: مراد
مراد ننست که: هر جا پذیرش دگرگونی در رفتار، گفتار، انتخاب، واگذاری، تییید، رد  بلکه نبوده

را تهدید نکرده ـ  و نه انانیت  حماقتبار موجودی دوپاـ  و قبول و غیره، فردیت  راستین و معنیدار انسان
ـترش نن، و در نتیبـه، در جهـت تقویـت، شـفافیت، لطافـت و         و به عک  در جهت رشـد و گس

ئی برکتبار گوهر یگانگی قرار داشت، انسان با کمال صمیمیت و خوشبینی و... تغییر را پذیرا شکوفا
و  شده، از موض  قبلی خود ناپدید )گم( شده و خود را در موض  کمالمند  جدید به تماشا گـذارد. 

 بار و شکوفا سازندۀ او.  همسر و خواست غنامند، کمال ۀاین یعنی: گم شدن در ارادۀ فراروند
واق  امر اینست که همسرگرایان مهرپیشه، فقط از طری  پذیرشِِِِ همین روش اوالً به فردیتی برتـر،  

ـانگی دسـت پیـدا       کنند! و ثانیاً بـه گونـه   ست پیدا میتر د فعالتر، پربارتر، و پرجاذبه  ئـی از همـدلی و یگ
 کشد.   و نابودی میهمزبانی و بیگانگی خط بطالن  کنند که به اشکال و صور متنوع تنهائی، بی می

کند این نکتة  به عبارت دیگر: ننچه تداوم همیشه شکوفای یگانگی همسرگرایان را تضمین می
باشد که: اینان با همة صمیمیت، اشتیاق و نیرومندی متوجه رشد نیمة دیگـر خـویش    دقی  عملی می

ـاس دارد؛ هم از دام  باشند. و این امر، هم خود ننانرا از توجه به خود  تنهای نارسا باز می می  این احس
، هنوز بقایایی از چه در این احساسهمسر مشاهده نمایند! « کنار»را در « خود»دارد که:  نزادشان می

ت و انانیت وجود دارد! در حالیکه همسرگرای گم شده در محبوب غرقِِ در وی بوده و مستغرق یان
 باشد! را از خود خبری نمی

دهد اینست کـه: ایـن    از خود تبارز می بگونة ضروری و حتمیننچه طبیعت ذاتیِِ چنین روشی 
ـانگی اسـت   ندستة از همسران یکدیگر را شکوفا سازند! یکدیگر را از بند هرن چه مادون گوهر یگ

ـانی وجـود بهـره    نزاد کنند! یکدیگر را به گونة حیرت ـارور    جوشی از امکانات علوی و رب منـد و ب
طهارت و جالل و زیبائی و  طراوت و ر عزت و احترام وجوی یکدیگ سازند! و برای جان یگانگی

 د نمایند!یشکوه و غنا و نرامش و غیره تول
ـان معشـوق ازلـی     پـرده از   (2)و فقط در چنین حالتی است که معنای ظریف و لطیف و عمیـ  بی

                                                           
 119... بقره ـ ِنسالؤُُکْم َحْرٌث َلُکمْ ـ 2
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شود که: هر  ئی از جمال هوشربای خود کنار زده و انسان در پرتو نن اشراق ربانی متوجه میجگوشه
ـانی دیگـری و نغـوش پـرورش نخـری          «زمرین »یک از همسران   رویـشِِ هویـت و فردیـت  رب

ـیده    گردد! در عین حالی که هر کدام زاهدان رشد و تکامل و پیـدایش هویـت    می بـه فردیـت رس
 خویشتن است.

ـان را تضـمین و شـکوفا       در این راستا، ننچه فردیت معنیدار و فراروندۀ هرکـدام از ایـن نزادگ
ـان    مضاعف مـی کرده و در محل خودش کمال و زیبائی و طراوت و پاکی و شفافیت  بخشـد، هم

 های گوهرینِِ نهفتة در نن.  تالش بینشورانة اوست در طری  همسرگرائی و مایه
ـا  پندارند که این نگـرش و گـرای   پیشة اسیر مالکیت می بالهتاینکه برخی از خودمحورانِِ  ش ب

ـته   « فلسفی وضروری دارد نفی فردیت وجودی همسرگرای، تالزمی»  گمانی است باطـل و برخاس
نف  تالش ـ  افزون بر ننچه تاکنون تذکر رفته استـ  ترش از خبث باطن خود ننان. و برهان روشن
ـاملی نن  ـانگی      و تیکید بر تالش و تداوم تک  جـوی   روش از جانـب هـر کـدام از همسـرگرایان یگ

 باشد. می
ـامالً ویـژه     به هر حال، این هنر باعث می ـاملی  »ئـی از   شود که زنـدگانی از گونـة ک ـادل تک ، «تع

هائی  و نرامش برخوردار شده، امکانات و فرصت  هماهنگی، هماسائی، همدلی، سرشاری، شادابی
تر  بخش تر، واالتر، نرامش تر، نورانی های ناب هماهنگیِِ بالنده را در زمینهپدیدار نیند که اینان، این 

ولو که ـ   مرز آن یگانگی محدود  معینتر وجودی خویش تعمیم بخشیده، و حتی: از  سازنده و غنی
ـانها     ـ  بسیار پرجاذبه و شیرین ـایر انس ـا س ـانگی ب ـاسِِ یگ والجـرم  ـ    گذشته، نخست به نوعی از احس

و  یی از یگانگی با اصل هسرتی و مبردا     سپس به شهود گونۀ ویژهدست یافتـه و  ـ   نیارزشهای انسا

ـا نانگاهانـه  ـ  همه چیز نایل نیند. امری که بخواهند یا نخواهند منط  حیات ننانرامعاد  ـ    نگاهانه و ی
عـدم گـرایش نزادانـة بینشـورانه، هـم      بدانسوی خواهد کشانید. منتها با این تفاوت که در صورت 

ـا    نهد و از حوزۀ برکات نن محروم می الهی خود را وامیـ   زندگانی ننان معنای انسانی ماند و هـم ب
ـتی     اضـطراب  ،ها ها، دردها، الم ها، دلهره کثیری از ناامنی ـا، بـدیها، زش ـا، تلخیه ـا و...  ه چونانکـه  ـ    ه

 همدوش و همراه خواهد بود!ـ  متیسفانه در مواردی مشهود ما است
انگیز تواند بود که: این روش و منشِِ همسـرگرائی، اوالً   این نظر بشکوه و تیمل ننچه نمد مؤید
ـتیزانه     ساخته و ننرا از میدان تبربه« هدفدار»اصل ازدواج را  ـاری و خردس های حقارتبار لـذی، اعتب
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 بـر سازد؛ ثالثاً  فید و شورانگیز میمسازد؛ ثانیاً اصل ضرورت انتخاب این روش را برهانمند،  جدا می
شود و  افزاید؛ رابعاً بدان عمقی عارفانه و خدائی قایل می بار نن می جاذبه و کشش و زیبائی شوکت
 سازد! انی برخوردار میفعرـ  ضمانتی عقالنی یخامساً تداوم و غنای وی را از بارها

ـیدن بـه همـة ایـن       ست که: تمام سرمایه این در حالی ئی که هر کدام از همسرگرایان بـرای رس
 باشد.  می «نخواستن»کنند، فقط  برکتها و نتایج و نثار حیاتبخش هزینه می سودها،

 دیـده   (1)گریزنـد و از ننچـه دارنـد    مـی  (2)چرا که اینان برای تحق  این امر، جـز اینکـه از خـود   
باشد. هم از اینروی که  کنند. و این قابل تیمل بسیار و باز هم بسیار می دوزند و... چیزی هزینه نمی می
  نش اصل هستیعین ـ   خودفراموشی و خودگریزی و از خود کاهیدنِِ ظاهری و نمادین»این در 
ایان، عمـالً  گرباشد. زیرا که همسر چیزی جز خودیابی، به خودرسی و بر خود افزایی مترتب نمیـ 

از طری  بخشیدن و کاستن از خود و دادن و ریختن بپای غیرخود، در واق  تمام هستی و دارائی غیر 
کـه دیگـر نن   « خودی»کنند!  از خود ساخته و در هستی خود ادغام میـ   به اعتباری کامالً ویژهـ   را

میان سود و تواند:  بلکه به مرتبتی از هستی رسیده است که می ،مایة تنگ ارج ناشناس نبوده خود بی
ـنش و    امتیاز قایل شـده و  ـ   و نه خیالی و اعتباریـ   زیان واقعاً وجودی و هستیمدار خود عمـالً بـه ک

 ساز بدل شده است! تالشی عزتمند و یگانه
 
 عبادی ی نش

ـادی »به اصل تیهل به عنوان امـری  « ایماندار»همسرگرایان  ـته، ننـرا زمینـه   « عب  ئـی تلقـی    نگریس
کنند که خداوند از طری  الطاف جلیه و خفیفه خود در برابرشان قرار داده است تا همچون خود  می
 دامنة محبت را گسترش دهند. ـ  جل جاللهـ  او

و تاجر زیرک و نورند که کاسب  به حساب می« مکسب و متبری»اینان زمینة همسرگرائی را 
ـالی و بـدون     کند تا هرگز مشتری وی از نن هوشمندش تالش می ـاع   بهـره جا دسـت خ وری از مت

از وجود  خودشان  «نن نیمة جدامانده»گاه که این مشتری  حیاتبخش محبت بیرون نرود! به ویژه نن
ورزیدن، خود شکستی بزرگ بـه   )همسر( باشد. چرا که در تلقی اینان، ناتوانی در امر گسترش مهر

                                                           
 ـ مراد همان خود  نارسا و فاقه زده است. 2

 باشند.  ست که مادون ارزش وجودی همسر می یئـ مراد از دارائیها1

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  22 ......................................................................................................................................... همسرداری و همسرگرایی ) گوهر یگانگی ( 

عشـ  ورزیـدن، شکسـت را    در شـغل شـریف   « کاسـب عابـد  »نماید که  حساب نمده و چنین می
 کشد.  را بدوش می پذیرائی نموده و بار خبلت و ناکامی

همسرگزینان طماعِِ خودمحور که از دهش محبت بیمناک و فراری به هر حال، اینان به خالف 
نن، از طری  خدمت کردن  ةشمارند که عباد وارست یی می«عبادتکده»را باهمی  باشند، زندگانی می

ـیده   تمعبود خویش، تبار« نفریدۀ حسین»و مهر ورزیدن به  عبادی خود را رون  و گسترش بخش
 شمارد! نمی« نف  مهر ورزیدن»از تر و زیباتر  و برتر و سازندهتر و هید سود، لذت و ارزشی را باال

ـاهمی   خود را در حوزه زنـدگانی  ةنمد تالش مهرورزان این عابدان عاش ، باالترین ثمره و پی ب
ـا  ـاری   ) همان احساس لذت، غرور، غن  شـمارند کـه از امـر     یـی مـی  (و ریزنـدگی پرشـدگی، سرش

 نماید.  ننها را در گسترش و تقویت امر مهرورزی کمک میورزیِِ پویا و فعال ننان بالیده و  عش 
ـارنئی و خالقیـت        مشتاقانه باعـث مـی  این نگرش و گرایش  ـان اوالً ارجمنـدی، ک ـا این شـود ت
حتـی  ـ    وری از محبـت  دیگـران   های مربوط به اخذ، گـردنوری و بهـره   وجودی خود را در زمینه

شکوفائی احکام مربوط به اصـل همسـرگرایی    ۀجستبو نکرده و نن را فقط در حوزـ   همسر خود
ـارنئی و خالقیـت وجـودی     دهشِِ عش ( سراغ گرفته و برنن باشند تا از= )  ،همین ارجمنـدی و ک

ـین نقـش زنـدگانی     خود را  ـترش هم ـا در گس بخـش،   از قوه به فعل درنورند، و در ثانی، بکوشند ت
جامعه کمک نمایند. چـرا   هورزی بدیگران را نیز شریک ساخته، در امر شکوفایی هرچه بیشتر مهر

 اند که:  انکارناپذیر تییید و تیکید این دقیقه را به عهده گرفته ۀهای بالند واقعیت ةکه هم
احساس گرایش به همسر و گزینش محوری او، به هیچوجه احساسی حسی و غریزی محض 

چنگال غریزۀ محـض و   انگیز و مهارناشدنی، خود را از نبوده، بلکه امری است که با نیروئی شگفت
 سازد.  شناسانه نزاد می منط  محدود  زیست
 انداز فکر و نزدیکی و یگانگیِِ خود با هویت و طبیعت انسانی، به سختی از چشم ةاین امر، با هم

پردازیهای تفکر و  ساحتی و نظریه سازیهای تک های خام فراری بوده و از منط  بیان و مفهوم اندیشه
)تبربة حضوری(، فـرد خـود    کند. در این مرتبه از بودن و تبربة عندی عیت نمیو... تاب علم تبربی

ـتبو، تحقـ  و وجـدان نن     را به  متن رهایی و بخشندگی تسلیم کرده و فقط از همین طری  بـه جس
 خیزد.  یگانگی شورافزا و دلنشین بر می

ـازد، خـود را     و ننچه می« در انکارِِ جستن خود»او  تواند به نوعی، خود را به این خود مـرتبط س
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نابردار  وجودی این نوعِِ ویژه از برخورد، تحق  انکارناپذیر و انفکاکثابت کرده و ننچه را در تقرر 

ـانگی  رساند. اینان  دارد، به شکوفائی می ـای ویـژۀ     ـ    از طری  رسیدن بـه نن یگ ـا جهازه  والجـرم ب

کنند! زیبائیهای  مانند را مضمضه می چشند! لذتهای بی دلنواز را می شادیهایـ   نن موقعیت وجودی

ـار وجـودی      پرور پنهانی را مـی  نمایند! نهنگهای جان بدیل را نظاره می بی ـنوند! و از مرتبـت و نث  ش

ـته    در رهیدنِِ از خود، حضور و معنائی نمی افزایند! خودی که اینک جُز ها برخود می نن توانـد داش

از پذیرش این سودنوری و به چنـگ  ـ   البته به عنوان یک طرف معاملهـ   ه خودشباشد. هرچند ک

ـاداش   ةورزد! زیرا که وی را باور بر اینست که هم نوردگی ابا می این برکات، زیبائیها و لذتها و... پ

ـا  ها بوده،  بوده و در واق : با نن« از خود رهیدنِِ معنیدار»نن  ةهدینن گرایش فرارونده و ارمغان و  ام

ـان داده   کردنی نبوده اند، اما نابودشدنی و پنهان تسلیم ننها نبوده است؛ نن را گم کرده بوده اند؛ به نن

 اند! اند، در حالیکه تصاحبشان نکرده ها را یافته اند، و نه اینکه ننان فراچنگش نورده باشند؛ نن شده

 
 اقلیم با ندگی

ــدادگی و در بــازار یگــانگی و مــودت کــه متــاعی جــز    مدر اقلــی ــورانی و هوشــربای دل از »ن

نگاهی در پیِِ قرائت غزلی نشنا در کتاب  خریداری ندارد، همانگونه که هر« خودگذری و محبت

ـائی نخـر،     نگاهی دیگر است! و هر گوشی در جستبوی شنیدن زمزمة دلنواز و جذبه نمـوزی از ن

ـائی و گیرائـی،     نفتاب عاطفه فقط زمانی می تابد که پیچک تُرد و شاداب عاطفة همسر، با همـة زیب

ـایش     جریان شورانگیز از خود بدر زدن و به دامان نفتاب چسپیدن را با شوری وصف ناپـذیر بـه نم

ـتیاقی شـراره      ـا اش ـین دلـدادگی ب خیـز،   گذاشته باشد! و باران زالل عش  زمانی خواهد بارید که زم

ـیراب ایثارگرانه، و  ـاران عشـ      خودگریزانه، نغوش خویش را برای فرو نشانیدن عطش س ـازی ب س

 نماده کرده باشد!

ـارگری و استسـالم همسـرگرایان      ستیغ ـای ایث   سـر های پرشوکت و جالل دهش، زمانی از ژرف

را به پای « غنابخشی»جواهر پنهان کرده و در گنبینة  پیشه، تمامی کنند که همسرگرای محبت بر می

همسر مهرجویش گاه راه دریای وجود  ریزد! ورود بار نوازشهای نرامش دهنده، فقط نن یهمسر م

ـاروریِِ    گیرند که این دریا،  را به پیش می ـار، ب با همة توان نهنگ نن کرده باشد تا با دهشـی حیرتب

 انگیز و رودپرور را به عهده گرفته باشد! ابرهای سیل
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ـیده و از   ـ    به طرف دیگرـ   و غنا بخشیدنگویا سرشت این اقلیم را با ایثار و دهش  ـامان بخش س
ـا کـرده    « رمیدنِِ از این نیمة خویش، و فرا رفتنِِ به نن نیمة دیگر خویش»که  توفان متالطمی را بـه پ
 اقلیم، همة ابعاد وجود همسرگرایان به گوهر همنـوائی این اند! چرا که در  رون  بخشیدهاست، رنگ و 

ها و امکانات وجودیِِ هرکـدام از طـرفین در جهـت غنامنـدی،      فیتبدل شده و تمامت انرژیها، ظر
ـلم     یبخش دهی، شادابی فزائی، نرامش  امنیت و کمالِِ طرف دیگر قرار گرفته است! و ایـن حـ  مس

انسان همسرگرای بوده و منط  پویای حقیقت همسرگرائی را شکل و رنگ بخشیده است. چرا که 
برونی، اوالً خـود را در   ةهر جزء از وجودش نهنگ نن کرده است تا به عنوان نیمة مکمل نن نیم

ـید   او غرقه ساخته و کمال و تمامیت  خود را در  تبلور فردیت و کمال او جستبو نماید، و ثانیاً بـه ه
 او را تحمل کند!ـ  و نه وهمی، اعتباری، پنداریـ  های وجودیقیمتی نتواند نقایص و نارسائی

تـر بـه    تر و روشن هائی خود را نمایان بیشتر در موقعیتـ   بنابر طب  فراروندۀ این اصلـ   این کارها
ـان   ـ  علمی هر دانش و بینش و رشد و غنایی گونظاره خواهند گذاشت که پا اشراقی طرف بـه می

های هوشربای کشف و اشراق  جوشی و جلوه نمده و بخواهد او را در عرصة خردورزی، حکمت
 بدل نماید.« میدانداری سرفراز»به 

ـیده و نن را از         ـائی و جـالل بخش ـانی زیب  ئـی نوازشـگر و    جاذبـه در واق ، ننچه بـه ایـن امـر رب

های  بخش و فعال همنوائی در همة عرصه سازد، حضور شکوفا و طراوت افزای برخوردار می سکینه

ته نیز، همان ساخم به ضمانت برداوم گوهر یگانگی را در این اقلیی بوده! و ننچه درخشش مدوجو

 باشد و ب . همنوائی معنیدار می

 
 گوهر خوشبختی

باشند، غیر از نن مفهوم عامیانة  دلبسته میننچه همسرگرایان واقعی از خوشبختی فهمیده و بدان 

 پیشه بـدان باورمنـد بـوده     تملک« همسرگزینانِِِِِِ»رویی است که  و رنگ وهمی، سطحی، اعتباریِِ بی

ـلطه بـر همسـر         و دل بسته ـای تحقـ  س  اند! چرا که همسرگرایان مهرمحور، خوشبختی را نـه بـه معن

 کسب قدرت و شـهرت و ثـروت و لـذت تلقـی      فهمند! نه به معنای وسیلة و احساسِِ تملک او می

ـات داده و   تواند نن ئی که می کنند! و نه به معنای دست یافتن به وسیله می ها را از احساس تنهائی نب

ـال   های مادونِِ  ها به زمینه نن ابزار دلگرمی ـارت از فع هویت همسر باشد! بلکه اینان خوشبختی را عب
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ـتعدادهای وجـودی خـود در جهـت پخـش محبـت بـه        ها،  عیارِِ ظرفیت ساختنِِ کامل توانائیها و اس

ـاس   کنند؛ برخوردی که می دیگران و برخورد عاشقانه و مهرورزانه با همسر تلقی می تواند هم احس

ـنودی بـی   ـاس ضـرورت شـکوفائی و          خرسندی و خوش ـائبة دیگـران را تـیمین کنـد و هـم احس ش

وردی را برانگیزانـد؛ برخـوردی کـه نگـرش     شکوفاسازی و پویائیهای رنگین و نمکین چنین برخـ 

ـایه     قدردانانة نن ـبختی را در س ـالِِ     ها را پویا و شکوفا ساخته، حقیقـت و گـوهر خوش ـار عشـ  فع س

 دهشگرانه مسبل نماید؛ 

های اعتماد را بر شاخساران امید، به جلوه در نورده، عطر صمیمیت را در  برخوردی که شکوفه
 ه ساخته، باطن انسان را از نرامشی نوازشگر و هوشربا لبریز سازد؛های مختلف زندگانی پراکند پهنه

ـتر  « باختنِِ محبت »برخوردی که به انسان نیروی مضاعف بخشیده، جان مهرمدار او را برای  بیش
 نماید.  هیز و نماده میبت

امر تحق  خوشبختی را فقط زمانی باهمی،  ننچه نمد مؤید ننست که همسرگرایان در زندگانی
ـیدن بـه مهـر     »باهمی،  های جمعی وشمارند که در برخورد و میسر می ممکن ـا  « اصـل تقـدم بخش ب

 محورانه جدیت و دقت و قدرت تمام مورد توجه قرار داشته و با دیدی ارجمندانه، محترمانه و ارزش
ـادون مهـر ورزیـدن تعلـ       ـ   در غیر این صورتمورد عمل قرار گیرد. چرا که   که تقدم به امـری م

ـته   « همسرگزین»چه ممکن است که عامل و یا فرد   اگرـ   گیرد می و نن را بـر  ـ    به هـدفی کـه داش
ـیم     برسد، اما به دلِِ مهرمدار همسر، ـ   مهرورزی تقدم بخشیده است به عش  دهشـگر همسـر، بـه اقل

توانـد همـة    عاطفة شورانگیز و هوشربای همسر، و در یک کالم: به گوهر روحنواز یگانگی که می
ـادابی    زیبائیها، ـا، سـرورها، ش ـا،   واالئیها، سرزندگیها، حرمتها، پالودگیها، نزادیه ـا و... را   نرامـش ه ه

 شکوفا سازد، هرگز دست پیدا نتواند کرد!
ـا چـه کسـی پیونـد      به هر حال، همسرگرایان مهرمدار، پیش از ننی که بیندیشند که چگونه و ب

ا دریابند که: این پیوند بـرای تحقـ  چـه    باشد ت شان معطوف نن می توجه ةیگانگی برقرار کنند، هم
 شود؟! چه نرمان دلربائی برقرار میشکوفائیِِِِ  امری و

ـترش   و تعمیـ   نیا این پیوند توانائی نن را دارد تا جان مهرورز ننانرا در امر پخش محبت و گس
 هیز و تقویت و پویا سازد یا نه؟!باحساس مهرورزی ت

ـان مهـرورزی        نیا این پیوند خواهد توانست تا جدول ـان را بـه روی جری ـیم دلش ـای اقل ها و کاناله
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 سرشار نماید یا نه؟!« عش  باختن و یا: هبه کردن و باختنِِ عش »ها را از کنش دهشگرانه  گشوده و نن
نیا این پیوند قدرت نن را دارد تا تلقی، تیویل و تفسیر جدیدی از خوشبختی را که عمالً بر پایة 

ـیش قراوالنـه قـرار دارد، بـه         رهیدنِِ از خود، پخش و دهـ  ـان عشـ ِِ پ ـازی جری شِِ محبـت و پویاس

ـان ازدواج را   باهمی  زندگانی ارائه نموده و نن را در متن گرایشهای نـه  قرار دهد یا نه؟! چرا کـه این

ـترش محبـت،     نمی وسیلة تحق  امور جنبیتنها  شمارند، که با همة وجود ننرا امری فقط بـرای گس

 نمایند.  ناپذیر تلقی می رسیدن به نوعی یگانگیِِ وصفمعرفت و در نهایت: 

 
 واسپاری فعال

ارزد اینست که  ننچه در این نبشتة از وجاذت فراری و معتاد به تذکر و تکرار، به تیکید خود می

جویانـه،   پیشه به طور نزادانه، ارزش باور نمائیم: امتیاز واسپاری مثبت و فعالی که همسرگرایان عاش 

ـادتوار،  نمایند از  ل کرده و بدان افتخار میاو هدفمندانه نن را استقببینشورانه  واسپاریهای فیزیکی، ع

روح، تفاسدی و تکاسری در ننست که: در این واسپاری، هر یک از طرفین کامالً نزاد، مستقل  بی

و متشخص بوده و با درک و حفو موقعیت وجودی و ارج و حرمت و منزلتهای وجودی خـود و  

کنند. بر مبنای نگرشی  تر دنبال و استقبال می ای متکامل را برای رسیدن به مرحلهننگاهانه، ن ابیبا انتخ

توان پذیرفت که: در اینگونه واسپاریها، فرد از خودی ناقص و خالی و... به خودی پر  کامالً ویژه می

نن مـنِِ  »در کند. منتها او، رسیدنِِ بـه نن خـود  کامـل را در گـرو غرقـه شـدن        و کامل هبرت می

مؤید ننست که در جریان  اینیابد که به عنوان همسر برایش تبلی پیدا کرده است! و  می« خودش

این تالش هوشربا هرگز شخصیت و فردیت و استقالل وجودی فرد زایل و ابطال نشده، بلکه بطور 

 گردد.  زایی از کمال و غنا و زیبائی و شکوه و جالل و... برخوردار می شگفتی

پیشه خود را جانبدار محبت ورزیدن، دلدادگی، صمیمیت و وفاداری  ه همسرگرایان عاش اینک

ـا   ها با شدت حمایت کرده، نسبت  به ننها حساسیت نشان داده، نن به حساب نورده و از این مقوله ه

ـان   هر انسان دلسوز به خویشتن می ةرا وظیف دانند و... خود مؤید حضور فعال فردیت و شخصیت نن

 سازد.  های متضاد را مسبل می و برائت ننها از حاالت و موقعیت بوده

و هیچگونه پیشه که ازدواج را برای رسیدن به گوهر یگانگی استقبال کرده  همسرگرایان محبت

ـند   ها را بهم جفت نساخته است، باورمند می عامل بیرونی از قبیل رسیدنِِ به راحت و لذت... نن باش
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ـا    توانـد دروازۀ   به همسر( نقش کلیدی را دارد که میکه: نف  اینکار )گرویدن  ـنائی و الفـت ب نش

ـاطنی    گشوده، اوالً ننها را با همـة ننچـه از دارائـی    اننفطرت خودشان را بر روی ن هویت و ـای ب ه

ـتعدادهای درونـی     ئی که دارند، برای خودشان معرفی ساخته و ثانیاً با کلیة ظرفیـت  ومعنوی ـا و اس ه

 گرداند!خود نشنا و مینوس 

ـا همـة خـرد و       ویژه به شدت قابل تیمل و توجه می ةننچه در این رابط ـان ب نماید اینست کـه: این
ـیدن بـه    باور رسیده  کنندۀ تحق  این کار را دریافته و بدین نیازهای ضمانت بصیرت، پیش اند که رس

طرفین، قبـل  گوهر یگانگی از طری  همسرگرائی ممکن و میسر نخواهد شد مگر اینکه هرکدام از 
ـابی  کـرده باشـد،    از رویکردن به طرف دیگر، اول به خود روی نموده باشد، خود را وارسی و ارزی

ـائی کـرده باشـد،     امکانات و سرمایه ـاه  های وجودی خود را شناس ـائیها و خالیگ ـای خـود را    نارس ه
ـاس کـرده ب      ـنش احس اشـد،  مشخص کرده باشد، نیاز به پرسازی و اکمال خود را با همـة خـرد و بی

ر قـرار داده  واز هویت کامـل خـود مـورد تصـ    ـ   هر چند که اجمالی و نه چندان روشنـ   تصویری
وجودی خود احترام بهم رسانیده باشد، نسبت به خود ها و ارزشهای  باشد، در خود نسبت به سرمایه

ـا،       ـا      روشـها، جهـت  و غنای وجودی خود دلسـوزی پیـدا کـرده باشـد، راهه ـا و ابـزار رشـد و غن  ه
ـت     و خوشبختی و... را شناسائی و معین و فـراهم کـرده باشـد،     ـیدن بـه ننچـه شایس ـتیاق رس  او  ةو اش

ـته باشـد و...! چـه در غیـر         در وی پویائیِِ شرارهباشد،  می انگیزی پیدا کـرده و او را بـه تـالش واداش
نتوانـد   حرمـت خـود   بی نداشته و ها و... جز خندیدن بر ریشِِ اینصورت، رویکردها، تالشها و توق 

ـای تنـوری    زا را از شعله ای نب سرد گوارای عطش بود! چه، هید تشنه فراچنـگ نتوانـد    سـوزان ه
در جهت رشد و غنای واقعی و تضمین شدۀ خود تالش نتواند کـرد! و  « ناخودنشنائی»نورد! هید 

 با انوار گوهر یگانگی و نرامش، روشن نخواهد شد!« ناخود»ئی به  هید همسرِِ روی نورنده
شویم  باشد که متوجه می ساز می کننده و سرنوشت هرحال، با در نظر گرفتن همین دقیقة تعیین هب

پیشه به این دقیقـه دسـت    های محبت انسان ةهمسرگرایان فرهیخته و بافضیلت در پرتو دانش و تبرب
ـادن   باهمی،  اند که نف  زندگانی پیدا کرده ـایش نه  فرصتی ویژه است برای شکوفا کردن و بـه نم
و از اینرو، با همة توان  ورزی! های متعالی و استعدادهای ربانی و بارور انسان در میدان محبت ظرفیت

ـترین     ةاز همباهمی  ورزند تا در میدان زندگانی اشتیاق تالش می ـای خـود، بیش استعدادها و ظرفیته
م مهـرورزی  برداری را کرده وننها را در جهت پخش، دهش و ژرفا بخشیدن به اصول و احکا بهره
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 و مهرپروری پویا و شکوفا سازند. 
افزاید،  تر نموده و بر اشتیاق فورانی ننان می نفرین را برای اینان شیرین ننچه اینکار نشاطبار و پویائی

ـاخته     ۀطرز نگرش و نحو و نن  انـد  گرایشی است که اینان در این زمینة ویژه، خـود را بـدان مبهـز س

ـاد     نیـد، ننچـه را بـه گونـة حیـرت      به میان میباهمی  زندگانیاینکه: وقتی پای برخورد با  انگیـزی بـه ب

ـای وهـم   سپارند تمایالت و غرض فراموشی می ـان بـوده و    ها و خواهشها و نیازنماه ـاختة خودش  بـه  س

جز اشتیاقِِ مهر ورزیدن و عش  باختن و محبت ـ   برانگیز، اقلیم جان را از کلیة خواهشها شکلی تحسین

 نمایند! یتخلیه مـ  دادن

ـاز و کمبـود   این کنش حکمت ـائی و تـرس و    جوش هوشربا چون، ننها را از هرگونه نی و نارس

 فقط مشتاق مهر ورزیدن و نیازمند  به عش  باختنحرص و طم  و انتظار و... خالی و برکنار ساخته و 

ـازد! هـم    بشکوه و پرجاذبه برخوردار مـی سازد، هم کنش ننان را از صداقتی  میـ   نه عش  بردنـ  س

ـا جاذبـه، نـور،      برانگیز را از سیمای گرایش ننان می های زاید و شک نرایه ـنش ننه زداید! هم به ک

ها و استعدادهای ننها را فرصت شکوفائی  بخشد! و هم کلیة ظرفیت طراوت، شفافیت و گیرائی می

ـاهمی،   نیدهد تا در میـدان زنـدگا   کند! از اینرو، به اینان فرصتی می و ثمربخشی عنایت می نفـ   ب

باشد که نیینة رنگین و بهارنمائی ـ  ها نن ۀو نه ادعاهای لفظی و پرگوئیهای رسوا کنندـ   تالشهایشان

ـار، رنگینـیِِ هوشـربای د   یجز عطر نشاط، نور صمیم ـیدن  ات، شیرینی اعتماد، مالحت ایث دن و بخش

ـاف و   ـارت و پرتـوفکنی  طمحبت، طراوت  امنیت، زالل عف ـاینده را      ه ـای عشـقی دهنـده و بخش  ه

ـا را در میـدان عمـل جسـمیت و رنگینـی        ةئی که هم تابد! نیینه نمی ـاطنیِِ ننه زیبائیهای ملکوتی و ب

 گرداند! بوی بهشت باطنشان می بخشیده و دنیای برونشان را همرنگ و هم

 
 حفظ تشخص

ـای جـوان و افـراد     ئـی از اندیشـه   نمایم که ننچه نمد، ممکن است عده چندباره یادنوری می ه
ویژه ساخته و به این گمان اندازد که: این پشت کردن به خود، وانهادن  خودمحور را گرفتار توهمی

زدایـی از   شخصیتخود، فرار کردن از خود، دیده بستن بر خود و گم شدن در همسر، چیزی جز 
ـا    ب سازی خـود نمـی   هویت شخصیت و بی در نتیبه بی زدایی از خود و خود، فردیت اشـد! و ایـن، ب

بکار بستن اینگونه روشها در رابطه با امر همسرداری  وانسان بودن و انسان ماندن منافات دارد! از اینر
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اینگونه برخورد نمودن با همسر و انتظار داشتنِِ از همسر، امریست که جز زیان و ضرر رسانیدن به  و
ـام،    نتواند بـود! ایـن تـوهمِِ منطـ     خویشتن و به همسر خویشتن و در نتیبه به اصل ازدواج  گریـزِِ خ

ـین د  درخورِِ فهم خام و شایسته موض  ریـم کـه هرگـز دامـن     اگیریهای خامان خودمحور بوده و یق
پیهم و خرد و خیال جوانان فکور و اندیشمند و تعالیبوی را نخواهد گرفت. برای اینکه، تیکیدهای 

کـه امیـد بـه     های مستقیم و غیرمستقیمی ستدرخوا امیدجوشی که در این رابطة ویژه اعمال شده و
محور نبوده بلکـه   محور و جهالت فلتغمحور،  دهای بالهتنه تنها تیکی (2)رود شان می عمل پیوستن
ئـی   محوری و تبارب حضوری است که با همة توان و دقت مؤید خردمندی، بصیرت تیکیدهایی

عینی و عقالنی برای عموم افراد باخرد  ای ه وزۀ تبربهحباشد که صحت خویشتن را حداقل در  می
ـین بـود، تحقـ  نن پیامـدهای      اثبات نمودهـ   تاریخ و دنیادر سرتاسر ـ   بینشمند اند. چرا که اگر نه چن

 گشت.  بشکوه و هوشربا از ننها هرگز میسر و ممکن نمی
زادۀ درهـم  به هر حال، ننچه به تکرار در این رابطة ویژه باید گفت این است که: این یگانگی، 

 باخته نبوده، بلکه زادۀ رسیدن ننها به رشـد فکـری، رشـد معنـوی     دخر پردازِِ خیال ه ابل« تن»شدن دو 
ـانی      خرد و بصیرت و احساس ارجو برخورداری ننان از  ـبت بـه هویـت انس  گزاری و دلسوزی نس

ـین    می ـاترین، دلنـوازترین، تحس ـارترین،   انگیزتـرین، تقـدی    باشد. و این، از زیب ـارترین،   حرمـت ب ب
ـایی  انگیزترین دست ترین و تعظیم عزتبارترین، نوازشگرترین، نرامشدهنده ـان     نورده  سـت کـه انس

 تواند بدان دست یابد.  می
تر و قابل پذیرش بنماید،  تر، پرجاذبه ری برای جوانترها مدللدبا همة اینها، برای اینکه موضوع ق
 نمائیم:  جلب میطلب  توجه ننها را به چند نکتة دقی  و دقت

ـیت  زدایـی و   رسیدن دو و یا چند انسان به هرگونه از یگانگی فکری، ارزشی و...، معنای شخص
ـانگی     ةباختگی را نداده و این امر فقط زمانی محق  خواهد شد که پایه و مای فردیت ـیدنِِ بـه یگ رس

 جهل و بالهت و... باشد و نه خرد و بینش!
اند که:  این یگانگی فکری رسیده باورهای خود به ها و نگرش ها در میلیونها سال است که انسان

ـالی کـه    دیگر در زمینه ةها باور یگان باشد. و یا اینکه: میلیون می 2×2=12 های متنوع و مختلف، درح
 اند! هیچکدام از اینان شخصیت خود را نباخته
                                                           

 نید.  ـ چنانکه از ذکر احوال، نثار و احکام مترتب بر ننها بر می2
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ـام   رسیدهمیلیونها سال است که انسانها در گرایشهای خود به این باور یگانه  اند که: خود را در ک
ـاور یگانـ    شعله دیگـر   ةهای نتش سپردن، در جریان نوشیدن زهرهای کشنده قرار دادن و هـزاران ب

 شخصیتی ننموده است! خطرناک است! در حالیکه هیچک  هیچیک از ننانرا متهم به بی
ـاوری   ها از مشاهدۀ جلوه ساننمیلیونها سال است که ا ـیده و از   های زیبای طبیعت، به ب یگانـه رس

شخصیتی هیچکدام  های بی یگانگی زیباشناسانه، مایهکنند، ولی این رسیدن به  ننها کسب لذت می
 ننها را فراهم نیاورده است!

ـتیزی و...   و باالخره میلیونها سال است که: انسانها نسبت به نزادی، عدالت، احسان، ایثار، ستم س
کنند! ولی تا هنـوز، هرگـز    و در صق  جان خود نگهداری میباورهائی یگانه را عمالً تبربه نموده 

ـید     اند!  باختگی متهم نشده حتی به یک مورد از شخصیت ـا هـم هرگـز، ه پ  رسیدنِِ به نن باوره
 شخصیت نتواند کرد! زیرا همانگونـه کـه کـراراً تـذکر رفـت، وقتـی        همسرِِ بصیرِِ خردورزی را بی

، چنین شود در او حل می ه ودکرده، به محبوب روی نورگوئیم فرد  همسرگرای به خود پشت  می
بـه عنـوان    نتواند بود که تیکید کرده باشیم تا او هویت و شخصیت کاملة انسانی خود را رها کرده و

شخصیت، خود را به محبوب بسپارد! چرا که در موقعیتی از ایندست، نف  اینکار جز  موجودی بی
. زیرا ننچه در این روند اصالت دارد پر کردن، غنی ساختن، کامل نتواند بودخیانتی ننگبار، به همسر 

ـا بـر مـی     یـ  لکوتیمن و رسیدن به یگانگی و نرامش تکردن، زیبا ساخ خیـزد! و   ی اسـت کـه از ننه
ـا و     هویتی و بی ست که نه تنها انسان، انسان دیگری را با افزودنِِ بی روشن و طبیعی ـیتی بـه غن شخص

تواند که بر کثافتها و دنائتهای وجودی وی افزوده و از این طری  بـه   رسانیده نمیکمال و زیبائی و... 
 دارد! وی خیانت و ستم روا می

ـا و  به هر حال،  احساسـهای درسـت و    امر یگانگیِِ موردنظر این نبشته، امریست پاگرفتـه از دریافته
مشترک و  ۀهویت بخشایند ادراکهای عقالنیِِ مدللِِ مشترک! ارزشهای ربانی ویانة مشترک، اگر واق 
ـای حسـی، عقالنـی،    ی های مکاشفه وری دیده ی و اشراقی مشترک! و این یعنی غنا بخشیدن به دریافته

یعنی تنها به نیمة وجـودی  دیگر کامل کردن،  ةوجودی خود را با نیم ةارزشی و اشراقیِِ خود! یعنی نیم
و رسیده ـ   دیگری ننرا کامل ساختن! از موض  شخصیت و فردیتی کامل ةخود قناعت نکردن و با نیم

 انداختن!کردن، عش  ورزیدن و طرحی نو در برخاستن، اراده کردن، عملـ  به یگانگی
شود! و ننچه کمال است  در این یگانگی، ننچه نقص است و خطا است و بیهوده است نفی می
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و از ـ  ک از همسران نسبت به همه چیز خودیکه هرهوده است اثبات، و لذاست بیو درست است و 
به کار و  داشته و با جرأت و اعتماد بیشتری احساس اعتماد بیشتریـ   جمله برداشتها و تالشهای خود

« خودمحـوری »پردازند. چرا که اگر تاکنون هر کدام از ننها، به تنهائی دریافته بودند کـه   تالش می
ـید کـه دلـدادگی را     و اگر مـی  یابد! مقابل نیز ننرا در می بد است، اینک از طری  عملِِ طرف  اندیش

 کند.  اکنون ننرا لم  می ،باشد مانند در پی می نثاری بی
اند کـه بـه واسـطة     در اینبا، این نکته را نیز باید عالوه نمائیم که در دنیا هرگز دو انسانی را نیافته

اند، ستیزه و جـدال کـرده    یش یگانه دست یافتهننچه نسبت به نن، به نوعی از نگرش یگانه و یا گرا
ـتمها،   نزاع ةباشند! و این مؤید ننست که رسیدن به یگانگی، مایة رسیدن به نرامش بوده و هم ها، س

 باشند.  ها می بیگانگی و دوئیت ،انفصال ۀها، زاد های دوران رنبها و بدبختی
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 هدفی ربانی
 

  نشی نوری 

ـانی واثـ     رپیشه، اصل همسرگرائی  همسرگرایان محبت ا ذاتاً کنشی نوری و نورانی یافتـه و ایم
همین کنش نـوری و  سار  دارند که امر ازدواج و اصل تناکا صورت نخواهد گرفت مگر در سایه

ئی از یگانگی بوده، و  کامالً ویژه ة، مراد از تناکا رسیدن به گوننبخش. چرا که در نظر اینا نورانیت
رسیدنِِ به یگانگی در ایـن امـر نـورانی ممکـن و میسـر نخواهـد شـد مگـر اینکـه از مـرز جسـم و            

 جسمانیات فراتر رفته و جان یکتاجوی خود را به گوهر یگانگی برسانند. 
دارد تا نگرشها و گرایشهای خود را از  پیشه را وامی ن محبتیاافزا، همسرگرا این نگرش نورانیت

ـا عشـ  و در عشـ  و بـرای       هر غرض، خواسته، نرزو و هدفی جز عش  ورزی پاکسازی نمـوده، ب
 عش  زندگی کنند.

انگیـز، از   تئی حیر ورزی و همسرگرائی از تبربه اینکار باعث خواهد شد تا اینان در کار عش 
مند شوند. زیرا که  و دلبیداری هوشربائی بهره  زای و از شور و نشاط و سرور و شادابی توانی شگفتی

های خود را در جهت کاوش پیرامون  را از هر چه جز محبت پاکیزه نموده و اندیشهوجود خویشتن 
ها و از هر  از نلودگی و گرایشهای خود رایز نموده و بکارگرفته، هة محبت تببراز و رمزهای پرجذ

ـاد بـه عشـ       د به نلودگی مییننچه گوهر محبت را تهد ـام اعتم نماید، پاک ساخته و میدان را با تم
ـای خـود را در زنـدگانی      سرفرازیها و عظمت ةاند. لذا، عش  هم، هم سپرده ها و شـوکتها و جاللته

 گذارد.  ورزی ننان به نمایش می اینان و از طری  عش 
توانند  هم می« همسرگزینان»نماید اینست که پذیرفته شود: همة  ننچه در این رابطه قابل تیمل می
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خـود را تـرک نمـوده،     ۀدست از لباجت و خودستیزی برداشته، تبارب رنببار و خلنده و کشند
همسرگرایان( قرار دهند! مسیری که های نوازشگر اینان ) جوی خود را در مسیر تبربه جان نرامش

ـان      ـالوده شـده و بـه نیـروی ج  نـواز  از عطر محبت نکنده، با نور عش  روشن، به صیقل مهرورزی پ
 کند.  نوازشگر عش  همراهی می ۀنی مبهز بوده و رونده را تا نرامشکدامهرب
 

 امری ورای عقل جزئی

های ازدواج، ننچه اصل و امر  گونه« ترین خردورزانه ترین و نگاهانه»واق  مطلب اینست که در 
 در پی ننست، امریست ورای خرد و عقل جزوی!ـ  خواه ت از نن انسان جفتیو به تبعـ  (2)تناکا

گزین نن امر فراروانـه شـده و بخواهـد     از اینرو، هر امر ظاهراً معقول و یا مفیدی که بتواند جای
ست در جهت انفصال و  را توجیه و تعلیل و مدلل سازد، امری« همسرگرای» ةشیادانه هدف و فلسف
 ده به یگانگی، نرامش و نشنائی!ندر نهایت خاتمه بخش

ـته و در   پُری، کمال، غنا و بی  مگر نه اینست که انسان در امر ازدواج نقصی را به جستبو برخاس
 پی ننست تا اقلیم دل را از نور مهرورزی پر نماید؟!

ـاتوان اسـت؟!     از معرفی و شرح و تفسیر گوهر عش  و عش « عقل»ر نه اینست که و مگ ـازی ن ب
بخشند، منتها واقـ    ورزند و محبت می نماید که در این روند هرکدام از همسران مهر می درست می

ـیدن   رتر میو ایثار محبت، پُامر ننست که: قلب عاش  با دهش  شود، چرا که کار دل، با دادن، بخش
و بـدتر از نن  ـ    رسد و نه با گرفتن. چرا کـه گـرفتن   شود و به سامان می کردن و... ساخته می و هبه

ـبک   انسان را سنگین میـ   نگاهداشتن و ذخیره کردن و کنز نمودن کند و زمینگیر! ولی بخشیدن س
ازدواج و شان امـر   باشند که جاذبه و نزاد و...! و اینها خود، همان رازهای ناشناخته و سر به مهری می

هایند که همچون  سازد. و در واق ، همین اشتیاق رسیدن به یگانگی را رنگین و شاداب و شکوفا می
ئـی سـکرنور لبریـز کـرده، ذوق      چشیده را از تبربه عش ، جانهای غربت ۀافسونی هوشربا در حوز

با رهیدنِِ از خود خواند که جز  نگاهی را در ننها بیدار نموده و ننها را عمالً به سوی چیزی می جان
 نن وجود ندارد.  ةو کناره گرفتن از خود راهی برای تبرب

ـین، تـذکر مکـرر یـک نکتـه را واجـب           رسیدن به ژرفای این باور و پر شدن از گـوهر ایـن یق
                                                           

 فتدبر!ـ و این را رازی هوشرباست! 2
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ـای ازدواج، چـون    محـورترین گونـه   ترین، مفیدترین و لـذت  خردورزانه رسازد و نن اینکه: د می ه
 ن امر و یا نن گوهر رازور فراعقلـی است، نه ن« نموده و نمایانیده»نزدیک  یکدیگربه  را ننچه همسران
ـای نرامـش        باشد، هرگز نمی و فراحسی می ـانگی سرمسـت و از مین ـاغر یگ تواند همسـران را از س

ـید امـر    مـی واپیشه را  مدهوش بسازد! و همین باور است که همسرگرایان محبت ـا ه حتـی   یدارد ت
گرائی محکوم ننمایند.  ورزی را در حاشیه نبخشیده و عش « محوریت»عقالنی را به جای مهرورزی 

بـدل  »نواز نن نتواند بود و جز با  بائی گوهر روحنو این، خود رازی دیگر است که ظرف بیان را گ
 به مشاهده و معاینه نخواهد پیوست. « شدن تمام به مهرورزی

ه هید عاقل منصف واقعگرایی در بداهت ایـن نکتـه تردیـد روا دارد    به هر حال، گمان نکنم ک
و اصل همسرجوئی در ژرفای ذات خود امری به اصطالح روانشناختی و مکاشـفانه   اکه: امر تناک

باشد. این امر  در پیوند عمی  و ظریف می ای از نظام دریافتی فرزند ندمی بوده و با جنبه و جلوۀ ویژه
ـاه   شویم جان همسرجوی انسان، همسـر را فقـط نن   انیم دریابیم که: متوجه میتو را زمانی بهتر می گ

نگرشی و یا کنشی همسـر را، بـه هـر    ـ   که همان جنبة از نظام دریافتیکند  پذیرد و بدو روی می می
 فرار از خود و لغزیدن در دریای وجود او را بدهد! ۀدلیل، به عنوان نیمة کنونی خود پذیرفته و اجاز

کند که نادیده گرفتن نندو،  باور ضرورت رهیدن از پندار و توسل به گرایشی را ایباب میاین 
 نماید.  تباهی تهدید میگوهر ازدواج را به شکست و فساد و 

قـرار گرفتـه و الجـرم از    « همسرداری و همسـرگزینی »های برونیِِ  ئی که تحت تیثیر جاذبه عده
اند که: این کشش و جاذبه، کشـش و   ، گمان کردهموض  تملک با همسر برخوردی ابزاری دارند

ـثالً    جاذبة تن و اندام و زیبائیها و تردی ـا م ها و شادابیها متعل  به ننست که دیگری را واداشته است ت
ـیار قشـری و              بطور موقت بـه خـود پشـت نمـوده و بـدو روی نمایـد! در حالیکـه ایـن، پنـداری بس

ـا و... اسـت! چـه در      لوحانه بیش نتواند بود، و ننرا بر ساده ـازه و زیب هان: رهایی جان از بدنی تـرد و ت
ـای پیـدای نن    ترین عاشقان هم از تن و زیبائیها و جاذبـه  هتترین و شیف حالتی از ایندست، حتی واله ه

نماید. در حالیکه در شرایط منطقی و حیاتی خود، همسرگرای عاش ، بدان شیفتگی بوسـه   فرار می
دارد، و تا بدان حد از عطـر   د که جان بیرنگ و علوی را به حسد وا میزن بر خاک بدن معشوق می

 گیرد.  فرا می گردد که روح را بیتابی پیکر و طعم محبتش سرمست می

ـار    در واق ، به دلیل رسیدن همسرگرایان محبت ـام و نث پیشه به ژرفای همین باور و ایقان به احک
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 باشند، از همین هـوا نیـرو و طـراوت     یکدیگر میشویم اینان در هوای محبت  اوست که متوجه می

 گیرند.  یگانگی را جشن می ۀگیرند، و در همین هوا، شکوفه بستن شاخة وصال و غنای سدر می

ـاختن »هوایی که جُز رنگ  تعل  و دلبستگی ندارد، هوائی که جز  هیچگونـه غـرض و   « عش  ب

هر چه بیشتر خود را در او رها کنـی، خـود   دهد! هوایی که  مرضی را برنتافته و به تملک تن در نمی

ـتر پیـدا مـی     هچه بیشتر در او غرقـ هریابی، و  را بیشتر می شـوی! هـوایی کـه در حـوزۀ      گـردی، بیش

ـانیش نـه مُهـر         استیالیش هر چه نه رنگ دلدادگی داشته باشد، بیرنگ می شـود! و هـر چـه بـر پیش

 گردد! مهرورزی، ابطال می

اند  اند، دل را نیز در زمین همین هوا کاشته عیانی دریافته ةرا به تبربو اینان، چون همة این موارد 

 قوت پذیرد.« دلدادگی»تا فقط در مهرورزی ریشه دوانیده و از 

 
 سراغ یار 

ـیش از   نیاز از برهان می ننچه بی نماید اینست که هر انسان همسرگرایی در امر ازدواج، پیش و ب

خواهد. به عبارت دیگر: انسان سالم، در امـر   می« کننده الیک جفت اکم»هر چیز و هر امر دیگری 

ـال        ـیدن بـه راحـت، لـذت، ثـروت و... را دنب ازدواج، قبل از اینکه تحق  هدف دیگری از قبیل رس

ـال همـه     ةکند که به واسـط  ای( را دنبال می نماید، چیزی )مردانگی و یا زنانگی برخـورداری از کم

خـود،   ةجانب ی، لطافت طبیعی، شفافیت و جالل و زیبائی همهجانبه، غنای ملکوتی، استحکام وجود

ـانگی(        ۀکنند اکمال ةبه عنوان نیم ـا زن ـته )مردانگـی و ی  او عمل کند! و روشن است کـه ایـن خواس

ـاس   ةست وجودی و درونذات که به وسیل امری اشیاء برونی اعم از مادی، مثل ثروت و مکنت و لب

ـته و        و ماشین و باغ و باغچه و امور اعت ـیت تحقـ  پیـدا کـرده نتوانس  باری، اعـم از ریاسـت و مرئوس

ـا،    مؤلفه ـال و پوی ئـی زالل و شـکوفا و    عاطفـه های وجودی و درونذاتی مانند نیروی خردورزی فع

ـیرتی هوشـربا و حکمـت      ـانه و     نیرومند، رفتاری ارزشـمدار و برهانمنـد، بص ـانی مخلص جـوش، ایم

ـانی قـدس    یی بالنده و  ژرفانگر، نزادگی ـار و احس ـال و      فراخودرونـده، ایث ـان و تپنـده، عشـقی فع بنی

 دارد. ـ  اوجگیرنده و...

مانـدۀ خـود بیفتـد،    « نیمة جـدا »این باور مؤید ننست که انسان همسرجوی، قبل از اینکه به فکر 

ـادی    می کند، خود را بررسی و ارزیابی کند: خود را کاوش می خود را جستبو می کند؛ خـود را نق
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ـازد، خـود    می کند و در نهایت، اگر خواست انسانیت و کرامت وجودی خود را نمایان و شکوفا س

بخشد و در حد قابل پذیرشـی   کند، غنا می رهاند، خود را پر می سازد، از نقایص و نواقص می را می

ایمان او را نسبت به رشد و کماالت وجودی خـود او بیـدار و مسـبل دارد؛    »رساند، حدی که:  می

 که خودباوری، خودپذیری و اعتماد کامل او را نسبت به خود وی ضمانت نماید.  حدی

زای و  جوش، شکنبه متوجه امری دردانگیز، نفرت« پیشه همسرداران بالهت»اینکه در زندگانی 
ـته      شویم، دقیقاً بدان علت می انگیز می بیگانگی باشد که اینان خود را به عنـوان موجـودی کـه شایس

ـاخته و   است ظرفیتها  ـان س ـیده، شکوفاش  و کماالت وجودی خود را در حد قابل تحسینی تحق  بخش
ـانة  در طول رشد جسمانی و زیست حداقل برای خود به نمایش بگذارند مورد توجه قرار نداده و  شناس

ـارده  ـار تحقـ  عینـی و           خود، به پرورش نن همت نگم ـارش بتوانـد در کن ـار برکتب ـا بـروز نث انـد ت
ـان برانگیختـه و       اعتماد و ایمان و خودباوری نن« زنانگیمردانگی و یا » ـبت بـه خودش ـا را اوالً نس  ه

 مقابل گردد!در ثانی، مایة اعتماد و ایمانشان نسبت به طرف 
ـای   کننده باعث خواهد شد تا فرد فاقه در واق  نبود همین نیمة اکمال زدۀ خالی: اوالً از ترس افش

خـود را از پشـت   همیشـه  ظاهر و ریاکاری پیشه کـرده و  هویت و صورت واقعی و راستین خود، ت
خـوبِِ  ـ  نقابها و صورتکهای ساختگی و قابل تحمل به نمایش گذارد، و ثانیاً به همسر خیانت کرده

ـان    ـ  و به جای پرداختن به نیازهای فطری و جبلی همسرـ   خوب دقت شود که تحقـ  و تقـدیم هم
را و محبت خود را از طری  بخشیدنِِ « خود»اغلب ـ  بدیل و عوض ناپیدای وجودی است گوهر بی

 کننده و تخدیری به رخ همسر بکشد! نواز و بناچار اغفال چشمخرت و پرتهای مادی و احیاناً 
ـناختی   حواس و غرایز زیسـت این ترفند ابلیسانه و همسرستیزانه تا موقعی که چشم و گوش و  ش

نست همسر را از توجه به ننچه باعث تن در همسر، درگیر اشتغال نن خرت و پرتهاست، خواهد توا
ارجی چون او شده، غافل نگهداشته و از افشا و مشاهدۀ هویـت و   دادن به ازدواج با تهی موجود بی

ـا قـدرت    صورت واقعیِِ وی جلوگیری نمایند! اما وقتی به اثر تکرار و تکرار، نن خـرت و پـرت   ه
ه روی خواهـد نمـود و بالهـت  دردانگیـز و     خود را از دست دادنـد، فاجعـ  کننده و تخدیری  اغفال

 پیشه نشکار خواهد شد! بالهت« همسردارانِِ»زندگانی  شبه ۀسازند متالشی
ـان کـردنِِ     هائی از همین دست می به هر حال در موقعیت ـای پنه باشد که: نقابها و صورتکها بب

 گیرند! افشای کامل نن را به عهده می ةهویت، وظیف
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ها محبت خـود را بـه همسـر منتقـل کننـد، وظیفـة        قرار بوده تا از طری  ننها و ابزاری که  هدیه
ـاطنی  گردند!  می« خیانت، نفرت و انزجار»افشاگری پیدا کرده، نه تنها حامل پیام  که پرده از سریرۀ ب

 گذارند! برداشته و خائنانه بودنِِ تالشها را به نمایش می
ـار و شـکنبه   احساس بیگانگی و تنهائی سروکله پیدا نموده و م نور خـود را در   سیر رشـد نفرتب

 گیرند! پیش می
ـادی   و همدلی و یکرنگی پریده، بی رنگ از رخسار اعتماد و صمیمیت و صداقت و همدمی اعتم

 زند! بر مسند اعتماد و نفرت بر اورنگ مهرورزی تکیه می
ـ    پراکندند که عطر یگانگی و یکدلی میـ   کلمات و عبارات، از بارِِ هوشربای جمعی« ضمایرِِ»

نور و  های چندش ها و انانیت که گند منیتـ  انگیز فردیجتهی شده و از بار تکاندهندۀ عفونت  نفرت
 گردند! پر میـ  پراکنند کشنده را می
« چیزِِ»نن دیگری، ننهم به عنوان یک « تصاحب و تملک »نور و دردانگیزی برای  شرم ةمسابق

ـیش  قابل تملک، یک وسیلة تلذذ، استراحت،  شهرت و... مراتب سرعت و اوجگیری خود را در پ
 گیرد! می

پیشـه حاکمیـت    و باالخره، جریان انفصال و بیگانگی خـود را بـر گُـردۀ همسـرگزینان بالهـت     
شان را از مسند هویت انسانی ننان فروکشیده و در مزبلة تنازعی سخت ابلیسی و  بخشیده و هر کدام

یی کـه در   ییکوبد! جدا ائیِِ یگانگی را بر سنگ جدائی میبدیل و خد رنببار کشانیده و گوهر بی
ـا و...   ها و بسترها و مطبخ ها و خانه بسیاری از موارد، بدتر و بسیار هم بدتر از جدا شدنِِ عینیِِ پیکره ه

 سازد!  جوش و شرارتبار محکوم می گاهی نفرت در شکنبهبوده و در نتیبه: تن و روح را 
ها، تمامت  نثار و احکام کشندۀ بیگانگی و انفصال را بـر   هم بودن یی که با همة در کنار جدایی

هر کدام تحمیل کرده، معنای بودن )زندۀ نگاه بودن، زنـدۀ عاقـل بـودن، زنـدۀ نزاد بـودن، زنـدۀ       
ارزشمند بودن، زندۀ محترم بودن، زندۀ مهرورز بودن، زندۀ مورد اعتماد بودن، زندۀ شریف و عزیز 

 گیرد! یبودن(شانرا از ننان م
ـاور و روش نن مـی   پ و دقیقاً به همین دالیل است که همسـرگرایان محبـت   باشـد کـه:    یشـه را ب

ها جلوتر از اینکه به نیمة دیگرِِ هویت و وجود خـویش توجـه نماینـد، اول بـه      شایسته است تا خیلی
نیمة حاضر توجه کرده و او را برای هدیه کردن، تقدیم کردن، پیشکش کردن و... نماده و شایسته 
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 های هستیمند  درونذات! ها و دارائی ها، ظرفیت سازند! ننهم فقط با سرمایه
ـا    اند، به سراغ نیمة دیگر نمی ته و پرورش الزم ندادهو لذاست که تا این نیمه را نساخ خیزنـد! و ت

ـای میلیـونی بـه ایـن      جویند! چـه در پرتـو تبربـه    اند، از دلبر سراغ نمی ننرا نمادۀ دلدادگی نکرده ه
خواهـد و نـه    مـی « مـرد »اند که: زن قبل از هـر چیـز، از همسـر خـود یـک       واقعیت ایمان پیدا کرده

خواهـد کـه    ل و مال و جاه و باغ و باغچه و... باشـد! بلکـه مـردی مـی    محافظی که هنرش حفو پو
 « زن»گی، غنابخشی و... باشد! و مـرد، قبـل از هـر امـری از همسـر خـود یـک         کننده هنرش اکمال

اش رساند! و روشن است که نه  خواهد و نه چیز دیگری! زنی که بتواند اکمالش کند و به سکینه می
ت و تبمالت و قدرتهای برونی و اعتباری ساخت، رشد داد و بلند بـرد و  توان با مادیا مردی را می

ـنخ     گوهری قدسی بوده و مؤلفه« مایه بن»اینان را بنمایش نهاد و نه زنی را! چرا که  ـان س ـایی از هم ه
ـلولیت را     دارند! گوئی اینان با امر خطیر ازدواج، اولین و مهـم  ـتین   »تـرین وظیفـه و مس ـناخت راس ش

های مینوی خود، تشدید و تقویت گوهر ارجمند انسانی  بنیان خود، ظرفیت های قدس و مؤلفه« خود
تـالش  فهمیـده و همـة   « دلدادگی»و ربانی خود و نیز، شکوفا کردن و نماده ساختنِِ همة اینها برای 

ـا همـة       خود را متمرکز ساخته ـازند! چـرا کـه ب اند تا این نیمه را برای هدیه کردن شایسته و نماده بس
ـند، چیـزی بـرای    وجو د باورمنداند که در این تبارب مقدس، اگر از این سرمایة علوی محروم باش
 کننده نداشته و در بازار همدلی سودی فراچنگ نخواهند نورد! گذاری و جذب نیمة اکمال سرمایه

ـیدن بـه     همة ننچه نمد مؤید ننست که نزد همسرگرایان  ـایی از ازدواج رس مهرپیشه، هـدف نه
ی هوشربا و عاری از هرگونه مقصد و غرضی مادونِِ ننست، و بر این باوراند که اینکار نوعی یگانگ

ـتازانه و   تحق  نهائی و شکوفائی پرجاذبه خود را به نمایش نخواهد نهاد مگر از طری  مهرورزی پیش
 عال فراروانة مخلصانه!عش  ف

ـاس فقـر وجـودی،    ئی که دارد اینست که انسان را عیناً و عمالً از حو این روش معبزه زۀ احس
ـاس    دلترس از لغزیدن و غرقه شدن در رنبهای ناشی از فقرهای متنوعِِ کشنده، به اقلیم  انگیـز احس

 کشاند.  های مهرمحور می هستیمندی و غنا و دهش و بخشش و رانشِِ به مهر و زمینه
ـان  انسان خودمحور، در مبموعه ـنده   ئی از ترسها و در زنبیرۀ پای از هراسـهای  ئـی   ناپـذیر و کش
ای از شباعت  دهشمندانه کسب نکرده اسـت، بـه صـورتی ابلهانـه      متنوع به سر برده و چون تبربه

ـیش      ۀمهر ورزیده و در حوزکند که: اگر  گمان می ـاخته و بـه پ تالشهای مهرورزانه دهش پیشـه س
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 تازد، به فقر گرفتار خواهد شد. 
ـان مـی   ـا      کنـد کـه اگـر نار    گاهی به شکلی سخت ابلهانه گم ـائیِِ طـرف را نادیـده گرفتـه، ب س

درگذشتن از وی و بخشیدنِِ به وی، باز هم او را از محبت خود برخوردار سازد، به فقر غرور، به فقر 
شهامتی، به فقر جدّیت و... متهم خواهد شد! لذا دروازۀ جریان محبت را بسته و از ترس فقرهایی  بی

فقر عفو و گذشت و حلم و بردباری، فقر بخشـش و   فقر محبت، اواهی و ابلهانه، هم عمالً خود را ب
ـار و غیـره، مواجـه     ها و گوهرهای محبـت  دهش، فقر ستاریت، فقر مهرورزی، فقر هبه کردن مایه  ب

 دارد! و هم با ترس از فقرهای یاد شده، او را! می

ـان   ترسهائی که از وی انبانی از ناکامی ـا پـرش مـی    ها و نارسائیها درست نمـوده و از هم ـازد! و   ه س

مهر و محبـت را بـر روی طـرف گشـوده و      ۀکند که اگر درواز گاهی ناشیانه هراسان شده و خیال می

 مند بخشی بهره بدون در نظر گرفتن هرگونه غرض و هدفی، او را از کلیة امکانات مهرورزی و محبت

ـیگری و...  سازد، طرف مقابل نتواند ژرفای نگرش و گرایش او را فهمیده و او را بـه کـودنی و ن   اش

ـاک نمایـد!   متهم نموده، از ننچه باید و شاید در جواب اینهمه بزرگی ارائه نماید، ابا ورزیـده و   امس

ـته زائی مبهز ساخته و از وی انبان  ئی که او را به فقر کشنده و پوچی هراس و گمان ابلهانه ای  سربس

ائی، بیگانگی و... پـرورش  اعتمادی، بخالت، حرص، دنائت، تنه سازد که در خود چیزی جز بی می

 دهد! نمی

ـاس ابلهانـة همـة ایـن ترسـها       این در حالی ست که اصل رویکرد به دهش، انسان را از دام احس

ـاط و نرامـش و...        رهانیده و مبهز به نیروئی می ـال و شـکوفائی و نش ـامن رشـد و کم سازد که ض

 اوست!

 
 رنگ بی اشتیاقی

بخشد. واقعیتی کـه همـة    شکل و تشخص می« یگانگی اشتیاقِِ به»فریاد طبیعت ذاتی ازدواج را 

 فراحسی جانبدار و مؤیّد اوست.  های ناب حسی و تبربه

و این مؤیّد ننست که اگر کسی هدف اصلی ازدواج را امـری غیـر از ننچـه نمـد قـرار دهـد،       

رسیدن به ازدواج را ابطال نموده است. پ  ننی که ازدواج را وسیله و رویکش قرار داده و در واق  

ـلی شـرمبار بـه      کند، راحت و لذت و ثروت و... را هدف اصلی خود معین می ـا توس ممکن است ب
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 ۀها و ترفندها به هدف خودش دست یابد، اما از نف  ازدواج محروم گردیده و از حـوز  انواع حیله

ده از همدلی سیراب گردیو همدمی است  یگانگی برون افتاده است! چرا که یگانگی زادۀ همدمی

ـیراب و لبریـز      و تا دل از اشتیاق بیرنگ فراروی پر و نورانی نگردد، همدمی ـال س را از شـراب وص

 تواند! کرده نمی

ـباب و ابـزار و روشـهائی          ـانگی بـه اس ـال و یگ اینکه ما برای جلو راندن زندگانی بـه سـوی کم
روند  طبیعیِِ ایـن امـر،    طبیعی است و ناچار از پذیرش، منتها باید اذعان نمود که در نیازمندیم، امری

گاه که  باشند و نه برعک ! از اینرو، هر نن ابزار و روشها در خدمت شکوفائی و غنای زندگانی می
ابزار گردیـده و محوریّـت، از گـوهر    منحرف و معطوف به اشیاء و باهمی  توجه از گوهر زندگانی

ـیده شـود،      و اصالت و ارج وبه نف  ابزار و اشیاء منتقل شده باهمی  زندگانی ـا بخش محوریت بـه ننه
ـیدن بـه        ننف  همین ابزارِِ مفید و خدمتکار، به ابزاری مضـر و خیا  ـار بـدل شـده، راه را بـر امـر رس تب

گذاری به اینها و در جهت اینها فقط تا زمانی مفیـد   ذا، توجه و سرمایهلد. نبند یگانگی و نرامش می
ـانی، نفـش محـوری پیـدا      گزار همسرگرایان مهرمح است و مؤیّد که اوالً خدمت ـند و در ث ور باش

 )همدمی، همدلی و یگانگی( تکیه نزنند. باهمی  نکرده و بر مسند  گوهر هوشربای زندگانی
ـتنی »اینکه همسرگرایان بیداردل، شکوه و جالل ازدواج را در  ـا سـراغ نـداده و بلکـه در     «داش ه

 گذارند! به نمایش می« دلدادگی»کمال 
های برونی، رنگ بازنـده، از مدرونـده و... برگرفتـه و بـه      داشتنی ۀاز حوزگرائی را  اینکه تبمّل

 اند! نلود و گرایشهای مهرورزانه منتقل کرده نگرشهای عش  ۀحوز
اند که برخورداری  و یقین پیدا کرده هبین گردن نهاد ها انسان خردورزِِ واق  اینکه به تبربة میلیون

مان  ـ  گیرندگی و... زائی، وقت به دلیل اشتغالـ  ی کمال بخشندههای زاید و مازاد  بر نیازها از داشتنی
گردد، برای ننست که اینان گوش  اقبال تمام و توجه همه جانبه و اتصال مداوم و نرامش مستمر می

اعـم از  ـ    افزای دل مشتاق خود نهاده، فقط ننچه را دل ننان و ننچه را طبیعت  ذاتیِِ ننان به پیام جان
ـیب  جوید، به وی می میـ   زنانگی مردانگی و یا ـیالت    رسانند! و نه ننچه را توهمات نس دیـده و تخ

 ئی! مشتی ابله و عقده ۀرسید نفت
ـای وجـود    از اینرو، هر کدام اینان، در این امر قدسی فقط دیگری را می جوید، چرا که در ژرف

 یابد.  خود او را جُز خودی قرار گرفته در برون نمی
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ـا و   اند  دریافتهاینان به روشنی  که هستیِِ هرکدام از ننان فقط در حضور هستی طرف مقابـل معن
 تواند و ب ! تشخص پیدا کرده می

ـاسِِ حضـور در نغـوش     « احساس وجود»اند که:  اینان به روشنی متوجه شده جُز در گـرو احس
ت کـه  تواند! و لذا اسـ  جان و در ژرفای وجود، شهود و احساس طرف  مقابل تحق  پیدا کرده نمی

ـای نن مـی   کنند و همان می کوشند تا بدان ژرفا دست یابند، پ  همان می می باشـد،   بینند که مقتض
ـا بـر       گریزند که مرضی اوست و از نن فرار می بدانبا می کنند که او، اراده کـرده اسـت: و ایـن، بن

ـته       ـا و خواس ـا، نیازنماه ـا رهیـدن از هوسـها، نرزوه ـا و  طبیعت ذاتی جان انسان، جُز ب ـته  ه ـای   داش ه
 معمولی، اعتباری و... ممکن و میسر نتواند بود. 

 
 یگانگی مد ل 

ـین گـرایش )گـوهری      اصل   همسرگرایی امری است که فقط از طری  نف  و گـوهر خـود  هم

 گـردد(   گر می که این گرایش را از سایر گرایشها ممتاز ساخته و به عنوان فصل نخر وجودی او جلوه

ـای     و نه از طری  ردیف کردن کلمات و عبارات ذهنتوانش دریافت نمود!  می بافتـه و خـرت و پرته

ـا   و این مؤیّد ننست که این امر یک امـر وجـودی    ساخته! دست کـه  « هنـر زنـدگی کـردن   »بـوده و ب

ـارفی کـه    اب مینمایانندۀ روح همگرائی و یگانگی است، در پیوند  ـاری و متع شد و نه با قراردادهای اعتب

 دهند! گیریهای خود قرار می ذهن را میدان جلوه

پیشه با جان خود، با عش  خود و  حبتبارت اخرای این کالم نن تواند بود که: همسرگرایان مع

ـتن! زیـرا        مسر روی میهبا گرایش عینی و مهارناپذیر خود به  ـار خویش ـا گفت ـیاء و ی ـا اش کنند و نه ب

ـای     ةهمانگونه که گل واقعی را از گل مصنوعی، اصل تالش حیاتمندانـ  او، رنـگ عـوض کردنه

ــ ةشــکیل و افســونگران ســازد، همســرگرای واقعــی از  او ممتــاز مــی ةاو و عطرافشــانیهای ایثارگران

او و از خودگـذریهای   ةاو، دلدادگی صادقان ةنیز، همان تالش همسرمحوران راهمسرگرای ادعایی 

 دلدادگی خواهد بود.ر سازد! و این، متضمن برخورداری از هن او ممتاز می ةدار و بینشوران معنی

شویم: همسرگرایان مهرپیشه، حتی در ننبا که ضرورت  بر مبنای همین باور است که متوجه می

ـازهم  احساس کرده و در میـ   وجود ةننهم با همـ   دفاع از دل دلدارجوی خویش را ـای   یابند، ب بب

ن خردپسندانه، با رویکردن به گوهر گرایش خویشتن، در موض  دفاع از دل یتوسل به کالم و براه
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ـان قـرار     خویش قرار می گیرند تا حاکم و شاهد درستی امرشان، همانی باشد که در موضـ  اتهامش

دارد که دیـدار و   شکار را والهانه به جستبوی نگاههایی وامی داده است، هنری که دیدگان محبت

 نماید.  در نیینه نگاهی جستبوگر سراغ مینظارۀ سکربار خود را 
ـائی   جوی را مشتاقانه به جستبوی ترنم هنری که گوشهای نغمه ـام      مـی ه ـتد کـه نـوازش پی فرس

 باشد.  ویا میدر سمفونی کالم هوشربای دیگری ج دلدادگی خود را
گزیـدگان   کند که هر که به دیدار نن خامشـی  نوری هدیه می هنری که سکوت را چنان زبان

 خیزد.  شان را به تصدی  بر می نور عش  و یگانگی نایل نید، نور رنگین و مستی
ئی را با روحِِ پیونـد  متبلـور    نکند که هر بیننده ئی ننچنان هوشربا می ها را از نغمه هنری که نظاره

 سازد.  ها نشنا می نن

شده و هدفمندانه  رزیابیاینکه همسرگرایان به طور نگاهانه و نزادانه و اداریم:  باز هم تیکید می

 ود خـ باهمی  بدیل و هوشربای را در حوزۀ حیات اصل را بر یگانگی نهاده و برننند تا این گوهر بی

ـاکی، طـراوت، بالنـدگی و درخشـش نن     به نمایش گذاشته و در ابعاد  مختلف از زیبائی، شکوه، پ

 نیستند تا همچون ابلهان، نرزوئی وهمیور گردند، امری پندارگرایانه و خیالبافانه نبوده و بر نن  بهره

های ملموس زندگانی و بدیهیات وجـودی، بـه    و نرمانی خیالی را مد نظر گرفته، در حوزۀ واقعیت

اند که:  همت خود قرار داده ةوجه ودنبال امری خیالی و یا اعتباری بدوند! بلکه این رویکرد را از ننر

ه را برایشان ثابت ساخته است که ما همه رشحات یک ها، این نکت نن ةشناسان باورهای ژرف  هستی

ـاهر یـک حقیقـت واحـدیم، و ننچـه در        دریا و اشعه ـالی و مظ های بالندۀ یک خورشید بوده و مب

ـین        گری می ژرفای این مظاهر ظاهراً از هم جدا موج زده و جلوه ـا در ع نمایـد یـک چیـز اسـت. م

ـلیم!     جدا به نظر میـ  و فقط ظاهراًـ   حالیکه از برون ـبیده و متص نئیم، از برون و درون واقعاً بهـم چس

ـ    دارد، نن دیگری میهمان قدرت، نیرو و نوری که این یکی را به سیالن و صیرورت و شدن و... 

رانـد،   او می ئی که مرا به سوی دارد! و همان جاذبه را نیز همو به تالش و کنش وامیـ   و نن دیگران

ـاع و    سوی من رانده و به یگانگی می الغیر او، او را نیز بهو همو  کشاند! و این نیرو و جاذبه، نـه انقط

 تابد و نه ضعف و فترت را.  جدائی را بر می

ساز  از باور و بینش بر نن داشته است تا اوالً اصل را به کنش یگانه ةبه هر حال، اینان را همین مای

که توهم جدائی، تبرید و افتراق را دامن زده و بـه   برانداز بگذارند، و ثانیاً، نثار و احکامی و جدائی
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ئی که باشند، رها ساخته و ننچـه را مـوهم    کشانند، از هر نوع و دسته سوی تنهائی و بیگانگی فرا می

 جدائی است، فدای ننچه مثبت  یگانگی است بنمایند. 
 

 به سوی آرامش

ی از ازدواج رسیدن به نرامش یابند اینست که هدف غای زوجها در می ةننچه به طور اجمال هم

پدیدار تواند شد و الغیر! ایـن هـدف   سار شکفتن یگانگی )زوجیت(  ئی است که در سایه و سکینه

فقط زمانی ممکن است تحق  و تبلور عینی خود را در اقلیم زندگانیِِشان به نمایش گذارد کـه: هـر   

ـانگی(، از  = یک از زوجها، برای تبلور و جسمیت پیدا کردن زوجیـت )  ـائی و   »یگ ـانگی و تنه بیگ

بروند! چرا که نه راه دیگری برای رفتن و سپری « نشنایی و جمعیت و زوجیت»به سوی « لنگه بودن

 کردن و رسیدن وجود دارد و نه ابزار و سرمایة دیگری.

 خواه، نگاهانه و یا نانگاهانه و به هر دلیـل و غرضـی،   حال، اگر هرکدام از این دو لنگة یگانگی

ـیر   ـا از ابـزار و          از قرار گرفتن در این مس ـا ورزیـده و حاضـر نگردنـد ت ـین جهـت، اب ـابِِ هم  و انتخ

ـارگیری و هزینـه کـردنِِ نن    سرمایه ـا مـی   هایی که تحق  و تبلور زوجیت در گرو بک بهـره  باشـد   ه

، شان خواهد نمد، احساس نفرت نور، ننچه فراچنگ بار و رنج گیرند، یقیناً در پایان تالش خستگی

 خوردگی، تحقیر و در نهایت جدائی و لنگه بودن خواهد بود! اعتمادی، فریب نفاق، بی

ـت     ست که در شرایط و موقعیت طبیعی ـاً محکـوم و شایس  سـرزنش   ةهائی از ایندست، ننـی واقع

توانستند در جهت  هائی را که می باشد که به مسیر منتهی به یگانگی پشت کرده و ابزار و سرمایه می

تـوجهی و در نتیبـه پشـت     و خودرایی و بـی  به یگانگی کمکش نمایند، به علت کژفهمیرسیدن 

ـانگی و سـکینة نوازشـگر       کردن به نن ـتدار یگ ها، تحقیرشان نموده است! لذا شایستة ننی کـه دوس

ـانگی و          بالیده از نن می ـار بیگ ـتابد و نـه در جهـت ن ـانگی بش باشد: ننست تا فقط به سـوی نـور یگ

ـیب    چه در ص ؛جدائی ـانِِ بـه    ورتیکه خود و نیروهای خود را صرف حـذف و دفـ  عوامـل نس رس

ـانگی را جسـمیت     پویائی ابزار، سرمایه و زوجیت نساخته و در جهت یگانگی   ها و عـواملی کـه یگ

از نن سکینه اثر و خبری نتواند یافت! و دقیقاً، رسیدن به همین باور بوده  یقیناً بخشند بکار نیندازد، می

ـت است که  ـان احتـرام    ةهمسرگرایان با خرد را به زیبائی متوجه نموده است که: شایس گـذار   هـر انس

بخود و دلسوز به خویشتن این است تا فقط همسری را انتخاب نماید که دوست دارد از جان و دل 
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بگیـرد! چـرا کـه    به او عش  ببازد و خدمت کند و نه اینکه او را در خدمت نیازهای گوناگون خود 

نرامش « امنیت راستین»باشد که امکان برخورداری از  شرایط و موقعیتی از همین دست می فقط در

 جانبه فراهم تواند شد.  نوازشگر، نشاط معنیدار و رضایت همه
اینان، هرگز اصل تیهل را ابزاری برای رسیدن به راحت، کاهیـدن از زحمـت، برخـورداری از    

ـادن  محبت و گسترش  لذت و... تلقی نکرده، ننرا امری برای دهشِِ دامنة مهرورزی و به نمایش نه
ـیله قـرار دادن دیگـری هـدف      شمارند. چرا که در چشم بازی خود می قدرت عش  انداز اینان، وس
در واق  امر همسـرگرائی را  ـ   طلبانه و حتی محبتـ   هرگونه چشمداشت غیرمحورانهازدواج نبوده، 

 بخشد.  ل مصرفی تنزل مییتا حد ابزار و وسابه کاری تبارتی بدل کرده، شخصیت همسر را، 
ـانی تلقـی کـرده، منـزل را      ویژه ةاینان تیهل را فرصتی قدسی برای گون ئی از عبادت و جهاد رب

ـن  عشـ  و مهـرورزی      باید به دستور معبودی بی یابند که می معبدی می همتا، در نن هر چـه از ج

 دارند، بدون شائبه در معرض باختن قرار دهند!

ـانرا در امـر      فرصت ـای هوشـربای نن ی که در نن همسر و دیگران، با همة قوای وجـودی، زیبائیه

 تابانند! یابند که فقط نور محبت را می می  های دلفریبی شکوفاسازی مهرورزی مشاهده کرده، نئینه

ـامالً خاصـی  ـ   فرصتی که در نن جسم و نیازهای جسمانی ـ    به نحو کامالً ویژه و از دیدگاه ک

 گذارند! جوی انسانها خود را به نمایش می های بشکوه و زیبای روح محبت شده، جلوه فراموش

ـازۀ      نگرانـه، یـک   های خودخواهانه، تنـگ  ی که برای خواستهتفرص ـادی و فناپـذیر اج جانبـه، م

به عنوان اموری محوری و مالی و ـ   ها را پیدایش ننمیدانداری سرکشانه، خودمحورانه و... نداده و 

 دارد! تلقی میباهمی  لکة ننگی بر دامن حیاتـ  و...اعتباری 

ـانیتی دل       ۀمنزلی که دیوار انگیـز و هوشـربا    خشـن و کـدر مادیـت را درهـم کوبیـده و از روح

 باشد.  برخوردار می

منزلی که به نور عش  روشن و به عطر هوشربای مهرورزی خوشبوی بوده و با نغمـة نوازشـگر   

 باشد. نئین همراه می قلبهائی محبت

ـادابی، عاطفـه را     ـاس را ش جائی که وارد شدنِِ در نن روح را نرامش، اندیشه را طراوت، احس

 بخشد.  ابعاد زندگانی را نور و نشاط و سرسبزی می ةبالندگی و شکوفائی و هم

 گردد.  شود و مهربانی پخش می بالد، عش  داده و باخته می مکانی که در نن محبت می
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ئی در جستبوی یاری است کـه   تپد و هر دیده برای دادن محبت می محلی که در نن، هر دلی

 پذیرای محبت باشد. 

 
 حیاتی افسونکار

در جستبوی ـ  چه در حال تبرد و چه در حال تیهلـ  باید اذعان نمائیم که انسان به طور فطری

بـه فـرد   های منحصر  باشد. حیاتی که به واسطه غلبه و حضور ویژگی بدیل و فرادست می حیاتی بی

 خود، دیگران را مرعوب جالل خود نموده و امید رسیدنشان را بدان مرتبة ویژه، به ییس بدل نماید!

باشد که غنا، کمال، واالئـی،   او را باور بر این است که فقط در حالت و موقعیتی از ایندست می

ـایش درنمـده و او را اح    ـاس بـی  شکوه، ارجمندی و... او، امکان تبلور پیدا کرده، بـه نم ـازی و   س نی

 نماید! و الغیر. نرامشِِ باال خزیده از نن احاطه می

ـاتی        ننچه در این رابطة ویژه قابل تیمل می ـیدن بـه حی ـیم: بـرای رس  نماید اینست که متوجـه باش

دو نخواهند توانست تحقـ ،   باشد که هرگز هر بدیل، دو راه کامالً متفاوت، موردنظر و پندار می بی

ها، اعتماد  فقـط بـه    بدیلی را ضمانت نمایند. و این مؤید ننست که واقعیت نن بیتداوم و شکوفائی 

 نمایند و ب ، و اما خود نن دو راه:  یکی از نن دو را جانبداری می

 مادی و اعتباری،« داشتنیهای»بدیلی در  رسیدن به بیـ  الف

ـ   پـردازی   گر بخواهیم از حاشیهاالمری، حال، ا واقعی و نف « بودنیهای»بدیلی در  رسیدن به بیباء 

 «های همسـرداران و همسـرگرایان   گیری موض »دوری جسته و مسلله را فقط در رابطه با امر ازدواج و 

یی بـر نن   ب و روش عدهأقرار دهیم، متوجه خواهیم شد که از دیرباز، د مورد تیمل، تحلیل و ارزیابی

ـیده و ایـن     دبوده است تا خو ـال بخش و زندگانی خود را از برون پر کرده، رنگین ساخته، زینت و جم

بدیلی از طری  داشتن خانة خـوب، مرکـب    بی نمایند که در این زمینه ) گرایش را تا بدانبا تعقیب می

خوب، وسایل تبمالتی خوب، باغ خوب، ثروت خوب، قدرت خـوب، شـهرت خـوب، ریاسـت     

 افتند! لو میها ج ( از خیلی خوب و...

د را از درون پـر کـرده،   ویی دیگر بر نن بوده است تا خود و زنـدگانی خـ   ب عدهأو روش و د

بـدیلی   کنند که در این زمینه )بی بدانبا تعقیب میرنگین ساخته، زیبائی بخشیده و این گرایش را تا 

ـان         از طری  داشتن خرد خوب، بصیرت خوب، عاطفـة خـوب، هنـر خـوب، اخـالق خـوب، ایم
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 ( از دیگران جلو بیفتند! خوب، عرفان خوب، نزادگی خوب و...
وهر وجودی ازدواج نن تواند بود که: یک دسته از اینان به گ ةمعنای این سخن در رابطه و زمین

خدائی همسر و به شکوفائی صورت حقیقی او هید اعتنائی نداشته، به فکر ـ  همسر، به هویت انسانی
ـته دیگـر همـة      تالش خود را صرف پر کردن اطراف او مـی بدیلی نن نبوده و همة  بی کننـد! و دس

خرد، دانش و تالش خود را متوجه گوهر وجودی طرف مقابل ساخته و هرچه در توان دارنـد، در  
از طریـ  تبلـور   ـ    دهند تا هم خود و هم همسرشان، از نظر درونی و وجودی این رابطه به خرج می

 بدیلی را به تصرف درنورد! های بی قلهـ  انمندی و...خردمندی، بینشوری، هنرمندی، ایم
های هزاران ساله مؤید ننست که گرایش دستة اول، به طور مستمر در معرض تهدید قرار  تبربه

های مادی  ئی دیگر، با فراچنگ نوردن زمینه داشته و در بسا از موارد از رنگ و روغن افتاده! و عده
 اند! ر تلخ شکست را به کام جانشان ریختهها جلو زده و زه و برونی از اولی

ـا بـود، چـون     بدیلی از طری  داشتن برخی از خرت و پـرت  زیرا، وقتی مدار امر رسیدن به بی ه
ـبتاً      به زمینهـ   از دیدگاهی ویژه و به معنای کامالً خاصیـ   امکان دسترسی ـادی و تبملـی نس ـای م ه
 (2)باشد؛ ساده و نسان می

ـاری بـوده و بنحـو     و اشیاء مادی، محکوم شرایط و موقعیتچون برخی از همین امور  های اعتب
 افتند! توجیه نابرداری از رون  می

چون از احکام و نثار جاودانگی محروم بوده و در چنبر فناپذیری قرار دارند، و از همـه مهمتـر:   
شـکوه و   ،یپـری، غنامنـد    فطری مشتاق ةسان به گوننچون مدار هستی ننها در برون قرار داشته و ا

ـای       گیرنده و انرژی باشد، چون وقت جالل درونی می ـباع جانه  کشنده بوده، چـون هرگـز تـوان اش
خود را، خود بر دوش کشیده و مسیر شکست خـود را   زده را ندارند و چون شکست و ناکامی فاقه

نور  یگانگیاند، هرگز نخواهد توانست سر از زندگانی پیروزمندانه، ازدواجی  خود، در پیش گرفته
 دهنده بدر نورد! و نرامش

امور هستیمند و بودنی باشد، چون تالش هر کـدام   هگرایش همسران، متوج تیدر حالی که وق
ـا ننـرا در   ورز بدیلی و انفراد بـوده و تـالش مـی    از همسران متوجه رسانیدن همسر به موقعیت بی د ت

                                                           
گرای و... زیادتری دارند! اما هنرمند،  ئی افراد ثروتمند، رفاهمند، تبمل ها، در هر دوره ـ و به همین دلیل است که جامعه2

 ایمانمند، خردمند، بینشمند، و... کمتری!
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 و شکوفائی بخشد؛ صق  جان همسر و در اقلیم باطن او تحق  بخشیده و پویائی 
ـا صـرف زمینـه    کدام از نن چون انرژیهای هر ـلی و محـوری شـده و بیهـوده تلـف        ه ـای اص  ه

تالش، رهیدنِِ از نقص و رسیدنِِ به کمال، رهیدن از خود و هوسهای بیهـودۀ   ةشود؛ چون زمین نمی
ـانگی، و دویـدن بـه قلـه       ـای عشـ  و محبـت و     خود، رهیدن از بیگانگی و رسیدن بـه گـوهر یگ ه

ـا خـود   اضمباهمی،  باشد، پویائی و شکوفائی و غنا و کمالِِ زندگانیِِ دلدادگی و... می نت خود را ب
 خود برخوردار خواهد شد.  ۀداشته و ببای تهدید، از یاوری و کمک و غیر
ـالیبوی از    باشد که متوجه می بر مبنای رسیدن به همین مایة از بینش می شویم: همسـرگرایان تع

پـذیریهای   محـور تقلیـدی و از رنـگ    شکلیهای برون ریشه، از هم های متعارف بیتظاهر، از همرنگی
گر و... گرفتار نن بوده و  هنر، استعمارگران فتنه های بی گر، تبمل پیشه ای که مدسازان حیله مسخره
بدیلی وجودی را در اقلیم دل مصفا، جان نورانی، قلب عاش  خود  سازند نزاد بوده، کمال بی یا می
نماینـد،   مـی  های برونی در حد نیاز روی واله و شیدای خویش جستبو کرده و اگر به زمینه و روح
ـین،    ها را بطور نگاهانه و زیرکانه، وسیلة رشد و غنای درونی قرار می نن دهند! و نه بـرعک ! و هم

ـا   بدیلی گوی سبقت از دیگران بربایند! که باعـث بـوده اسـت    باعث بوده است تا نه تنها در امر بی ت
 یگانگی و وصال به نمایش گذارد.  ۀبدیلی را در حوز ان، کمال بیشازدواج
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 همسری و تملک
 

 ذو  جاودانگی 

به « اصل گرایش»متناقض است، اصالً در این اقلیم « تملک نمودن»طبیعت ذاتی همسرگرائی با 
و « برای خویش»معنای وانهادنِِ خویش، رهیدنِِ از خویش و دیده بستنِِ بر خویش است! نه گزیدن 

 «!ن در تملک خویشدنور»
ـاودانگی و    نحله ةدر همة دنیا و هم ها، اصل همسرگرائی مبتنی بر نوعی رسیدن به پاینـدگی، ج
شگی به همسر، تحقـ  پیـدا   و پیوستنِِ همیرهیدن از بیگانگی و جدائی و انفصال  ابدیتی است که با

 کند.  می
اینسـت کـه:   ـ    کننـد  و زوجها در قراردادهای خود دنبال میـ   پذیرند ان میهحداقل ننچه را اذ

ئی از پایندگیِِ تازه و ناب  ویژه ةاست. و این یعنی: خود را در گون  ازدواج بطور معمول امری دائمی
ـا گونـة ویـژه     و پرجذبه رها کردن؛ در گونة خاصی از جاودانگی  ئـی از   یافتن و تبربـه کـردن! و ب

 سفر ساختن! ابدیت هم
داشته باشد، به دلیل اعتباری بودن خود، اوالً « تملکی» ةنف  این باور مؤید ننست که ننچه جنب

منـد نخواهـد    بهـره ـ  ولو که در موطن ذهنـ  تداوم هستیمندانهاصالت وجودی نداشته و از ضمانت 
ـال ننکـه همسـرگرائی در پـی امـری اسـت        بود! و ثانیاً حتماً روزی از تملک بدر خواهد رفت! ح

ـانگی      فناناپذیر! چرا که همسرگرای بر ننست تا در ابدیتی نورانی و هستی ـا همسـرِِ خـود یگ افزای ب
ر بـه فکـر تملـک    داشته و از ثمرۀ شیرین این یگانگی برخوردار باشد. بنابر این، ننی که در ایـن امـ  
خیانت بـه دلِِ  »کند  همسر است، زیانهائی را به استقبال ایستاده است! و اولین زیانی را که استقبال می
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 باشد.  می« طلب خودش دلدارجوی و جان جانان
زیرا، او دلی را که در پی دلدار و در جستبوی رضایت دلدار است، از موض  عاشقانة او ساقط 

 سازد؛ میـ  به اسم ملک و مالک و مقولة مالکیتـ  امری موهوم ۀساخته و برد

ـاودانی و     فناناپـذیر )محبـت( بـوده اسـت، از موضـ  نـورانی،        او جانی را کـه در پـی امـری ج

ـازگاری سـقوط     دوگانـه پرورش به مزبلة انفصال، فناپـذیری،   وحدتبوش و یگانگی ـاری و ناس  انگ

دارد که: هم خـود و   می  خود را مسبل ساخته، عمالً اعالمدهد! و با اینکار، بالهت و نابخردی  می

هم همسر خودش را تا سطا شیلی قابل تملک تنزل وجودی داده است! چرا که: اگر نه چنین بود، 

توانسـت. و چـون بـدین     کرده نمیاصالً و هرگز به همسر خویش به عنوان شیلی قابل تملک نگاه 

قانونیت بخشیده همسر را نیز ترغیب نمـوده و واخواهـد    بالهت گرفتار نمده و با عمل خویش ننرا

 داشت تا در همین موض  قرار گرفته و بر مبنای احکام همین موض ، با وی برخورد نماید!

باید  جنگی خواهد بود که نمیبارترین و... ترین  ترین، خفت انگیزترین، عفن و این، نغاز نفرت

سـت کـه در ایـن     نمایـد! طبیعـی   و... ترین موقعیت رخ میترین، معطرترین  ترین، لطیف در پرجاذبه

 گرانه بیشتر، شکست و شرمساری فراگیرتر خواهد بود! مسیر، هر چه تالش ستیزه

با این مایة از بینش متوجه خواهیم شد که: همسرگرای عاش ، نه تنها در پی تصاحب و تملـک  

ئـی   کوشد تا از سقوط کردن در مزبله د میباشد، بلکه با همة وجو همسر و اراده و نرمان و... او نمی

ش در پی ننستحفو و حراسـت   یزیرا ننچه واقعاً دل دلدارجواینهمه عفن، خود را محافظت نماید. 

جانبة دلدادگی است! چرا که وی غنا و نزادگی و سربلندی و شکوفائی و جالل و نرامش و...  همه

داند که این، با امر تملک در تناقض  و که نمیجوید و الغیر!  می« گیددلدا»خود را در امر مقدس 

 برد؟! بسر می

 
 ای معنابخش سرمایه

جــوش  ننچــه در زنــدگانی همســرگرایان تعــالیبوی از جذبــه و افســونی بخردانــه و حکمــت

ـیلی و ابـزار زنـدگانی          برخوردار می ـا بـه همسـر بـه عنـوان ش باشد این نگرش است که: اینان نه تنه

تبلور هویت، فردیت، غنا و نرامش خـود  عامل و علت ـ   به نوعی کامالً ویژهـ   ننگریسته، بلکه او را

وجودی معلول خود چه نقشی  ۀشمارند! و حکیم، به نیکوئی دریافته و میداند که: علت، در حوز می
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شـمارند   می« ئی سرمایه»اند، همسر را همان  بخش رسیده یگانگیدارد! اینان که به راز پرشکوه ازدواجِِ 

ـان سـرمایه مـی     ح در که ـا هم ـنده،    »تـوان بـه    وزۀ همسرجوئی فقط و فقـط ب سـود معنادهنـده، غنابخش

 دست یافت و الغیر!« دهنده زیباسازنده، نزادکننده و نرامش

بخشـد؛   رهاند؛ از بیگانگی نبات می ئی که ننانرا در حوزۀ همسرجوئی از فقر وجودی می سرمایه

پناهی و  ئی که از بی بخشد؛ سرمایه تلخ تهی بودن رهایی میکند؛ از احساس  از چنگال تنهائی نزاد می

 شود؛   شان داده، پناه دل دلدارجویشان می اتکائی نبات بی

ـام  سرمایه ـان      ئی که نرامگاه جان نرامشبوی ننان گردیده و نیینة تم ـای وجـودی نن ـای غن  نم

ها،  ها، کامیابی سربلندی ةهمگردد! و دقیقاً بر مبنای همین بینش و باور است که وقتی همسران از  می

ـباع شـدند   های دیگر بهره در حوزهـ   پیروزمندیها و بردها ـتیاق  ـ    خـوب دقـت شـود   ـ    مند و اش  اش

هوشربای همسر و  ۀننانرا به دروازـ  در راه و در پای همسرـ  باختنِِ همة خود زیری، شکست و سربه

 کشاند! همدم و معشوق می

ـندی شکسـت کامـل خـود را       تنها جا و موردی که همسرجوی  ـتیاق و خرس ـا اش بینشور واقعی، ب

ـار   ةخواهد هم کند، نغوش مهربار معشوق است! و تنها جائیکه می استقبال می هستیِِ خود را ببازد، کن

های خـود   جاست که همسرجوی راستین، همة فرزانگی رضایت و خشنودی اوست. و فقط در همین

معشـوق و از  « پذیرش»بدیلی، سرافرازی، غنا و نرامش خود را از  را فدای دلدادگی نموده و کمال بی

 کند! گوهر یگانه شدن با او جستبو می

به عباراتی دیگر: فقط در همین موقعیت وجودی است که همسرگرای واقعی از ذوق و اشتیاق 

 شود! می« بُردن خالی و برکنار»

یه و... جدا فجانبه تخلیه، تص همهکشد! از میل رسیدنِِ به حاکمیت   از نرزوی پیروزی دست می

 شود! گردیده و مرده و به دلدادگی و مهربخشی و... زنده می

ـاکی و         ـاط و نزادگـی و نرامـش و الفـت و پ و این یعنی: تولدی دوباره، تولـدی در نـور و نش

 !دلدادگی و عش 
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 راز سرشاری

عش  فعال و گسترش و تشـدید  پیشه دقیقاً به دلیل اینکه: محور حیات را بر  همسرگرایان محبت
اند که اصل  اند، به نیکوئی متوجه شده تر عش  نهاده تر و پرجاذبه و تقویت و شکوفایی هر چه رنگین

مهرورزی، و محصور کردن مهرورزی در حوزۀ وجودی فرد « تمرکزطلبانة»همسرگرائی با نگرش 
ـاطنی و    و یا افرادی معدود و معین و ویژه، هرگز و به هیچروی سازگاری ن ـا تبربـة ب دارد! چرا که ب

حیات انسانی افزوده  ۀگسترش و تعمی  مهرورزی در حوز ۀاند که: هرچه بر حوز بالواسطه دریافته
شود، خاستگاه عش  بیشتر غنا و بالندگی و سرشاری و سرریزگی پیدا کـرده و  « باخته»شده و بیشتر 

 خواهد شد. از تازگی، فریبندگی، شکوفائی و جوشش بیشتری برخوردار 
همسران خود نه تنها از موض  محور خود و  از اینرو، اینان در برخوردهای متنوع انسانی و ارزش

ـادر، بـرادر، خـواهر، اقـوام،       ـ    نظرانه امساک و بخل محبت نسبت به دیگـران  تنگ اعـم از پـدر، م
ه تـالش  کـ نماینـد، بل  حمایت نکرده و به شدت با نن مخالفت میـ   بستگان، همکاران، نشنایان و...

ـترش           می ـتن را در موضـ  مهـرورزی و گس کنند تا هم خـود و هـم نن نیمـة دیگـر وجـود خویش
ـین   خود پهنهباهمی  مهرورزی قرار داده، حوزۀ پیوندهای مهرمحور را در زندگانی مند سازند! و هم

ـار، ذوق و گـرایشِِ   »نگرش باعث شده است تا اینان اوالً از دام تاریک   بریـدنِِ مهـر از    «توقـ ، انتظ
ـا دیگـران        ـترش پیونـدهای مهرورزانـه ب دیگران رها شوند، و ثانیاً اشتیاقشان برای مهـرورزی و گس

ـا و   ةاند: ننی که توق  دارد همسرش هم تقویت و شکوفا گردد! زیرا اینان به نیکوئی دریافته مهربانیه
ـا بـه سـوی    دیگـران جلـوگیری    مهرورزیهایش را فقط متوجه او ساخته و از پخش و گسترش ننه

ـارت و محـدودیت او عمـل       نماید، در واق  نگاهانه و یا نانگاهانه، دشمن وی بـوده، در جهـت اس
اش  نموده، از غنا و سرشاریش جلوگیری نموده، از شکوفائی و رشدش هراسان بـوده، از نزادگـی  

ـتن      همسـری  دلتنگ بوده، عمالً خود را در جهت پژمردگی و مـرگش قـرار داده، خـود را از داش
ـائبه و بـدون    نزاده، دهشگر، مهرورز، شکوفا، غنامند و... که از پخش و گسترش محبت بیریا، بی ش

نانگاهانه عمالً در جهت  غرض به دیگران هید هراسی ندارد، محروم نموده و باز هم، نگاهانه و یا
 اسارت خود و همسر خود و دیگران، محدودیت حوزۀ وجودی خود و همسـر خـود و دیگـران،   

دور ساختن و کنار کشاندن از غنای هوشربای  شکوفائی بر خود، همسر و دیگران، بستن راه رشد و
یک کالم در ران و در گدریغ داشتن نزادی از خود، همسر خود و دی خود، همسر خود و دیگران،

 گیرد! جهت  پژمردگی و مرگ کشانیدنِِ خود، همسر خود و دیگران قرار می
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 قماری ربانی
 

 ست... انسان، خود پاسخی

ـیرورت      نکه حقیقت اـ   اگر بر مبنائی کامالً ویژه ـنش، شـدن و ص ـله، یـک ک  سان را در این نش
ـا همـ  به انسان نگاه کنیم، به روشنی ـ   داند می فـراز و   ةمتوجه خواهیم شد که از این دیدگاه، انسان ب

ـاد و     پاسـخی کـه میلیـون   ( 2) است.« پاسخ مثبت به کمال»های متنوعش، یک  نشیب ـا پاسـخ متض ه
ـال، وحـدت شخصـیِِ      ومتناقض دیگر را در خود جای داده  ـین ح از خود متبلی ساخته، اما در ع

ئی است که کثرات بالیده از  این پاسخ به گونه خود را نیز حفو کرده است! یعنی حقیقت وجودی
ـامی       ـالف و احک ـاری متخ ـته، نث ـاد داش ـاهری متض متقابـل را همراهـی و    صق  ذات نن، با ننکه ظ

 ه وحدت شخصی او نسیب رسانیده و مخدوشش نمایند!بتوانند  کنند، هرگز نمی جانبداری می
ـتی، اصـالً   ـا در برابـر      این پاسخ به دلیل برخورداری از حقیقت و گوهر هس   تـوان ننـرا نـدارد ت

تواند در او نفوذ و رسـوخ   مینبدهد! چرا که نفی عدمی( = پاسخ منفی )« وجودی»های متنوع  جنبه
ـین و    نموده و او را متصف به عدم سازد! هر چند که پاسخهای منفی، توان ننرا دارند تا در نحـوۀ تع

نقش قابل توجهی بازی نمایند! و این بدان ـ   به عنوان امری وجودی و نه عدمیـ   تشخص هویت او
ـاخته و بـروز       علت می  باشد که این پاسخ، وقتی هم که امری را در شمایل نفـی از خـود متبلـی س

دهد، مراد اثباتی است که حضور و حقیقت گوهری و وجودی نن نفی را تعین بخشیده و تبیین  می
 نماید.  و تفسیر می

به هر حال، اگر از پرداختن به مسایل و مباحثی پیچیده و فرار از حوزۀ فهـم عقـل جزئـی دیـده     

                                                           
 ـ پاسخ واحد شخصی.2
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ـالم دلسـوز بـه هویـت و نرامـش        ـان س بر بسته و بخواهیم موضوع را در چوکات فهم و تبربة انس
محـور، بـه دلیـل     همسرگرایان محبتخویشتن مورد تیمل قرار دهیم، به تبربه درخواهیم یافت که 

 باشند، از جوانـب مختلـف و   ل مییگیریهای خویش قا و جهتموضعگیریها اهمیتی ویژه که برای 
یـی کـه بـه     یا علمیبینشی، متوجه پاسخهای لفظی و ـ   دیدگاههای متنوع، ننهم با همة توان عقالنی
ها به شدت احساس تعهد و التزام  برابر ننگیرند بوده و در  نیمة دیگر وجود خود داده و یا از نن می

ـازنده مبهـز شـده   سطوح دریافتی خویش به این باور  ةنمایند. زیرا اینان با هم می انـد کـه    شکوفا س
ـاس       پاسخ ننان به نیمة دیگر وجود خویش، در واق  پاسخِِ ننان به وجـود و هویـت خـود، بـه احس

امنیـت   به خرد و بینش خود، به نرمانهای خود، به نرامـش معنیـدار خـود، بـه     ،خود، به عاطفة خود
ـتی خـود،     پرورانندۀ خود، به نزادگی خود، به طراوت خود، به شفافیت و شادابی سطوح متنوع هس

ـتی  خود  ننان بوده، در « دل دلبرگرای»به شکوفائی خود و در یک کالم: به  تقرر و تعین بالفعل هس
 کند! ن نقشِِ اساسی و ارزشباری را ایفا میو هویت خود ننا

ای، چندین «نه»اند که: ممکن است در هر  پرتو بصیرتی نوازشگر و فراکشاننده نموختهاینان در 
و در  بار، نوازشگر و غنامند نهفتـه بـوده   سازنده، امنیتکننده، نزاد غنابخش، نشاطبار، تکمیل« نریِِ»

ـازندۀ    ننگبار، هویتنور،  بدبختی« ن ه»ای، چندین «نری»هر  زدا، تحقیرکننده، اسارتبار و متالشـی س
 هویت و صورت انسانی ننان وجود داشته باشد. 

انـد کـه شـکل     نفرین به این واقعیت دست یافته های معنامحور و بیداری سار تبربه اینان در سایه
اسـخهای او  را به عنوان موجودی خردورز، جانمایة پ زندگانی و ریخت گوهر هویت فرزند ندمی
 دهد! ها و به همسر او تشکیل می به خودش، به هستی، به جهان ارزشها و زیبائی

ـان   و دلدادۀ همسرگرای فقط ننگاه از عطر سکربار گلهای محبت، نرامش و یگانگی مشام ج
برخـوردار  « رایحـة عطـر پاسـخهای خـویش    »را تازه تواند کرد که با همة خرد و بصیرت خـود از  

 گردیده باشد! 
ـائیم، ایـن         از همسرگرایان عاش  ةانداز این دست گر از چشما  پیشـه بـه مقولـة مـوردنظر توجـه نم

ـان   « پاسخ»که  نکته مسبل خواهد شد همسرگرایان به یکدیگر، به دلِِ دلدارجوی یکدیگر و بـه ج
 تواند محصور باشد به:  بندی ویژه می دلدارگریز ننان، در یک تقسیم

 نمایانند.  امور داشتنی حضور و هستی میپاسخهائی که در حوزۀ ـ  یکم
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 نمایانند.  پاسخهائیکه در حوزۀ امور کرداری حضور و هستی میـ  دویم
 رسانند.  نلی حضور و هستی بهم می هپاسخهائی که در حوزۀ امور و موقعیت ایدـ  سیم

ـابلی کـه در هـر پاسـخ      به هر حال، اگر بخواهیم به گوشه  هائی محدود و تنگ، از مکانهای متق
 تواند پنهان باشد، بپردازیم، باید معروض داریم که:  می

نماید  نگاهی شتابان به زندگانی سراسر مهرپرور همسرگرایان خردورز، این واقعیت را اثبات می
ها را بگذار، و اگر سـر   نیکه شعار بسیار شفاف و روشنِِ کرداریِِ اینان به یکدیگر اینست که: داشت

ـنی دریافتـه    توان چنگ ةها را با هم«شدنی»داری  عش  و محبت انـد کـه    انداز! چرا که اینان بـه روش
خود  او صورت و هویت، عزت و کرامت، زیبائی و جاللت، نرامش، « نف  بودن بالفعل»انسان را 

 بخشد! و نه خرت و پرتهای داشتنی او! نزادی و طهارت و... می
اش  نشاند که ثمـره  را به بار می  ن دریافت، در باغ جان این دلبرگرایان خودگریز، نهال التزامیای

 دهند!  دقت و فراست به خرج دادن در زمینة پاسخهائی است که در این زمینة ویژه به یکدیگر می
 طبیعت  این توجه، دقت و فراست ننان را واخواهد داشت تا در ایـن رابطـة ویـژه، بـه صـورتی     

ـای   ها و جلـوه  کامالً جدی، از پوست و صورت  پاسخها سفرگزیده، به سیر در باطن پاسخ و جنبه ه
 اند بپردازند! انگیزی که در خود پنهان نموده حیرت
تابد اینست که اوالً نن موضـوع، از نظـر رتبـت     ها انکار را بر نمی چه در رابطه با امور داشتنینن

، و به هیچوجه با او برابری نتواند کرد! چه رسد به دارائیهای برین خود نرسیده ۀوجودی به پایة دارند
 خود، از قبیل خرد و بینش و ایمان و عرفان و عش  و...!دارندۀ 

ـا، بـرای      و ثانیاً، از نظر تیثیرگذاری هرگز خارج و برون از یکی از سه حالت نتی نتوانـد بـود: ی
 باشد؛ خود مفید می ۀوجود  دارندهای مثبت  بخشی جنبه شکوفائی، غنامندی و ارج

 رسان؛ زیان یا، برای ننچه نمد مضر است و
 ها تیثیری ندارد.  به هید یک  از جنبه بوده و« خنثی»و یا، از نظر تیثیرگذاری 

ـا توجـه داده اسـت،     تفاوت، در رابطه با موارد دیگری که این نبشته بـدان   این حاالت با کمی ه
 باشند.  قابل تعمیم می

ـا موضـوع   با ا  یین مایة از باور و بینش، اگر پاسخ همسرگرای دلسوز به همسرش را در رابطـه ب
ـای او،  «نری و یا نـه »داشتنی مورد تیمل قرار دهیم، به روشنی متوجه خواهیم شد که: هر کدام از  ه
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 را در پی تواند داشت!  های مهمی«نه و نری»چه 
ـثالً     ةمنفی همسرش در رابطـ محور، وقتی به پاسخ  به هر حال، همسرگرای محبت ـتنیهای م ـا داش ب

ـید ن    که حضور و غیابشان در رشد، غنامندی و شکوفائی جنبـه ـ   گرایانه تبمل ـای وجـودی ه شـی  قه
کند که جان دلدارجوی او  هایی را مشاهده می شود، در این نه، نری مواجه میـ   توانند بازی کرده نمی

ـتگی بـه     بخشد! چرا که ننرا:  می  را تازگی و شادابی نری گفتن به استقالل وجـودی خـود از دام وابس
 های مادونِِ هویت خود،  داشتنی

 خود،  ةهای متنوع احساس و اندیش نری گفتن به نزادی جنبه
 نری گفتن به غنای درونذات خود، 

 به اصالت معنوی خود،  ننری گفت
 نری گفتن به بالندگی عاطفی خود، 
 نری گفتن به رشد نظام ارزشی خود،

 نری گفت به اصالت و محوریت کنشی و معنیدار خود، 
ـا.    نری گفتن به ارجمند بودن، محترم بودن و دوست داشتنی بودن خود می شمارد، و غیـر اینه

یابد کـه   هایی می«نه»نری گفتن همسر را در همان زمینه، متضمن ـ   خدای ناکردهـ   هم بدانسان که
ـتن  »، زیرا کـه ننـرا در واقـ     گیرد جان همسگرای وی از تصور ننها نتش می ـتقاللِِ   « نـه گف بـه اس

 ارج،  های بی پرت و وجودی خود از دام وابستگی به خرت
 خود،  ةهای مختلف احساس و اندیش های متنوع و ساحت های بلند پروازانة جنبه نه گفتن به نزادی

 نه گفتن به غنای درونذات و باطنی خود، 
 نه گفتن به اصالت  روحانی و ملکوتی خود، 

 نه گفتن به بالندگی عاطفی خود، 
 نه گفتن به رشد و شکوفائی نظام ارزشی خود، 

 نه گفتن به اصالت و محوریت کنشی و معنیدار خود، 
 شمارد.  نه گفتن به ارجمند بودن، محترم بودن و دوست داشتنی بودن خود و... می

ـیده شـد و بیهـوده مایـ        با درخواست پوزش از   دردسـر   ةاینکـه موضـوع مقـداری بـه درازا کش
فهیم این نبشته را فراهم نوردیم، حال اگر بخواهیم تا مختصری پیرامون مورد بعدی )پاسخ  ۀخوانند
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ـیم کـه: همسـرگرایان     عرایضی تقدیم داریم، ناچار از پذیرش این واقعیت می به امور کرداری( باش
ـام    خویش متوجه شده محور، با همة وجود محبت ـا تم اند که همة احکام جاری در مورد گذشته، ب

 ظرافتهای احتمالیش، در حوزۀ مورد دوم نیز قابل تعمیم و جریان تواند بود! چرا که شعار نوازشـگر 
ـا، فقـط بـه     دهد که: از کنش پروراننده تشکیل می ةکنشی اینان را به یکدیگر، این نکت ها و کرداره

یاق روی بیاور که در شکوفائیِِ جان دلدارجوی تو، در غنابخشـی بـه گـوهر    تتوان و اش ةننی با هم
هستی تو، در تبلور وارستگی و نزادگی هوشربای تو، در شکوفائی قدرت  ابداع و خالقیت تو، در 
طراوت و بالندگی احساس و خرد و بینش تو و در جوالن جانبخش عش  و دلدادگی تو، ترا یاری 

 غیر!کند و ال می
ـا پاسـخ منفـی همسـرش در زمینـ        ةاز اینروی، هر کدام از این همسرگرایان دلدارجوی، وقتی ب

کند که شـکوفة لبخنـدی ملکـوتی را بـر      شود، در این نه، نریهایی را مشاهده می ئی مواجه می ویژه
و کنشـی  به کار « نری گفتن»گری وامیدارد! چرا که ننرا در معنیِِ  لبهای دل دلدارگرای او به جلوه

ـاری مـی   می ـتن بـه کـرداری      یابد که او را در شکوفا ساختن جان دلدارجویش ی ـاند؛ نری گف  رس
تواند وی را در غنا بخشیدن به گوهر هستی او کمک نماید؛ نری گفتن به تالشی  شمارد که می می

 جوش وارستگی و نزادگی او یاریش رساند؛ نری کند که خواهد توانست در تبلور جذبه تلقی می
بـه   نتواند خدمتگزار قدرت خالقیت و ابداع او باشد؛ نری گفت پذیرد که می گفتن به کرداری می

ـتن بـه     کار و عملی که در باالنیدن و شکوفا ساختن خرد و بینش او توانمندش مـی  ـازد؛ نری گف س
 و به ویاسوزان و دلدادگی جوشان تواند در پویاسازی و تبلور عش   کنشی مشاهده میدارد که می

 یاری رساند؛ و غیره!
باشد، او  شود که از بارهای منفی سرشار می گفتنی مواجه می« نری»درست همانگونه که اگر با 

ـار غنابخشـی    را عین نه گفتن به اشتیاق شکوفائی جان دلدارجوی خود، نه گفتن به ذوقِِ نورانیـت  ب
ـتیاق   ی و وارستگیِِگپرور تبلور نزاد گوهر هستی خود، نه گفتن به تمنای جان خود، نه گفتن به اش

شکوفائیِِ نیروی ابتکار و ابداع و خالقیت خود، نه گفتن به نرمان فراروندۀ خرد و بینش و جـوالن  
 یابند و الغیر. عش  و دلدادگی خود میهوشربای 

ـته، خـود بهتـر مـی     به هر حال، از ننبا که باورمندیم خوانندۀ دقیقه در هـر  داندکـه   یاب این نبش
های  توانند نهفته باشند، بررسی امکانهائی را که در حوزه هائی می«نه، نری»هائی و در هر «نهنری، »
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ـنگری     دیگر می ـیم و روش توانند حضور بهم رسانند، به خود او واگذار کرده و از اینکه جهـت تفه
ن مهان ماللت  خاطر شریف ای ةبرخی از مطالب برای اذهان جوان به اطالة کالم پرداختیم، و این مای

 طلبیم.  پوزش می گردیده است، جداً
 

 رقابت  دهشی

ـان بـه زنـدگانی      محور، همة تالش و جدیت همسرگرایان محبت ـا پاسخش شان متوجه ننست ت
ـان         ـان خـود را بـه جری ـایش گذارنـد! این مهرورزانه بوده و زندگانی را در کسوت مهرورزی بـه نم

کنـد بـه خـود و بـه      که قانون مهرورزی تلقی میبر مبنای احکام و نثاری نوازشگر محبت سپرده و 
 نگرند.  سر و به دنیا میمه

نورانی برننند تا یابند، با اشتیاقی  ورزی می و در مسیر عش « مهرنلود»اینان که خود را موجودی 
ـال، دهنـده،       ـبات نن حضـوری فع همین جنبه و جلوه از وجود را عینیت بخشیده و در حـوزۀ مناس

 جاذبه داشته باشند. نوازشگر، نرام و پر
فهمیـده و سـراغ داده، پیشـی     (2)«رقابت دهشی»اینان معنای راستین و زمینة معنیدار رقابت را در 

 کنند.  لقی میتباهمی  توقعی و... را مبنائی برای زندگانی گرفتن در مهرورزی، ایثار، بی
ورزیدن، برای تقویت،  خواهد تا برای بهتر و بیشتر عش  پیشی گرفتنی که هر لحظه، از ننان می

 و فراروی به سوی مهر و محبوب نرام نگیرند!« دلدهی»تسری  و تشدید جریان 
کننـد کـه:    ای باور می هاند، در عمل، نغاز بدبختی خود را در لحظ اینان که عش  را لم  کرده

ـا اینکـه: بـه      جریان عش  باختنِِ فعاالنه و دهشی ننان به مانعی اصابت کرده، دچار اختالل شـده و ی
ـا چیـزی    جای اندیشیدن و گرایش عاشقانه به محبوب، ذهن و تخیل ننان معطوف به خود  ننان و ی

 فروتر از محبوب گردد. 
شود که دریابنـد: معشـوق، در عشـ      شیون و فریاد و واویالی دلخراش اینان فقط وقتی بلند می

ـاید »ورزیدن و هبه کردن و از خود رهیدن و... از ننان جلو زده و اینان را در موضعی کـه   قـرار  « نش
 داده است!

ـاس مـی    کننـد کـه    اینان تنها زمانی از خود راضی بوده و خویشتنِِ خویش را قابل تحمـل احس
                                                           

 رقابت خواهیم داشت.  ةـ ما در اخیر این مقال، باز هم حرفهائی در زمین2
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 باشد.  ننان خشنود میجویشان، واقعاً از ادریابند: معشوقِِ خردمند  معن
احساس کرده و از هر را در تبلور و تبسم عینی یگانگی باهمی  اینان گوهر هوشربای زندگانی

ـاند،  « تـو و... ـ    او، و یا: منـ  من»نورِِ  و جدائی نننها را به پرتگاه موه« مای»ننچه، که بخواهد  بکش

 باشند.  شدیداً هراسان می

ـا و       اینان از اینکه پست و مقام خود ر ـته، از اینکـه تیییـد اهـل دنی  ا از دست بدهند، هراسـی نداش

ـین زنـدگانیِِ        های زرق و برق ـای رنگ ـار کمبوده ـته، از اینکـه دچ ننرا از دست دهند، ترسی نداش

ـند، خـوفی    ظاهری شوند، خوفی نداشته، از اینکه اهل ثروت و قدرت و... ننانرا دوست نداشته باش

ها شود  نن ةرسد و چیزی مان  عش  ورزیدن فعاالنه و از خودگذراننداشته، ولی از اینکه روزی فرا 

ـارورترین تبربـة      ورزی را فوری شدیداً هراس دارند! چرا که عش  ـال و ب ـاالترین کم ترین نیاز و ب

ـیدن   مقدس فرزند ندمی، متعالی  بـه جـوهر ندمیـت خـود     ترین حرفت و پیشه و کوتاهترین راه رس

 تلقـی  « جانبـة خـود   عزت همـه »انگیز خود و در یک کالم  شگفتیو نرامش معنیدار خود و کمال 

توان به زیباترین وجهی زندگانی مبلل و معنیدار  میـ  با اوـ  کنند. امری که بدون حضور غیرش می

خود را به نمایش نهاد، اما بدون حضور او، با هر چیز دیگر، از قبیـل ثـروت و شـهرت و لـذت و...     

ـا و   حضور فعاالنة مهر ورزیدن، عمالً بی نبود! چرا که زندگانی بدوهرگز ممکن و میسر نتواند  معن

ـالف  ارزش و الجرم رنببار بوده و  تقدس، بی عیناًًَ کدر، خلنده، نزاردهنده، بی عمالًًَ در جهت مخ

 قرار دارد.  فطرت  مهرمدار فرزند ندمی

 
 ی معکوسا مسابقه

ـتر و      ای مـی  همسرگرای خردمند، متن همسرگرائی را میدان مسابقه یابـد کـه در نن هرکـه پیش

ـ    های اجتماعی و فقط درین حوزۀ مراودهـ  باشد! چرا که در این میدان زد، برنده میاب بیشتر مهر می

ـیدنِِ مهـر بـه سـوی       بازنده، ظرفیت و گنبایش عش  را در خود دامن زده، برنده را از هـراسِِ بخش

 تاراند.  نبشار بخشایش می

ئی از ایندست  تی امری ارزشی و قانونی تلقی شده و در میدان مسابقهست که وق روشن و طبیعی

ـازد کـه جـز بـه      لذتی هوشربا پیدا کرده و از انسان همسرگرای چیزی می« باختن»کشانیده شود،  س

 باشد.  فکر عش  باختن و مهر ورزیدن نمی
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ـانی شـدنش   بازی و بیش این پیشتازی، پیش و اگـر هـم   ـ    بازی، به دلیل قانونی و ارزشی و نرم
برخالف موارد ـ  را ضمانت کرده، برنده را  محورانه و محبوبی برد  محبتـ  خواستی بگو: این باخت

کند، و ایـن، بـه نفـ      را در وی تقویت می« عش  باختن»محبوب و معشوق بازنده قرار داده و ـ   معمول
 یگانگی و نرامـشِِ پاگرفتـه  نظام همسرگرائی و در جهت تشدید، تقویت، پالودگی و شفافیت گوهر 

 از نن است. 
زند، هم صمیمیت  در این مرحله، اشتیاق باختن و دل سپردنِِ عملی بدان، هم اعتماد را دامن می

ـانگی بـ     می به اوجرا یگانگی کند و هم یکدلی و  را تشدید می   هکشاند! و ننگاه کـه یکـدلی و یگ
ـارِِ دغدغـه  «اوـ  من» های دوئیت و رسید، فرد همسرگرای از دام اندیشه اوج ـای   ئی نبات یافته و ب ه

 سپارد.  ساخته را به نسیم نوازشگر یگانگی می های وهم محورانه و برد و باخت دوئیت
نادان را معتقد ننست که: باز هم باید متذکر شد که: این باختن، نـه بـه    مقدار همه این نگارندۀ بی

طرف دیگر را استقبال کردن؛ چه این هـر   شخصیتی معنای باختن شخصیت است، و نه به معنای بی
ـاقص )خـود  طبیعـی و        دو، هم توهین به خویش است و هم توهین به همسر. پـ  بایـد از همسـرِِ ن

 جدا شد، تا با خود کامل فرا طبیعی همراه گردید. کمل( منا
 ها، فرد جدا است، اما همراه است، و همراه است، اما جدا است! در این لحظه

ـین هویـت و صـورت     همسرگرائی واقعی، گرایش به خود  روحانیِِ همسر  ـا هم و یگانه شدن ب
 روحانی و ربانی اوست، و هر چه غیر از این، جدائی و بیگانگی است. 

ه همسرگرای واقعی، برای رسیدن به امری برتر از یگانگی فیزیکی و جسمانی تالش کرده کاین
میرد، در واق  برای رسیدن بـه خـود     برده و برای معشوق می از یادو خود را در تالشی از ایندست، 

 ربانی است. 
ها را! چـرا کـه    او بر ننست تا این نیمة خود  متعالی را با نن نیمه به یگانگی برساند، و نه فقط بدن

ـ  اینان را باور بر اینست که: یگانگی با تصاحب، در تقابل وجودی است، لذا باید از اندیشة تصاحب
فرار کرد. زیرا، ننی که به فکر تصاحب همسر است، در واق  او ـ   د شدنابدنها تو ۀتعل  به حوزمکه 
ـانی   «خـودن »ی امریسـت  گدهد! و یگان از دست می« از طری  از دست دادنِِ یگانگی»را  ـا زم  ، و تنه
 نماید که: فرد از خود و مال خود و ملک خود و... رهیده باشد.  نید و رخسار می می

ـاختن   نمیدان، برد با کسی است که از باختن استقبال نماید؛ به باخت در این دل بسپارد؛ درخت ب
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ـتقبال     ی دیگری بچیند! انبیاری کند؛ میوۀ باختن را هم بر را و باختن با کسی اسـت کـه از بـردن اس

 کند، به بردن دل بسپارد و...!

 
 دهشی بارور ننده

ـال    ابـراز کنند که: اگر نسبت به همسـر   همسرگزینان خردباخته گمان میمعموالً  مهـرورزی فع

را از ـ    از جن  وقارِِ ابلهانه، جالل و جبروت جاهالنه، هیبت و شـکوه احمقانـه و...  ـ   نمایند، چیزی

ـال بـودن، مثمـر بـودن،        دست می ـانرا از فع دهند! و هراسِِ از دست دادن همین چیزهای موهـوم نن

ـار کـردن و...       و در یک کالم: بخشنده بودن، بزرگ بودن از عاش  بـودن و مهـر ورزیـدن و سرش

 سازد.  محروم می

ـای مهـر      ننـ  اند که با هر دهش این در حالی است که همسرگرایان به تبربه دریافته ـاه کـه پ گ

یابنـد   گیرند و مـی  ننچه میـ   نمایند ورزیدن در میان بوده و عشاق چیزی از جن  محبت را هبه می

ـا    که دریافتهبخشند! درست به همان دقتی  تر است از ننچه می دلنوازتر و پرسازنده ،بسیار بیشتر انـد: ت

همان دریافتن و ـ   واق در ـ   محبت نبخشند، محبت نخواهند چشید. و این مؤیّد ننست که: بخشیدن

 نتواند بود!پیدا کردن بوده و خالی کردن، چیزی جز پر شدن و برای پر شدن 

 کنـد، از او چیـزی جـز     مـی سرازیر نموده و بـدو اهـداء    نخود را به سوی زوقتی مرد مهربانی 

، خست، هراس و... چه کم تواند شد؟! درست به همانگونه که وقتی زن ننـرا پاسـخ بـه    «مهری بی»

 مثل دهد!

ـاختنِِ    ست که مرد جان محبت این در حالی جوی خود را با هر بخشیدن و تهی شدن، نمادۀ پـر س

 مهری و خست باقی نماند.   سازد، تا جائی برای هراس، بی شدنِِ از مهر میاز محبت و لبریز 

ـیدن    ت که: اینان مینماید اینس ننچه در این رابطة رازورانه به دقت قابل تیمّل می داننـد، در بخش

های  است! در حالیکه در عش « غنا و سرشاری»ننچه عیناً و عمالً وجود فعال دارد باختن عش ( = )

 است! « حرص و تهی بودگی»کند  ننچه عیناً خودنمائی میانفعالی، 

ـیدن  شود و در دومی بدل می« اشتیاق بخشیدن»به « هراس از دست دادن»در اولی  ، اشتیاق بخش

 «!حرص و ول  گرفتن»به 

ـا تهـی    این دری افت باعث خواهد شد تا همسرگرایان، بیشتر از خویشتن سرشاری نشان دهنـد ت

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  221 ................................................................................................................................... همسرداری و همسرگرایی ) قماری ربانی ( 

 بنمایانند تا حرص. بودگی! و بیشتر سخاوت 
ـاری      نکتة حیرت انگیزی که در این رابطة ویژه وجود دارد ننست که: به میزانـی کـه ایـن سرش

ـترش   دامن میفعال بوده و به دهش  زند، امکان پذیرش و ظرفیت  گیرندگیِِ محبت را در خود گس
پرسازی و غنا بخشد! چرا که در این حوزۀ از تعامالت، نف ِِ دهش و لبریزگی، ضمانت  و ژرفا می

 سازد! را در خود داشته و از خود نمایان می
ـتاندنی   به عبارتی دیگر: اینان این دهش را فقط دهش نیافته، بلکه عین ستاندن تلقی می کنند، س

باشد. چرا که اینان همسر را غیر خـود و   دهندۀ به دهش و سرشاری می بخش و عینیت که خود قوام
ـان خـودی مـی   جدای از خود و بیگانة با خود ن یابنـد کـه از مبـال و مظهـری دیگـر       یافته، بلکه هم

 باشد.  برخوردار می
توان به دریافت کشانید و نن اینکـه:   تر این نکته را با پردازش عبارت دیگری نیز می معنای دقی 

ـین    بخشد و هبه مـی  را می« جائی»در این ستانیدن، در واق  گیرنده برای محبت  محبوب  کنـد! و هم
پذیری وجود دارد، چرا  بخشد! و در نن دهش، نوعی منت عینیت می راست که نن ستانیدن دادن ا

 کند! که اگر پذیرنده امکان پذیرش را مهیا نسازد، دهش فعلیت پیدا نمی
باعث خواهد شد تا همسرگرایان مهرمحور، نه تنها هرگز و به هید روی عش  ورزیدن این باور 

دار پذیرش محبت از ناحیة یار خویش نیز  که باعث خواهد شد تا منتفعال را با منت همراه نسازند! 
ـین   یرسد که اصل همسرگرا ئی از این نازنینان به جائی می باشند. کار عده ی را چیزی جز نفـ  هم

یابند! و این، شاید از ننروی باشد که اینان خود را در محبوب غرقه و با وی  نمیدهش و سرریزگی 
ئـی کـه    نمایند! نیمه دیگر وجود خود تلقی می ةدهند، در واق  دادن برای نیم می یگانه یافته، ننچه را
 دیگرش ممتاز ساخت. ةتوان از نیم اینک دیگر نمی

ـنی دریافتـه   ننچه در این روند هوشربا اهمیت عملی فوق انـد   العاده دارد اینست که: اینان به روش
 محبـت اسـت کـه عاشـ       ابـراز دهـش و  گرفتنِِ در دستی کردن و پیشی  که، از نغاز کردن، پیش

تواند به بهترین وجهی به پرسازی خود کمک نماید! هم بدانسان که با رمیدن از خود است کـه   می
ای و دز یابد! و این، هم نوعی مسابقة خستگی تر و... دست می تر، پرجذبه تر، بشکوه به خودی شفاف

 گرداند.  شی گرفتن را پربارتر مییپ بخشد و هم اصل نوازشگر را بر زندگانی ننان حاکمیت می
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 بردن بیگانگی

ـابقه بـرای پیشـی گـرفتن، بـرای       پیشه، گونه تملک« انهمسردار»در حوزۀ زندگانی  هائی از مس

ـته   برتری یافتن، برای حکمروائی و برای سیطره یافتن بر اراده، احساس و هستی دیگری جریان داش

شناخته شوند! « برنده»بنیان  در این میدان و این مسابقة وهمورزند تا  و هر کدام از همسران، تالش می

پیشه عبرت نگرفته و  زدۀ تملک ریختگی حیات میلیون فرد  وهم این ابلهان، از ویرانی و تالشی و بهم

ئی از بازندگی تالزم و  اند که: در میدانی از ایندست، نف ِِ برندگی و برنده بودن با گونه باور نکرده

 چرا که اگر در این برد هید باخت دیگری روی ننماید، اوالً نفرت و انزجاردارد!   ضرورت  حکمی

باطنی بسیار بسیار پنهان او، از باخت خود و برد  دیگری، کیفریست که برنده بایـد تحمـل نمایـد! و    

ـایی از  ـ   ثانیاً پذیرش امر انفصال، دوگانگی و بیگانگی و حمالیِِ نن بر دوش روان و شانة دل ـا ره  ت

ی است که بـر برنـده   باخت  دیگرـ  هرگونه انفصال، دوگانگی و رسیدنِِ به یگانگی سفهم و احسا

ـانگی   تحمیل شده است! زیرا ننی که در سیطرۀ اشتیاق برندگی قرار گرفته است، اگر در متن دوگ

 انست!تو برانداز داده نمی ای تا بدین حد نکبتبار و هستی تنید، اصالً تن به مسابقه و انفصال نمی

از ننـروی کـه   ـ    به عنوان زمینة برنـده شـدن  ـ  در واق  روی کردن به این مسابقه و دلبستن بدان

ـا    متن انفصال و... قرار مـی انسان را در  ـال     »دهـد، ب ـاس اتص ـانگی و احس ـاختن سـرمایة یگ تـالزم  « ب

ـیار مهـم و اساسـی اسـت کـه همسـرگرا        یان وجودی دارد، و دقیقاً به واسطة دریافت همین امـر بس

ـابقه    عاش ، با همة وجود تالش می ـانگی و       ورزند تا از هـر گونـه مس ـال، بیگ ـتن انفص ئـی کـه در م

ئی باشند که در نن از خود گذشتن،  گردد، خود را دور نگهداشته، تسلیم مسابقه دوگانگی اجرا می

ن جدائی، را همان تنیدن در بطخود را بخشیدن، دلدادن و... گوهر برندگی را تشکیل داده و باختن 

ـانگی    »شمارد. چه اینان بردن را  بیگانگی و دوگانگی می ـیدن بـه اوج یگ و « جز باختنِِ خـود، و رس

 شمارند! نمی« جز از دست نهادن یگانگی و رسیدنِِ به بیگانگی»باختن را 

ـا      اینان قمار روحنواز و هستی ـادن و ب ـار نه ـا کن بخش ازدواج را، با خالی شدن از احساس هستی، ب

ـاحب   خود به همسر نغاز کرده و برای دست یافتن به بردی کامل و همهبخشیدن  جانبه، چنگ به تص

ـای وجـودی و   نالیند، بلکه با غرقه کردن و حل کردنِِ خود در سرمایه نمی واهای وجودی  سرمایه  ه

ـای زالل محبـت  همسـر     هوشربای  همسر و از طری  پیوند دادن قطرۀ وجود و گوهر دل خود، بـه دری
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یگانگی دریافته و تبربه نمایند! و این همان قماریست که شوند، تا همة برندگی را در اوج  می «همه او»

است. چرا که در ایـن میـدان، هرگـز کسـی     یی نداشته  ههیچوقت و در هید کبای عالم، هرگز بازند

 زنبیر اشتیاق برندگی، و در واق ، اسارت و بازندگیِِ خود را به تالش برنخاسته است!
در برخوردهای معمول و روزمـرۀ   ننورند، اغلب چو روی می« همسرداری»ننهائیکه به اغلب 

اند؛ چـون بـه    های نارسا و با موجودات ناکامل برخورد داشته های معمولی، با انسان زندگانی، با ندم
اند، و چون فقط از طری  شنیدنیهایی یخزدۀ دست چنـدم   ها عادت گرفته دیدار و برخورد با ناکامل

ـا ندم    کنند که: نمی اند، ناشیانه گمان می های کامل نشنائی پیدا کرده ندم با ـادگی ب ـای   توان بـه س ه
توان کسی را یافت که اکثر کماالت در وی فعلیت یافته و شکوفا  کامل مواجه شد! به سادگی نمی

 شده باشد!
از نخبگانِِ به فردیت رسیده نشنائی بهم رسانید! به سادگی با ننان  ةتوان با ایندست به سادگی نمی

ـید کـه دارای اکثـر          طرح تعامل ریخت! و باالخره به سادگی نمـی  ـانگی رس ـا کسـی بـه یگ تـوان ب
 کماالت بوده، به غنا رسیده و از وی، نن کماالت را دریافت نمود! و...!

را بر ننان تحمیل نمـوده اسـت! و نن اینکـه: بـه     تری  این باورهای ناشیانه، باور و گرایش ناشیانه

ـیده و از خـود        توان کامل شد، به سادگی نمی سادگی نمی ـاالت را در خـود تحقـ  بخش تـوان کم

ـان تحمیـل     نمایان ساخت و...! و لذا، رضایت و قناعتی مذموم و منفی را بر نگرشـها و  تالشـهای این

 شان بازداشته است! نموده و از رشد و شکوفائی

افتـد   با امر ازدواج باعث شده است تا ننی که به فکر ازدواج می ةن مسللة خطرجوش در رابطای

از تردید و شک نسبت به فعلیت و شکوفائیِِ کماالت طرف مقابل بدر شده و به عنوان فـردی کـه   

رود، برخورد نماید! و این باعث خواهـد شـد کـه او، طـرف مقابـل را       وی نمیتوق  کامل بودن از 

شایستة نن نداند تا: با همة توان به خود پشت کرده و به او روی نورد؛ با همة اعتماد دست از خـود  

 شسته و در او غرق و حل و فانی سازد! 

ـالی کـه    با همة باورمندی به توانِِ  همسـرگرایان   غنابخشی و پرسازی او، بـدو روی نمایـد! درح

تـوان از   باشند که: جامعـه را نمـی   عک  بوده و به این یقین مبهز می  باورها کامالً به اپیشه ر محبت

ها و کماالتشان به فعلیت و شـکوفایی   که به صورت نسبی، اغلب ویژگیـ   های کامل حضور انسان

اینکـه فکـر ازدواج را در سـر    لذا اینان، هـم قبـل از   تخلیه نموده و کامالً مبرا دانست! ـ   رسیده باشد
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ـ    به عنوان چیزی کرامند و قابل تحملـ  سازند تا بتوانند با بخشیدن خود بپرورانند، خود را کامل می

امان به خرج  ج تالشِِ بیادوازهم طرف مقابل را راضی ساخته باشند، هم پر و هم غنی! و هم بعد از 

 رضایت و غنای طرف را تشدید و تقویت نمایند.ها و کماالت افزوده،  دهند تا بر این سرمایه می
ـاور بیاورنـد کـه:        این تالشِِ صادقانه و التزام ـان وحلـة اول ب ـان از هم  محور باعث خواهد شد تا این

 کرد؛ به غنامندی و خوشنودی و نرامش دست پیدا« یکی»جانبة خود به  کامل و همه توان با بخشیدنِِ می
ـا یکـی، پـر شـد و بـی         شـود از   توان باور کرد که: مـی  می ـانگی ب ـیدن بـه یگ ـاز از   طریـ  رس نی

 چشمداشت به دیگری؛ 
های وجـودی خـود بـه     توان اعتماد نمود که: نرامش راستین و مینوی را، با بخشیدن سرمایه می

وی انانیـت و  بـ ها و با اعراض از هرننچه  ریای نن سرمایه دیگری، با تقویت و تشدید صمیمانه و بی
 گ نورد!دهد فراچن منیت می

ـاقصِِ     این نحوۀ نگرش و گرایش باعث خواهد شد تا اینان: به جای رویکردن بـه موجـودات ن
ـیدن بـه پرشـدگی و       متعدد و صرف نیروها و امکانات وجودی خود در مواض  متعـدد، و امیـد رس

یکباره و با همة وجود به یکی روی ـ   باشد که از هیچگونه ضمانتی برخوردار نمیـ   احساس غنا و...
نورده و گوهر یگانگی را فقط در گرو صادقانه و عاشقانه برخورد کردن با همان یکی دانسته، همة 

ها و استعدادهای  نیروها و امکانات وجودی خود را در جهت رشد، تشدید و شکوفائیِِ برترِِ ظرفیت
 وجودی خود صرف نمایند!

ـانگی  به هر حال، همانگونه که بارها تذکر رفت، در نگرش و نظام اعتقا دی اینان: رسیدن به یگ
گـم شـدن، ذوب شـدن و    »کدام از همسرگرایان به اصـلِِ  ن و میسر نخواهد شد مگر اینکه هرممک

ـا   ردن نهاده و در عمل، خود را در دیگری گم نماید! و این یعنی: ننگ «دیگری»در « غرق شدن ج
ـ   دادنِِ موهومات دیگرینید، هم باید هراس از دست  که پای مهرورزی و باختنِِ عش  به میان می

را از خود بتاراند و هم اشتیاق باختن و گم شدن و رها شدنِِ ـ   غرور، انانیت و غیرهاز قبیل وجاهت، 
اند  ثابت کردهـ  در این زمینة ویژهـ  های بشری را در خود تشدید و تقویت نماید! زیرا تبربه« یار»در 

ـافتن     که تا این گمشدگی  ـاس و تبربـة     محقـ  و علنـی نگـردد، از ی همسـر و در فراینـد نن، احس
 یگانگی اثر و خبری در دست نخواهد بود!
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 روشهای د دهی
 

 ی از...ریا

ـعگ  ـالیبوی را بـه     ـ    ریهای نگرشـی یننچه از این پ  خواهد نمد، موض کنشـی همسـرگرایان تع
ـانهای   بخش، انسان توانند به عنوان سرمشقهائی واالئی نمایش گذاشته و می های دلسوز به خویشتن، انس

ـانهای نرامـش    های شادابین، انسادپسن واالئی ـند، انس ـاگزین، دلهـره     پس ـاجوی، زیب گریـز،   دوسـت، معن
جانبه را روشهائی  های عاش  به تعالیِِ همه انسان ستیز و در یک کالم ستیز، قشری ستیز، پوچی اضطراب

 کارنمد و منتج و مؤثر باشند.  
روشهائی که به دلیل کارنئی و گیرائی ذاتی خود بطور همیشه، بدون ننکه بخواهند ضـرورت  

ـا سـرافرازی    ـ  حتی به عنوان دساتیر ناب ارزشیـ  اختیار و گزینش خود را بر کسی تحمیل کننـد، ب
ـال مـورد تـذکر     ور قرار گرفته و می هیختگان مایهمورد گزینش فر گیرند. ننچه را در همین اول مق

ـ    جهت ترتیب منطقیـ   دهیم اینست که: در تدوین مباحث، وسواس و جدیت اکادمیک قرار می
 ایم.  ایم، سخن را نیز دلپذیرانه و بدوی به پیش رانده پنداشته را به خرج نداده، چون امر را قلبی

 
 تعهد؟!توقع یا 

ـا     ـان در زنـدگانی ب یکی از اسرار موفقیت همسرگرایان مهرپیشه در این نکته نهفته است که: نن
ها  دیگر وجود خویش بوده و در جهت دف  نن ةکه متوجه نارسائیها و نقاط ضعف نیم همسر، با نن
ـا همـ     ها و نقاط قوت و  نمایند، نه تنها زمینه تالش می ـاد نبـرده، بلکـه ب تـوان در جهـت    ةمنتج را از ی

سـت کـه    ن در حالییورزند! ا تالش میـ   دوخباهمی  در زندگانیِِـ   ننها شکوفائی و حضور دائمی
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ـان   باشند که می های منفی و گرایشهائی می یی از افراد، بیشتر متوجه نقطه عده ه بـ  راتوانند زبان طاعن

ـانه      ـا مغرض طعنه بگشایند! و یا اینکه از مشاهدۀ دقی  و ظرایف نقاط مثبت و قوت محـروم بـوده و ی

 های محـوری  خود، متوجه نکتهباهمی  کنند! به هر حال، همسرگرایان در تمامت تالشهای فرار می

ـند؛ بـه ا   حیات بوده، پیش و بیش از ننکه متوجه و چشم ـای  براه تحق  توقعات خود از همسر باش یف

ـا   صـمیمیت  رانـد؛ در جهـت تبلـو    ستهباندیشند؛ به شکوفائی مسلولیتهای خود دل تعهدات خود می ه

نمایـد   هائی که غلبه و حاکمیت ننرا تحکیم و تقویت می ورزند؛ به پخش محبت و زمینه تالش می

یشتر بـه  پردازند؛ و خالصه ب دارد می های اعتماد همسر را تقویت می گمارند؛ به ننچه مایه همت می

این تالشها متوجه خود ننان و گـوهر   ةپردازند تا به خود، هر چند که فرایند  ضروری هم همسر می

 باشد.  یگانگی می

را یکی از اصول « تقویت توقعات»محور، اصل  ننچه نمد مؤیّد ننست که: همسرگرایان محبت

ـالف     ورزند تا هر  ر زندگانی شمرده، با همة خرد و توان تالش میوبار توقعی را کـه بـه نحـوی مخ

ئی از یگانگی،  جریان تکامل تفاهم، صمیمیت و محبت باشد، کنار نهاده و از طری  رسیدن به گونه

های نظام مهـرورزی   باشد، پایه می« توقعی مثبت و فعال و یا غنایی مهرمحور بی»که اثرش رسیدن به 

هر توقعی، روی به جانبِِ دارندۀ خود داشته و به اند:  را تحکیم نمایند. چرا که اینان به روشنی دریافته

 نماید.  عنوان عالمتی از حضور و غلبة انانیت عمل می

هائی  باشد اینست که در شرایط و موقعیت ای از ایندست به روشنی قابل درک می ننچه در رابطه

ـا  « مـن، تـو  » ةغلباز  مثبت افتراق بوده وـ  بنا بر طبیعت ذاتی خودـ   از ایندست، هر توقعی عالمت  و ی

ـتوار   و غیره حمایت می« من، او» کند! در حالیکه در همسرگرائی اصل بر نفی ذهنیت دوانگاری اس

 شود که به یگانگی بینبامد. هایی استقبال می بوده و از موارد، امور و زمینه

 
 راهی نورانی 

اند: ممکن است از  شدهبین، از ننبا که در پرتو تبارب جهانی متوجه  همسرگرایان خردورز واق 

ـیش  « عمل به مثـل »انسان نارسائی و خالفی به ظهور رسد، بهترین راه برخورد با اینکار را رهیدن از  و پ

به عنوان بهترین روشِِ محورانه و... دانسته، بخشیدن را  گرفتن راه اغماض و درگذشت  نگاهانة ارزش

 اند.  مورد توجه عملی قرار داده صدر، بردباری، دلسوزی و مهرورزی ةبه نمایش نهادنِِ سع
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ـاگوار و        روشی که می ـان در برابـر رویـدادهای ن تواند نمایانگر دید باز و شـباعت  انکارناپـذیر نن
ـا   مند و گسترده و ژرف نسبت به موقعیت نامالئم، قدرت تحمل سختیها و نارسائیها، حضور امید پهنه ه

، احساس توانمندی و ناشـکن بـودن و... باشـد. چـرا     ییسها و ترسها دام های نینده، نزادی از و ظرفیت
ـا      که نف  اینکار، در واق  محک و معیاری است که توسط نن ظرفیت ـا، در رابطـه ب های وجـودی م

 گردد. می ها و امور سنبیده شده و ارزیابی بسیاری از حاالت، موقعیت
باشد، باید  برخورد ما با خود مینمای  از سوئی اگر بپذیریم که برخوردمان با دیگران، نیینة تمام

ـان   به دلیل اینکه نارسائیـ   این نکته را به روشنی پذیرا باشیم که: بخشیدن و گذشتن از دیگران هایش
ـان قدسـی نن    ـا را مبـرای از ایـن     را عوارضی قشری بر گوهر ربانی وجود ننان تلقی نمـوده و ج ه

ـبت بـه جنبـه      و دقتدر واق  به نمایش نهادن خوشبینی ـ   یابیم کدورات می ـان، نس ـای   نظـر خودم ه
 واالی شخصیت خود ما خواهد بود. 

ـتن و        اینان را باور بر اینست که در این رابطة معین و بر مبنای ایـن روش نـورانی، هـم تـوانِِ فـرا رف
ـایی     ةبا نیم« معاملة به مثل»برند! هم از دام،  ش را باال مییگذشتن از ح  خو دیگر وجـود خـویش ره

ـا زمینـه   هم نگرش و گرایش خود را از نزدیک شدن، دمساز شدن و هم یابند؛ می ـای   جهت شدن ب ه
دهند! هم از تخریب و  جهت زندگانی را از جدائی به وصال تغییر می  دهند! هم تحقیرکننده نبات می
ـانگی را بـه      تابند! هم نارسائیها را با رسائی پاسخ می بر میتحقیر دیگران روی   دهنـد! هـم نفـرت و بیگ

با رویکردنِِ به بخشش، در واق ، از فرصت و موقعیتی برخـوردار   ندارند! اینا نشنائی و محبت بدل می
 تواند همة نیروهای انسان را برای مبهز شدن به نیکی و مهرورزی نماده کند! شوند که می می

در گذشته  هائی که و زخم هاها، انزجار ، کینهها اینکار باعث خواهد شد تا انسانِِ رهیده از نفرت
ـاس نمـوده،   و دیده  خورده است، خود را در برابر موقعیتی جدید و مبرا از نن نفتها و نارسائیها احس

 ئی نورانی، از روحی نزاد و پرنشاط با زندگان و زندگانی برخورد نماید! متناسب با جلوه
ـیت و روح خـود را در مـوقع     ییتو این مؤیّد ننست که: ما در لحظة عفو و گذشت، هم شخص

ـاری از       کامالً نوین و نورانی قرار می ـای نگرشـی ع دهیم؛ هم با شخصیت و هویت دیگـران بـر مبن
شـویم   نمائیم و هم هویت ننها را براساس موقعیتی پـذیرا مـی   ترس و غضب و کینه و... برخورد می

 که گوئی هید عیب و نفتی نداشته است!
تواند مسیر دشمنی را به محبت و  بود که میترین روشی خواهد  ترین و مهرورزانه و این، سازنده
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 بدل نماید! جهت بیگانگی و جدائی را به دوستی، وصال و مودت  دائمی
 
 نقابی بی

ـیر     بنمایند، هـراس  « همانگونه که واقعاً هستند»برخی از اینکه خود را  ـان اس دارنـد! ایـن بیچارگ

ودی و افزودن جکردن نقایص وبالهت، ببای اینکه نیروها و توانمندیهای خود را صرف برطرف 

ـاب   ـازی، صـورتک   بر رشد و کمال و شکوفائی خویش نمایند، ننرا با کمال وقاحت صـرف نق  س

ـای بهـره   « چهرۀ واقعی خـویش »پردازی و پنهان کردنِِ  ـاخته و بب منـدی از نرامشـی مقـدس و     س

ـین هـراس  »جوش  شکوفاننده، به شکلی سخت بالهت ـناخته شـدن را بـر دوش    « بار ننگ روان از ش

 کنند! خویش حمالی می

ـین روش را در      این ابلهی زمانی اوج زشتی و عفونت خود را به تماشا می ـان هم گـذارد کـه این

ئی که واقعاً  نمودنِِ خود به همانگونه»مورد همسر خویش نیز به کار برده و ببای تالش کردن برای 

 ورزند تا در نظر همسر، چیزی دیگر جلوه کنند! ش میتال« هستند

ـاز      که از طری  تبارب مینوی متوجه شده پیشه، با نن هنرانِِ بالهت ین بیا ـید ظاهرس انـد کـه: ه

ـازی و    فریبی مردم فریبـی را   مـردم  در طول تاریخ نتوانسته است تا بطور دائم و بـرای همیشـه ظاهرس

چنین نهان نگهدارد! باز هم در رفتار خود پحفو نموده و این سیمای نادرست  دروغین را پوشیده و 

را بطور دائم حفو نمـوده و چهـرۀ واقعـی     فریبی سازی و مردم اهرظتوانند  نمایانند که گوئی می می

 خود را پنهان نگهدارند!

بخشی که همسرگرایان مهرمحور عمالً بدان پایبندی نشان  به هر حال، یکی از روشهای نرامش

ـایش    کنند تا خود را از همان نغاز، هم دهند این است که سعی می می ـتند بـه نم انگونه که واقعاً هس

ـاز بـه    ـلیم  وگذاشته، ننچه را همسرشان، پ  از سالها کشف خواهد کرد، نن را در همان نغ ی تس

 کرده باشند!

ـاهر محـروم    این، هرگز بدان معنا نمی باشد که هیچکدام از این مهرورزان بینشمند از قدرت تظ

ـا       « تظاهر»را از طری  « بهترنمائی خود»بوده و عرضة  ـاً بـدان علـت اسـت کـه ب ندارند! نه، بلکه دقیق

که بصـورت  اند که: اینکار عملی ابلهانه و خائنانه است! چه همانگونه  بینشوری و خردورزی دریافته

 کند و در قدم دوم به دیگران! غیرمصرح نمد، عامل به اینکار، اوالً و پیش از همه به خود خیانت می
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ـار او را در امـر       او به صورتی روشن  ـانیدن نن   »دریافته اسـت کـه ایـن روش مسـخره ک بهـم رس
ـاخته و بـه گونـه    ور شدن از نن نرامش بی و بهره« یگانگی ـیر و     بدیل دشوارتر س  ئـی ناموجـه، او را اس

ـیج کـرده و در امـر تخریـب     « علیه»های او را  سازد که همة توان و ظرفیت معتاد روشی می  خود او بس
دقت شود: در صورت ـ   گیرد! چرا که این روش قسمتی از انرژیهای او را و بکار میو تالشی هویت ا

نماده شدن برای عملی ساختنِِ طرح راستین همسرگرائی و رسیدن به غنای واقعی و نرامـش معنیـدارِِ   
ـاخته و عمـر قیمـت   ـ   انسانی ـابردار او   صرف پاکسازی این روش و نثار مخرب ببای مانده از وی س  ن
: تمین بینش اسـت کـه معتقـد شـده اسـ     هبه  ن راه به هدر خواهد داد! و دقیقاً بر مبنای رسیدنِِرا در ای
ـانگی( و نرامـش مینـوی     موقعیت بی نترین، روشن و کوتاهترین راه برای رسیدن به ن ساده بدیل )یگ

 کـرداری،  ننست که از همان دم نخست تظاهر را به کناری نهاده، بزرگی و بزرگواری، پاکی و پاک
ـائی ببویـد!   حرمت و وفاداری، یگانگی و نرامش و صفا و عزت و... را در دل راستی و راسـت    (2)نم

ـانی        ـاد »او چون انسان است، با همة وجـود بـه ایـن امـر بشـکوه انس ـته و عمـالً بزرگـی را از    « اعتم  داش
 جوید! همین روش می

ـار  »یقیناً این امر باعث خواهد شد تا همسر نیز، امر ازدواج را با  ـام ک ـاز کـرده و   « نمایش انب نغ
 به نمایش گذارد!ـ  انبام نمایان خواهد شد رئی که د از همان نغاز، درست به همانگونهـ  خود را

نف  این عمل باعث خواهد شد تا هر دو طرف با همة هستی خود همنوائی، همدمی، همدلی، 
تعقیـب روشـهائی    در راجهتی را احساس کرده، یگانگی و نرامش هوشربای خود  و هم همگامی

 مثمر، منتج و کارنمد دنبال کنند. 
پیشه برننست تا هم خود را در همه حال، همة اوقات  به عبارت دیگر، تالش همسرگرای عاش 

ـاً هسـت   شوند، به همانگونه و همة نگرشها و تالشهائی که به این امر مربوط می بـدون  ـ    ئی که واقع
ها  به همسر بنماید، و هم در همة نگرشها و کنشها، همة ارادهـ  ه و...از ریا و حیل  هرگونه لباس و نقابی

نرامش، نن یگانگی قدسـی   های محتوم به غنا، نزادی، شکوفائی، عزت و انها و همة انتخابمو نر

                                                           
ست با سد نمودن راه ان  و  در نظر اینان تظاهر )= پنهان کردن این نیمة وجود خود از نن نیمة دیگر( مساوی ـ زیرا،2

 یگانگی!

خود را در خود »و یا ننچه که «! پوشها تن»ها هستند و یا «تن»شوند یا  دیگر قرار داده می در اینحال، ننچه در کنار یک

 باشد! شدت از جدائی لبریز می و اینگونه همکناری به« پنهان کرده است!
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جوی او را جستبو  گرایش همسر، روح یگانگی را محور قرار دهد! هم بدانسان که از هر نگرش و
 و الغیر!کرده و در هر نگرش و گرایش او، ننرا مورد مشاهده قرار میدهد 

ورزی و رازگـونگی را بـه شـرار     اعتمادی، شک های بیگانگی، دوگانگی، بی اینکار، همة پرده
ـاالت      نور ان  و نشنائی و یگانگی و اعتماد می سپارد! ننهم تا بدانبا که ظهـور و بـروز اینگونـه ح

 سازد! دار می نور نموده، روح همبستگی را جریحه تیشگف
نیینة وجود نگرشها  ،دارد، هر کدام از طرفین در واق ، ننگاه که گوهر ازدواج پرده از رخ برمی

ـا   ـا مش ـاهدۀ    هو گرایشهای دیگری شده خود را در جلوه و نورانیت و... ننه ده کـرده و از تـوان مش
ـتن و      ننهم به گونهگردند!  نصیب می بیگانگی و دوئیت بی ئی و در حدی کـه: نفـ  دیـدن و جس
دار انفصال، جدائی و بیگانگی بوده و مؤیّد  نگرشها و گرایشهای خودش، نیینه ةیافتنِِ طرف در نیین

ا که رسیدن به درجة کمال این امر ایباب رکمال زوجیت دست نیافته است! چ ةکه: فرد به مرتب نن
رای خود، در جهت خود و نمودار عش  و محبت خود دریابد و نه کند تا فرد، هر کار همسر را ب می

 برای خود  همسر و عامل نن!
ها و مـواردی   در این مرحلة از یگانگی و محبت، همسران از جستبو و کاوش برای یافتن زمینه

ز غنا و شوند! و رسیدن ننان به این مرتبة ا نیاز می که بتوانند محبت ننانرا به یکدیگر اثبات نمایند، بی
ـان    تواند شد تا ننان خود را از خودشان و از سرمایهنزادگی باعث  های هستیمند درونـذات خودش

 ببویند! و نه از طری  اشیاء و امور برونی!
ماننـد  ـ   در این مرحله همسر، محبت  همسرش را از طری  هدیه و بخششهای رنگین و برونذات

ـیدای او، از دلـدادگیِِ     نبسته بلکه ـ   جواهرات و خانه و ماشین و... ـاه ش از دلِِ دلـدارجوی او، از نگ
جوید! هر چنـد   شدگی انکارناپذیر او و از دلسوزیهای عزتبار و نزادکنندۀ او می صادقانة او، از غرقه

ـادن   که به اعتباری ویژه، این امر در واق  دیگر جُستنِِ او نبوده، بلکه عمالً فراموش کردن خود، وانه
باشد. و فقط در همین مرتبة از ازدواج است که چشم و  حل شدن در او می خود، رهیدن از خود و

گوش و زبانِِ هرکدام از همسران، نه برای خودشان، که برای دیگری است! چرا که از ایـن پـ ،   
از نواز او پر باشد، و دیده را برای ننکه از دیدار او لبریز، ـ  مثالًـ  خواهد تا وی گوش را برای نن می

 ا تا به او گویا و از همو شیرین باشد و الغیر!و زبان ر
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 همدمی

خواهـد:   های لطیف و نورانی می یهائی نیست! چرا که: هم سرم کار ساده ایباد و تحق  همدمی
ـنش و شـکیبی      هم خردی پویا و شکوفا! هم عاطفة زالل و تپنده، هم ایثاری بالنده و تازنـده، هـم بی

ـا، همـدمی     پرجاذبه! ننهم به گونهبشکوه و  ینامنیرومند و هم نر ـائی هرکـدام از اینه را   ئی که نارس
 ناقص و نارسا خواهد ساخت!

که اغلب دیگران ـ   به هر حال، همسرگرایان مهرپیشه، یکی از راههای رسیدن به کمال پیوند را
توجه همسر کنند که  ایباد رابطه از طری  هر چیز سالم و امر معقولی تلقی میـ   مانند از نن غافل می

 چه خود، معمولی بنماید! بدان جلب گردیده است! اگر
ـا همسـر ابـراز همـدمی         ـای   شـود و نـه    در هنر همسـرگرائی اصـل اینسـت کـه ب ابـراز مخالفته

خودمحورانة ضدارزشی. پ  شایسته ننکه: به هر امر ظاهراً معمولی هم عطف توجه نمود؛ باید در 
و سپ  انتخاب بعد  به شناخت، ارزیابیـ  باید از طری  همدمیو فقط ـ  کرد؛ باید زمینه ابراز همدمی

 و یا ابعاد مختلف نن زمینه و یا امر پرداخت. 
ـیاء، امـور، نگرشـها و جانبـداریها و       طرفانه این هنر، نه تنها برترین و بی ـا اش ترین روش برخورد ب

ـا طـرد زمینـه را     گذارد، که اعتماد جدی همسر، در امر گزینش ها را به نمایش می گیری جهت و ی
 نماید.  جلب می

این هنر، ابعاد مختلف زمینه، از نظرگاههای متعدد، امکان بررسی نزادانه و از طری  به کار بستن 
کند و هم تـداوم شـکوفائی    هم ضمانت عملی خود را پیدا می« حسن انتخاب»بیغرضانه پیدا کرده، 

 همدمی، تضمین خواهد شد!
ـای همـدمی     خورد با همدمینغاز برکوتاه سخن اینکه: اگر  حتـی در مـوارد و   باشـد،   و بـر مبن

 مـدمی هنماید، امـر بـه    بروز میهایی که میان همسران نگرشها و گرایشهای ظاهراً متفاوتی  موقعیت
 تری خاتمه پیدا خواهد کرد.  تر و پرجذبه متکامل

همسر به امور و اشیاء معمولی  ننگاه که توجهو به ویژه ـ   های میلیونی مؤیّد ننند که وقتی تبربه

ـا نـوعی      ازدواج و امور مربوط به نن با همدمیـ   جذب شده باشد تردیـد،   ابـراز نغاز نشـده، بلکـه ب

برخورد شود، ـ  مثالً مشروط به مدلل بودن، مفید بودن، ارزشمند بودن و...ـ   شرط ابرازوسواس و یا 
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لف او حضور ابراز نظرهایی مخ« عبوالنه نگی زودرس وهناهما»به دلیل سروکله پیدا کردن نف ِِ 

ـا و ارزشـمند و...     ـ   کند؛ حرف فرد و... موض  فرد، جاذبة خود را کم می ـ    ولـو کـه درسـت و بب

ـانگی      ماند؛ عظمت و نورانیت هدفش ناشناخته می نافهمیده می ـیدن بـه یگ ماند؛ اشتیاق او بـرای رس

 شود! تبعید می همدمی گیرد و در تحلیل نهائی از موض  مورد اتهام قرار می

همسرگرایان عاش ، برای تبیین و نمایش دادن عظمت فکری، نظام نورافشان ارزشی، جـالل و  

خواهـد   جملـه بـرای ننـی کـه مـی      اشراقی خود، برای هیچک  و از ننـ   زیبائی هوشربای عاطفی

 ای ندارند! یگانگی خود را با او، از او و در او به نمایش بگذارد )همسر(، عبله

کننـد و خـود را    نهند، خود را فرامـوش مـی   یی که خود را کنار می اینان، دقیقاً به همان سادگی

و  کنند، عمالً برای رسیدن به قلة کمال انفراد، گاه از طری  شکوفا ساختن هنـر همـدمی   حذف می

ورانـه و   ئی سخت دیـده  های یاد شده، بگونه در زمینه گاه برای رسانیدن همسر به قلة کمال همدمی

را   هوشربای همـدمی اجالل نزول فرموده، نوای ـ   عبالتاًـ   حکیمانه از موض  برهانی و اشراقی خود

جلـب  « ننچه توجه او را»در تارتار وجود خود به اجرا نشسته، همة اعتماد همسر را از طری  توجه به 

نه و مـورد  یرند و هم، زمگما نموده، شکوفا ساخته و از این طری  هم به تعظیم و احترام او همت می

ـین مـوقعیتی اسـت کـه هنـر        و احیاناً گزینش بر می را با او، به دیدبانی، ارزیابی ـا در چن خیزند! و تنه

 تواند شکوفائی خود را جشن بگیرد! می همدمی

 
 گریز از  ال 

ـان مـی    ــتیاق          معمـوالًًَ انس ـایش درنورد، طبیعـی اسـت کـه اش ـاالت خـود را بـه نم  خواهـد کم

ـاالتری برخـوردار مـی      کامل ـان از اهمیـت ب باشـد،   نمائی کماالت خویش، برای ننی که برای انس

ـاز مـی   گردد. ننچه پذیرش نن از هرگونه برهان و استداللی بـی  تشدید و تسری  می باشـد اینکـه:    نی

د کـه بـه   وش نمایش کماالت ابزاری ویژه الزم دارد و یکی از ننها که اغلب توسط افراد، گمان می

است! خـود را بـر   « سخن گفتن»تر،  تر به نمایش نهاد و هم تمام توان خود را سری  نن هم می وسیلة

یی از کلمات تصویر کردن است؛ هویت خود را در نیینة بیان و بنان تابانیدن است! خود را در  پرده

 موسیقی کالم اجرا کردن است و...!

امر، مایة پنهان کردن، مایة پنهان مانـدن،  مایة شگفتی خواهد بود که بگوئیم: در بسا موارد همین 
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بافی  هائی که ریاکاری و دروغ ویژه در دوره گردد! به مایة بد تصویر شدن و مایة بد فهمیده شدن می

قرار داشته، حرفهای خوب و عمل بـه خـالف کـردن     بندی طرفداران بسیار و مردیدانی بی و خالی

هرحال، در حال و هوائی  هم وجود نداشته نباشد! بهشای  بوده و نسبت به این روش، احساس حیائی 

ـناخته   از ایندست، ننچه از جن  هدف در موسیقی کـالم ریختـه مـی     تـر   تـر و نافهمیـده   شـود، ناش

ـان بهتـر و    ةد، لذا، هرچه هویت فرد در نیینوش ماند. به همانگونه که گاه به عک  برداشت می می بی

 خواهد ماند!تر تابانیده شود، بیشتر پنهان  نورانی
ـائی از   انـد کـه بهتـرین روش در موقعیـت     همسرگرایان مهرپیشه در عمل خـود ثابـت کـرده    ه

ایندست، همان نهادن کالم در تاقچة سکوت بوده و سپردن تار بیان به نرامش و سکون است؛ چرا 
ـانِِ طبیعـیِِ ت   ـارز و  که در جریان این امر، هویت فرد در نیینة سکوت تابانیده شده، و خود، در جری ب

 تشخص خود قرار گرفته، از اعماق بودن بالیده و خزیده و در نف  بودن نمایش پیدا خواهد کرد. 
نمایاند و سکوت را نیینة تبارز و تشخص  بدون توسل به سخن، خود را می« بودن»در این روند 
 دهد.  خود قرار می

را نشـکار نمـوده اسـت،    نیازی از کسوت سخن خـود   رهایی از قید کالم و بی این خود، که با
ـان    سازد که همـدمی  اعباز سکوت و توان موسیقی خاموشی را ننگونه مسبل می ـانگی، ج و یگ

 ازدواج را!
پیشه، خود را در نیینة شـفاف نگرشـهای    اینباره ننست که همسرگرایان صداقت رجان کالم د

 رند. گذا از همان طری  به نمایش می جوی تابانیده و مینوی و گرایشهای یگانگی
 
  متانت

ـانگی ونرامـش       ـ   ستیز دأب و روش همسرگرایان بیگانگی ـبت بـه گـوهر یگ به دلیل اینکـه نس
بر اینست که: هرگاه ضرر و ـ  باشند گردد، حساس می سکرنفرینی که در پرتو تحق  نن پدیدار می

از ناحیة خود  نسیبیبنیان را مورد حمله قرار داده و یا نفت و  جانب بیگانه، این گوهر قدسزیانی از 
ـاده دهد، با کمال دق همسر ننرا مورد تهدید قرار می دلـی و دوراندیشـی و... ننـرا     ت و متانت و گش
 دهند. وری قرار می حل و ابزار کارگشا را مورد بهره مورد توجه قرار داده، بهترین راه

ـیب هـر    اند که: در دنیای  اینان به راحتی پذیرفته و گردن نهاده پرمشغله و زندگانی پر فـراز و نش
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ـا  منطقـی »ها و اموری روی نماید که به دلیلی  زوجی ممکن است موارد، زمینه ـا غیرمنطقـی،   « نم و ی
 نرامش سکربار عالم یگانگی را دچار تزلزل و یا مورد تهدید قرار دهنـد، کـه خـود، از دیـدگاهی     

ـال، اگـر فـرد دقـت و متانـت و      قـی گـردد؛   نفرینـی تل  تواند به عنوان مشکله و یا امـر مشـکل   می ح
خاطری، هراس و دلهره و... با زمینه برخورد نمایـد، نفـ     دوراندیشی... را نیز از یاد برده و با پریشان

ای تازه خواهد بود که بر مشکلة نخستین افزوده شـده اسـت! از اینـرو     اینگونه برخورد، خود مشکله
ـپرده، از   دقتی و غیر پروبال شتابزدگی، هراس، بی ه را به شرار شکیبائی و متانت و خـردورزی و... س

 دارد.  های ممکن، بهترین ننرا برگزیده و مشکله را از میان بر می حل میان راه

ـانِِ      اینان به روشنی دانسته و به نیکوئی دریافته ـا بـه زی اند که نه تنها سرانبام اینگونـه از برخورده

ـیت     فقط یکی و سود دیگری، به حاکمیت یکی و محکومیت دیگری، به ریاسـت یکـی و مرئوس

بدیل یگانگی و نرامش  دیگری، به برد یکی و باخت دیگری تمام نشده و هرگز به تحق  گوهر بی

انبامد، که هرچه از جن  نامالیم ببار نید، زندگانی هر دو طرف را به سیاهی و  هوشربای نن نمی

ـین   باور مبهز شده کشاند! از اینرو به احساس ضرورت این تباهی می اند که باید: راه را بر تکرار چن

ـتیغ هوشـربای      ی را، تا رسیدن به قلهگمسیر رشد یگان هائی بسته و مشکله های رفیـ  مهـرورزی و س

 عش  هموار و هموارتر نمایند. 

ـاری و  این نگرش تعالیمند باعث شده است تا اینان با کمال نزادگی و  در عین تواض  و خاکس

برانداز فراری بوده، ولی برای رسیدن به هدف نهائی خود، از  جاللت بار ز تقلیدهای ذلتافتادگی، ا

ـا    هرکه و هرچه که برخوردار از مایه ـانی و زیباس ـای رب ـتند، درس گرفتـه و  زه ـای   بـر پلـه   نده هس ه

بخش و زیبای اهل خرد و بینش و... پای نهاده و عروج جان یکتاجوی خـود   لیاب نورانی، تعرتبا

 را دنبال نمایند. 

بار و پرکننـدۀ   ی که: به جای رفتن به دیدار اینهمه دیدنی مادی، تبمالتی، اشتغالئجان یکتاجو

، اطراف برونی زندگانی، و به جای سفر کردن به اینهمه جاهای گسترده، پهناور، رنگین و نظرفریب

ـیرین  اند که نه از دیدار دلبر و همدم و همدل ننان، چیزی دیدنی با همة وجود باور کرده تـر و   تر، ش

 تر و دلنوازتر! بخش تر وجود دارد! و نه از سفر به عالم یگانگی و وصال، جائی نرامش پرجاذبه

امـر  « او»کـه بـه   دهـد   ا، دیدار ننی تشکیل میردر واق  سفر اینان را، سفرِِ از خود و دیدار اینان 

 یابند! دلدادگی را به سامان و به کمال می
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ـاطنی     هرحال، از نن به جا که در باور همسرگریان مهرپیشه: چون امر گرایش به همسـر، امـری ب
است؛ و چون شکوفائی عشـ    ی بالیده از این گرایش، امری درونیگباشد، چون احساس یگان می

باشـد. هرچنـد    دیدار همسرگرایان نیز، دیداری درونـی مـی  باشد،  ات میذراستین امری کامالً درون
 دهد! یا تبارز میو یافته  نکه این دیدار، برخی از مقدماتش را در برو

واق   رکنند، د افتد و حضور یکدیگر را فهم می ای دیگر می ای به دلداده مثالً ننگاه که نگاه دلداده
منتها از راه نگاهی که با برخی ابزار برونی بـه   این جان یکی است که با جان دیگری مقابل شده است!

 نگاهی دیگر سفر کرده است!
ثانیاً جانها بتوانند به طـور   حال، اگر در مسیر گرایش به همسر، اوالً زیارت درونی هدف بوده و
ـان  مستقیم و بدون غرض مادون هویت خود، همـدیگر را دیـدار نمـوده و    ی را تبربـه کننـد،   گیگ

رای بـ و خود و بدون ننکه نیروئی در این راه  توانند همدیگر را دریابند! منتها بی ز میپیکرها و تنها نی
 !داینکار صرف کرده باشن

و چون این امر به پختگی برسد، برون نیز درونی شده، حکم خود را باخته و حکم درون را پیدا 
خود  درونی نیـز   خودبه گاه تن، تن خود را در برون زیارت کند، زیارتکند؛ لذا از این پ : هر می

درونـی و  « دیدار یگانگی»شوند: وقتی  ه متوجه میکشود. و در همین مسیر نورانی است  محق  می
 گردد، هم جدائی برون از درون.  کامل باشد، هم جدائی جانها ناممکن می

 دیگر! کنار نهادنِِ هر جستن دیگر و هر جستنیِِو و این میسر نتواند شد مگر با جستن مستقیم درون 
ـته و قابـل    توانند از نرامشِِ باالخزیده از یگانگی، تبربه هرگز نمی« همسرداران»اینکه  ئی شایس

 ه دیـدار چیـز  بهمسر،  نجای دیدار درونی و جستن جا نست که اینان: بهناعتماد داشته باشند، برای 
رسیدن به یگانگیِِ نوازشگر را به پندار ـ  ئی سخت ابلهانه به گونهـ  دیگری رفته و از ننطری یا امر  دیگر
ـتنی  عک ، همسرگرایان  پرورانند! به سر می ـای  بینشمند، به جای اینکه نیروهای خود را صـرف جس  ه

ـام مربـوط بـه      با یگانه ساختن جان و دیگر کنند، مستقیماً صرف دیدار درونی کرده ها و کلیـة احک
 یابند.  ننها، مستقیماً به لم  یگانگی بارور معنیدار دست می

 
 تعادل

به ضرورت حفو توجهی  خیمة همسرگرایی بوده و بی ۀاگر بپذیریم که تعادل عمود برپا دارند
کند، شایسته است که در عمل فراروانـة   مداوم نن، سراپردۀ ازدواج را با طوفان براندازی تهدید می
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عمـل نورده،   خود، از حضور و حاکمیت مداوم، تلطیف شده، شاداب و تکاملی نن جانبداری بـه 
 سار شکوفائی ارزشبار نن به پاسداری نشینیم.  گوهر یگانگی را در سایه

ساحتی تلقی نموده، ننبا کـه   موضوعی تکتوان  روشن است که امر تعادل را به هیچوجه نمی

ـادگی نمـود، از نن      جانبه و هوسهای معنی با منط  تمایالت یک باخته اعالم همسـوئی، تیییـد و نم

ـنش و   هده و هرگاه قضیه به خالف ننچه نمد مشاجانبداری نمو ـین بی ده شد، نه! دقیقاً، بر مبنای هم

ـاد متنـوع    اند تا اوالً میان الیه باشد که همسرگرایان مهرپیشه این روش را پیش گرفته باور می ها و ابع

از توجه پذیر به وجود نورده،  تعادلی دفاعـ  و عقل و قلب و...ـ  و طب ـ  اعم از ح ـ  وجودی خود

ـاً بـرای     توجهی و  یکی و بی ةروی افراطی و رشد بی ضعف نمایان دیگری جداً پرهیـز نماینـد، و ثانی

 ایباد تعادل میان نیمة این سوئی و نیمة نن سوئی خود تالش ورزند. 

ـادل، ایـن     محوری ترین و مؤثرترین تالش روشمندانة اینان را برای ایباد شکوفائی و تـداوم تع

ـاده، از نن فـرار      ئدهد که: هرکدام از اینها، نیمة این سـو  کار تشکیل می ـا کـرده، وانه ی خـود را ره

ـا، انفـراد و    اشتیاق به نیمة نن سوئی خود روی می نموده و با همة توان و نورد تا با رسانیدن نن به غن

 کمال تعادل، نرامش و تمامیت خود را در نیینة نن تماشا نماید.  ،تمامیت

ـان بـه کلیـ   شد تا بدور از هرگونه دغدغة خاطر  اینکار باعث خواهد ات امکانـ  ةو با کمال اطمین

ـاس هیچگونـه    فرارونده هر دو نیمة وجودی خود مبهز شده، هر دو را در خود محق  یافته و احس

 خال، کمبود و نقصی ننماید!

 طـور  محـور بـه   سازی همسرگرایان محبت کند تا روند یگانه طبیعت ذاتی این تعادل ایباب می

ئی برخوردار گشته، توان  روزافزونی از شکوفائی، غنا، طراوت، کمال، امنیت و نرامش فراکشاننده

را با حوصله، خردورزی و بینشـوری  ـ   در مسیر راه یگانگیـ   های ممکن همة نفتها و نسیب ةهبم

 ها محافظت نمایند.  ی نموده و گوهر یگانگی را از حوزۀ تهدید ننثخن

 
  نرمی

نزادانـه، بخردانـه، ارزشـمندانه و     =کند میدان دادن معنیدار ) را فربه و شاداب می ننچه یگانگی

ئی از فراروی و دویدن به سوی یار و یگانگی است؛  است؛ چرا که خود، جلوه  هدفمندانه( به نرمی

 توان سراغش را گرفت؛ چرا که درشتی بر خودمحوری تکیه دارد.  نمی« درشتی»چیزی که در 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  221 ............................................................................................................................. همسرداری و همسرگرایی ) روشهای دلدهی ( 

ارزشبار فرد را مورد شناسائی و تعقیب قرار  دهد تا موض  عقالئی و خرد میدان می نرمی، هم به
دهد؛ هم به عاطفه و محبت تا با یقین نیرومند، به تداوم حضور مهربانی اعتماد داشته، بر نن افـزوده،  

خرد اش گردد؛ و اینها، از درشتی برنیایند؛ چرا که درشتی هم  گزار شادابی، زیبائی و فربهی خدمت
 دارد!  گردد و هم یقین به تداوم عش  را متزلزل می را از میدانداری مان  می

کند! و ایـن، باعـث    تا اعماق خرد و عاطفه نفوذ می نرمی، بدون احساس فشار و مانعی به نرامی
خواهد شد تا جان همسرگرایان فرصت بالندگی و شکوفائی به دست نورده و نرامشی هوشـربا را  

 تبربه نمایند!
ـائ      بخشد که می ها، نیروئی به انسان می تکرار نوازشگرانة این تبربه ـتی ف تواند به هرگونـه درش

 های واقعی را از خود نمودار سازد.  نمده و بزرگی
بپیماید، همسرگرای نرمخوی نرمی، اگر با دانش و حکمت سکوت نمیخته و مسیر بالندگی را 

ـتم        جـوش، سـخنِِ دل    های جذبه تواند در سکوت می ـا ری ـال و پـر داده، ب ـنیده، بـدان ب همسـر را ش
 هوشربای نرامش درونی، هماهنگی پیدا کند.

تاراند، که از  خوئی می گوش سپردنِِ متوالی به این ریتم، انسان را نه تنها از درشتگوئی و درشت
ـای  سازد، و همین باعث شده است تا همسرگرایان مهرورز، بـه   نیاز می پُر گفتن( نیز، بی= گفتن ) ج

 و رهیدن از خود را در نرامش او، حرکت و جسمیت بخشند. گفتگو به سکوت پناهنده شده 
ـتی را در زنـدگانی   توان شک نمود اینست که: نرمـی  ننچه را در مورد نن نمی ـاهمی،   و درش ب

ـادابی    ها اگر در موض  مولد خود عمل نماینـد، مـی   کدام از نن و هر نثاری ویژه بوده  تواننـد بـه ش
 احساس یگانگی فعال، کمک نمایند. 

ـته و    همسرگرایان محبت ـانگی دانس محور، چون امر همسرگرایی را امری فرارونده به سوی یگ
ـائی     (2)«محـور  برد و باختهای جدا انگارانة جـدائی »از هرگونه نگرشی که به  ـارز و خودنم میـدان تب

                                                           
های او  ـ چرا که این برد و باختها، اوالً اصالت را به فرد )= یک نیمة از وجود( داده و دیگری را وسیلة هدفها و غرض2

 دارند؛ ثانیاً، به سوی جدائی در حرکت بوده و ببای تیکید بر یگانگی، بر محور یک طرف  از جوانب  تلقی می

کشاند که در این میدان  ئی می بخش رانده و به میدان مسابقه زدواج را از موض  امر باهمی و یگانگیچرخد؛ ثالثاً ا می

ویژه، بازندۀ واقعی، همان برنده است! چرا که در برابر ننچه این برندۀ خیالباف، از امتیازات  وهمی ـ اعتباری فراچنگ 
 بازد. نورد، اصل گوهر ازدواج را می می

هائی از ایندست، زوجها به شدت  باشد که در زندگانی ة حاکمیت همین امر مهم و شریف و عزیز میدر واق ، به واسط

 نمایند! همزبانی و... می احساس تنهائی، گرفتگی، خفگی، بیگانگی، پوچی، هراس، ناامنی، بی
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جـوش، محـل ظهـور و بـروز      حیـرت  ورزند تا با وسواسی کنند که تالش می فرار میبدهد، نه تنها 
ـا را     را با دقت و ظرافت و دیده« و درشتی  نرمی»  وریهای حکیمانه شناسائی نموده، هـر کـدام از ننه

بـدیل همسـرگرایی مـورد     زای، در جهت تبلور گوهر بی بخش و یگانگی به عنوان ابزاری وحدت
 دهند! وری قرار می بهره

نمایـد، درشـت    مـی « نرمی»شیوه و ویژگی بارز و غالب ننها و « نرم نموده»اینان در عین حالیکه 
ـان را    وباهمی  باشند! چرا که احساس التزام و تعهد ننان به اصول حیات  می ارزشهای بالنـدۀ نن، نن
ـین    ریزی طاقت گذارد تا از تالش و عرق نمی ـتقامتی تحس برانگیـز در جهـت تبلـور نن     شـکن و اس

ـبت بـه    ـان داده، بگونـة ویـژه     ارزشها، کمترین نرمش را نس ـتنِِ خـویش نش ئـی از وارفتگـی،    خویش
 غیرتی، سستی و... تن در دهند! شلختگی، بی

در فرایند خویش، رشد و  این امر، که تبلوردهندۀ روح تالشگر و تعالیبو و هدفمند ننها بوده و
بینندۀ دیگری را بخشد، نه تنها همسر، که هر  تکامل ابعاد متنوع و استعدادهای واالیشان را تبسم می

 سازد! گیری از نن، متقاعد می نسبت به حضور قدرت  ابراز درشتی و توان بهره
برابر نیمة دیگـر از وجـود   طبیعت این روش برخورد، باعث خواهد شد تا نرمش زیبای ننان در 

 یگیری عملی از درشت برانگیز برخوردار بوده، بدون بهره بار و احترام خویش، از نوعی جالل هیبت
 جلیل و محترم و تسخیرناپذیر بنمایند. ـ  در برابر همسرـ 

ـان     ـ    خـود  ةبنابر طبیعت  لطیف ولی خردپذیرانـ   این روش  بـرای همسـرگرایان مهرپیشـه، امک
ه کـه همسـر بـه    ارا فراهم نورده و مثالً ننگـ   در مواق  ویژه و شایستة خودشـ   وری از درشتی بهره

ـتفاده   انگارانه بخواهـد از نـرمش سـوء    ای سادهه ورزی و یا غرضها  هواسطة غفلت از برخی زمین اس
 اینکار را به زیان خود و همسر خود و در مسیر تحقیـر هویـت   د، از ننبا که همسرگرای متعهد نمای
ـتای     یز در جهـت تحقیـر همـه   نهای وجودی، و  نفی شخصیت و کرامت و ـانبین و در راس جانبـة ج

ـتفادۀ     نثار و برکات  گوهر یگانگی و... می سازی خود از همسری همدل و محروم ـان اس دانـد، امک
ـ    حفو کرده و به عنـوان ابـزاری  ارزش محورانه و حکیمانه و مثمر و منتج از درشتی را برای خود 

 برد! از یاد نمیـ  ناچار از پذیرش ولی مفید
ـتی در زنـدگانی   به ـاهمی   هرحال، اگر حفو معنیدار درش در حـوزۀ  ورد توجـه قـرار گرفتـه و    مـ ب

یک از همسران تبلی نوازشگر و بارور خود را مسبل سازد، زمینه و امکان ننرا مسـبل   وجودی هر
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ـار نرمـی    هخـود را در حـوز  ـ    به نحوی بخردانه و هدفمندانهـ   سازد تا همسرگرایان می ـام و نث و  احک
 ور شوند.   موق  بهره بهکدام استقبال نموده و ثار و برکات بالنده و کمالبار هردرشتی رها ساخته، از ن
ـا دارد و   بین، به طور روشن و مستدلی دریافته است که اوالً زندگانی هم نرمـی  همسرگرای واق  ه

ـا   تحمیل درشتیها؛ و ثانیاً، هدف از همسرگرایی،  هم درشتی ـا از وی   ر دیگـری و ربـودن نرمـی   بـ ه ه
دارد. و ایـن یعنـی    خود را متبلی میحالتی است که از نن روح یگانگی  نبوده، بلکه ایباد موقعیت و

ـائی   در حاالت و موقعیت«! خواهی، برای دیگری هم بخواه ننچه که برای خود می»دویدن به سوی  ه
ـادن        ـانگی، بـرای پشـت سـر نه ـار بیگ از ایندست، درشتی حضور و غلبة تام دارد، اما برای تارانیدن غب

ای تبسم بخشیدن همسرگرایی، برای عینی و های خودمحوری، بر جدائی، برای از میان برداشتن غده
 ملموس ساختن حقیقت و روح یگانگی و...!

این درشتی است که: هم، همسرگرایان را به یکدیگر گره زده و به نوعی از فنایشان  ةحضور و غلب
های هوشربا  گردد و هم، زمینة تولید و تظاهر نرمی گوهر یگانگی می کشاند، هم مایة تداوم شادابیِِ می

 سازد.   ها، میسر می را، از استقبالِِِِ معنیدار نن درشتی
ـتی نباید متذکر گردیم که ا ـای خلنـدۀ زنـدگی    سان همسرگرای، عمالً از درش و از جملـه  ـ    ه

های باالخزیده از جدائی از نیمة دیگر وجود خود، با رویکـردن بـه همسـر، در     ها و زمختی درشتی
و در همسرگرائی، رویشـگاه و باالیشـگاه    یگانگی روی نوردهو نرامش پاگرفته از  به نرمیـ   واق 
ـانگی      کند، از اینرو، وقتی به این نرمی می غو نوازش را سرا نرمی دست پیـدا کـرده و از تبربـة یگ

دسـت پیـدا کـرده و از    « تولدی نوین و نغازی دوباره»برخوردار گردید عمالً به نوعی از احساس 
بر درشتی! یعنـی   نید. و این یعنی: پیروزی نرمی زندگانی فائ  میهای  همین طری ، عمالً بر درشتی

 نوازشگرانة مدارا بر خشونت! یعنی پیروزی لطف بر قهر! ةغلب
دهد تا پیام نویـدبخشِِ   این احساسِِ نغاز دوبارۀ زندگی، به همسرگرای مهرپیشه امکان ننرا می

خود رسانیده، با همة توان و رجا، به  را به سرتاسر اقلیم وجودباهمی  رویش و بالش لطافتهای حیات
 های زندگانی برخیزد! استقبال درشتی

ـاگ   ـیم ایـن نک   مـی ر زیننچه درین زمینة ویژه از پـذیرش نن ن ـان اسـت کـه:      ة بـی تـ باش ـاز از بره  نی
کننـد! فهـم    عمـل مـی  های معناستیز، تحقیرکننده بوده و عمالً در جهت کشمکش و جـدائی   درشتی

ـارت      مسرگرایان دلسوز به خویشتن را وادار مـی درست این نکته، ه ـان حق ـا ایـن مزاحم انگیـز   کنـد ت
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 رما و تعادل بکشانند!نور را ادب نموده و در موض ِِ پذیرشِِ نًَ جدائی
ـان داده و مهـرورزی را بـه همسـر       پیشه، نرمی محبت  باید خاطرنشان سازیم که: هرگاه همدمی نش

 همسـر خـود   دهـد کـه ظرفیـت  مهـرورزی خـود و       نمیکند، نه تنها چیزی از دست  خویش اهدا می
ـایی از ایندسـت   لحظهدر ـ   دهد! چه، اگر به حاق هستی این همسرگرایان را گسترش می درسـت  ـ    ه

و دور ریختـه شـده اسـت،    نگاه شود، این نکته مدلل خواهد شد که ننچه در این میدان از دست رفته 
ـار، خودمحـوری    چیزی جز عقـده  ـای حقارتب ـای بال  ه ـادی  هتبـوش، بـی  ه ـای دلهـره   اعتم  انگیـز و   ه

های مهرورزانه  طلبانه نتواند بود! و این امریست که هم به نف  گسترش ظرفیت جدائیهای  گیری موض 
 باشد و هم در جهت تحکیم اصل دلنواز همسرگرایی.   ساز می و یگانگی

ـیم اینسـت    نکتة قابل تیملی که شایسته است در این موض  از کالم مورد تذکر و توجه قرار ده
ـتیِِ طبـ           میاین  که برداشت غالب، بر اذهان عمومی نمایـد کـه: مـرد بطـور طبیعـی از نـوعی درش

 باشد.  مند می رما بهرهعک  وی، از نوعی لطافت و نًَ برخوردار بوده و زن به
شـویم کـه در    های کشدار پیرامون میزان اتقان و رسائیِِ این باور، متوجه می نظر از بحث صرف
ـادل دسـت     (2)«نرمائی معنیدار»های طب  مرد، از طری  مواجه شدن با  گاه که درشتی عمل، نن بـه تع

فطری و طبیعی  تفاهمی ۀنرما جوئی( بازگشته و درواز= ناپذیر خود ) یافته باشد، مرد به طب  شکست
 نماید! با همسر را باز می

کـدام از همسـران را    فردیت  هر حورانه در این مدار، در عین حالی کهمحرکت نگاهانه و مهر
دلیل اینکـه از    کند، به منزلت انسانی ننها را نگهداری می در عالیترین مرتبة کمال نن حفو نموده و

ـاسِِ   معنیدار به این امر دست می  طری  تفاهمی یابند بر درخشش، گیرائی، جاذبه، دلنوازی و... احس
ـاد،         ةست که نتیب افزاید! و طبیعی یگانگی نیز می ـالتی، جـز تشـدید جـو اعتم ـان ح انکارناپـذیر چن

جوشی نوازشگرانه نتواند بود! زیرا همسرگرای خردمند به تبربـة   فراروی به سوی یگانگی و درهم
ـان     حتمی نرمی ةعاشقانه دریافته است که غلبة جادوگران ةفراروان بوده و از همین طری  هـم بـه امک

هـم بـه شـفافیت و صـالبت گـوهر      دامن توانـد زد،   پرسازی و سرشاری خود، از احساس یگانگی
 مند خواهد شد.  هیگانگی کمک خواهد نمود و هم از نرامشی هوشربا و فراکشاننده بهر

                                                           
زن بطور نگاهانه و خردمندانه هبه شده باشد، نزادانه ارائه شده باشد، ارزشمدارانه بروز داده  ةـ نرما و نرمشی که از ناحی2

 شده باشد و هدفمندانه تعقیب شده باشد!
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از همسـر پیشـی گرفتـه و از     ی نرمی کند تا در ارائه پیشه تالش می از اینرو، همسرگرای محبت
 ای پرجذبه، نوازشگر و بارور بکشاند! مسابقهدستی کردن، در این زمینه، امر را به میدان  طری  پیش

طبیعت این روش باعث خواهد شد تا همسر مهرشناس نیز، تالش نماید تا در این میدان بازنـده  
 را وجهة همت خود قرار داده و برد را از نن خود بسازد! ی نرمی دن در ارائهردستی ک نبوده و پیش

ـار مـی    برای هرکدام اش در این میدان  ننچه مشاهده نمایـد   از همسـرگرایان پرجاذبـه و حالوتب
به وجد نمده  ی نرمی دستی نمودن خود، در امر ارائه دۀ پیشهمان میزانی که از مشاهاینست که: به 
 برد! گردد، از عقب افتادن خویش هم لذت می و مسرور می

معطـر بـه    نمد انکارناپذیر این روش در زندگانی همسرگرایان مهرپیشه، ایباد فضایی اسـت  پی
 عطر صمیمیت، زیبائیِِ پُرکششِِ ایثار و نوازش هوشربای هماوائی، همدلی و همسوئی!

باشد؛ هراسی که هم  نور هراس می چه از میان برداشته خواهد شد فشار خفقان از این به بعد، نن
ز نمایـد و هـم ا   قـدرش مـی   سازد، هم شکننده و بـی  نزارد، هم تیره و متعفنش می روان انسان را می

 کند! بخش جلوگیری می ای عزتبار و حالوت دهنده و یگانگی رفتنِِ به اوجِِ نرمایی نرامش
و این یعنی: در امر سبکسازیِِ روح خویش مشارکت فعال نمودن و او را از زیربار سنگین فشار 

ـاد و صـمیمیت را بـر     هراس و دلهره و تنگنای بیگانگی و تنهائی بدر نوردن؛ یعنی دروازه های اعتم
او ی مهر ورزیدن و یگانه شدن و سرشار گشتن و... گشودن؛ و در یـک کـالم یعنـی: خـود را     رو

 یافتن و او را خود دیدن!
ـا تـوان تحمـلِِ     ننچه نمد، با همة تیکیدهای محکمش، به هیچوجه مؤید احساس ضرورت و ی

نتواند بود! چه اگر روش یکی از همسران، نـه در جهـت   تحقیر و تنزل وجودیِِ طرف دیگر معادله 
عزتبار و... باشد، چون نفـ    ۀدهند دکنندۀ غنابخشِِ معنیاسازِِ نز تحق  نن موقعیت وجودی یگانه

تالش در جهت خالف منط  حیات و منط  وجودی همسرگرائی قرار گرفته است، الزمة تـالش  
ـتباه طـرف دیگـر پرداختـه،       کند ننست که به هر نحو ممک ننی که درست عمل می ن، بـه رفـ  اش

ـنبالب        ـای تحمـل فـرو لغزیـدن وی در م ـا بب بیداریش را وجهة همت قرار داده و تالش ورزد ت
ـاز   حقارت و دنائت  وجودی و مسیر بیگانگی و دوگانگی و... وی را با منط  حیاتی یگانه ساز، دمس

قـ  پیـدا نکـرده، هـر کـدام در      جهت سازد؛ چرا که در غیر اینصورت، اصل همسرگرائی تح و هم
انگیز بالیده از نن اوهام و... قـرار خواهنـد گرفـت!    مسیر تحق  اوهام و خیاالت و هوسهای حقارت
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 شمیمی از پیامدها
 

 هایی... میوه

بخـش همسـرگرایی اسـت، همسـرگرایان،      هروزی و میوۀ نشاطم ۀندتابدهش و بخشش، ثمرۀ 
جریان  داده و دریچة نگرشها و گرایشهای خود را به سوی محبت قرار چون عمالً خود را در جریان
ـند.  انگیزی برخوردار مـی  مهرورزی شگفتی اند، از قدرت ریزش و پخش نن گشوده  در گـوئی  باش

دهندۀ اینها جز یک هدف و یک وظیفه )باختنِِ عشـ ( وجـود    پرنشاط و نرامش نورانی، زندگانی
ـلولیت   نداشته و اینان برای فراهم نوردن و به نمایش نهادن هید چیز دیگری، در زندگانیِِ خود مس

 اصالً کاری ندارند!« مهرورزی»تلطیف و تسری   نداشته، تالش نورزیده و جز تشدید و
ـادابی    ـات را     امری که نورانیت و شـکوه و جاذبـه و ش افـزایش داده و  و نرامـش سـکرنور حی

 کند! تضمین می
ـامالت زنـدگانی   اینان یگانه التزام و محوری ـاهمی   ترین مسلولیت خود را در حوزۀ تع  در نن ب

 یابند که اصل مهرورزی را، در مرکز نگرشها، گرایشها و نرمانهای دیگر خود قرار داده، از هـر  می
ـتگی متوجـه شـده       دهشی عاشقانه، به چه جز عش  و  انـد:   مهرورزی بازگردنـد. چـرا کـه بـه شایس

همانطور که نگهداری هر چیز و هر امری، ابزار و روشهای ویژه را طلبیده و تحق  نن از غیر، امری 
جاهالنه خواهد بود، تداوم عش  و نرامشی که از طری  همسرگرائی بروز توانـد کـرد، نیـز ابـزار و     

بـه   هقـ الب! لذا همسرگرایان عاش ، در اولین قدم به واسطة شـدت ع طلبد ویژه و نا روشهایی را می
ـائین   این امر قدس ـام    بنیان، حب هید چیز و هید امر دیگری را که از نظر رتبت وجـودی پ تـر از مق

دار نماید،  خواهد با حب همسر رقابت و مشارکت و... نموده و یا نن را خدشه همسرشان باشد و می
 کنند! هرگز تحمل نمی
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تواننـد موقعیـت    اینکار باعث خواهد شد تا اینان نسبت به نگرشها و گرایشهائی که به نحوی می
ننها را از حوزۀ فهم و درک و تـالش خـود بـرون     همسر را مورد تهدید قرار دهند حساس شده و

 اندازند!
ـادابی  ۀتداوم نور محبت و جلونف  اینکار خود، نوعی تالش است برای تشدید و   زیبائی و ش

 غنای یگانگی!
ـا ندیـده گـرفتن ایـن        بکار میـ   های مینوی پ  از رسیدن به این میوهـ   ننچه اینان بندنـد: نـه تنه

 تالش، بروز ندادنِِ این تالش، اعالن نکـردن ایـن تـالش و منـت نگـذاردن بـر همسـر و معشـوق         
 ناخالص، ناتمام و دونِِ شین معشوق جلوه دهند!باشد که خواهند کوشید، ننرا نارسا،  می

 ورزند! اینان در هر دو زمینه و مورد، تالشی بلیغ به خرج داده و ننی از نن غفلت نمی
پیشه محافظت غیرتمندانه و مشتاقانه از شیرینیِِ احساس امنیت،  تالش دیگر همسرگرایان محبت
ده است. از اینرو، بر هـر نگـرش و   مقدس همسرگرایی ببار نورنرامش و محبتی است که درخت 

ـته و تـالش     خواستی که بخواهد ننها را کمرنگ و یا تهدید نمایـد، بدیـدۀ دشـمن و     نفـت نگریس
همسر را بر نن چیـز   ۀورزند تا حب همسر، احترام همسر، رضایت همسر، خواست همسر و اراد می

ـان مـی   ـان و   و یا امری که مادون ارج و رتبت وجودی همسرش اولویـت و حاکمیـت    باشـد، رجح
 بخشند. 

تر از ننسـت   کرانه شمارتر و بی نمدهای این نگرش و کنش معنیدار، بی نمائیم که پیباید اذعان 
 شان را به عهده گیرد! که این قلم ناتوان، توان تصویرکردن

ننگاه که همسر، محور شد، و حب او مرکز، و ننگاه که خانة دل جایگاه این محبت، همه چیز 
و امنیت و غنا و نزادگی و مهر و وفا  رنگ باخته و جان مشتاق همسران، اقلیم نشاط و شادابیدیگر 

 و مودت خواهد شد.
محبت در نگرشها و گرایشهای انسانی نقش محوری و کلیدی  اصل اینان را باور بر اینست که اگر

ـلط بـر زنـدگان     و غایی خود را پیدا نموده و ایفا نماید، احکام وهم ـاختة مس ـادی، مـرگ  س محـور،   یِِ م
ـان و فـراروی و دهـش محبـت       حقارتبار و... قدرت و سلطة خود را از دست داده و  راه را بـرای جری

ـایة حاکمیـت    محورانه خود را به نمایش می باز نموده و هویت انسانی جنبة عش  گذارد! چرا که در س
ئـی کـه    بنیان و پندارگرایانه همتواند با قوانین و پیشه به سادگی می بخش مهرورزی، انسان محبت عزت
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سازند در افتاده، و ننها را زبون  نشاطبار محبت می ۀمردۀ مادیِِ فناپذیر و دور از حوزانسان را اسیر روابط 
بخـش و نزادکننـده نمـوده و از حـوزۀ نگرشـها و       نواز، بینشِِ مهرپرور و عشـ  نورانیـت   خرد  محبت

 گرایشهای خود دور بریزاند. 
به ـ   باری نه تنها چیزی ست که چنین انسانی، در روند چنین مبارزۀ بشکوه  نورانیت این در حالی

را از دست نداده کـه اگـر خـوب دقـت شـود، اوالً نگرشـهای       ـ   عنوان امری ارزشمند و قابل دفاع
دهنده و... را از حوزۀ زنـدگانی خـود    نور، رنج انگیز، سستی زای، دلهره منفی، تحقیرکننده، تاریکی

ـارت و جاذبـه و دهـشِِ بشـکوه و عـزت       تاران ـاط و کرامـت و طه نورِِ  یده است، و ثانیاً به نور و نش
 ساز را نیز فراچنگ نورده است! مهرورزی نیز مبهز شده و همة این امور ارزشمند و سرنوشت

باشند که اگر نگرشها و گرایشهای منفی، مادی و اسارتبار،  پیشه باورمند می همسرگرایان محبت

ـتی هـر کـدام از همسـرها بـه جـدول نـورانی و           از حوزه  زندگانی دور ریختـه شـوند، تمامـت هس

ـات          ـانبخش کـوثر حی ـاهمی   هوشـربائی بـدل خواهـد شـد کـه در نن جـز نب زالل و ج و نـورِِ  ب

 زدای عش  جریان نخواهد داشت! تطهیرکننده و کدارت

ئی، هر لحظه از نن  دهنده و پرطراوت خود را بطور افزاینده جدولی که محبت، نیروی گسترش

انگیزی تسری  و تعقیب خواهد نمود! زیـرا، وقتـی    جاری نموده و جریان دهش را، به شکل حیرت

های باطن انسان و جدولهای روح او بر روی نور عش  و کوثر زالل محبت بازگردند، انسان  دریچه

زه نخواهـد  خود به مهری توفنده و عشقی شورانگیز بدل شده و جـز محبـت از وی، چیـزی سـرری    

ـارت و عـزت     کرد. و این، هم سرتاسر زندگانی خودش را به و نور و نشاط و نغمه و گیرائـی و طه

 .بدل خواهد نمود و هم از دیگران را

گویند: ما بـه امـر ازدواج    دهد که می برهان اینان را در رابطه با نگرش یاد شده این باور تشکیل می

ورزی را گسترش دهیم و نه اینکه از گسترش نن جلـوگیری  ایم تا نور محبت و حرفت  مهر دل سپرده

 نموده و از امساک  نن دفاع نماییم!

و این خواسته، تحقـ  پیـدا نخواهـد کـرد مگـر اینکـه نگرشـهای خودمحورانـه و گرایشـهای          

ـای   بار را دور ریخته، اصـل را بـر رهیـدن از زمینـه     روانة محدودیت نورِِ تک جداسازندۀ بیگانگی ه

ـار، هوسـهای زودگـذر و          ننگبار یاد ـتهای حقارتب ـادی، برداش ـتهای بیرنـگ و روی م  شـده، خواس

 دهندۀ مرگ محور بگذاریم! های مردۀ فریب داشتنی
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رو  و  ارزش و بیرنـگ  ترین هدف ازدواج، امری بی گسترش و پخش محبت به عنوان محوری

ـایی     باشد تا بتوانیم به سادگی ننرا با امور و اشیاء دیگری معاوضـه   نمی ـایش را بـه چیزه نمـوده و ج

ت ازدواج عمالً و بالفعـل از حـوزۀ تبلـور و تحقـ  گـوهر      هاینصورت ج دیگر بدهیم، چرا که در

ـانی  .و مهرورزی و.یگانگی  . به حوزۀ بیگانگی و جدائی عوض خواهد شد، و این یعنی: ابطال نرم

 ایم! که در پیش روی خود قرار داده

ـاط بـه      یعنی سودا کردن پاکی به پلیدی! ـتی! نش یعنی بدل کردن نعمت به نقمت! زیبائی بـه زش

پژمردگی! نرامش به دلهره! نشنائی به بیگانگی! یگانگی به جـدائی! و در یـک کـالم: محبـت بـه      

 عداوت!

ـا    به هر حال، اینان را معتقد ننست که هدف از ازدواج امور فرعی، جانبی، مادی و بـی  ـاط ب ارتب

کـه اصـل   ـ   نماید. و این امر واال بلکه امری بسیار واال را تعقیب می جوی انسان نبوده، روح یگانگی

ـان دامـن   ـ    ریـزی شـده اسـت    حی و پیاازدواج از جانب نفرینندۀ انسان، برای نن طر زدن بـه  هم

ل قرار دادن خود برای عبور زالل عش  و نور مهربانی وشائبه و جد مهرورزی و گسترش محبت بی

ـار، خودفراموشـی،      یاست، تا از این طری ، جهان دیگر و سرشار از پاکی، دهش، نـور، واالئـی، ایث

 شادابی، عش  و عرفان را در حوزۀ حیات خویش پی افکنیم. زیبائی، 

واق  مطلب اینست که انسان همسرگرای، با رویکردن به امر همسرگرائی، بطـور طبیعـی ملتـزم    

ـای قلـب خـود بـرای دهـش و       دد تا با گشودن دریچهرگ می ـارش ه ـترش      ب نـور محبـت، امـر گس

بـه نمـوزش   »مهرورزی را گسترش داده و با اینکار، به نموزگاری بدل گردد که در عمل خویش 

بیزاری جسته و فراری بوده و جز در قیافـة   لقا و پرداخته است. درسی که از هرگونه قیل« مهرورزی

 گذارد! یش نمیمهرورزی و هیلت دلدادگی، خود را و پیام خود را و نثار خود را به نما

ظرفیـت مهـرورزی و    ةجانب همه ةوظیفة خود را، توسع نترین و ارزشبارتری نموزگاری که مهم

ـاهمی   وقفة گسترش نن دانسته و همان را سر لوحـة برنامـة زنـدگانی    تداوم بی خـویش قـرار داده   ب

 است. 
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 مداو  نو شدنِ

ساز  سرنوشت تفرامکانی به این واقعیـ  مند، در پرتو تبارب فرازمانیدگرا و خر همسرگرایان واق 

ـ    باشـد  به دلیل اینکه امری فرارونده، ارزشمند و مهرمدار مـی ـ   اند که: گرایش به همسر دست یافته

و احساس امنیت  گی و شادابیدبطور ضروری و حتمی، از لذت و نشاط و راحتی و طراوت و دلزن

تواند بود که: اوالً چون هدف و نرمان ننان بسیار عالی دار نخواهد بود! و این، بدان دلیل رو... برخو

به تناسب لطافـت و واالئـی   ـ   و لطیف بوده و فراچنگ نوردن، تحق  بخشیدن و متبلور ساختن نن

با مشکالتی همراه خواهد بود؛ ثانیاً چون گرایش اینان معطوف به گوهر وجودی همسر بوده، ـ   نن

 چه لذت و نرامش باشد و چه ثروت و شهرت و قدرت و...ـ  و این خود، هر نوع مطالبة دیگری را

دلیل که رویکرد اینان به همسر رویکردی دهشـگرانه   نماید؛ و ثالثاً بدان انداز ننان طرد می از چشمـ 

ـازنده مـی   کننـده، باالننـده و کامـل    و بر مبنای عش  فعال، دهنده، بازنـده، پخـش   باشـد، هرگونـه    س

ـاختن  جز خواسـت عشـ   ـ   سازی و محکوم ارزیابیخواست و مطالبه، معاینه،  را از حـوزۀ دیـد   ـ    ب

 تاراند! همسرگرایان می

ـازند   های گره به مفاد نن، زمینه لیماین نگرش و گرایش ع ـای بارورس  ۀخوردۀ با نن و محوره
ـا   «بنمایه»نن، به دلیل برخورداری از  های مهرورزی و ارزشی، به جای پروردن انتظار مقابل شـدن ب

سرور و شادی و لذت و راحتی و... نمادگی مقابل شدن با موان  تبلور مهرورزی و نفتهای تبلـور و  
 پروراند! تبسم ارزشهای برین را می

را تشدید، اشتیاق دهنـدگی را تقویـت و    ئی که توان مهرورزی نمادگی نوشونده و نیروگیرنده
ـان را   ارزشهای وارستگی و رهیدن از دام توقعات خودمحورانه را نمودار ساخته و جان مهرورز انس

ـادگی بـرای        در مبارزه با مشـکالت، پـذیرش سـختیها، چشـم     ـائیها، نم ـا و نارس پوشـی بـر کمبوده
ـانگی   تفاهم بینانه و ه و واق نگفتگوهای بسیار جدی و دقی  و روشنگرا انگیز و تبلوردهندۀ گوهر یگ
 نماید.  و هموارتر کردن مسیر مهرورزی کمک می

انگیز صـمیمانة   روشن است که وقتی برخوردار شدن از نثار یک میهمانی بسیار دوستانة احترام
ـاً       ای از سختی نمیز، با پذیرش گوشه بیریای محبت ها و مشکالت ویـژۀ خـودش همـراه باشـد، یقین

ه ثمرۀ نرمانهائی از نندست، با پذیرش و تحمل مشکالتی به همراه خواهد بود! و دقیقاً بـر  رسیدن ب
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ـائیها و     پایة همین مایة از باور و بینش می ـا نارس باشد که همسرگرایان بینشور، نه تنها از مقابل شـدن ب
ـات           مشکالت و... رنبش خاطری بهم نمـی  ـازۀ درشـت شـدن غـدۀ توقع ـانند، کـه هرگـز اج رس

 دهند! خود نمیباهمی  مدارانه و... را در اقلیم جان و حوزۀ زندگانیهوس
ـاز         ای که در رابطه با موض  نکته  گیریهای اینان به شـدت قابـل تیمـل، قابـل نمـوزش و مـورد نی

که در واق  روندی برای « همسرگرائی»سازندۀ ند نوازشگرانه و نزادباشد اینست که: اینان در رو می
ـائیها   هبه کردنِِ محبت برای دیگری می پرداختنِِ مهرورزی و باشد، بیش و پیش از ننکه متوجه رس

زی رو نارسائیهای طرف مقابل باشند، به شدت متوجه کمبودها و نارسائیهای خودشان در امر مهرو
کنند، از دیدار نارسائیهای خودشان سـر بـر زده و    و عش  فعال دهشگرانه بوده، اگر رنبشی پیدا می

 باشد و ب ! کنند، برای رشد امر مهرورزی می یازند و روی می ست میاگر به تنشی د
ـانگی و       حال، اینان با همة وجود خویش باور کـرده هر به انـد کـه: فراچنـگ نوردن گـوهر یگ

دون تحمل برخـی از دشـواریهای   بباهمی  برخوردار شدن از سکینة نوازشگر و هوشربای زندگانی
ـا را    های ویژه، کمبودها و  ویژه، ناراحتی ـا همـة اینه نارسائیها و... میسر نبوده ولی ننچه مواجه شدن ب

ـائی   نسان کرده و پذیرش و تحمل دشواریهایشان را برایشان قابل تحمل می سازد اینست که: به زیب
ـنائی    متوجه شده ـانگی بـه روش ـای   اند این تحمل و مقاومت باعث خواهد شد تا از تاریکیهای بیگ ه

ـانگی و از      نشنائی، از تنگنای خفتبا ـای دلنـواز همنـوائی، همـدلی و یگ ر جدائی و لنگه بودن به پهن
ی خودمحوری و خودبارگی بـه نرامـش و سـکینة همسـرگرائی بـه      امعن دلهره و دغدغة پوچ و بی

 راحتی گذر کرده و معنای راستین و واقعی زوجیت و یگانگی را با تمام قوای ادراکی خود دریابند. 

اند که وظیفة اصلی و محوری اینان را در حـوزۀ روابـط    مقدس مبهز شده گویی اینان به این باور

 دهـد کـه    اوالً تقبل و تحمل نارسائیها و کمبودها و برخـی از انـدوههائی تشـکیل مـی    باهمی  زندگانی

ـیده، از یـک     ـائی و      نـواختی کسـل   روند زنـدگانی را مالحـت بخش  کننـده بیـرون نورده، امیـد را پوی

ـات و      تر و مبهزتر می برای مهر ورزیدن نماده ارجان  طراوت بخشیده و ـادن توقع ـار نه ـاً کن سازد؛ ثانی

ها، هرگز و به هیچروی چهرۀ زندگانی را عوض نکـرده   ست که فقدان مدلل و معنیدار نن انتظارهایی

ـازار     و ثالثاً تشدید و تسری  جریان مهرورزی و گرم ؛گذارد و باری منفی بر دوش نن نمی تـر نمـودن ب

ـن  ـالی      دگی و همسـرگرائی ارزش بخش ـاارزش   محورانـه باشـد! چـرا کــه باورمندانـد: ع تــرین،  تـرین، ب

ـازترین سـهم    تـرین و کامـل  جبخش ترین، عزت ترین، زیباترین، نزادکننده دهنده گواراترین، نرامش س
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ن ، همان بدل شدن به محبت، همان وانهادن خود، هما«باختنِِ عش »اینان را در این حوزۀ دلنواز، همان 

ـادی و    دیگر وجودشان تشکیل داده و حاضر میگرویدن به نیمة  باشند تا همة ابزار و امکانات دیگـر م

ور شـدن   برای ربودن و بهـره ـ   هائی همچون راحت و لذت و... ها و دریافتنی اعم از داشتنیـ   غیرمادی

 هر چه بیشتر از این سهم هزینه نمایند!

 
 احساس سرشاری

ـاداری و   به تبربه دریافتهپیشه  همسرگرایان محبت اند که نرامش و سرزندگی باطنی، احساسِِ معن

ـای  و رویـدادها در           ـاطنی وق ـاطن و حقیقـت ب ـبینی بـه ب ـاری از مهـر و خوش امیدواری، احساس سرش

محـور و   ممکن و میسر نخواهد شد، مگر در سایة فرارفتن از مرز خود  محدود، غریزهباهمی  زندگانی

ـائی و فـرار از   مدار! و این یعنی وهم : تنها راه رسیدن به فضایی سرشار از نور محبت و سرزندگی را ره

ـان ملتهـبِِ عشـ      نحوزۀ محدود  وهمیات و فرارفت  محـور خـود را    به دنیای محبت تلقی نمـودن و ج

ـانی برتـر و      تر و تازه های هرچه نابتر، شیرین در مسیر پذیرش تبربه ترِِ محبت قـرار دادن و از خـود، انس

ـالی      تر و نورانی تر و پرنشاط تر و شفاف پاکیزه ـادن. ایـن در ح ـایش نه سـت کـه    تر و... نفریدن و بـه نم

ـای        همة تالش خود را صرف نن میمحور،  همسرداران برون ـایش گـوهر دلرب ـای نم ـا بـه ج نمایند ت

در پیدایش و حضـور   که خود هیچگونه سهمیـ   دیگران را ةساخت وپرتهای دست وجود خود، خرت

 نمایش گذارند!به ـ  تخریب ننها ندارندنها نداشته و هنری جز به مصرف رسانیدن و الجرم ن

محور، روشِِ دهش و تخلیه را از نن جهت وجهة همت خود قرار  در واق ، همسرگرایان محبت

ـای    اند که به تبربه دریافته داده اند: به میزانی که گلهای محبت را از گلستان باطن جدا نموده و بـه پ

ـین   تر، شاداب ریزند، جا برای رشد و شکوفائی گلهای تازه همسران و همدالن خود می  تـر   تـر، رنگ

ـابِِ          و معطرتر باز شده و بیش ـان بیت ـادگی دهـش و بخـش محبـت پیـدا کـرده و ج  تر از پیش، نم

نماید که اینان دهش  نگرش و گرایش عمالً اثبات مینمایند. این  جوی خود را تقویت می یگانگی

 شمارند.  برای ایثار نمودن می ینور عین گرفتن و پخش کردن را، عین جم را 
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 یاوری فدا ار  

ـاس نرامـش         همسرگرایان محبت ـاس امنیتـی تردیـدنابردار و احس پیشه، دقیقاً بـدان علـت از احس

ـان و      های برونی و درونی دریافتـه  باشند که از طری  تبربه نوازشگر برخوردار می انـد کـه همسـر مهرب

ننکـه از   جانبداری نموده و بدون تعقیب نمودن هر غرض و هدف دیگری، بی اه محور، از نن محبت

 کشد! گر عش  ننان را به سوی بهشت یگانگی فرا می وی تقاضا و یا خواسته شده باشد، با نیروی معبزه
این احساس امنیت و نرامش، از ننبهت زندگانی ننانرا رنگینی و مالحت بخشیده اسـت کـه   

نمدهای روحنواز همسرگرائی مواجه بوده،  نثار و پیاینان عمالً و در هر لحظة از زندگانی خود، با 
 نمایند! عطر و طعم این شبرۀ طیبه را تبربه می

شائبه، پشتیبان ننها بـوده و در جهـت رشـد و     بتی بییابند که نیروی بیکران مح در میاینان عمالًًَ 
اعتماد و صمیمیت به او سپرده، باشد. و لذا خود را با همة  کمال و عزت و واالئی ننها پویا و فعال می

ـلیم   صالح و کمال و نرامش و  نسایشِِ واقعی خویشتن را در پناه همین خودسپاریِِ متعمدانـه و تس
سار محبت سیراب بوده و به سوی  چرا که در این گرایش از چشمهکنند.  محورانه جستبو می عش 

 باشد.  نور یگانگی در حرکت می

ـبار عاشـقانه،   یابند که در این واسپاری روحا انه در میدبرهانمنئی  اینان به گونه نی و تسلیم نوازش

ـای محـدود خـود، از موضـ  برداشـت     دهمسرگرای خر ـای   مند و با بصیرت، اگر از موض  نیازه  ه

ـته  خود ۀنلود  جداسازند مهو ـای بـی   ، از موض  هوسهای کودکانة خود و از موضـ  خواس ارج و  ه

 نیـروی هوشـربائی قـرار     موضـ  کند، عمالً خود را در  نشینی می فناپذیر خود چشم پوشیده و عقب

دهد که ضمانت تبلور گوهر یگانگی و تحق  عزت و نرامش و نشاط  واقعی را به دست گرفته  می

 ننان را در دریای محبت سکانداری نماید. افزای عش   سفینة امنیت تواند می راحتیو به 

ـپاری و ـ    همانگونه که بارها اشاره گردیـد ـ   به عبارتی دیگر: این واسپاری ـلیم منفـی و    واس تس

ـانگی  برانداز نبوده، بلکه در واق  گرفتن سکان دل محبت هویت ـا،   جوی و یگ ـند ننه ـال   پس از چنگ

 باشد.  ساز، و سپردن نن به دست نوازشگر عش  می مخرب و زبوننیروهای 

باشد که در تسلیم مثبت و پویا، نه تنها از کار و تالش  فهم و دریافت  دقی  این نکته مؤیّد نن می

ـیری برتـر، مهـم      و مسلولیت فرد مسلم کاسته نمی تـر،   شود! که برعک ، چون همـه چیـز را در مس
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تر قرار داده و سپرده است، به همان میزان هم، باید بر قوت و  تر و پاکیزه محترمتر، ارجمندتر،  نورانی

شدت و سرعت  تالشهای خود بیفزاید! و این یعنی: تالش برای افزایش قوت، تالش برای افزایش 

ـتن   نورانیت، تالش برای تشدید و تقویت و تداوم شادابی، و در یک کالم: تالش برای شکوفا داش

 زی!همیشة مهرور
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 میزبانی آفتها
 

 یادآوری

اینبا و این حوزۀ از کالم و نبشتة حاضر باید بدان اشاره نمود و با همـة اندیشـه و   که در ای  نکته
ـتگی متوجـه شـده انـد کـه اصـل           توان متوجه نن باشیم اینست که: همسـرگرایان بینشـور بـه شایس

ـند   دهد! زیرا باورمند می هایی مورد تهدید قرار می همسرگرائی را نفتهائی دنبال نموده و نسیب باش
ـتباه و سـهل      که اگر در این فراینـد  قـدس   ـان کـوچکترین غفلـت، اش ـاری  بنی ننهـم بـه سـود    ـ    انگ

ـا متوجـه گـوهر       ـ   رضیة خود، هوسبارگی و...تخودمحوری،  ـا را نـه تنه رخ دهد، بزرگتـرین زیانه
ها دامن ابعاد متعدد و مختلف زنـدگانی را   ساخت، که شرارۀ نن یگانگی و بهشت نرامش خواهد

 نیز خواهد گرفت. 
گاه که هـر کـدام از دو طـرف     اینان را عمیقاًًَ باور بر اینست که در روند رسیدن به یگانگی، نن

 ورزند تا خود را با همة وجود به نیمة دیگر سپرده، بدو نزدیک شده و با وی یگانه شـود،  تالش می

فـوق تصـور   گـردد کـه از قـدرتی     روها و انرژیهای نزاد شده پدیـدار مـی  از نیانگیز  ای حیرت هاله
خودمحوری، خودجوئی، کشاند که با هرگونه  برخوردار بوده و با همة نن نیرو، ننها را به سوئی می

ـاد مـی   ـ   حتی در زمینة احساس لذائذ جسمانی برای خودـ   خودخواهی ـایر و در تض  باشـد. چـرا    مغ
 باشـد کـه فـرد:     احساس لذتی هـم وجـود دارد، ناشـی از ایـن دریافـت مـی      که در این لحظه، اگر 

ویژه از دریافت اینکه: طرف راضـی   هبـ   و خشنودی طرف دیگردهش خود و پذیرش  ۀاز مشاهد
ـیده اسـت    شورانگیز، دهشزای، غنابخش و پرکننده شده، غنی شده، پر شده و به نرامشِِ ـ    یـی رس

 نورد.  فراچنگ می
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افـزا،   کند تا هر کدام از همسران، در این روند هستی مشاهده و باورمندی به این امر، ایباب می
 با همة توان و اشتیاق، خود را به دست احکام فراکشانندۀ این واقعیت سپرده، مطی  احکامش بوده و

ـا،   با همة قدرت در مسیر رهایی از خود، دهشِِ همه جانبه، پرسازی و تحق  خشنودی و نرامشِِ پوی
 دیگر خود به پیش تازد.  ةدهشگرانه و پرسازندۀ نیم بارور، غنابخش،

کند به گزیـدۀ   که احساس می ، گزینندۀ مهرمحور، دقیقاً به هنگامی (2)در این مرحلة از گزینش
ـاس و    ، شایسته ننست که از«ننرا به چنگ نورده است»خود رسیده و به اصطالح  این حـوزۀ احس

فرار کرده، از توهم گزیدنِِ گزیـده بـرای   ـ   سازد به واسطة اینکه نوعی تملک را تداعی میـ   توهم
مـورد توجـه و تفکـر     (همسر )=ی او اخود دست برداشته، رهایش نموده و اصل گزینش را هم بر

ـائی،    قرار دهد، تا رویکـردش از دام هرگونـه    ـازی، غنابخشـی،   خودمحـوری رهیـده و از پوی پرس
 مند گردد.  نرامش و... بهره
گرد و وازنش فعال، در واق  و نف ِِ امر، گونة بسیار عالی و مبارکی است از غنامندی،  این عقب

گردند! و همین یگانگی است  برخورداری و تملکی که در نن، مالک و مملوک و تملک یکی می
ـال،   هالة مبارک هوشربا جلوه کرده، ضا که در هیلت نن منِِ پری، زیبائی، دلربائی، شـکوفائی، کم

امنیت و نرامشِِ همسرگرایان گردیده و راه را برای رسیدن به یگانگی با حقیقت  هستی نماده تواند 
 ساخت. 

ـالف  نن   ـ  و یا قالبی  قلبیـ   حال، اگر در این روند حرکتی سر بر کرده و بخواهد در جهـت مخ
ـنگ خودمحـوری و    نیروهای عظیم و مهارناشدنیِِ نزاد  شده عمل نموده و گوهر یگانگی را بـه س

ـیب    انفصال نشنا سازد، به گونـه  ـاری نس ـائی پدیـدار مـی    ای ضـروری و اجب ـتیِِ  گردنـد کـه    ه هس
دهند! زیرا ننی که در این  د زندگانی به باد فنا میاجوی را در تمامت  ابع خودمحورِِ هوسبارۀ انفصال

ـیه    گونه ةبار، باید از هم ژراهة مصیبتک ـیبت و س ـتقبال نمـوده و     های رنج و بـال و مص روئـی و... اس
ـانی و... را در   احکام و نثارشان را تحمل نماید ننی است که راه تنهائی، بیگانگی، جدائی، بـی  همزب

ـادابی   ـا، ش ـنائی، همـدلی،     و شـکوفائیِِ همـه   پیش گرفته و از گوهر یگانگی که ضامن بق جانبـة نش
 وی برتافته است!باشد، ر تفاهم، وصال و... می

                                                           
باشد که پ  از این، در این بخش به تکرار خواهد  پیشه می غیر از گزینش همسرگرایان تملک« لفظاً و معناً»ـ این گزینش 2

 نمد!
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ها و خطرهائی که در این فرایند ممکن  نفتها، نسیب خواهیم به تمامی هرحال، از ننبا که نمی به
ـات    ـ   است سروکله بنماید پرداخته و جان مهرجوی همسرگرایان عاش  را از طریـ  ننهمـه نامالیم

ـنده    ه باشیم، فقط به ذکر تهائی از تشویش و مالل و... ساخ دچار گونهـ   خلنده ـالی مـواردی بس اجم
شناسی، نقش اساسی و محوری، در رابطه با ابعاد مختلف حیات را بر  خواهیم کرد که از نظر نسیب

 عهده دارند. 
ـا    این بخش از موارد نیز، هرگـز بـر نن نبـوده   ی  الزم به یادنوریست که در چینش و ارائه ایـم ت

ـائی کـه       ها را از نظر اهمیت و نقشی  ها و موارد و زمینه مقوله ـته و عظمـت خطره  که بـه عهـده داش
مورد ارائه قرار دهیم، هرچند که متیقن هستیم هرکدام از این « بندی شده رتبه» ةشورانند به گون برمی
 باشند! ئی برخوردار می ها و موارد در جای خودشان، از توان انگیختن خطرهای کشنده مقوله
 

 تخریب و تجزیۀ فرهنگی  

ـائی نبـوده و جـز        اگر بپذیریم که انسان در تحلیل نهائی چیزی جز فرهنگ و علـم و خیـر و دان
تواند، باید بپذیریم که: شکوفائی و کمال اعتـدال   زندگانیِِ با معنائی داشته نمی« فرهنگی  نظامی»در 

ـان    تداوم وحدت  همة جانبه او، در گرو تحق ، حضور و ـام فرهنگـی  »شخصـیِِ هم  باشـد   مـی « نظ
 و الغیر!

ـانی حضـور     ـا زم در اقلیم همسرگرائی و سراپردۀ دلدادگی، این شکوفائی و اعتدال غنابخش ت
ـان             ـانگی و بـه زی خواهد داشت کـه نگرشـها و کنشـهای هـر کـدام، در جهـت تحقـ  گـوهر یگ

 خودمحوریها فعال و پویا باشند!
من و جـز  »ستقالل ا ساس و باورمندی به حضور، هستی وحجهت ا راز اینرو، هرگاه نگرشی د

ناخته شرا غیر خود ( 2)قرار گرفته و فرد، همسرخود« من، خود و ناخود، من و او، من و همسر من و...
گرفتار تخریب و ـ   در واق ـ   نن اعتدال مینوی بهم ریخته و فرد ،پذیر خود یافت و او را جزء تبزیه
 گردد! تبزیة فرهنگی می

                                                           
مؤلف است از سر+ هم: یعنی: این سرِِ من و ننهم سر من؛ این دلِِ من و ننهم دلِِ من و...، ولی در  ـ همسر، دقیقا2ً

خواهد با من همسری کند! پ  باید بکوشم تا در تملکش  همسرداری تلقی بر اینست که سرِِ من و سرِِ دیگری که می

 یایم!بدرنورم! و نه اینکه در تملک او در
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سازد  و یگانگی محروم می  جوار قرب نشنائی، همدلی، همدمیو این، نه تنها او را از رسیدن به 
 چیزی دیگر نکه به عبارتی دقی  و رشی : صورت  انسانیِِ او را دچار تبزیه و تخریب نموده و از ن

ها و گرایشها و ملکة راسخ و حاکم شده در وجـود   خواهد ساخت که با نحوۀ نگرشـ   و نه انسانـ 
 شد. او هماهنگی و سنخیت داشته با

 
 معناسازی آزادی تخریب و بی

ـادیِِ »یان فرهیخته، فرهنگ نزادی ابه عقیدۀ همسرگر ـان دارای کرامـت و     « من ننسـت کـه: انس
ـازی و    ـاسِِ ضـرورت نزادس نزادگـی را بـر او    شرافت و حرمت وجودی بوده و همین باور، احس

ـا   سازد. درست به همانگونه که منط  نزادی منادی  سیطره بخشیده و واجب می ـان ب ننست که: انس
 باشد، نزاد باشد.  او می ةهر ننچه از نظر وجودی دونِِ رتب« قید و بند»کرامت را، شایسته نن که از 

د مقدس، در زمینة گزینش افراد انحرافی پدیدار شده و فرد ببای کرامت نحال اگر در این رو
ـادونِِ رتبـ   ةچیزی را برگزیند که از نظر رتب (2)و شرافت  وجودی خود و یا همسر خود  ةوجودی، م

ـای    وجودی او، همسر او، حرمت و محبت او و یا همسر او قرار دارد، به دلیل اینکه او خود و بـر مبن
ـانی     ـای انس ـار و معن اراده و انتخاب نزادانة خود بدان روی نموده است، در واق  نزادی خود را از ب

 ش بوستان نزادگی را به شرار حماقت، بالهت و پستی سپرده است!تخلیه کرده و گلهای حیاتبخ
ـپرده شـده اسـت، نزادی          ـاهراً ضـربه دیـده و بـه تخریـب س  در این روند بالهتبوش، ننچه ظ

ـان حرمـت   »نماید! ولی ننچه واقعاً بدان دشمنی گردیده اسـت   می ـان نزاده، انس ـانِِ    انس جـوی و انس
زینشگر و از طری  گزینش اشیاء و امور مادون کرامت  او باشد که با دست خود  گ می« شکار محبت
ـاوائی،   ۀاز حوز وجودی خود  او طرد و نفی گردیده و از نثار و فیوضات شماره نابردار همدلی، هم

 دلدادگی، یگانگی و... محروم گردیده است!
 

 خود ویرانگری

گیـرد کـه    قـرار مـی  های مختلفی مورد تخریب  خود، من، هویت و یا صورت  انسانی به طریقه
 باشد.  می« خودمحوری»ها، رویکرد به  ترین نن یکی از خطرجوش

                                                           
 خود، محبت خود و همسر خود و...! ـ احترام به خود و به همسر2
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ـار زده شـده، حـذف      این گرایش که ظاهراً به زیان ننی می نماید که از روند خودمحـوری کن
ا به انـزوا،  راو « خود »شده، و بدو پشت گردیده است، در واق  و نف ِِ امر به زیانِِ خودمحور بوده و 

 سازد! جانبه دچار می یاوری و بدبختی کامل و همه همزبانی، بی بیگانگی، بیفترت، 
نماید فرد خودمحور، نیمة ناقص و  چرا که در این روند و ننگاه که مثالً میان دو همسر روی می

دیگرِِ پر سازندۀ غنابخش خود که در شـمایل   ةخالی و مشتاقِِ کمال و تمامیت  خود را، عمالً از نیم
 گر شده است دور ساخته و در واق  به خود نسیب رسانیده است.  جلوه طرف مقابل

ـثالً    گران هویت، متوجه نمی در این وضعیت، هر کدام از تخریب ـان، م باشند که: هر یک از این
مرد، خود را از طری  حضور و تشخص دیگری و مثالً زن، شناخته و پیدا نموده اسـت! و دیگـری   

اند که در حاالتی از ایندست، )حاالتی که مـرد   اینان به روشنی درنیافته نیز! هم چنانیکه هیچکدام از
ـند   یابد( خویشتن را ناقص و خالی و... یافته و در جستبوی وضعیتی مـی  و یا زن خود را تنها می باش

ـادینگی  »که در نن وضعیت کمالشان را در ورای امور  ـابخش و  ، یعنـی در وحـدتی   «نرینگـی م غن
نمایند! وضعیتی که در نن دهش چه نرینگی، چه مادینگی و چه... به سرحد  سازنده مشاهده راضی

 گردد! معنا، پدیدار می های پوچ و بی ای، ورای تشخص اعالی خود رسیده و یگانگی
شـود   نور و ابلهانه بدان پرداخته مـی  حال، در موقعیت تخریب خود، ننچه به شکلی تهوع هر  به

ساالری و باداری و حاکمیت و... داشته و ننرا در نفیِِ حضور و  ، چون خیال«خودمحور»اینست که 
ـتبو مـی    هویت و تشخص و فردیت دیگران و از نن کنـد، از یـک طـرف     جمله همسرِِ خـود جس

ـیتی طـرف     هـویتی و بـی   مرامی، بـی  منشی، بی بی غروری، پذیری، بی تیکید  به ضرورت  فعل شخص
های مقابلِِ ننچه نمد منتها  تالش مبدانة خود از مقولهمقابلِِ خود دارد! و از دیگر طرف، با عمل و 

 نماید! فقط برای خود جانبداری کرده و ضرورت  تداوم ننها را عمالً تیکید می
پروائـی بـه دیگـران و بـه همسـر،       بـودگی!، بـی   از خود راضـی »این گرایشِِ ابلهانه که با نوعی 

ایـن توقـ  را   « قانونیـت و مشـروعیت  »ود باشد، در ذات  خـ  همراه می« نمایشگری سلطه و غرور و...
ـاگ  « همسر»دارد تا  مسبل می بـه   زیرنیز همان چیزها را از همسرِِ خودمحورِِ خود، بطلبد! و این، بـه ن

دانـد کـه    تشدید و تعمی  خشونت، تحقیر و تالش برای حذف دیگری خواهد انبامید! و که نمـی 
 (2)«خود»و زیان  تخریبیـ   های منفی در جهتناپذیر این روند به مصرف شدن انرژیها  نتیبة اجتناب

                                                           
 ـ و خودمحور!2
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 سپارد؟! برانداز تخریب نمی نینبامیده و او را به شرار هستی
ـت هر به ـان را از نـور     نحال، همسرگزینانِِ خودمحور، در واق  موجوداتی هس ـیم وجودش د کـه اقل

 جوی خود را ترک نمـوده  محبت و زالل نوازشگر مهرورزی و دهش خالی ساخته، روح یگانگی

اند؛ هر چند  جوی خود را به خواب دردبار محکوم ساخته مهرورز و محبت و با افسونی مرگبار، جان

کشانند که نه  که در مواردی این خودستیزانِِ بیگانه با محبت، کار ویرانگری خویش را به جائی می

ه ننـرا بـه   سازند کـ  های محبت تهی و تکیده می ها و میوه تنها پهنای وجود خود را از نعمت شکوفه

 دارند! توزی و بدخواهی و بدگوئی و... بدل می خارستان کینه

سـد  « روی خـود »اینان که از طری  سد کردن راه  محبت و دهش، در واق  جریان محبت را بر 

ـت   توزی و گسترش جریان بیگانگی و جدائی، با خود بـه کینـه   طری  کینه زکرده، ا  ه وتـوزی برخاس

زنند، بـه موجـودات  خـود گمکـردۀ درمانـدۀ       جدائیِِ از خود را دامن میو جریان بیگانگی با خود 

ـته و راه       نشو ای بدل می هویت باخته ـتم روا داش  د که بیش و پیش از هر کـ  دیگـری بـه خـود س

 بندند! زندگانیِِ عاشقانه و مهرورزانه را بر روی خود می

ـا در    های رفتاری اینان مؤیّد ننست کـه گرایشـها   بررسی رفتار و موقعیت ـتیزان ی ی ایـن خودس

ـیم  ـ   جهت حذف مهرورزی و از طری  نن، حذف  گوهر تفاهم، همدلی و یگانگی و الجرم تحک

هیز و تقویت  همین نحوۀ از رفتارها! در بباشد و یا در جهت  ت میـ  افکن جدائی ةروابط خودمحوران

ـترش جنبـه  حالی که اگر به جریان مهرورزی پیوسته و نیروهای خود را در جهت   ـای مثبـت    گس ه

ای از کار و تالش، هم به تقویت  خود توانند پرداخـت، هـم بـه     وجودی فعال سازند، در هر مرحله

ـیر رهیـدن از    رایشهای خود نرمیگ نگرشها و مهرورزانه و جهتی هوشربا خواهند بخشید، و هم مس

نیروئی کمتر طی خواهند خرج  بیگانگی و رسیدن به یگانگی را هموارتر ساخته و با سرعتی بیشتر و

 نمود!

 
 هنجارزدایی

باشد که در  ویژه می ای از سازمان حیاتی و هر بعدی از ابعاد زندگانی را نظام و نظمی هر گوشه

 نظمی ناپذیرش، نن نظم بدل به بی صورت تخطی از منط ِِ حاکم بر نن و عدول از احکام انفکاک

نورد. طبیعی است که زمینه و بعد همسرجوئی و ازدواج هم از این  ده و ناهنباریهائی را به بار میش
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ـادن   »حکم مستثنی نبوده و ضمانت تداوم نظم و هنبارهای نن، در گـرو   بـه  « پـذیرفتن و گـردن نه

 باشد.  منط ِِ حاکم بر جوهر و ذات  این امر می
کـه: اصـل   حال، با هر دیدگاهی که به امر ازدواج نگاه شـود، ایـن نکتـه مسـبل خواهـد بـود       

ـادونِِ هویـت       « ابزار و وسیله ساختنِِ همسـر »همسرجوئی، با اصلِِ  بـرای تحقـ  و کسـب امـوری م
کند که رویکرد به همسر باید  او در تضاد وجودی قرار داشته، منط  همسرجوئی حکم می (2)ربانی

وفا، جز  همسر جز مهر، جزهمراه بوده و از « اش خود  طبیعی و احکام خردستیزانه»با پشت کردنِِ به 
دلدادگی، جز یکرنگی و جز صفا و عش  تمنا نگردد! و ایـن، گـوهر منطـ  اصـل همسـرگرائی و      

 دهد.  ازدواج را تشکیل می
ـازنده چشـم       طبیعی ـابخشِِ نزادس ست که هرگاه به این گوهر پشت گردیده، از ایـن منطـ ِِ غن

نمـدهای   بـه عنـوان پـی   شان مورد ستم قرار گیـرد، ننچـه در زنـدگانی فـرد،      برداشته شده و احکام
ـام   وجودی و جزای دوری ناپذیر سیطره پیدا خواهد کرد درهم ریختگیِِ نظم، اغتشاشِِ هراسبار نظ
 خواهد بود! نظمی و حکومت جابرانة بی

ـا               ـاوی خواهـد بـود ب ـاً مس ـا دقیق از این دیـدگاه، پشـت کـردن بـه منطـ ِِ همسـرگرائی، نـه تنه
ـاوی خواهـد    داری از منط ِِ ناهنباری و بیاز زندگانیِِ متاهالنه، جانب« هنبارزدائی» نظمی، بلکه مس

 بود با نتش زدن بر پروبال فرشتة محبت و حوریة دلدادگی وکوفتن سنگ ستم بر گوهر یگانگی!
زدایـی از امـر    همسـرداری!( و منطـ   = اینکه در زندگی زوجهائی که از طری  همسـرگزینی ) 

نوازشگر محبت خبری نبوده و از نسیم هوشـربای  اند، از گرمای  مسر روی نمودهههمسرگرایی، به 
خورد، علت نه ننست که اینان، هرگز در  دلدادگی و نرامشِِ نوازشگر یگانگی اثری به چشم نمی

اند! نه، بلکه علت واقعی ننست که اینان، از همسر خود جز مهر، جز  پی محبت و ان  و الفت نبوده
ـاری  ت و پرتهای مادی و یا امـوری وهمـی  یعنی خرـ  وفا، جز یکرنگی، جز دلدادگی و... ـ    و اعتب

اموری پسـت قـرار    ةسرگرائی، او را وسیلمزدائی از اصل ه به امر منط  خواسته، از طری  رویکردن
 اند! داده

ـال کـرده و گـوهر عشـ  و      نگریز، از ن معنای این ابلهان محبت حال، شاید در حیات بی چـه دنب
چیزهائی نمود ـ   از قبیل لذت، شهرت، قدرت، ثروت و...ـ   اند یگانگی و دلدادگی را فدایش کرده

                                                           
 سامان و غیره قرار دادن! لذت و هوس ساختن، نشپز و رختشوی و خانه ةـ چه رسد به اینکه او را وسیل2
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ـائبه و از   پیدا نمایند، اما از وجود مبارک محبت خالص، از عش  ناب، از دلدادگی محـض و بـی    ش
 قدسی اصالً خبر و اثری نتواند بود! ةانیخودیِِ همسرگرا بی

محـور بهـم پیونـد     ی محبـت ها بافتة دل های فرشته اینان را، رشته نهای عف ست که پیکره طبیعی
ـی   گرائی نفرینِِ تبمل های ننگ نبخشیده، بلکه ریسمان ـای بالهتبـوش     های ابل ـندانه، زنبیره پس

 کند! منشانه به یکدیگر محکم می حیوانـ  بسیار مقطعیـ  های مقطعی پرستانه، و کشش ثروت
 
 عاطفه از معنا  ۀتخلی

ـتقیم و   ـاس و پیونـد برقـرار       ننگاه که عاطفة همسرگرایان به طور مس ـا یکـدیگر تم بالواسـطه ب
ـا، بخششـها و دهشـهای     از قبیل هدیهـ   لی دیگرمتحق  پیوند ننها مشروط به حضور عوا نساخته و ه

ـالی بـوده و    اباشد، عاطفة ننان از بـ   مادی و استیالپذیرانه ـاکا خ ر و معنای انسانی و گوهر قدسیِِ تن
 های متنوع عاطفی و روانی جلوگیری کند! بهرگز نخواهد توانست از پیشروی و رشد نسی

سرگزینِِ خردباخته خـودش  مهاین امر، ننگاه ژرفای کراهتبار خود را به تماشا خواهد نهاد که 
ننها عوض نموده و را، دلدادگی را، وفا و محبت همسر و... را با اشیاء و اموری مادون ارج و عزت 

ـا و   ـاری، فناپـذیر و ضـد       عمالً میان گوهر قدسی عواطف همـدیگر، حبابه ـادی، اعتب ـائی م حایله
 استعالئی قرار دهند!

ـار همـدیگر     در موارد و وضعیت هایی از ایندست، دو تا تنِِ تنهایند که بیگانه از هم ولـی در کن
 پندارند! اند! و دو عاطفة جدا از یکدیگراند که فقط ابلهان ننها از هم می قرار گرفته

اینکه عاطفه گردد! و نه  می« عاطفه از بار و معنا تهی»ایندست گوییم در وضعیتهائی از  اینکه می
ـا    به کلی نابود می شود! به خاطر ننست که در مواردی از ایندست عاطفه هست، اما به جای اینکـه ب

است! و این عاطفة همسر در پیوند باشد، مثالً با ثروت، شهرت، لذت و... ظاهراً ارتباط برقرار کرده 
ـان، هـم از    ـ   پول، ماشین، جواهرات، خانه، اسباب و ابزار تبمالتی و... ـ  یعنی: نن چیزها در نـزد این

ـتنی  تـر و دوسـت   همسرشان بهتر، ارجمندتر، عزیزتـر، محتـرم   ترانـد و هـم از گـوهر محبـت و      داش
 از ننها! ۀهای باالخزید بختی دلدادگی و یگانگی و نرامش و نیک
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 تفاهم ستیزی

که کام جانشان را شهد گوارای حکمت شیرین کرده است، تفاهم  انداز همسرگرایان، از چشم

 سازد! سان را از حیوان جدا مین، همان فصل نخریست که ا«توان برقراری تفاهم»و 

ـتمر گـوهر       اینان بر این باورند که در امر همسرگرائی، ننچه مـی  توانـد تحقـ  و شـکوفائی مس

 باشد.  قبل، ننرا به نمایش گذارد، تفاهم می یگانگی را ضمانت نموده و در هر ننی بهتر از ننِِ

دست مشتی ابله،  ةنه همان چیزیست که از دیرباز، بازیچ« تفاهم»ست که از دیدگاه اینان  طبیعی

ـی  جوی، مشتی خردباخته، مشتی بی پرست، مشتی نوازه مشتی هوسباز، مشتی تبمل ـتی  بص رت، مش

باشند بلکه اینان با  اند! می و... گردیده رزر و زو ایمان و معرفت که نابکارانه خرِِ حرمت، مشتی بی بی

ـان امریسـت کـه    ـ    به عنوان فصل ممیز انسان از حیوانـ  تفاهم»همة هستی خود ایمان دارند که  هم

هم در بهترین ننـ  های مختلف و ابعاد گوناگون ننرا نمایشِِ جلوه وار، انسانیت  انسان را تابانیده و نیینه

 به عهده دارد. ـ  اشکالش

ـاب   ـ   به عنوان فصل ممیز انسانـ   و این، چیزی است که طبیعت  ذاتی تفاهم نن را طلـب و ایب

ـای، تبمـل   نمای، لذت ثروت»است و نه « نمای انسان»، «تفاهم»کند! چرا که،  می ـای، شـهرت   نم  نم

 «!نمای و...

ـته و  هـ  کند که تفاهم همسرگرایان خردمند، حـول زمینـه   این بینش ایباب می  ائی صـورت بس

ـان   نمای بوده و هرننچه را می محترم شمرده شود که: به شدت انسان ـائی را در   خواهد تا ایـن انس نم

 از سر راه و جلوی پای خود بردارد.  قوت کنار زده و ةپرده کشد، با هم

شویم تالش ننان همیشـه متوجـه    باشد که متوجه می بر مبنای همین باور و برداشت از تفاهم می

به تفاهم رسیده و ثانیاً دیگران را نیز فقط ـ  با خودـ  لونن بوده است تا اوالً خودشان نسبت به این اص

 رسیده و گردن بنهند که:با زبان رفتار و عمل خود بدان راهبری نمایند تا همگان به این باور یگانه 

و قدرت و لذت و مثل ثروت ـ  ذات، گوهر، هویت و صورت  انسانی از هرچه در عالم کونـ  

 وجود دارد، برتر است!ـ  ریاست و...

های هوشربای ایـن   شایسته و ضرور است تا این هویت، به فعلیت کامل خود رسیده و زیبائیـ  

 صورت، در نیینة نگرشها و گرایشها به نمایش گذاشته شود؛ 
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ـاً ـ   این گوهر، بدور از هر امر مادیـ    ار بارجمنـد و ارزشـ   اعتباری، طبیعی و کونیِِ دیگری، ذات
 باشد؛  می
و هویـت   الزمـة حضـور  ـ    بر مبنای هر دیدگاهیـ  ارج نهادن و احترام گزاردن به این گوهرـ  

 افکند؛ احترام برون می ۀستیز را، عمالً و عیناً از دائر انسانی بوده، و حرمت
تا رسیدن ـ  تکاملشدر مسیر  تشکیل داده و« عش  و دلدادگی»جانمایة وجودی این گوهر را ـ  

دیگـری  « انتظار اولیة»از نن، هر ـ  باشد و پیوستن به اصل خودش که حقیقت  وجود مقدسِِ ح  می
 سازد؛  داشتن، او را از مسیر فطرت و جبلتش منحرف می

فقط دلدادگی  نیگانگی با وی ننست که از ن هتنها راه برقرار کردن تفاهم و پیوند و رسیدن بـ  
انتظار رود! چرا که در غیر نن، جز اینکه او را محکوم به امر خـالف فطـرت او    وو مهر طلب شده 

ـاهم در       ـیدن بـه تف نموده و نتیبة ضد فطری به دست نورند، حاصل دیگری نخواهـد داشـت؛ رس
ـتة احتـرام      چه نمد، فقط در صورتی از گوهر تفاهم بهرهنهای مادونِِ ن مورد زمینه منـد بـوده و شایس
ضربه و ـ  و در واق  به گوهر تفاهمـ  هرگز و به هیچروی به اصول یاد شده در باال باشد که نهادن می

 زیانی نرسانند!
ـا در جهـت کمرنـگ      اینان با همة افتخار اعالم می کنند که: هر ننچه نافی موارد یاد شده بـوده و ی

گزاران  واق ، از خدمتجلوه دادن ننها عمل کند، از بیخ و بن، با امر و اصل تفاهم ارتباطی نداشته و در 
 باشند.  نمائی کامالً محروم می اصل تزاحم و تخاصم خواهند بود! چرا که از توان انسان

ـبت بـه     کننده بوده ها و موارد اغفال در واق  همین زمینه اند که در طول تاریخ حیات بشـری، نس
ـان     ئی خردباختـه و   ناپذیری را تحمیل نموده و عده های جبران گوهر تفاهم ستم ابلـه را بـه ایـن گم

ـاه و در شـرایطی     رسوائی ـان، ننگ انگیز واداشته است تا خیال نمایند که: همسران مهربان و دلدادۀ نن
نزد ابلهان زرپرست و ننهم ـ   پرتهای مادی، تبملی و پرنوازه و که از بخشیدن و هدیه کردن خرت

نداشته و از قدرت  برقرار کردنِِ تفاهم ناتوان « تفاهم»باشند، در واق  با ننان  ناتوان میـ   پرست تبمل
ـان مهرپـرور ن   چنانیکه ابلهانه گمان می باشند! هم می ـای   ان بـه مزبلـه  نـ کنند: ننگاه که از سقوط ج ه

کوشند تا از طری  یادنوری و روشنگری و...،  مادیت هراسان شده و با همة عش  و خرد می ۀمسخر
ـانند، سـوء    برانداز جلو گر را از سقوطی هویت ننان ـانی بکش ـاهم انس نیـت   فته و به اقلیم هوشربای تف

ـته اینکـه:    کـ ع نمایند! در حالیکه مسلله کامالً به دریغ می را از ننان« تفاهم»داشته و    بـوده و شایس
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خود دست برداشته و جانِِ خود را بـه سـوی    اینان از موض  نگرشها و گرایشهای ابلهانه و تخاصمی
ـا تیـر تـزاحم و      نه جریان تفاهمبهشت تفاهم بکشانند! وگر ـانگی را ب ستیزی رشد کرده و گوهر یگ

و قرار گـرفتن در   پر شدن و گرفتار شدن از احساس ناکامیتخاصم درهم خواهد شکست. و این، 
ـار،      موض  احساس باخت و غبنی را به دنبال دارد که تمام ابعاد حیات و زنـدگانی را از هـر ننچـه ب

 نماید! تهی می ارزش و معنای انسانی دارد
 
 زدایی تعا ی

جوی بوده و طبیعت ذاتی این اصل، ضرورت فـراروی   انسان به صورت جبلی موجودی تعالی
 دارد.  باشد مسبل می میـ  ای در هر دورهـ  از ننچه را مادون شین وجودی او

چه در غیر این صورت، انسان از زندگانی و نحوۀ تقرر و حضور خود، نه تنها راضـی نخواهـد   

ـایوس و متنفـر هـم         بود تا شادابی و زنده دلیش را تحق  بخشیده و تضـمین نمایـد، بلکـه منزجـر، م

 خواهد بود. 

ـای    نحال اگر ا ـالوده، وف سان همسرگزین، به هر دلیل ممکن، چشم بر محبت ناب، صـمیمیت پ

را فـدای   جوش، همسوئی کمالبار و... بسته و همة اینها نواز، همزبانی الفت گر، دلدادگی روحنوازش

دلیـل    باشـد، بـه   نماید که از نظر وجودی اصالً قابل مقایسه و برابری با ننها نمی خرت و پرتهائی می

ـیدن    اینکه نیروهای فراروندۀ حیاتی را در غیر موض  منطقی ننها مصرف نموده است، بـه  ـای رس  ج

ـا   دهای حیاتبخش یگانگی، صفا و همدلی، و ببای درو به قله  ط و محبـت  ن حاصـل نرامـش و نش

ـتن بـه ننسـوی غریـزه و هـوس، بـه              ـتن را از فـرا رف ـته و خـود، خویش  و... راه تعالی را بـر خـود بس

ـته  اعتباری، ـ   ننسوی نگرشها و باورهای وهمی ـای بـی   به ننسـوی خواس مندانـه، بـه    ارزش عقـده  ه

ـتیزی و   عمـالً از ارزش  :برانداز و... محروم خواهد ساخت! و این یعنی های محبت ننسوی داشتنی س

 گریزی جانبداری نمودن؛  ارزش

 بخش انسانی زدن؛  ر ارزشهای کرامتبیعنی مهر ابطال 

 و القاب اعتباری ساختن؛ « قیمت اجناس مادی»یعنی ارزش وجودی انسان را تاب  متغیری از 

 یعنی بر گوهر ارزشبار وجودی او خندیدن؛ 

ـاز   د، جانبـدار ارزشـهای یگانـه   زدائـی کـردن کـه خـو     حُرمت یعنی از نگرشها و گرایشهائی  س
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 باشند؛ یعنی بنیاد امنیت نظام ارزشی را فرو ریختن؛  می
 د نرامش قدسی ازدواج را به ویرانی سپردن؛ ایعنی بنی

ـاطبار و           ـاهی نش ـار، کـه همسـرگرایان مهرپیشـه را پن ـادی برکتب ـاخ اعتم ـتن ک  یعنی درهم ریخ
 جوش تواند بود؛  عزت

 یعنی بحران اعتماد را دامن زدن؛ 

 نمودن؛  مکهای صمیمیت ک روپاشی پایهیعنی به ف

 جانبة زندگانی خویشتن؛  همه« سرمایه و سود »ئی بالهتبار با  یعنی ستیزه

از دل دلدارطلب خود، از خرد جاللتبوی خود،  ییعنی اقتدارزدایی از خود، از احساس ناب و انسان

 خواه خویشتن؛   خود و از روح تعالی

بهره کردن و  بدیل وجودی خویش شوریدن و خود را از خود بی و فردیت بییعنی به تشخص 

 مهرورزی را از خود دریغ داشتن و از رسیدن به کمال فردیت و یگانگی باز داشتن و...!

 
 بحران در حقگرایی 

ابعاد وجـودی ایـن   باشد که گرونده، ح  هر کدام از  در امر همسرگرائی، وظیفة اصلی نن می

مر همت برای ادای کامل و زیبای امر و حوزۀ متنوع این اقلیم را جستبو و شناسائی کرده، سپ  ک

 ببندد.  مداکره

راند، دلـی اسـت کـه در     واق  مطلب اینست که در این رابطه، ننچه انسان را به جانب همسر می

به دنبال نور محبت و زمـزم دلـدادگی   ی است که نسیمه سر بدود! و قل دلپذیر میپی یافتن دلداری 

 ن ح  اوست که: یتپد! پ  ا می

 از ساغر مهربانی سرمست شود؛ 

 از جام دلدادگی نشوه رباید؛ 

 از قدح همدلی عطش زداید؛ 

 بیابد؛  سار همزبانی شادابی از چشمه

 از باران الفت و ان  تازه گردد؛ 

 از مینای نرامش سرشار گردد؛ 
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 از گلستان امنیت عطر رباید؛ 

ـتمرش    در سایه سار صمیمیت نغمه سر کند، و...! چرا که تحق  گوهر یگانگی و شـکوفائی مس

 « حقبـویی و حقـدهی  »تـر: در گـرو    در گرو دهش، بخشش و ایثار مداوم، و بعبارتی رساتر و بلیـغ 

ـاده،  و ننچـه دل بـه دنبـ   « دل»پیشـه متوجـه    باشد، لذا، اگر همسرگزین بالهت می نبـوده و جـز   الش افت

را به جستبو و اکتساب برخیزد، به دلیل اینکه با منط  ذاتی امر دلدادگی در تضاد « دلدادگی و محبت»

برانـداز   باشد، بحرانـی هویـت   حبت نمیبوده، خواستة اصلی و نرمان نهائی دل نبوده و از سنخ گوهر م

 !سازد ایباد کرده و گوهر یگانگی را به مخاطره دچار می
هر چند ما منکر این واقعیت نبوده و قبول داریم که: اینکار خواهد توانست برای روزی چنـد او  

ـام   را به خود مشغول ساخته و از طری  به بازی گرفتن حواس، وی را از ضرورت جرعه نوشی از ج
سازد! ولی در نهایت، حقبوئی و حقدهیِِ خود  دل سـر بـر کـرده و چـون     عش  و دلدادگی غافل 

تکوینی و تدوینی خود محروم یابد، با همة هستی، بحران تحمیل شده بر خـویش را   ح خود را از 
 درخواهد یافت. 

ـا ضـمانت  رشـد     باید یادنوری نمائیم که اینگونه بحران، به دلیل واق  پذیری دل سالم انسان، تنه
گریز  نسبت به طرف مقابل را به عهده نگرفته، بلکه رشد نفرت و انزجار نسبت به خود  ح  بدگمانی
 نماید؛  ستیز را نیز، در باطن فرد ضمانت و تشدید می و ح 

ـای درونـی،     به گونه« این بحران»دام  انشماری از گرفتار بی ۀاینکه عد های مختلفـی از خلبانه
ـارتی ویـژه: بـه عـذاب     و نده، احساس شرمساری و گناه کن های باطنی، اضطرابهای خفه ناامنی به عب

ـائی کـه بحـران          وجدان گرفتار می ـا و زیانه حقبـوئی و  »باشند، علـت ننسـت کـه متوجـه خطره
 اند! ببار توانند نورد، نشده« حقدهی

 ظن دامن زدن؛  و این یعنی: به منط  سوء
 با دستهای خویشتن، بدگمانی را بر کرسی حاکمیت نشانیدن؛ 

 ئی عفن گشودن؛  جوی خویش را بر روی مزبله دروازۀ دل محبت
 بنیان دل، عفریت انزجار را میزبانی کردن؛  بر بساط قدس

 دل و روح خود و همسر خود را تقویت کردن؛ « وازنشِِ»جریان 
 های برکتبار همسرگرائی را به باد فنا سپردن؛  شایستگی
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 پسندی خود و همسر خود شرار افکندن؛  بر بالهای کمال و کمال
 نیکخواهی را از خانة قلب خویش به خواری راندن؛ 

 معقولیت و مقبولیت امر همسرداری را به شرار تحقیر سپردن؛ 
 دار ساختن؛  روح یگانگی را با تیر هوس جریحه

 را ابلهانه به استقبال رفتن؛ ـ  از خود و از همسر خودـ  ناخشنودی دائمی

 ت احساس تداوم محبت و صمیمیت مردد بودن؛ به ضرور

 مهری و سردمهری شدن؛  مزد احساس کم حمال بی

ـانیت خـود را در عمـل،       بار ننگین و عفنِِ هراسی دائمی ـیدن؛ و در نهایـت، انس را بر دوش کش

انکار کردن و به گوهر ربانی ازدواج انسانی خیانت کردن و نیمة مکمل وجود خویشتن را از دست 

 دادن!

ـای   را، چـه میـوه  « هرکدام از این موارد»داند  کدام عقل مهذب و بینش مطهر است که نمی و ه

 باشد؟! براندازی در قفا نمی نمدهای هستی ی و چه پیپزهرنگینی در 

 
 سازی فضا...  مسمو 

پیشه، به دلیل اینکه اصل ازدواج را امری ابزاری تلقی کرده و با همة وجود  همسرگزینان تملک

خود جامة عمل پوشانند، هم شخص همسر را  و جنبی یننند تا از این طری  به غرضهای فرعمنتظر 

ـاخته و در خـدمت     خود می ةاز میدان توجه مهرمحوران تارانند، هم اصل ازدواج را از معنی تهـی س

های ممکن در  دهند! و هم خود را از یکی از بهترین موهبت های مادون هویت انسانی قرار می زمینه

 سازند! محروم میباهمی  ینة زندگانیزم

های وجودی )پخش محبـت و   اینان به جای اینکه ازدواج را فرصتی برای نمایش بهترین جلوه

جـوئی،   نیِِ بلیغ حیات  ربانی و...( خود قرار دهند، متیسفانه ننرا فرصتی بـرای برتـری  امع روحانیت و

شویم:  نمایند، و لذاست که متوجه می تلقی میمندانه، خودکامگی و...  گانة عقده بلندپروازیهای بچه

همزبانی و حضـور   مهری، بی ت دارد که با خودخواهی، انانیت، بینزلِِ اینان، بیشتر به فضایی شباهم

را مـورد تهدیـد قـرار    « تنف  مهرورزانه»مسموم گردیده و زمینة « بردن»برای  «هایی شرمبار مسابقه»

 داده است!
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براندازِِ  همسرگزینان را از دیگری کنار رانده و زمینة حاکمیت  هستیکه هر یک از  فضای مسمومی

زند! محل زهرنگینی که به نحوی هراسبار از انرژیهایی به شدت  احساس بیگانگی و جدائی را دامن می

 کنند! برانداز انباشته شده و در جهت دف  یکدیگر )دف  همسر از همسر( عمل می منفی و فاصله

ـان را، در   کننده همعنی و خف مکان بی ئی که قدرت عش  باختن را کاهش داده و جلو ابتکار انس

 دارد! ها و... مسدود می زی، با همة بدیها و نفرترامر مهرو

 ها دامن زدن، به کشی کردن، به خومحوری پناهگاهی که انگیزۀ تهیه و تدارکش چاپیدن، بهره

های حسادتبار برونی افزودن،  داشتنی کاستن، بر ها میدان دادن، از خود  ربانی تعهدی ها و بی القیدی

 بودن است!« طلبکار»بر خرد و ایمان و اخالق و عاطفه شوریدن، و همیشه از دیگری 

ـائی   ـبار و تنه ـاسِِ گنـگ و        این نگرش هراس  انگیـز، همسـرگزینان خودباختـه را محکـوم احس

ـیدن خـود      سازد که مبنی بر نن: از توجه کردنِِ به همسر هراس  نوری می ترس ـار کش دارنـد! از کن

 از ورزیدن محبت به همسر خویش هراس دارنـد!  بیمار و خودمدار خویش از مرکز، هراس دارند!

 از اینکه همسرشان به احساس کمال خوشبختی و سرافرازی دست پیدا کند، هراس دارند! از اینکـه 

نکه وی ننها را کامالً متعل  ای ! ازاشد، هراس دارندپیشه و مهرورز داشته ب رشان، همسری عاش سهم

ـالی و     « باختنِِ محبـت : »به خود تلقی کند، هراس دارند! از اینکه ـتبداد و جـالل و جبـروت  خی از اس

ندم شده و مانند فرزند »ننان بکاهد، هراس دارند! و در یک کالم بسیار خشن و بد: از اینکه  وهمیِِ

 هراس دارند!« ندم عش  بورزند

 
 امتیازبازی

بر سـر   طمدار، با همة ادعاهای ظاهراً رنگین و جدی و داغی که فق همسرگزینان فقرزدۀ تالشی

ـازطلبی    ـاسِِ اصـل امتی ـا    زبان دارند، عمالً و بالفعل، رابطة محوری ازدواج را براس ـازگروی بن و ممت

 باشند! های طرف مقابل می کرده و همیشه متوجه فراچنگ نوردن داشته

قرار گرفته اسـت کـه: بایـد فقـر و خـالء       نامشهای اینان این ایده و نردر محور نگرشها و گرای

در  جازدوا عک ...! ه بهکنه این های دیگری جبران نمود! و وجودی و حیاتی خود را از طری  داشته

 همسر؛  ةپیشگان، یعنی جبران نمودن ترس خود به وسیل تلقی این تملک

 دیگر!ای  پیکره ةیعنی پرکردن تنهایی خود به وسیل
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 موجودی دیگر! ةیعنی تهیه کردن اسباب و ابزار تحق  هوسها و لذتهای خود به وسیل

ـیل     و پنـاهی و گمنـامی   یعنی رف  نمودن عقدۀ به اصطالح تنهائی و بی  ةبیکـاری خـود بـه وس

 کسی دیگر!
 بریزم!های بهارنئین او  نها را به سوی وی سرازیر نموده و بر قدمیو نه اینکه: باید من همة ا

ـا طـرف مقابـل     ننچه نمد، به روشنی مؤیّد ننست که اینان هیچگونه ارتباط باطنی و معنیداری ب
ـته، از رابطـه    بیگانگی و تنهائی و تنداشته، با غراب ای ابـزاری   یی دردانگیزی، در کنار وی قـرار داش

فردیـت   تالش و شیادی و وقاحت و تالش خود برای تخریب صورت  انسانی و متناسب با همت و
ربانی دیگری تالش ورزیده، مغاک بیگانگی را هر چه بیشتر عمی  و تیره و متعفن ساخته و طریـ   

 نمایند! جدائی را، از طری  با هم بودنِِ جسمانی طی می
شـود کـه تحمـل مزًَورانـه و منافقانـة       اینکه در زندگانی بالهتبار اکثریت مطل  اینان مشاهده می

ـته باشـد؛    مه داشته و به پیش مییکدیگرشان فقط تا زمانی ادا رود که چیزی برای ربودن وجود داش
ـانگی      ـاس یگ ـا از لـذت احس مؤیّد ننست که نف ِِ عمل اینان نمایشگر ننست که جانِِ اینان، نه تنه

ـپاری    ان نیز از داشتن هدفی یگانگینهای ای باشد که متیسفانه، اندیشه محروم می ـتیاق رهس پرور و اش
 باشد.  یدر مسیر نن، محروم م

ـای اینکـه اوالً بـه خـود  واقعـی          در این رابطه و روند، انسانِِ فاقه ـانِِ از خـود، بـه ج زدۀ تنهای هراس
ئـی،   بدیل محبوب خویش برگردد، بطور ابلهانه ر محبت به حقیقت بیهخویش برگشته و سپ  با گو

 نویزد! های او می به داشتنی

ـتن! یعنـی     نویز کردن هویت خود بر داربست و این یعنی: حل  چیزهایی مادون هویـت خویش

 عرضـگی خـویش، راه   گی خویش، بیچارگی خویش، بی نشاندادن فقر خویش، پوچی و پوکیده

 گمکردگی خویش و در یک کالم: دشمنی ورزیدن با خویش!

 
 سازی مجمسه

ـای      همسرگزینان خردباختة پرتوق ، وقتی در شکنبه ـائیها و نیازه ـته و نارس گاه تنهائی قـرار داش

چشـم   وشوند، دقیقاًًَ به دلیل اعراض از مهروزی فعاالنة دهشـگرانه   ی خود را بناچار پذیرا میدوجو

ـان ابلهانـه         بستن بر تبربه ـابخش و... خـود را بـه ایـن گم  های نورانی و نزادکننده و نوازشـگر و غن
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اراده و در  موضـ ، بـی   توقـ ، بـی   شنو، بی سری مطی ، بردبار، باتمکین، حرفمسپارند که: اگر ه می

فراچنگ نورده، کمبودهای خود را در وی تخلیه )پنهان( نموده « یی مبسم واره سنگ»یک کالم: 

مند شـوند، همـة    خواهند بهره های او، دقیقاً به هر نحوی که خودشان می و از همة داراییها و ظرفیت

 ای! شان مرتف  خواهد شد! و چه پندار ابلهانه نارسائیها و کمبودهای وجودی

خـوب دقـت   ـ    خبر از اینکه: در شرایطی از ایندست: هم از هوش و حواس و خرد دیگری بی
ـا و انگشـت       برای بهتر و بیشتر فهمیدن نن نارسائیها برخوردار مـی ـ   دشو ـان گوی شـوند! و هـم از زب

 تر نمودن ننها! تر و عینی رای به یاد نوردن و ملموسبپرواتر  اشارتی بی
ـاالت ابلهانـة    خودبینانه و خوشاینان که ناشیانه،  نگرانه به خود، تنها به قاضی رفته، و در اقلیم خی
ـید امـر و ارزش         ای )همسری( دست پیدا کرده خود به چنان مبسمه ـید چیـز و ه انـد، چـون بـه ه
ـایند    اندیشیده معنا و جهان همان خود نمی دیگری غیر از خود  بی اند، تنها روی ظاهراً لـذتبار و خوش

 اند؛ را دیدار کرده و از بررسی روی دیگر نن غافل ماندهباهمی  زندگانی
انـد کـه    پرداخته« همسرداری»نلود، فقط به مطالعة همان روئی از امر  اینان به شکلی بسیار ترحم

 اوالً در عمل، همة مسلولیتهای همسر را در نظر گرفته و تا نخرین مرحله به عنـوان حقـی کـه بایـد     
نمایند؛ و ثانیاً هیچگونه دین، مسلولیت  زی و افتخار تحویل اینان شود، مطالبه میدو دستی و با سرافرا

دریغ  های بی خواهد تا بزرگواری فرموده و محبت و توقعی را متوجه ننان نساخته و فقط از ننان می
 همسر را، به کرم لطف خود قبول فرمایند!

ـیطره و تـداوم    نمایند که ع نور و رنبباری گمان می اینان به شکل خنده لت اساسیِِ حضـور، س
 ارادۀ پـذیرای منفعـل و قابـل     فقدان مبسـمة مطیـ  بـی   »شان  های خفتبار در زندگانی ننهمه نارسائی

 سر باشد! م، به نام ه«یی کشی بهره
در حالی که درد اصلی ننان را خودمحوری، خودگمکردگی، خودبیگانگی و خست هراسبار 

 تا به تصحیا نگرشها و جبران گرایشهای خود تن نداده و انقالبی در زمینة مهرورزی تشکیل داده و
ثمرجوش را پذیرائی ننمایند، حضور نن مبسمه، تنها کاری که تواند کرد این خواهد بـود کـه در   

تـر و   نور را، به طور واضـا  های متعفن تهوع هر لحظة از همسرداری، نن نارسائیهای خفتبار و زخم
 ان قرار دهد!گویاتری در برابر دیدگانش

ـا انـدک      نلود و افشاگرانه جوی به حدی ترحم معیارهای موردنظر همسرگزینان سلطه انـد کـه ب
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ها، تمناها،  ایمانیها، دغدغه ها، بی عرضگی تیمّل و در همان نظر اول همة فقرها، ترسها، خالیگاهها، بی
ظـر وجـودی   نکه اینان از  دارد برون انداخته و روشن می ۀها و نگرشهای منفی ننها را از پرد حرص

زده، اســتثمارگرانه،  بــار و فقیرنــد! از بــروز و ظهــور نگرشــهای فاقــه چقــدر پوکیــده و تهــی و بــی
 اند! خود چقدر هراسان ةخودمحورانه و ابلهان

 و شرمساراند! ههای خود چقدر رنبورااز احساس و افشای خالیگ

 اند! های خود چقدر بیمناک عرضگی از روشن شدن بی

 اند! های وجودی خود چقدر در شکنبه ها نسبت به خود و ظرفیت اعتمادی ایمانیها و بی تبارز بیاز 

 برند! خود چه رنبی می ةبنیان و ابلهان های وهم در شرار و دغدغه

 برند! در نتش تمناهای حیوانی و شرانگیز خود چگونه بسر می

ـار بالهتبـوش و    ناپذیر خود چگونه جانکنی دارند!  های حرص اشباع در شعله ـنم افک و در جه

فقـط  « همسـر خـوب  »اند! چرا که در نظام معیاری این ابلهان  برانداز خود تا کباها غرقه شده هستی

خود ریخته و فقط همان  ةخواهند فقط همان را در حافظ ای است که: هر چه اینان می سمهبهمان م

 گرشها را کامپیوتروار از خود منعک  نماید!نباورها و 

ـال و     ای که وظیفه هسمبم ـان فع ـان این ئی جز تییید نگرشها و گرایشهای ننها نداشته و جز به فرم

 پویا نباشد!

ـاس راحتـی،      ای که اینان در همین حد و موقعیـت از موقعیـت   مبسمه ـای وجـودی او، احس ه

که باشد  می« مرگوار»برخورد   ۀهمدلی، همزبانی، امنیت و نرامش نموده و فقط در سایة همین نحو

 رسند! از ناحیة وجود همسر به احساس حمایت می

ـائی   مندی از امکانات و ظرفیت کننده از حوزۀ بسیار پهنه ساز و محروم حمایتی ذلتبار، متالشی ه

 توانند بشکوفائی برسند! که در وجودشان مخفی مانده و به سادگی می

ـازد کـه     های رفتار همانگونه که از نظر رفتاری، فقط نن رفتارها و محدوده ـان س را از خود نمای

ـای   یی اند! تا این نحوۀ کنش مرگوار بتواند این عقده او به عاریت سپرده« رُباتگونة»اینان در حافظة  ه

ـاخته و از  « احساسِِ داشتن»زدۀ تحقیر شده را به  پوکیدۀ فاقه ظهـور و حضـور هـر    همسر نزدیک س

ـان حتـی بـه عنـوان نیمـة      کرده و خ« همسری»خواهد در زندگانی با اینان  ننکه می ود را در برابر نن

 دیگر وجود خود  ننها نشان دهد، در امان باشند!
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ـلطه   تنهائی»گوئی اینان تنها در موقعیت   ـازندۀ س ـتانه و غیرزدایانـه   جویانـة مـرگ   بار جداس « پرس

 نمایند! احساسِِ نرامش، راحتی، حضور، نشاط و... می

ـاکی     های جاری مؤیّد ننند که: این همة واقعیت زدای،  معیار ابلهانـه معیاریسـت رشـدزداینده، پ

ـام   زدای، سـرو  زدای، غنازدای، بخشـش  زدای، نزادی اعتمادزدای، شکوفائی رزدای و... کـه در تم

ـالودگی و     ـازگی و بالنـدگی و پ طول حضور و حاکمیت خود، هم این طرف قضیه را از نشاط و ت

سازد، هم ننطرف  دلی و... محروم می گشادهفتگی و نزادگی و رشد و اعتماد و کدهش و غنا و ش

 قضیه را!

 همانی خواهـد بـود کـه در    تنها و تنها« همسرگرائی» که معیار قابل دفاع در جریان امر حالی در

ـائیها، بـدنگریها، جـداانگاریها،     ها، خالء ها، پوکیدگی فقرها، ترسها، بیگانگی ةهم وهلة اول  ها، نارس

ها و در یک کالم: همة نگرشها و گرایشـهای ناشایسـت،    ها، امتیازطلبی خواهی ها، بیش اعتمادی بی

ـا و کنشـها دور انـدازد! و در     ضدارزشی، جدائی افکن و منفی را نفی و طرد نموده و از حوزۀ باوره

ساخته، قدم دوم، سرعت رشد را در هر دو طرف تشدید کرده، درخشش و شفافیت پاکیها را بیشتر 

رهیدن  صورتی بسیار اوجمند، بشکوه و پرجاللت به نمایش نهاده، روح  بهکنشی را ـ  غنای نگرشی

ـیدن و        ـتیاق رس ـا و نیرومنـد نمـوده، اش از خود و رسیدن به همسر را بدور از هر شائبه و غـرض پوی

های بشکوه نزادگی را شکوفا ساخته، شراب اعتماد را با خلوص و صمیمیتی هوشربا  رسانیدن به قله

کردن و بخشیدن را در مرکز و محور نگرشها و گرایشها مسلط ساخته، ه، اصل هبه به جام دلها ریخت

 و در یک کالم: دنیائی از نور عش  و مهرورزی را به حمایت و تقویت و دفاع برخیزد. 
 
 پروری حمال

رفتن در همدیگر، فرار بـه یکـدیگر و   »برای رسیدن به یگانگی فقط یک راه وجود دارد و نن 

 است. « شکفتن از همدیگر

در نن بدون واسطه پیدا و شکوفا شده و همسرگرایان را به نن « یگانگی»و این، راهی است که 

 رساند.  می

ر ساخته و فقط زمانی احساسِِ همسر و دارند تا یگانگی را با واسطه پدیدا اما همسرگزینان، تالش می

کنند که همسر محبـت خـود را    کنند و به تحق  و تبلور امور ازدواج باور و اعتماد پیدا می همسرداری می
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 ه و هبة چیزی اغلب مادی و اعتباری و مادونِِ نور محبت و عطر وِِداد به ننان نمایش دهد!طری  هدیاز 
بالواسطگی محروم بوده و پای حضور و اثر حضور چیـزی   و این، دقیقاً به دلیل اینکه از گوهر

 ر حمالی کردن و فریب دادن و رنگ کردنِِ همسر را به همراه دارد!طنورد، خ دیگر را به میان می
ـان هنـوز بـه      دهد که: اینان هنوز در بند اشیاء بوده و از حمالی استعفا نداده و این نشان می انـد! این

ـانی از   اند! اینان هنوز به فهمـی  بخش مهرورزی نرسیده هستی زدا و گوهر محبت و زالل عطش انس
 اند!  همسرداری دست نیافتههمسر و 

ـاسِِ ضـرورت     دانند که: ریشة جـدائی را خودمحـوری، تملـک    اینان هنوز نمی پـروری و احس
ـاری مـی     رسیدن به ننگونة ویژه ـانگی نبی  سـر را بـرای خـود و در تصـرف     مکنـد کـه: ه   ئـی از یگ

ـالی کـه همـة      های او محقـ  مـی   از طری  رسیدن به تصرف  داشتنیخود خواسته و  شـمارند! در ح
ـند!   های بالفعل مؤید ننند که اینان ببای رسیدن به یگانگی در واق  به پندار یگانگی می واقعیت رس

شخصیت است، حمال است، ظرفی اسـت   امری که در نن یکطرف قضیه منفعل محض است، بی
 زدای! ای فریبنده ولی پوچ و معنی نیپذیرای ریخت
ـال اسـت        ةدانند که این نگرش و گـرایش پاگرفتـ   نمیاینان هنوز  ـا عشـ  مثبـت کـه فع  از نن ب

ـاری حضـور پیـدا        ـا اگـر توقـ  و انتظ  و بارورسازنده، در تقابل وجودی است. چرا که در عش  پوی
ـادابی    کند، انتظارِِ پرورش خرد ناب، بینش ناب، عاطفة ناب، طهارت می ـاب، ش ـاب،   ناب، تنـور ن ن

نشاط ناب، امنیت و نرامش ناب معنیدار و احساس تبلور و تحق ِِ تکامل هستیمند  معنیدار تا رسیدن 
 بخشـی، بـه    ئی که عینِِ محبوبیت و دلبردگی است، بـه نزادگـی، بـه تـوان     به یگانگی، به دلدادگی

 باشد و ب ! بخشی و غنای کامل می بخشی، حرمت عزت
ـای       هرحال، اینان گمان می به ـان را در برابـر ننچـه از خـرت و پرته کنند که مهرورزی همسرش
 باشد! دهند، ارج و ارزشی نمی شونده به ننها می متالشی

ـتر      ای کـه همسـر بـر انگشـت     اینان ارزش یک انگشتری را از ارزش بوسه ـار کنـد، بیش ـان نث  ش
 یابند! می

ـاه      اینان ارزش داشتن و نگاه کردن به پیراه ـازه مـد شـده اسـت، از ارزش نگ ن و لباسی را که ت
 یابند! و... کردن به دیدگان سخنگوی و مهرگستر همسر افزونتر می

ـانی عشـ      هرگز نخواسته و نمی نگوئی اینا ـته    خواهند تا همسرشان دلـی مهـرورز و ج ـاز داش ب
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شیادی و منافقت همراه بوده دهنده داشته! ولو که اینکار با  پر پول و دستی باشد، بلکه برننند تا جیبی
ـان     ـیر هم ـانرا اس و جان نزاد ننان را از اینطری  در تملک و تصاحب خود درنورده، از یکطرف نن

ـا سـرحد        چیزهائی می ـانرا ت کند که به ننها دل سپرده است! و از طرف دیگـر، قیمـت و منزلـت نن
 شدنی، تنزل بخشد! های خراب پرت و خرت

ـتهائی انحرافـی بـه گونـه    همسرگزینان، به دلیل داشتن  ئـی   ذهنیت و باورهائی مغشوش و برداش
ـته و از    باهمی  ناشیانه و خیالبافانه، خود را نسبت به زندگانیِِ به اصطالح سخت ملتـزم و متعهـد پنداش

ـای پیشـرفت و ترقـی و برخـورداری را      سوز، پلـه  خواهند تا با تالشهای کشنده و طاقت همسر می ه
پیش تالش ورزیده و بر روز نکرده، هر روز بیشتر از  هدست دارند بسند و هرگز به ننچه درپیموده 

ـتنی     « داشتنیهای» ـای داش ـاریخ، دنی ـان در همیشـة ت ـا بـوده و    رنگین خود بیفزایند! چرا که دنیای این ه
تـوان پشـت سـر     های بیشتر مـی  معتقداند که پلة ترقی و پیشرفت را فقط با فراچنگ نوردن داشتنی

 نهاد. 
پسند بـوده و   نلود  بیشی سرای حرص باور بر اینست که تنها دنیای واقعی، همین وحشتاینان را 

تیکید بر این دارند که فقط با همگام شدن و منطب  شدن با همین دنیا و نگرشها و گرایشـهای مـردم   
توان اهلیت، شخصیت، حضور، منزلت و هویـت خـود را بـه     زدۀ نن می و وحشتحریص، طماع 
 ! چه در غیر اینصورت، مردم دنیای امروز ما را نخواهند پذیرفت! ما را از تیییـد و  نمایش نهاد و ب

ـاه        ـال نگ ـان دارنـده و الجـرم مثبـت و فع پذیرش خود محروم خواهند نمود! به ما به چشم یک انس
 نخواهند کرد! به شخصیت و اهلیت ما مشکوک گردیده، احترام الزم را نخواهند نهاد!

ـاد        تگان متوجه نشدهمتیسفانه این خردباخ اند که القاء این نگـرش و تیکیـد، ننچـه را اصـالً بـه ی
افزاینـد، اصـل وجـود     تر از نن دور شده و بر جـدائیِِ از نن مـی   نیاورده و با هراسی هر چه هولناک

ـات        باشد! ننچه نادیده می هویت  راستین خود  ننها می ـتعدادهای علـوی، امکان گیرنـد، ظرفیـت، اس
ئـی   چه را بدان پشت نموده و بـه گونـه  نبدیل و درونذات  خود ننان است! ن روهای بیاستعالئی و نی

 باشد! بخش خود ننها می های برین، ارزشبار و تکامل خیزند، توانمندی نانگاهانه با وی به ستیز برمی
ـافو ن   ـبان و ح ـا تنـزل   نننچه در این روند پندارگرایانه به دست نورده و خود را تا سرحد پاس ه

اثر در رشد  واقعیِِ ننان بوده و ننچه را عمالًً و  پرت بی و دهند، رسیدن به مقداری خرت وجودی می
دهند توجه، احترام، دلسوزی و تالش در راه برقرار نمودن پیوند با جان مهرجـوی   عیناً از دست می
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 واقعاً ربانی وجودشان است! یخودشان و نیروها
وار فرامین و احکامشان را بـه   د در نستانشان زانو زده و بندهن روی نموده و با همة وجواننچه بد

ـنش   غافالن حمال ةخیزند، طم  است و حرص! ترسِِ از عقب ماندن از قافل ت و امتثال بر میاطاع م
ئی و نهنی و پالستیکی و... اسـت!   و شیشه های سنگی و چوبی است! قبلة ستایش قرار دادن داشتنی

حرمت نهادن بـه خـود  دلسـوزی     نیازی و قناعت و ند: مناعت طب  و بیشو و ننچه را از نن دور می
 باشد! به استعدادهای متعالی و نرامش معنیدار و هوشربای خود می تنسب

 نـوا را   ننچه در این روند پوسانندۀ شرمبار حضوری قاهرانه داشته و زنـدگانی همسـرگزینان بـی   
ـان      « خود  واقعی»دارد، فرار و امتناع از پذیرشِِ  از معنی تهی می ـان بـوده! و ننچـه بـر نن و راستینِِ نن

نور است از شبه انسانی که خود را فقط در سایة حضـور   شود تصویری انحرافی و تهوع تحمیل می
 زند! پندارد و در غیر نن، از پذیرش خود به عنوان ندم، سر باز می می« ندم»ها  داشتنی

روی به سوی یکتائی و یگانگی نهاده باشد، از ست که این نگرش و تیکید، به جای ننکه  طبیعی
همان اول و اصل، در جهت جدائی و بیگانگی عمل نموده، روی واقعی را از همسر گردانیده و بـه  

ـتعالئی و   راه  تکاملِِ واقعی و حیات ،نهاده« مصرف های بی نشغال پاشغال»ابزار و اشیاء و  محور و اس
 همسرگزینان سد نموده و راه  ازدیاد خرت و پرتها را باز نموده است!درونذات و معنیدار را بر روی 

ـارات   ۀبدیل انسانی از قبیل عقل و هوش و بینش و سم  و بصر و... را از حـوز  انرژیهای بی اختی
گرائـی و غیـره    خواهی و تبمل درونذات  انسانی فراری ساخته و در خدمت حرص و طم  و بیش

 قرار داده است!
ـای نن حـرصِِ   نرامش  نوازشگر نزادسازندۀ غنابخش را از زندگانی ننان متواری ساخته و بب

 ئی و... را بر اقلیم جان و خرد و... ننها حاکمیت بخشیده است! و سنگی و شیشه تهیة اشیاء چوبی
ـان    ۀمهر به همسر و اشتیاق یگانه شدنِِ بدون قید و شرط  با او را از حوز نگرشها و گرایشـهای نن

ـائی غیـر از      ده و به جای نن رقابتی تهوعتارانی ـافتن بـه چیزه نور، برای سلطه و حاکمیت و دست ی
 همسر را بر زندگانیشان تحمیل کرده است!

اینان که به طور هراسباری از حقیقت وجـودی خـود و گـوهر ازدواج دوری گزیـده و عمـالً      
سـر و  م، اصـل رویکـرد بـه ه   انـد  ها باور کـرده  حضور، هویت و ندم بودن خود را در سایة داشتنی

 شود! معنا، ساختگی، پوچ و تهی از ثمر و ارزش تلقی می بی حقیقت همسرگرائی برایشان مفهومی
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ـاسِِ     ننقدر احساسِِ وجود و غرور نمـی « احساسِِ داشتنِِ همسر»اینان حتی از  کننـد کـه از احس
ـتنی  نمایند! اینان قیمت و ارزش همسر را از ارزش می داشتنِِ خرت و پرتهای بی ـین    روی داش ـا مع ه

ـایة     جان، احساس حضور و ندم بودن مـی  کرده، در کنار و در سایة اشیاء مردۀ بی ـا در س نماینـد! ام
 کنند! کشد و...، احساس ندم بودن نمی که به عش  زنده است و به عش  نف  می حضور همدمی

ندارند اما از اینکه ننرا  اینان از اینکه توجه و محبت خود را معطوف به اشیاء مرده نمایند، هراسی
ـار،   یی خیال می باشند! چرا که بطور ابلهانه متوجه همسر و مهر او سازند هراسمند می کنند که با اینک

ـال مـی    ـا در برابـر خـرت     هویت و شخصیت ننها در برابر دیگـری پایم ـال    و شـود! ام ـا و... پایم  پرته
 شود! نمی

ـاز و جـدائی نمـی    در واق ، اینان که جز در حوزۀ احساس جدائی  ندم »تواننـد   و در جهـت امتی
ـاه کـه    پرستند و مرگ ئی مرگ خود را پذیرفته و باور نمایند، بطور وحشیانه« بودن گرای! زیرا، ننگ

ـیاء    های وجودی خود را به پای اشیاء مرده می همة کرامتها و منزلت ریزند، چون یقین دارند کـه اش
ـاد بـی   با وجود اینکه بهترین سرمایهـ   مرده ـایی و   های اینان را به خدمت گرفته، ابطال کرده و به ب معن

ـاکم  ـ   چون در ظاهرـ   پوچی سپرده است یعنی در ادعای لفظی و قولی حضور نداشته و خود را ح
ـان     نشـو  باشند، با ننها یگانـه مـی   در برابر اینها نمیـ   بر ننها تلقی نکرده و ـیت پنـداری نن ـا شخص د ت

ـان را پـر    مضمحل گردد اما همینکه در برابر همسر قرار گرفتند، این هراس ابلهانه سرتا پای وجودش
ـیانه      به شدت احساسِِ تلف شدن و نابود شدن می و ساخته ـیار ناش کنند! چرا که اینان بـه شـکلی بس
ـیت،    اند که تنها در صورت جدا و متشخص بودن از دیگـران اسـت کـه مـی     پذیرفته تواننـد شخص

 !ا ثابت نمایندهویت و معنای بودن خود ر
ـا   شود: غفلت ننان، کژفهمی در حالیکه ننچه در این روند تلف می ـان، احس  سننان، تنهائیِِ نن
همزبانی ننان، برداشتهای واهیِِ ننان از خودشان و جهانشان  ناتوانیِِ ننان، احساس کوچکی ننان، بی

ـای مـی   ـتگی،      و اصول و احکام هوشربای همسرگرائی بوده و ننچه بب مانـد: گـوهر امنیـت، همبس
 یگانگی و نرامشِِ نوازشباریست که جز در سایة رهیدن از خویش ممکن و میسر نتواند شد. 

ـان مـی      ـیت این ـابودی هویـت و شخص ـای کودکانـه،    باشـد: خودخـواهی   در واق  ننچه مایة ن ه
ـبت بـه    همعنا و فقدان مهر و مهرورزی هم براندازِِ بی خودمحوریهای ابلهانه، ترسهای هستی جانبه، نس

ـاه      باشد. چـرا کـه قلـب محبـت     ست، می ربانیـ   هر چه انسانی پیشـه و فرارونـده و دهشـگر، هیچگ
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برانداز  تواند در حوزۀ نگرشهای منفی و هویت احساس تنهائی و ترس و حقارت نکرده و اصالً نمی
ـانه دشـمنی    نگاهانه و بـی ئی نا توانند بپذیرند که: نسبت به ننها به گونه اینان نمی به زانو درنید! غرض

ـامالً   ستیز ابله نانگاه  بی شده و دشمنان خردباختة ارزش غرض، اینان را به یک سلسله از باورهای ک
 اند! برانداز محکوم کرده غلط معتاد ساخته و به یک سلسله از ضد ارزشهای هستی

ـات      اند! اینان رشـد  زمینـه   زندگانی را ببای زندگانی پذیرفته اینان شبه ـای بـرون از حـوزۀ حی ه
 اند! های درونذات  زندگانی پذیرفتهجهای دیگران( را به جای رشد زمینه وردهن)فر

ـین و     و اینان حضور رنگین و انبوه  خرت ـات رنگ پرتهای تبملی را به حساب حضور خـود  حی
و انباشته از نور زندگانی و خرد و نشاط و سرزندگی و دهش و باروری و مهـرورزی و صـمیمیت   

کنند! درست همانگونه که غیبت ننها را به حساب غیبـت زنـدگانی و سـرور و     پاکی و... گمان می
ـین     سرزندگی خیال کرده، در صورت فقدان ننها، نسبت به خود احساس گمشـدگی کـرده و هم

 گذارند! احساس گمشدگی، عدم و نابودی را عمالً به نمایش می
های دیگـر را بـر    درهای ممکن بر روی تبربه ةکه هم اند اینان معتاد نگرشها و گرایشهائی شده

ترسند! و از مهـر ورزیـدن    می« همسرگرائی»رویشان بسته است! و لذاست که واقعاً از تبربه کردنِِ 
 کنند! فرار می

ـاخته اسـت کـه:      و محبت عادتهای وهمی ـانی س ستیزانة اینان، به شکلی بسیار هراسبار از ننان انب
ـیر و    برند فقط و  گمان می فقط استعداد گرفتن و محافظت کردن را دارد! انبانی که نـه از گـرفتن س
 نگین! شود و نه شرم خسته می

ـته و   (2)غیرتی را به نمایش نهاده، نه از گـدائیِِ محبـت دیگـران    انبانی که روح گدائی و بی خس
هراسبار و رود! اینان به شکل  شود و نه هم غیرت  دهش و ریزشِِ محبت به سراغش می می هشرمند
اند  باشند! و لذا از یاد برده اند؛ و در پی یگانه شدن می اند؛ زنده اند که: ندم انگیزی از یاد برده وحشت

جوی اوالً حرکت به سوی رشد و کمالِِ نف  ندمیت و گوهر  که: کار و جهت  ندمِِ زندۀ یگانگی
 تواننـد: ندم بـودن و زنـده     وار بوده و فقط از طری  تبلور همین امور اسـت کـه مـی    زندگانیِِ ندمی

بودن خود را به نمایش گذارند؛ ثانیاً رسیدنِِ به یگانگی، جز از طری  گرایش به همسـر و گرویـدن   

                                                           
 پرتهای...! و باواسطه و از طری  خرت ةـ البته همانگونه که تذکر رفت: به گون2
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 به او ممکن و میسر نتواند بود! ةمحوران محبت
انـد کـه    برانداز، هم متوجه نشده معتاد شدن به همان تفکرات  جداسازندۀ یگانگی ةاینان به واسط

گرائیِِ فعال معنیدار، ننچه ظاهراً نام دهش داشته و بـه صـورت    همسرگرائیِِ و نیز انسانیتدر طری  
ـاهراً   نشود، در واق  چیزی: جز گرفتنِِ بارور نتوانـد بـود! همانگونـه کـه ن     ظاهری داده می  چـه را ظ

 اند: گیریم، چیزی جز پ  دادن و در جهت دهش نتواند بود! درست به همان نحوی که درنیافته می
ـاختنِِ خـود از مهـر و محبـت و... نبـوده و در       خست و امساک در این طری ، چیزی جز محروم س

 جوئی و خالف امر ازدواج نتواند بود! جهت مخالف  روی یگانگی
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