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در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی میکند ،تا آیتی از آیات حق
و حجتی بر خالیق باشد ،آنچنانکه حق ایشان را محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمود.
دل و جان شان را از هر آنچه جز او ست پاکیزه ساخت ،تا همهی غوغا و هیاهوی شان را شور ع شق
خود گرداند ،خلعت بندگی بر تامت شان پو شید و تاج ولی را اف سر شان ساخت .د ست حق از این

آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه باشد گم گشتگان را.
پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند ،پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان
آفرین تسلیم داشتند .در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند .و عالمة فقید استاد
سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا ،سوختهی در عشق و معرفت حق و پیامآور عبودیت که
خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.
بلند همت بود و بر بیکرانهها چ شم دا شت .با همهی ه ستیاش کو شید تا پا در جای پای ا سوة
خلقت نهاده ،د ست بر اوج افالك ر ساند و از عالم باال گوهرهای ع شق و معرفت را خو شهچینی
کرده و چون سحاب رحمت سینههای ت شنه را آبیاری کند .خلقیاتش چنان متأثر از فرامین الهی و
واالئیهای علوی بود که فرمودهی( :تخلقوا باخالق اهلل) را مصداق عینی بود و معبود خواست که به

مقام (ولی اللهی) کشاندش فرمود« :عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي».
موالیش جام سقای عشق و معرفت را به تمامی در ساغرش ریخته و جذبات عشق الهی عنان از
کفش برده و ری شهی انانیت را در وجودش خ شکانده بود .از خواص و مقربان ساحت دلدار بود،
اذن دیدار دا شت و جز به امر والیت عامل نبود .هنگامی که پیمانهاش لبریز میگ شت با محرمانش
از اسرار مکاشفات و مشاهدات و مالقاتهای با موالیانش و خدمتگزاری مالیك تحت امرش راز
میگفت.
احاطهای باطنی بر علم داشتتت ،چنانچه بدون مقدمات درم میدانستتت و در مستتایل مشتتکل
جایی که دیگران پای در گل می ما ند ند ،کل ید حل مبه مات بود .خالق یت بیهم تایش در
نظریهپردازی از ژرف اندیشتتیاش جوش میگرفت و میفرمود« :انستتان میبایستتت تا پنجاه س تال
بعدش آینده نگری داشتتته باشتتد» و خود نیز برنامههایش را بر همین محور پیریخته بود و شتتناخت
شخصیتش را تا پنجاه سال دیگر ناممکن میدید و آثارش را متحول کنندهی جهان و این همه را از
عنایات و کرامات معصتتومین علیهم الستتالم میدانستتتت .هرچه گفت کرد و هرچه کرد ،شتتتد.
عمل مجستتم بود .آزاد شتتتده از اعتبارات ستتبنجی و بر جایگاهی وحدت بخش تکیه داشتتتت و
الف

میفرمود«:عمر خود را به گونهای گذراندهام که هرگز برای آن پشتتیمان نیستتتم و حستترت بهتر
گذراندن آن را ندارم و همیشه بهترینها را انجام دادهام» ،از قفس رسته و بر شاخسار درخت اال هو

بنشسته بود تا خليفة اللهي را تاجداری کند و میفرمود« :ال اله اال اهلل گفتن دیگر باشد و ال اله اال اهلل
شدن دیگر».
تمنای خوا ستنها در دلش مرده و ساده زی ستی و قناعت ،بینیازش ساخته بود .ه ستی داده و
ه ستی ستانده بود .از عالم قلب تا انتهای عالم روح پرک شیده و به والیت تامهی محمدی(ص) نایل
گشته ،روحی مجرد بود و آنگاه که جذبة الهی وجودش را در مینوردید ،ساعتی چون جسدی بی

جان از عالم ملك سر برکشیده تا الهوت میخرامید ،سیرش محبوبی بود که هر سالکی را نشاید.
خوش گوارایش و گوارای هر رهروی.
در مسایل دینی بسیار غیرتمند و در شئونات زندگی دین محور بود .دوستی ،دشمنی ،شادی،
غم ،خنده و گریه هایش برای دین بود و تمام نگرانی و دلهره هایش از جنس دین بود .به رعایت
حقوق دینی با دقتی ویژه اهتمام داشتتتت و با همان دقتی که به رعایت حقوق خداوند(عز و جل)،
قرآن و عترت توجه داشتتتت به حقوق اجتما و مردم اهتمام میورزید و با وجود انبوه گرفتاریها
حتی از حقوق حیوانات نیز غفلت نمیورزید.
نفس پروری در نزدش عفن و پلید بود و همگان میهمان ستتفرهی تواضتتو و فروتنیاش بوده،
هرکه درب خانهاش را دق الباب میکرد پیش ازآن که بداند کیستتتت ،به رویش گشتتوده
میگردید .بی شتر زمان خود را به حل م شکالت مردم اخت صاص میداد و میفرمود« :در تمام عمر
کار مردم را هر چند هم اگر کم اهمیت مینمود بر کار شتتخصتتی خودم هر چند هم اگر پراهمیت
مینمود ،مقدم داشتم» .آری و به حق چنین بود.
اثناعشتتری دیده به جهان گشتتود .مادر ایشتتان از اهالی خراستتان و پدرش ،محمدمهدی احمدیان از
اهالی هرات مردی روشن ضمیر و از خانوادهای مبارز بود؛ پدربزرگ ایشان« ،احمد» به دلیل مبارزه
علیه استعمار ،دههی آخر عمر شریف خویش را در زندان مخوف «ده مزنگ» کابل سبری نمود.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فرزانهی فرهیخته ،استاد سعادتملوك تابش ،به سال  9231خورشیدی در شهر هرات افغانستان
در محلهی خواجه عبداهلل مصتتری ،در خانوادهای مستتلمان و مفتخر به مذهب حقهی شتتیعهی
ب

در سنین نوجوانی در راستای تربیت صحیح دینی با ارشاد پدر به محضر معلمی شایسته و وارسته
به نام شتتیب براتعلی کابلی که از چشتتمهستتتار حکمت و عرفان چشتتیده بود ،هدایت گردید.
هم زمان با انس و بهرهگیری از محضتتر استتاتید عرفان و اهل شتتهود ،دوران تحصتتیالت ابتدایی و
متو سطه را به صورت جه شی و در مدت  1سال در دبیر ستان جامی و سلطان غیاث الدین غوری
هرات به پایان رسانید .در سال  9232تحصیالت دانشگاهی را در دانشکدهی ادبیات کابل با کسب
رتبهی برتر و ارایهی پایان نامهای بستتیار محققانه که خود یکی از آثار ایشتتتان را به نام «قرآن و
دیدگاههای زیبائی شناسی» احتوا میکند ،با اخذ مدرك لیسانس به پایان رسانید و در دهة پنجاه به
عنوان شاعر برتر سال انتخاب و معرفی گردیدند.
دوران جهاد استاد متاثر از تحوالت سیاسی افغانستان و تجاوز دولت استعمارگر شوروی بود.
ایشتتان مبارزه علیه مظاهر بیدینی و استتتعمار را بر خود فرو واجب دانستتته به جهاد علیه خنوم
شتتیطانی به پا خاستتت و به عنوان یکی از عناصتتر فعال و محوری جهاد و مقاومت دستتتگیر و راهی
زندان گردید .ایشان در شرح حوادث بازداشت خود چنین فرمودند« :از آنجا که طبق روال معمول
مجاهدین سترشتنام بازداشتت شتده را بدون محاکمه و در استر وقت اعدام مینمودند با خدای
خود نذری نمودم که اگر توفیق شتتهادت حاصتتلم گردید که به مطلوب خود رستتیدهام و اگر از
زندان رهایی یافتم این آزادی را تولد و عمری دوباره تلقی نموده و خود را وقف موالیم حضتترت

بقية اهلل االعظم روحي و ارواحنا فداه نمایم .سحرگاه که مأموران مرا احضار نمودند ،دوستان زندانی به

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
و حین دومین اربعین از توستت التم در عالم رؤیا به زیارت امام زمان(عج) نایل گردیدم ،پس از
دست بوسی از حضرت شان استمداد طلبیدم .ایشان مرا به خواندن کتابی امر نموده و فرمودند این
کتاب را بخوان ،تو خود خواهی فهمید چه باید بنوی سی .پس از مطالعهی آن کتاب به تکلیف خود
به نوشتن آثار عالم و خبیر گشتم».
به این ترتیب استتتاد تحقیق و نگارش در زمینههایی چون ستتیاستتت ،فلستتفه ،عرفان ،ادبیات،
روان شنا سی ،اخالق ،هنر ،جامعه شنا سی و دیگر علوم را آغاز نمود و در صنعت شعر طرحی نو
درانداخت و میفرمود« :جهت نگارش کتابها با دقت و تدبر صتتتدها بار ختم قرآن نمودم»؛ که
ج

حاصتتتل آن بیش از چهل و پنج عنوان کتاب با ویژگی منحصتتر به فرد محوریت توحید(فلستتفة
توحیدی ،سیاست توحیدی ،روانشناسی توحیدی و  )...گردید .افزون برنگارش کتابها در قالب
جلستتات مذهبی با تشتتریح معارفی چون شتترح صتتحیفة ستتجادیه ،شتترح دعای کمیل ،ترس تهای
نبی مکرم(ص) ،آرمانهای نبی مکرم اسالم(ص) و حضرت صدیقة طاهره(م) و امام علی( ) و
امام حستتن( ) و امام حستتین( ) ،شتترح صتتد میدان و منازل الستتائرین خواجه عبدا ...انصتتاری و
مولوی شتتناستتی و بیدل شتتناستتی از آثار نوشتتتاری و گفتاری خود دریایی کرانه ناپیدا و مملو از
گوهرهای ناب تقدیم تشتتنگان طریق حق نمودند که این آثار نیز به صتتورت صتتوت و تصتتویر در
دسترم و باقی است.
هم چنین ایشان کتابخانهی شخصی خود را که چند هزار جلد کتاب را در بر میگیرد و یکی از
نفیسترین کتابخانه های استتالمی به شتتمار میرود با جاری نمودن صتتیغهی شتترعی وقف
امام زمان(عج) نمودند که در قالب کتابخانهای عمومی در شتتهر هرات در اختیار عالقهمندان
قرار گیرد.
اما پس از آزادي از زندان ،اشغالگران و نوكران كمونيست آنها ،حضور استاد
را كه بيوقفه و خستگيناپذير فعاليتهاي جهادي خود را استمرار مي بخشيد ،تاب
نياورده و سرانجام در سال  7531به دنبال تعقيب و گريزهاي طوالني و با توجه به
پيروزي انقالب اسالمي ايران از راه نيمروز با قصد مهاجرت وارد ايران گرديدند و در
شرح حوادث آغاز مهاجرت خود چنين فرمودند«:شبي در عالم رؤيا ديدم كه دو سپاه
رو در روي هم آمادة نبردند و هر دو سپاه پرچم اسالم برافراشته و مدعي حقاند .در
حال تحير بودم كه كدام سپاه اسالم و برحق است و كدام باطل كه در همان حال به
زيارت امام زمان (روحي و ارواحنا فداه) نائل گرديدم و پس از عرض ادب و احترام از
وجود مباركشان تقاضاي ارشاد نمودم .ايشان (روحي و ارواحنا فداه) فرمودند :ببين
خميني در كدام سپاه است ،همان سپاهي كه فرماندة آن خميني است سپاه اسالم و
برحق است .چند روز بيش نگذشت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز گشت .و
بدين ترتيب ايشان كه از معتقدان و مدافعان واليت مطلقة فقيه بودند به قصد انجام
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.
د

در سال  9231با درخواست و دعوت حزب اسالمی رعد افغانستان برای رهبری کادر فرهنگی
این حزب به مشهد آمدند و تا سال  9237همواره به سازماندهی و تربیت مجاهدین مسلمان در جبهه
ی جهاد ا صغر عاشقانه تالش ورزیده و بعد از آن تمام فعالیتهای ای شان تا سال  9233در جبههی
مقدم و پهناور جهاد اکبر منحصر گردید ،چنانکه میفرمودند« :در طول بیست و پنج سال هجرت،
بیست و پنج روز به خود و برای خود نبودم».
در ستتالهای پر درد و رنج هجرت در شتترایطی که خانوادهی ایشتتان پس از مهاجرت به ایران
هویت ایرانی را پذیرفته و شنا سنامهی ایرانی دریافت کرده بودند ،با وجود پی شنهادها و ا صرارهای
بسیار برای پذیرش شناسنامهی ایرانی ،برای این گونه اعتبارات وهمی به اندازهی بال مگسی ارزش
قایل نبوده و همواره به افغانی بودن خود افتخار میورزیدند و فروش هویت خود را به بهای فرار از
رنج جهاد و مهاجرت و رسیدن به رفاه زندگانی فانی زشتترین ننگها میدانستند.
در ستتال  9233پس از اشتتغال افغانستتتان از ستتوی غارتگران غربی ،حادثهای که استتتاد در زمان
اشتغال افغانستتان توستو شتوروی با نگارش کتاب افغانستتان و تهدید غرب ،وقو آن را پیشبینی
کرده بود ،با قصد جهاد برای بازگشت به وطن اراده نمود تا برای احیای فرهنگ اصیل اسالم ،انسان
های این مرز و بوم را ناجی و چاره ستتازی باشتتد .از همین روی در اولین روز ورود به زادگاهش
همراه جمعی از همرازانش به زیارت شتتهدای واال مقام افغانستتتان در قرارگاه مهدی(عج) شتترفیاب
شدند و خطاب به شهیدان فرمودند« :ای شهیدان ،شما در روز واپسین نزد دوست گواهی دهید که
من طبق عهدی که با خون شما بسته بودم به عهدم وفا کردم».
بیدرنگ پس از ورود به افغانستتتان شتترکت در مجالس و محافل دینی و علمی را آغاز نموده،
در اقامتگاهش که یك خانهی اجارهای بود ،پیوستته و به دور از تعصتبات جاهلی پذیرای گرفتاران
حوزه ی فرهنگ و شتتیفتگان علم و ادب گردید تا جایی که دلدادگان کویش از شتتیعه و ستتنی
همچون برادر در جل سات در سش حا ضر می شدند و به دلهای خ سته و سینههای سوخته ،زالل
معرفت و معجون عزت هبه میکردند .سوالی نبود مگر جواب میگرفتند و نه درخوا ست و نیازی
مگر اجابت میگشتند.
در آخرین اربعینات و توسالتش پس از زیارت مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا( )
به یارانش چنین مژده فرمود که «:در این زیارت در عالم مکاشفات پس از توفیق شرفیابی به حضور
هـ

حضتترت ثامن الحجج علی ابن موستتی الرضتتا ( ) و زیارت جمال وجهاللهی ایشتتان برات آخرین
مرحله از ستتیر و ستتلوك خود را از دستتت مبارك یداللهی ایشتتان دریافت نمودم و اکنون قبل از
هجرت از دن یا تن ها یك آرزو و خواستت تهی دیگر دارم و آن نیستتتت مگر ز یارت قبر مخفی
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.
درخواستش اجابت گردید ،لکن وجودش را به دردستان و غمکدهای بدل ساخت .گویی ساز
زندگیاش یکباره درهم شکست و به کوهی از آتشفشان درد مبدل گشت .پس از آن تعلقش به
حیات بمرد و از آن پس دیگر کسی استاد را در صحت نیافت.
با شتتدت یافتن بیماری قلبی در بیمارستتتان البیرونی هرات بستتتری گردید ولی پزش تکان به دلیل
کمبود امکانات دستور اعزام به کشوری دیگر را صادر نمودند .برای سفر به هند تصمیم گرفته شد،
سفری که از چند سال قبل مکرراً خبر آن را می داد و میفرمود « :در آیندهای نه چندان دور باید به
هند سفر کنم» .در آخرین مجلس سفارش کرد که اگر معلم نباشد راه کمال بسته نخواهد ماند و به

این آیه استتتناد فرمود« :ان تتقوا اهلل يعلمكم اهلل» .طی تمامهای تلفنی دوستتتان خود را در مشتتهد از
ساعت و روز سفر آگاه ساخت ،طلب حلیت و ودا فرمود ،از حا ضرین کویش نیز طلب حلیت

فرموده و نزدیکان را خبر از آمدن مهمان میداد .منزل را برای پذیرایی از مهمانان آماده کرد و با
زمزمهی این دو بیتی عزم سفر نمود:
از وادی فتتقتتر و درد و حتترمتتان رفتتتتتم

از گتتوشتتتة تتتار و تتتنتتگ زنتتدان رفتتتتتم

با سر به جهتتتتان آمتتتتده ،دل نستتتتبتتتترده

بتتا پتتای ختتلتتوص و ذکتتر ایتتمتتان رفتتتتتم

مورخ  9231/7/3مطابق با  37سبتمبر 3191توسو هواپیمای پامیر ،کابل را به قصد دهلی ترك
نموده و بالفاصله در شفاخانة امکال انستیتوت قلب مترو ،بستری گردیدند و در سحرگاه روز سوم،
حدوداً ستتاعت هفت به وقت افغانستتتان ( )9231/7/7جام بقا نوشتتیده روح بلندش به ملکوت اعلی
پیوست و عالمی را در ماتم خویش نشانید.
پیکر مطهرش پنج شنبه به تاریب  9231/7/3به افغانستان انتقال داده شد و روز بعد ( عصر جمعه
 )9231/7/1چون نگینی بر دوش خیل عزادارانش تشتتییو و در میان حزن و ماتم ستتوگواران در
آرامگاه آبا و اجدادیاش هم جوار با سلطان میرعبدالواحد شهید(رح) آرمید .روحش شاد و راهش
پر رهرو باد.
و

دریچه
احتمال میدادم که روزی گرفتار مرتب کردنِِ یادداشتهای پراکندۀ خود در زمینههای مبتال بـه
جامعه و دوران خود بشوم ،ولی هرگز تصور نمیکردم پیش از پرداختن به قسمت عمدهئـی از نن
بیسرنوشتان ،قرعة فال بنام این یادداشتهای مصرفگریز بخورد! به هر حال «من و ایـن ...عبـب
اندر عبب است»!
ننچه در رابطه با جانمایه و علت پیرایش این دسته از نوشتهپارههای بیسرنوشت بایدم تذکر داد
ننست که :هم در طول کارهای تشـکیالتی در ایـران و هـم پـ

از فـرار کـردن از دام تالشـهای

تشکیالتی در دوران نوارگی ،بدون هیچگونه دلیل موجه و خردپذیرانهئـی ،جمـ قابـل تـیملی از
گرفتاران جوان مسایل و مشکالت خانوادگی ،متیسفانه و با همة بیکفایتی «مررا» قاضـیِِ دعواهـای
خود قرار داده بودند! و این ،واقعاً از بد روزگار بوده است که همچو منی «پناه» ننان قرار گیـرد! تـو
خود حدیث بدبختی این قوم ،تا نخر فرا خوان!
و این بدبختی ـ متیسفانه ـ همچنان ادامه دارد ،هر چند که بدالیلی نه به شدت دوران نوارگی.
به هر حال ،وقتی با برخی از زمینههای تلخ و انگیزاننده مواجه شده و حساسیتم برانگیخته مـیشـد،
نرزو میکردم :کاش اندیشه ،باور و برخورد فالن فرد ،در فالن موض و مورد بدان گونهئی مـیبـود
که «دل من» تمایل داشت! بیخبر از اینکه دلهای اهل روزگار من ،تا این حـد از واقعیـتگریـزی و
نرمانگرایی تبعیت کرده نمیتوانند!
از ننبا که تبربة بزرگان مرا بر نن داشته بود تا در چنین مواقعی ،ماندگاری حرفهای دل خـود
را به حافظة گردگرفتة خود اعتماد ننموده و کاغذپارههایی را با سیاه کردن از مصـرف بهتـر و برتـر

همسرداری و همسرگرایی ( دریچه ) 21  ..........................................................................................................................................................

محروم سازم ،این یادداشتها ـ که بطور جدی از نگرش ویژهیی برخوردارند ـ روی هم تلمبار شدند.
یادداشتها و نگرشهائی که به دلیل عقب افتادن از کاروان گفتنیهای مدلل ،ارزشمحـور و سـخت
دانشمندانه ،راهی ویژه را در پیش گرفته و خوشبینانه بسوی بهشتی روانهاند که دیریست از نن دور
افتادهاند!
شاید برخی از صاحب نظرانِِ شدیداً واق گرا ،این زهر فراقچشیدگان رجامند بـه وصـال را بـه
چوبِِ تکفیر بسته و با چماق نرمانگرایی ،طرد نمایند :ولی با همة وجود خویش باورمندم کـه اگـر
اینان ،ویژگیهای امور امکانی ـ تحققی را در نظر گرفته ،و با این میزان به ارزیابی و نقد ننها بپردازند،
حتماً مهر تییید واالترین مدارج واقعگرایی را بر پیشانی داغدارشان خواهند نهاد.
به هر صورت ،ننچه پیشاروی خوانندۀ گرانمایـه قـرار دارد نوشـتهای اسـت پیرامـون مسـللة مهـم
ازدواج ،اما نه از نن دست که اهل تن بدان پرداختهاند .در واق سخنی است که دیده بـه دل دوختـه و
هرچه را جان جانانجوی طلبکار بوده و در پیِِ اکمال دلنوازش برنمده ،به تعبیر نشسته است .البته این نه
بدان معناست که گزارشی است «ایدهنلیستی و برهانگریز» و رهـا از همـة گونـههـای برهـانی! بلکـه
گزارشی است مبهز به براهینی که مایههای تبارب عینی و اشراق روحانیش ،خرد را شاداب و مبتهج
و شکوفا میسازند ،چرا که زمینههای مورد نظر این نبشته ،گاهی اندکی از تبربههای ابتدائیِِ حسـی و
گوشهئی از تبربههای عقالنی ،خود را فراتر کشیده و اگر براهینی را برمـیتابنـد ،از جـن مقـوالت
کالمی و مفاهیم مردۀ صوریِِ محض ـ که بیشترشان ساخته و پرداخته ذهن بوده و خود ،به گونهئی از
حباب بدل میشوند ـ نبوده ،بلکه از نوعی وجود و هستیِِ ناب بالنده و شاداب برخوردار میباشند.
به عبارت دیگر ،تبارب برهانمند زمینههای متنوع این نبشـته ،بـدلیل فـرارفتن از سـطا مفـاهیم
ذهنی و صوری ـ به دلیل اینکه خود این مفاهیم و مقولهها ،فرد را از نگریستن بـه گـوهر و حقیقـت
امر منصرف ساخته و بخود متوجه میدارند ـ تباربی هستیدار بوده و با فرد و حقیقـت وجـودی او
پیوندی بدون واسطه دارند؛ پیوندی که خود را از چنگال هرگونه واسطة صوری (= مفهومی) نزاد
ساخته و با فرد به معیتی بیبدیل دست یافته است .در حقیقت همین ویژگی ،ایـن نوشـته را از سـطا
گزارشهای بسیار ناب ارزشی ـ علمیکه در محل خود از کارنئیهـای شـورانگیز و سرنوشـتسـاز
برخوردار میباشند ،فراتر میبرد؛ چرا که در ننها ـ معموالً ـ غرض و هدفی برای عامل غلبه و ظهور
دارد ،در حالیکه در این تبربهها نن غرضها ،خود را ابطال کرده و هدفها خویشتن را انکار مینمایند!
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تا در مرتبتی فراتر ،تقرر و تشخصِِ وجودی عامل ،ثابت و شکوفا گردد.
در تبارب موردنظر این نبشته ،بازیگران راستین و دلسوز به خویشتن ،عمالً در چیزی مـیتننـد
که خرد متعارف جزئی از تعریف و توصیفش ـ به گونهئی سخت افتخارنمیز و سرفرازانه ـ خود را
ناتوان قلمداد میکند! چرا که این چیز را نمیتوان جز با خود «دریافتن» که روحِِ روحِِ خرد اسـت،
دریافت؛ از اینرو ،هرگاه بخواهیم ننرا با کلمات و عبارات طراحی ،تحدید و تصویر نمـائیم ،چـون
نن چیز در کسوت مفاهیم پنهان و الجرم از چشم ظاهربین خـرد گـم مـیگـردد ،جـز پنـداری از
فهمیدن و گمانی از دریافتن را در نخواهیم یافت! هم بدانگونه که کور مادرزاد بخواهد تا از طریـ
امور و تمثیلهای غیردیداری ،مثالً رنگ لیموئی را دریابد!
در واق  ،همین نحوۀ ویژۀ از تنیدن ،در ننگونة ویژۀ از هستی یا چیز است که بـه بـازیگران ایـن
صحنة هوشربا و حیاتبخش معنی و ارج و طراوت و شکوفائی و ...میبخشـد؛ معنـا و برکتـی کـه
نمیتوانش در دنیای تشنجنلود و نیروبرانداز «زیست شناسی» سراغش داد؛ ارج و شکوهی کـه در
حوزۀ تعامالت وهمی ـ اعتباری تصورش کرد؛ طراوت ،شادابی و نرامـش پاینـدهئـی کـه جـز بـا
رسیدن به گوهر این تبربهها ،نمیتوان از بدیلنماهای فریبندهاش ممتاز نمود!
ننچه در حوزۀ این تبربه و تنشهای استعالیی بسیار قابل تیمل مینماید اینسـت کـه ایـن تنیـدن
برای افزودن بر خود ،نگهداشتن برای خود ـ به عنوان یک طرف رابطه ـ نبوده ،بلکه برای افزودن بر
معنا ،ارج ،برکت ،نرامش و ...ای است که این وجود تازه ،این هستیِِ جدید و ایـن پیونـد محـض
مبسم ـ که از طری تنیدن هر دو طرف امر به یکدیگر ،تشخص ویژهیی یافتـه اسـت ـ بـر مبنـای
طبیعت ذاتی و علوی خود میطلبد .یعنی طبیعت ذاتیِِ این امر به گونة شگفتیانگیز و هوشربایی بـا
این ویژگی عبین شده و همانگونه که نمیشود گرما و سـوزندگی را از نتـش ،تـری را از نب و
چربی را از روغن جدا به تصور نورد ،نمیتوان این ویژگی را از این امر جدا نمود!
در واق ظهور ،غلبه و استیالی هستیمند همین ویژگی باعث میشود تا معیاری فراچنـگ نورده و
در حوزۀ ظاهراً همگون تبربهها ،ننرا از گونههای معناستیز ،ارجزدای و پژمردهساز نن ممتاز نمود!
به هر حال ،اگر این نوشتة ناهماهنگ و قاعدهگریز بتواند تداعیکننده و کشاننده به سوی زمینههائی
شایسته ،هوشربا ،نرامشبخش ،برای عدهای از «همسرگرایان» جـوان باشـد ،از ارتکـاب ننچـه بـدان
پرداختهام ،بسیار سرافکنده نخواهم بود.

محور یگانگی
هدفی رنگین
امری فراسو
اقلیمی نوازشگر
شرابی حکمتبار
هدیهئی بیرنگ

محور یگانگی
هدفی رنگین

ننچه به واسطة تبارب مستقیم میلیونیِِ همة جوام به شدت از توسل به هرگونه برهانی بینیـاز
مینماید اثبات این نکتة بدیهی میباشد که اغلـب همسـران از روی نوردن بـه زنـدگانیِِ متیهالنـه
هدفی را دنبال میکنند؛ و بسیار نادراند ننهائی که از رویکردنِِ به ازدواج ،جز اصـلِِ رویکـردنِِ بـه
همسر و تبعات ناب فراروانة نن ـ که قسماً اشاراتی بدانها خواهد شد ـ هدفی دیگر را دنبال نکنند.
یکی پدر و مادرش «صالح» میبینند که باید از حـال تبـرد بـدر نیـد؛ و او ،تحقـ خواسـتها،
نرزوها و صالحدیدهای والدین را هدف خود قرار میدهد!
یکی از قافلة وهمبنیان همسن و ساالن عقب افتاده و فرو نهـادنِِ عقـدۀ حقـارت ،از دوش روان
خستة خود را هدف قرار میدهد.
یکی از احساس بیمعنا و کشندۀ گونة نفرتانگیزی از تنهائیِِ زیستشناسـانه بـه تنـگ نمـده،
رهیدنِِ از تنهائی را به فکر فراچنگ نوردن موجودی میشود تا «تنهائیِِ» او را بتاراند!
یکی پر کردن خالیگاه عفن لذتهایش ،او را بر نن میدارد تا وسیلة تحصیل لذت را پیدا کند!
یکی قسمتی از کارهای معناگریزش ـ همچون رختشوئی ،نشپزی ،خانهروبی و ...ـ بـه زمـین
مانده ،برای رف زحمت از خویش ،کارگری با کابردهای متنوع استخدام میکند!
یکی همه چیز ـ مانند اسب ،شتر ،گاو ،گوسفند ،باغ ،زمین و ...ـ دارد ،لذا میخواهد «هم سری»
هم «داشته» باشد!
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یکی پر کردن و مبلل ساختن تهیگاهای اطراف خـود را هـدف قـرار داده بـه فکـر «داشـتنِِ»
همسری پرکننده میافتد!
یکی نفی و طرد فقر اعتباری را با رویکردن به پلیدترین چهرههـای قـدرتپرسـت و تحصـیلِِ
همسری از تبار ننان را هدف خود قرار میدهد!
یکی شرار هستیبرانداز ریاستطلبی باعث میگردد تا با گـرفتن همسـری ،نتـش پلیـد درون
خویش را فرو فشاند!
یکی جبران بیمایه و ننگبار خمول تحقیرکننده و بینـام و نشـانیِِ ذلیالنـه را هـدف قـرار داده،
ننگونه همسری را فراچنگ مینورد که بتواند به شهرت و نوازهاش برساند.
یکی از میان بردنِِ احساس فقر زیبائی صوری ،وی را بدان میدارد تا با پیدا کردنِِ همسری زیبا،
خود را از شر نن احساس کشنده رها سازد! و یکی دیگر را امری نخر!
در هر کدام از این موارد ،گرایش به ننچه باید محور قرار میگرفته است ،واقعـاً از یـاد رفتـه و
حتی در مواردی «مورد اصلی و محور گرایشی» ـ متیسفانه ـ حیثیـت اصـلی و ارجمنـد خـود را از
دست داده و تا سرحد ابزار تحق امری فرعی و گاهی هم ننگنور و تحقیرکننده تنزل پیدا کـرده
است!
ننچه در این راستا و در روابطی از ایندست واقعاً تحق ِِ عینی پیدا میکند اینست که عامل ـ که
خیال میکند :موجودی نزاد ،ارزششناس ،با خرد و انتخابکننده بوده و گرایش و عملِِ او واقعـاً
«عملی معنیدار» میباشد ـ به واسطة لغزیدن در دام چالههائی خردستیز ،عاطفهسـتیز ،هویـتسـتیز،
وهمنلود و هستیبرانداز ،خود ،موض و موقعیت وجودی موجودی بنام «عامل» را از دست داده و
از موقعیتی معنیدار و الجرم فعال به موقعیتی منفعالنه و ناگزیر فعلپذیرانه و ...سقوط مینماید! لـذا
از این لحظه به بعد ،وی در معاملة موجود ،حیثیت انسانی را از دسـت داده و بـه ابـزاری بـدل شـده
است که فرمان احکام زمینههای یاد شده را به امتثال کمر بسته است! چرا کـه اگـر انسـان بـود ،نن
موارد و زمینهها را به نف انسانیت خود و شکوفاسازی روابط انسانی ـ ننهم به عنوانِِ ابـزار و وسـایل
مطی خود ـ مورد بهرهوری قرار میداد ،و نه اینکه اموری تا بدین پایه عالی ،ارجمند و فراکشنده را،
نلت دست زمینههایی تا بدان مرتبت نازل ،دانی و سقوط دهنده میساخت!
یک توجه شتابناک و حتی «تک ساحتی» به موارد یاد شده مؤید ننست که در جریان کنشهایی
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از ایندست ،اصل «همسرگرائی» تا کباها مورد تحقیر ،توهین ،تمسخر و حتی فراموشییی ذلتبار قـرار
گرفته است.
در یکی احساسِِ نابِِ خودش ،عاطفة راستین خودش ،نگرش چند وجهی خودش ،نیاز راستین
و محوری خودش ،انتخاب و ارادۀ واقعی خودش ،دید خودش ،ذوق استعالئی خودش و ...مورد
تحقیر و انکار قرار گرفته و او ـ به عنوان فرزند ـ از محل واقعی و مرکزی عمل (همسرگرایی) طـرد
و تبعید شده ،و بدتر از همة اینها ،همة این موارد شرمنور را ،خود پذیرائی نموده است تا «صـاحبِِ»
همسری شود!
منِِ بنده به همة توجیهگریهای ابلهانة وهمبنیانی که در این رابطه از صدها و هـزاران سـال پـیش ـ
از ناحیة عدهیی بیدین و بیخرد ـ مطرح بوده و هنوز هم در بسیاری از موارد مطرح میشود ،کـافرم!
من باورمندم که والدین واقعاً باخرد ،دیندار ،بینشور ،ارجگزار و با صالحیت ،هرگز خودشان و بـدون
مشارکت نزادانه و بخردانه ،فرزند دلبندشان را «مالک همسر» نمیسازند ،بلکه با تمامت خرد و بصیرت
تالش میکنند تا فرزند را در امر «همسرگرایی» نگاهی بخشـیده و یـاری مـیکننـد تـا او «خرود» بـه
همة جوانب این امر قدسی «نشنائی و اعتماد» بهم رسانیده و سـپ بـا نگرشـی بـاز ،مسـلوالنه ،نزاد و
معنیدار ننهم پ از مبهز شدن به امکانات و ظرفیتهای شایستة اصل «همسرگرایی» خودش ،بـرای
جان همسرجویش و نه عقدههای شهرتطلبانه ،ثروتطلبانه ،قدرتطلبانه ،لذتطلبانه ،ریاستطلبانـه،
هراسانگیزانه و ...اش فقط به همسر «بگراید»!

نف ِِ اینکار (فقط گرایشِِ به همسر) فرد را توانائی و شایستگی میبخشد تا ننچه میکند «برای
همسر ،با همسر و در جهت نن اصل اصیل فراروندگی و رسیدن به یگانگی» باشد.
ننچه درین رابطه گفته نمد ،با دگرگونیهائی ویژۀ زمینه ،بر تمام موارد یاد شده قابل تعمیم بـوده
و پینمدهای ننگبار نن با چشم سر و سرّ ،در هر زمانی از زمانها قابل تماشا و دریافت میباشـد؛ و
این یعنی :انکار اصلِِ «انسانی» بودنِِ همسرگرائی که الجرم در بطن خود انکار ندمیـت را پـرورش
میدهد! بدان دلیل که در روابطی از ایندست جـائی بـرای جلـوههـای اصـیل انسـانی و فراطبیعـی،
فراتخیلی ،فراوهمیو فرااعتباری بودنِِ اصلِِ ازدواج باقی نمانده ،عمالً از مرتبت راستین خود ساقط
و از منط درونی و وجودیِِ خود در حوزۀ حیات موجودی به نام «انسان» تبعید میگردد! چرا که
این عمل در حوزههائی از ایندست نه تنها عمالً به سوی یگانگی نمیرود که تحق عینیِِ بلنـدترین
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مراتبش ،واقعیت انفصال ،دوگانگی ،احساسِِ تردید نـابردار بیگـانگی ،بـیمعنـائی و ...را مسـبل و
متبلور میسازد!
به هر حال ،ننچه را باید بپذیریم اینست که در جریانهایی از ایندست هم به موقعیت وجودی،
موقعیت عاطفی و موقعیت کـامالً ویـژۀ کسـانی لطمـة هسـتیبرانـداز وارد مـیگـردد کـه در پـیِِ
«تصاحب همسر» میباشند! هم به همسری که از این طری در چنگشان گرفتار نمده است! هـم بـه
خود اصل فراروندۀ ازدواج! ننهم تا بدان پایه که موقعیت وجودی اینان را کالً از حوزۀ انسانی طرد
کرده و محکوم روابط ضدانسانی ،ضد خرد معمول و حتی ضد حیوانی قرار میدهد!
منِِ بنده مؤمنم که اگر گروهی جرّار و پرکار و با دقتی فراخ ،خاطری نسوده ،اطالعاتی وسـی
و ابر رایانههائی مصون از حملة هرگونه نفت ،بخواهند پیامدهای زشت و ناگوار اخالقـی ،ایمـانی،
عاطفی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،هنری و عرفانیِِ ازدواجهـائی را کـه بـر مبنـای نن زمینـههـا
(زمینههائی که اصل همسرگرایی در ننها فراموش شده) صورت گرفته است ـ به صورت کامـل و
همهجانبه و با ریز مطالب و موارد ـ شناسائی و معرفی کنند ،حداقل یک قرن صدساله طول خواهد
کشید! دلیل؟!
به اطراف خود با دیدهئی واق بین و ح نگر نگاهی انداخته و در خفائی کامالً مطملن بـه خـود
پاسخ گوئید که :در زندگانی چند درصد از کسانیکه «دارای همسر» میباشـند ،روابـط و احکـام و
نثار قدسی و معطر و نوازشگر و فراروندۀ اصل «همسرگرایی» عیناً و عمالً پیدا و شکوفا میباشند؟!
ـ کدام یک از اینان واقعاً ،مثالً به احساسِِ وحدت و یگانگی اقتصادی رسیده و دارائیِِ خود ـ
پول خود ،خانة خود ،ماشین خود ،جواهر خود و غیرۀ خود ـ را به صورتی مکاشفانه و راستین ،عیناً
از ننِِ دیگری هم مییابد؟! کدام یک و چند در هزار و میلیون؟!
طبیعیست که وقتی دو تن نتوانند در اموری که متعل به بیرون از حوزۀ ذاتیات ننان میباشـند،
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
نیشرررتر انررردر ر

نرری

ررریال زنررری

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

معبزۀ رسیدن به یگانگی وجودی که در همسرگرائیهای مهربنیان به ظهور میرسد اینست که
اگر انگشت یکی را مثالً در نشپزخانه کارد میبرد ،دلِِ نن دیگری احساس بریدگی میکند و نـه
دستش!
به هر صورت ،چون سر پاشیدن نمک بر زخمهـای گـر گرفتـه را نـداریم ،مـیکوشـیم تـا از
یادنوری زمینههای رنببار کنار گرفته و ذهن را متوجه محوریترین زمینههای نوازشگر و هوشـربا
ساخته و متعرض می شویم :برای ننی که نسبت به انسـان بـودن خـود شـک نداشـته و هـدفی جـز
رسیدن به «کمالِِ انسانیت» را در نظر نگرفته و نمیخواهد جز تبسمی از «انسان کامل» باشد ،اصـلِِ
«همسرگرایی» با اهداف و اغراض ننگبار یاد شده در تضـاد عملـی و تقابـل وجـودی بـوده ،وی را
تالش بر اینست تا این اصل دلنواز را از وجود همة نن شائبهها تطهیر نماید؛ لذا ،او در اولین قدم ،بـه
اصلِِ «گرایش به همسر» به جای هر چه مادون اوست اندیشیده و عمل کرده و هر چه را ـ از جن
مادون او ـ که بخواهد موقعیت وجودی همسر و اصـلِِ فرارونـده «همسـرگرائی» را تهدیـد نمایـد،
فدای همسر ساخته و در پیش پـای نن اصـل قربـانی مـیکنـد؛ چـرا کـه برننسـت تـا بـر خـالف
موجـودات خودباختـه ،بــا رویکـردنِِ بسـیار بســیار جـذاب ،زیبـائیگســتر ،معنـابخش ،نشـاطبــار،
کمالدهنده ،امنیتافزا ،پاکیرسان ،نورافشان و ...به همسرگرایی ،نـه تنهـا همـة نـواقص و نقـایص
واقعی و اعتباری زندگانی خود را برطرف سازد که بـر ننسـت تـا مـثالً :صـالحدید و صـوابدید و
نرزوهای والدین ،مبنی بر این امر متعالی را رنگ و نقشی قدسی بخشد! نه تنها حوزههای عـاطفی،
عقالنی ،کنشی و ...خود را از باری نوازشگر و معنایی هوشربا نکنده سـاخته ،ایـن جلـوه از حیـات
خود را به نماد و سمبل و الگوئی دلکش و هوشربا بدل دارد کـه اصـلِِ همسـرگرائی را در میـدانی
دیگر تبسم بخشیده و به نمایش میگذارد!
و باز نه تنها بر ننست تا لذتهای پاگرفته از این امر را ،از دنیای کدر و رنگپـذیر و پرتکلـف و
درشتی و یکجانبهگرایی (فقط برای خود و اینکه طرف دیگر قضیه را برای خود خواستن و )...ـ
و حیوانی و ...فراکشد ،که بر ننست تا از چنان وسعت و ژرفا و اوج و پـاکی و نورانیـت و بسـاطتی
بهرهمند سازد که جز با جان بیگانگیگریز و یگانگیجوی رسیده به یگانگی قابـل دریافـت نتوانـد
بود!
اینان بر ننند تا خود ،همسر و امر واالی همسرگرائی را از مزبلة عفنِِ احساسِِ داشتن و مالکیت ـ
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که بدترین خصیصة وجودی انسان خردستیز بوده و بیشترین ضربههـای هسـتیبرانـداز را بـر پیکـر
هویت وی وارد ساخته است ـ باال کشیده ،ننرا به اصلِِ «احساسِِ او را خود یافتن» و «خود» را ـ اگر
لیاقتی در خود یافت ـ او فهمیدن؛ خود را برای او ندیدن؛ خود را بیاو نیافتن ،خود را بـرای او گـم
یافتن و ...بدل نمایند.
وی بر ننست تا اگر خالیگاههایی در حوزههای مختلف هستی خود در مییابـد ،در وهلـة اول
اینها را «از او» خالی یافته و در مرحلة دوم فقط به وسیلة او پر شدنی دریابد؛ و لذا ،فقط با گرایشِِ بـه
او پر نماید.
در واق  ،او در این رابطة ویژه ،جز رسیدن به نن یگانگی هوشربا ـ و صـد البتـه فقـط از طریـ
گرایش به همسر و نه تملک و تصاحب او ـ هـدفی نـدارد و جـز در جهـت تحقـ نن تـالش و
تقالئی.
تمام دغدغة جان همسرگرای اینان را همان «رهیدن از خود ،پشت کردن به خود ،دورشـدنِِ از
خود و »...و نیز ،رسیدن به او قرار داده و همة کشمکشهـای بـاطنی ننـان را تحقـ ِِ بهتـرین نحـوۀ
رسیدنِِ به این مرحله ،ننهم از طری گزینش و اختیار بهترین وسایل و ابزار ،بهترین روشهای ممکن
و بهترین و نابترین تالشهای معنیدار تشکیل میدهد.
بر مبنای ننچه نمد میتوان گفت که :او در این مرحله و در رابطة با این امر فقط یک احسـاس
ویژۀ معین دارد ،و ننهم :تالش در جهت فقط «همسرگرایی» نه لذتگرائی و ثروتگرائی و!...
امری فراسو

در روند پر تحول و دیگرگونیپذیر زندگانی باهمی که دروازهاش بطور همیشه بر روی تحول
باز بوده و پذیرای دیگرگونی میباشد ،امری وجود دارد که تغییر را نمیپذیرد ،و نن« :اشرتیا بره

محبت» است ،چه در شکل دوست داشتن دیگری و چه در هییت دوست داشـته شـدن از جانـب
دیگری؛ و خردمندان بینشور را معتقد ننست که این واقعیت را جز ابلهـان انکـار نمـینماینـد؛ بایـد
افزود که این واقعیت را تبربههای بشری در سطا حیرتباری ملموس و تبربی نمـوده اسـت .چـرا
که بشر متفکر ،از دیرباز متوجه بوده است که «چیزی» با اصرار و سماجتی فطـری و جبلـی ،مـرد و
زن را به یگانه شدن فرا میخواند! چیزی که با همة نزدیکیش به انسان ،سخت ناشـناخته مانـده و از
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ننان دور است! چیزی که با همة قدرت و شکوه و استیالی حضورش ،به شدت پنهـان مـینمایـد!
چیزی که جز با «رسیدنِِ به یگانگی» از انگیختن و تارانیـدن انسـان دسـت بـر نمـیدارد! و بـاالخره
چیزی که هر مرد و زنی ننرا در خود میبیند.
حال ،اگر دل پذیرای این نکتة باریک گردید ،در مسیر پر فراز و نشیب زندگانیِِ بـاهمی فقـط
تکیه بر نن چیزی خواهد کرد که از پذیرش تغییر و دیگرگونی ابا میورزد (اشتیاق به محبت)؛ چرا
که پذیرندگان دگرگونی در مسیر بوار و زوال و فنایند و فقط مهر ورزیدن است که فناناپـذیری را
از نن خود ساخته است و ب .
این امر مؤید ننست که نف

بقای عش ورزیدن بیش از جنبة مادی عش ورزان بـوده و عمـالً

پایندگی را در چنگال خود دارد .از اینرو ،اگر همسرگرای محبتپیشه امور فناپذیر و رنگبازنده را
فدای عش باختن ساخته ،شیرینیهای متحول و رنگینیهای دگرگونیپذیر را رها کـرده و بـا همـة
اعتماد تسلیم عش ورزی میشود ،خود را به فناناپذیر نزدیک نموده و در مراحل تکـاملی نن ،اگـر
خود به «شخص عش ورزیدن» بدل شد ،فناناپذیر خواهد شد.
اعتماد و رویکرد باورمندانه به اصل بقای عش ورزیدن ،همسرگرایان را وامیدارد تـا از ایبـاد
تغییر و تحولِِ مثبت و دگرگونیپذیرهای بارور و فعال ،با همة وجود خود استقبال کرده ،نـه تنهـا از
بروز دیگرگونی در نگرشها و گرایشهای خود هراسی نداشته باشند ،بلکه وقتی دگرگونی را مثبت،
فعال و منتج یافتند ،با اشتیاق تمام خود را بدان سپارند.
در وضعیتهائی از ایندست ،همسرگرایان محبتپیشه ،هم تغییر در گفتـار و رفتـار را پـذیرائی
میکنند و هم تالش میورزند تا از هر نگرش ،گرایش و تالشی که به نف عش ورزیدن و تشدید
و تقویت و تحکیم مناسبات نن باشد جانبداری نموده و ننها را ژرفا ،پهنا و گسترش بخشند.
این در حالی است که همسرگزینان تملکپیشه به دلیل ناتوانی و ضعف در نگرشهای عش نلود،
ج

از ایباد هرگونه تغییر و دگرگونی در موض گیریهای خویش ،در برابر همسر هراسان بوده ،یا ننرا به
زیان غرور ابلهانة خود میگذارند و یا مخالف جریان حضور و هستیمندیِِ خود خیال میکنند!
به هر حال ،اگر نن جریان برکتبار قوت و شکوفایی شایستة خود را پیدا کند ،نه تنها همة تنشـها
و دغدغهها فرو میریزند و از میان میروند که در مواردی حتی نقش سخن گفتن ـ و از طری نن
خود را نمودن و دیگری را جستن ـ تقلیل پیدا نموده و همسرگرایان مهرپیشه ،بدون توسل به کـالم
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و کلمات ،یکدیگر را یافته و یگانگی را تبربه میکنند.
اقلیمی نوازشگر

همسرگرایان وفاکیش چون دریافتهاند کـه طبیعـت ازدواج از چشـمهسـار یگـانگی سـیرابی و
شادابیکسب میکند؛ چون اذعان پیدا کردهاند که درخت مقدس ازدواج ،غذایش را از زمین دل
و اقلیم محبت فراچنگ مینورد؛ و چون به صورت تبربی متوجـه شـدهانـد کـه ریشـه در زمـین
مهرورزی دارند؛ بگونة تحسیننمیزی از خود ،به محبت و یگانگی مـیگریزنـد .چـرا کـه ننـان را
یقین ،از این دریافت پر ساخته است که :نه جایی و زمینة دیگری برای روی نوردن وجود دارد و نه
وسیله و گوهری دیگر برای شادابی و شکوفاییِِ درخت مقدس ازدواج.
اینان را این یقین محاصره کرده است که میوۀ سعادت و نرامش را فقط مـیتـوان از شاخسـار
مهر ورزیدن فراچنگ نورد؛ و نوشینة یگانگی را از شربت «محبتبخشی» و شیدائی به لب رسانید؛
از اینرو ،اگر در زندگانیِِ باهمی ننان نور محبت و شهد نرامشی وجود دارد ،فقط بدان سبب است
که ننان زمین دلهای خود را به نور مهر ورزیدن زنده ساخته ،از چشمهسـار مهـر بخشـیدن سـیراب
نموده و در سایهسار عش ِِ به همسر پرورش دادهاند.
اینان گوهر یگانگی را در گنبینة هوشربای «بیگانگی از خود» و رمیدن از هوسهای غریـزی ـ
وهمی خود گنبینهداری کرده و در گلزار ان

و الفت بـه همسـر نگهـداری مـیکننـد؛ چـرا کـه

دریافتهاند ،راهی کوتاهتر ،امنتر و هموارتر از این ،برای رسیدن به گوهر یگانگی وجـود نداشـته و
انحراف از این مسیر ،دل مهرورز فرزند ندمی را به شرار بیگانگی و جدائی و تنهائی خواهد سـپرد؛
و اینان همیشه ،از سوزناکی این شرار هراسان و فراریاند! زیرا که قرار گرفتن در نن ،شرار احساسِِ
تنهائی ،احساس خالی بودن ،ناقص و ناتمام بودن را بر ننهـا افـزوده و بـر شـعلة «اشـتیاقِِ رهیـدن از
بیگانگی و رسیدن به یگانگی» هم ،گاهگاهی میافزاید! و این نخری فقط زمانی روی خواهد نمود
که بدبختیها و ریشة بدبختیهای دمیده از بیگانگی به شکل خردمندانهئی دریافت گردند و الغیر.

2ـ دقیقاً به همان نحوی که همسرگران محبتپیشة سالمند ،یگانگی را عمالً در ورای سخن گفتنِِ با یکدیگر تبربه میکنند!
در حالیکه زوجهای جوان گرفتار عک

قضیه میباشند!
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شرابیحکمتبار

ما برین باوریم که این واقعیت برای هر با خـرد دیـدهوری مسـبل مـیباشـد کـه :هـر یـک از
زوجها ،قبل از رسیدنِِ به یگانگی از طری ازدواج ،به نوعی دچار احساس کمبـود ،احسـاس تهـی
بودن و احساس نارسائی بوده و در اعماق جان خود ضرورت پر شدن ،کامـل شـدن ،دارا شـدن و
رهیدنِِ از نن احساسها را درک میکنند!
اینان با کشف بینیاز از برهان (ادراک حضوری) در مییابند که در اقلیم دلشان جـائی خـالی
است که باید پر شود؛ و در حوزۀ جانشان خالیگاهی وجود دارد که باید با حضور امری پـر گـردد.
منتها در رابطه با اینکه این تهیگاه از چه چیزی باید پر شود؟ متیسفانه اغلب جوانهای کمتبربه دچار
اشتباه و کژفهمی میگردند!
بههرحال ،واق امر ننست که هر حوزهئی از حوزههای وجودی فرزند ندمی را امری همسـنخ
و متناسب با خود همان حوزه پر ساخته و از فقر و نقص میرهاند ،و هر جهازی از جهازهـای او را
رزقی است که فقط با دریافت همان رزق ،احساس سیری نموده و اشباع خواهد شد و الغیر .دیده
را ننچه دیداریست اشباع کرده و از گرسنگی میرهاند و گوش را ننچه شنیداریست.
اگر با این مایة از باور و بینش متوجه اقلیم دلهای خود شویم به روشنی درخواهیم یافـت کـه :تنهـا
چیزی که اقلیم دل و فضای جان را پر ساخته و نن را از چنگال دغدغة احساسِِ تهیبودگی میرهاند
«ابراز محبت» از طری یکرنگی ،صمیمیت و ایثار میباشد .چرا که این خانـه را هرگـز ،جـز بـا همـین
گوهر ،پر و نراسته نتوان کرد؛ و نن احساسِِ ویژه را جز به وسیلة حضور و دریافت نور همین اشـراق
(نور محبت و یگانگی) دف نتوان نمود.
رویکرد به این سرمایه از یکطرف باعث میشود تا هر کدام از همسـران ،از دام احسـاسِِ تهـی
بودن رهیده و به احساس پر بودن مبهز شوند؛ و از دیگر طرف ،از تـوانِِ پرسـازی بهتـر و بیشـتری
بهرهمند گردند! از یکسو به خودباوری بیشتری دست پیدا کنند؛ و از دیگر سو اعتمادشان نسبت بـه
شکوفائی صمیمیت طرف دیگر فزونی پیدا کند! از یک جانـب از زنبیـر «هـراسِِ از دسـت دادنِِ
همسر» رهایی پیدا کنند و از دیگر جانب به تداوم روح یگانگی و تشدید مهر و صفا ایمان بیشـتری
یافته ،به این یقین برسند که این یگانگی را «گم کردن ،انفصال و از دست دادنی» در پی نخواهد بود!
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این نکته را نیز باید بخاطر داشت که :این اقلیم بها ناپیدا را هرگز نمیتوان با چیـز و یـا چیزهـائی
که بهایشان معلوم و قدرشان معین میباشد ـ از قبیل داشتنیهای ظاهراً رنگین و چشمنواز ـ پر نمـود
و زینت بخشید؛ چرا که این اقلیم بنا بر طبیعت ذاتی خود ،فقط با چیزی پر و تزئین تواند شد کـه از
سنخ خودش باشد و الغیر؛ و این ،همان گوهر محبت است و اشتیاق معنیدار ( )2رسیدن به یگانگی.
روشن و بینیاز از برهان است که چنین گوهری به دلیل اینکه در «فراسوی» ارزشهای تبربهپـذیر
مادی قرار گرفته است ،هرگز بدیل و جانشینی نخواهد داشت تا نن بدیل و یا جانشین بتواند احکـام و
نثار وجودی محبت را متبلور و شکوفا گرداند .از اینرو فقط با دلـدادن ،بـا رهیـدنِِ از خـود و حـو و
لذتهای بیدوام خود ،با گم شدن و با واگذاشتن خود و با فراموش کردن خود میتوانش فراچنگ
نورد ،نگاهش داشت و شکوفایش نمود.
این امر (محبت ورزیدن) دقیقاً به همان اندازهئی که در دنیای تخیل و ادعا سـاده مـینمایـد ،در
حوزۀ عمل و واقعیت بخشیدن دشوار میباشد .و این شاید بدان دلیـل باشـدکه برخـی از همسـران
سادهاندیش ـ که اسیر اشیاء و امور مادی و اعتباری میباشند ـ برای محبت بدیلها و جانشـینهـائی
قابل بوده و متیسفانه گاهی در عمل هم بر میگزینند!
اینان محبت را با چیزی ـ مثالً با هدیهئی مادی که ظرف دیدار را پر کرده بتواند ـ و در چیـزی
در مییابند و نه با گوهر خودش که همه چیز را بیرنگ و رون مینماید!
این اسیرانِِ اشیاء ،فقط ننگاه ابراز محبت همسر را باور مـیکننـد کـه همسـر برایشـان «چیـزی»
بیاورد و هدیه کند! اگر چه اینکار از روی ریا و برای اغفال و تحمیر ننان باشد!
دیدههای این اسیران ،اغلب متوجه دستهای همسران است! و هر چه تالش دارنـد در جهـت
شناختن و بهره گرفتن از نن چیزهایی است که «در دست» همسر ننان است و نه «در دلِِ» او!
بر مبنای همین باور است که متوجه میشویم :اینان بطور حسـرتانگیـز و اسـفباری از «یـافتن»
همسر و شناختن راستین او محروم بوده و دائماً در تالشاند تا از او موجودی هدیهدهنده ،بخشنده،
پاشنده و در نتیبه ذلیل سازنده ،اسیرکننده ،غفلتنورنده ،بیهویتکننده ،ارجزداینده ،گداسازنده
و فاصلهانداز بسازند! و این میرساند که اینان عمالً در جهت انفصال عمل میکننـد و نـه در مسـیر
اتصال! در جهت جدائی و بیگانگی عمل میکنند نه در طری یگانگی! و در جهت تشدید ناامنیها
 -2اشتیاقی که برهانمند بوده ،نزادانه انتخاب شده ،ارزشمندیش مسبل بوده و ضمانت رشد و تکامل را با خود دارد.
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و نانرامیهااند و نه در مسیر نرامش! و در یک کالم در طریـ تهـیسـازی بیشـتر خـود و همسـر
میباشند و نه در جهت پرسازی و غنابخشیِِ به خود و همسر خویش.
هدیهئی بیرنگ

ننچه نمد ،شاید برای اذهان نپخته موهم این نکته باشد که :نگارنده به گونهئی سخت ناشـیانه و
واق گریزانه ،با پینمدهای تعیینکننده و تیثیرات شگرف هدیهپردازیهای متنـوع نانشـنا بـوده و بـا
نثار برکتبار ننها بیگانه میباشد! در حالی که سخن بر محور انتخابِِ احسنِِ هدیـه مـیچرخـد؛ بـه
عقیدۀ این بینوا ،درست به همانگونه که هر کسی از پرداختن به امر هدیه ـ چه در شکل بخشـیدن و
چه در سیمای گرفتن نن ـ ابتهاج ویژهئی را تبربه میکند و هر یک از همسران وفاکیش در انتظار
پرداختن به امر هدیه میباشد ،گاهی این هدیه در خور گوهر وجودی طرف بوده ،بر رشد ،عزت،
جالل ،زیبائی ،طهارت ،غنا ،نزادگی و نرامش هستیمند او میافزاید!
در رسانیدن طرف به منزلت شایسـتة وجـودی او کمـک مـیکنـد؛ و در تشـخص و تحکـیم
فردیت او یاریش مـی دارد! و گـاهی مـادون گـوهر وجـودی او بـوده و از همـة مـوارد یـاد شـده
محرومش میدارد.
مثالً یکی به همسرش چیزی از جن

جواهر ،خانه ،ماشین ،باغ ،وسایل تبمالتی ـ که اگـر در

جهت رشد و عزت و ...مصرف شوند ،خوبند و قابل تقدیر ـ میبخشد ،و چه کاری نیکو؟! اما اگر
با پرداختن به این موارد فقط «برون» زندگانی او را پر و رنگین ساخت ،این خطـر وجـود دارد کـه:
وی ناشیانه و ناخودنگاهانه همسر را مشغول برون و ننچـه برونیسـت ،معتـاد بـرون و رنگینـیهـای
برونی و اسیر برون و جلوههای فناپذیرش ساخته ،سلطة برون و برونیها را بر وی مسبل بـدارد! او را
از اقلیم نورانی درون او تارانیده ،ان

و الفت او را با جلوههای هوشربای عالم دل به شرار غفلـت و

ظاهربینی بسپارد و در نهایت از این طری «او» را «از خود» کند!
ولی دیگری که هدیهئی درخور دارد ،دلِِ خود را ،یگانگی عاطفی ،اتحاد وجودی و هرننچـه
که متعل ِِ به اینهاست به وی بخشیده و با اینکار عمالً به وحدت نگرش ،وحـدت نرمـان ،وحـدت
اراده و نهنگ ،وحدت جهت و غایت و ...تبسم بخشیده و به گونهئی انکارناپذیر ،اعتماد ،نرامش
و مهری بیبدیل را در جان همسر بیدار و پویا و شکوفا میسازد؛ و ایـن ،همسـر را از بـرون نزاد و
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بینیاز ساخته ،با نف ِِ محبت باالخزیده از مکاشفة یگانگی ،مینوس و پویا میسازد .بهر حـال ،اگـر
بپذیریم که هدف از بخشیدن هدیه از یکسو :جسمیت بخشیدن به مهرورزی و تقدیر و تکریم ایـن
عمل خدائی بوده و از دیگر سـو :رشـد و غنـا و نرامـش و نزادی و ...بخشـیدن بـه طـرف مقابـل
میباشد ،باید بپذیریم که بهترین هدیه ننست که او را از هرچه مادون ارزش گوهر وجودی اوست
نزاد کرده و با هرچه بر شدت ،صفا و نورانیت گوهر وجودی او میافزاید مبهز دارد! و این هدیه،
همان عش پویا و فعال و یکرنگی و یگانگی همهجانبه و درونذاتیست که از طری هدیه کردنش،
انفصال وجودی همسران عیناً و عمالً رنگ باخته و برای «دهشـگر»« ،خـودی» ،و بـه تبـ نن اراده
و نرمانی جز رسیدن به یگانگی در همسر و با همسر باقی نمـیگـذارد؛ و ایـن ،واالتـرین هدیـهای
میتواند بود که انسان کامل برای همسرش تدارک دیده میتواند!
باید یادنوری نمود که :ننگـاه کـه همسـری شایسـته ،خردمنـد ،دلسـوز ،ارزشـمدار و نزاده و
خواهان اوج مراتب یکتائی و یگانگی ،با در نظر گرفتن اهدافی واال و در جهـت تبلـور گـوهر بهـا
ناپیدای همسر ،چیزی مادی و یا امری اعتباری را از همسر دریغ داشته و او را از پرداختن و مشـغول
شدن و درگیر شدنِِ با نن باز میدارد ،اگرچه ظاهر امر نـوعی بـیمهـری را بـر تـوهم افـراد نپختـه
مستولی میدارد ،اما در واق این «دور کرد» خود هدیهئیست از نوعی دیگر! چرا کـه همسـری بـا
نن مایههای از بزرگی هرگز حاضر نمیشود تا حقارت و اسارت وجـودی همسـر را در برابـر نن
زمینههای ناچیز تحمل نماید؛ در شرایطی از ایندست ،در واق این همسران فرهیختـه ،بـا رهانیـدن و
دور ساختن همسر از زمینههای مادون گوهر وجودی او ،به وی غنـا ،نزادگـی ،امنیـت و نرامـش
برتری را هدیه میدارند! و این ،تشکر و سپاسگزاری را واجب میدارد!
ننچه نمد مؤید نن تواند بود که :همسرگرای عاش  ،جان خـود ،قلـب خـود ،هسـتیِِ خـود را
محل حضور ،تالش و پویائی همسر یافته ،و چنان تلقی میکند که او در این اقلیم فقط برای نن پـا
نهاده است تا همسر «در او» ببالد ،بشکوفد و به کمال ،غنا ،رشد ،نزادگی و نرامش دست یابد! این
امر باعث خواهد شد تا وی بدون توجه به اهدافی زاید ،فرعـی و مشـغول سـازنده ،اجـازه دهـد تـا
همسر ،خود را در او به اوج یگانگی رسانیده و از همة مواهب یگانگی ـ در جهت تبلور و شکوفائی
غنای وجودی و امور مربوط به نن ـ برخوردار گردد.
اینان فقط در موقعیتهائی از ایندست احساس همسرگرائی و یگانگی کرده و باور میکنند که
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به وحدتی بیگانگیبرانداز دست یافتهاند .زیرا که اوج فعال بودن خود را فقط در همـین حـاالت و
موقعیتها مشاهده میدارند .به عبارتی دیگر ،همسرگرای عاش اگر برای زندگانی همسر جائی را
در نظر می گیرد ،خانـة دل اوسـت .چـرا کـه باورمنـد اسـت :هـید مکـان دیگـری درخـور جـان
یگانگیجوی همسر او نمیباشد .از ننروی که در همسرگرائی ،ننچه بطور اجمالی ظهور و سیطره
دارد محبت و یگانگیهائی هست که با رهیدن از خود و سرکشیدنِِ از همسر به شکوفائی میرسد،
پ

این عزیز را مسکن و میوا همان خانة قلب است.
از سوئی چون این نگرش و تالش از دو سوی فراهم نمده و همجهت( )2عمل میکنند ،خانـة

دلهای به یگانگی رسیده به فراخی نور ،به مالحت عش  ،به شـیرینی ایثـار ،بـه زیبـائی نزادی و بـه
شفافیت نرامش خواهد شد.

2ـ یعنی هر دو در جهت شکوفائی محبت و یگانگی عمل میکنند.

باورهای نوازشگر
هوشدار
فرصتهای غریب
محوری هوشربا
توانِِ دهش
حرفت عش
نقش اندیشه
نگرشی علوی

باورهای نوازشگر
هوشدار

همسرگرایان در پرتو تالشـهای خردورزانـه و بینشـورانه ،ایـن واقعیـت مسـلم و انکارناپـذیر را
دریافتهاند که در حوزۀ برخوردهای باهمی ،هر برخوردی حکم ،جهت و اثر وجـودی خـود را ـ
مستقیماً و بدون کم و کاست ـ به عامل بر میگرداند؛ بدین معنا که برخورد عامل از هر جوهر ،مایه،
اثر و جهتی که برخوردار باشد ،همانها را به خودش پ

میدهد.

با این مایة از باور و بینش ،به این نکته تیکید میدارند که :در ایـن جریـان ویـژه ،بـه هـر دیـد و
دیدهیی که به همسر بنگری ،در واق به خود نگریستهای؛ و هر گونهئی که با وی رفتـار نمـائی ،در
واق با جان خود و گوهر هویت خود رفتار نمودهای؛ بطور مثال :هرگاه نسـبت بـه همسـر نگرشـی
ابزاری داشته و او را وسیلة رسیدن به مکنت و قدرت و لذت و ...تلقی نمائی ،در واق این نگرش را
نسبت به خود تحمیل نموده ـ و بدترِِ از نن ـ خود را وسیلة توسل و تمسک به وسیله ساختهای! چرا
که در واق  ،این توئی که به واسطة فقر وجودی و کمال بیعرضگی دست توسل بدان وسیله دراز
کرده و خود را وسیله قرار دادهای! حال ،اگر در راستای همین نگرش ،با او رفتاری ثروتمحورانه،
شهوتمحورانه و ...از خود بروز دهی ،این توئی که خود را ذلیل دست وسیلة ثروت و یـا شـهوت
ساختهای! و این ،مؤید کمال بدبختی ،بیمایگی ،پستی و بیشرافتی است .لذا این باور علوی کـه بـا
نور بینش تییید و تقویت میگردد ،باعث شده است تا اینان بگونهئی به همسر ـ و یا دیگران ـ بنگرند
که میخواهند در عالیترین سطا دانش و بینش و مهرورزی به خود بنگرند؛ و به نحوی رفتار نمایند
که میخواهند مؤید مهرورزانهترین ،خردورزانهترین ،دلسوزانهترین و بینشورزانهترین رفتار ننـان
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نسبت به خود ننان باشد.
این نحوۀ از برخورد ،به دلیل برخورداری از خاصیت انعکاسی و بازپ نمـائی و بـازپ دهـی
خود ،باعث خواهد شد تا عامل و رفتارگر ،به همان میزانی که از مهر یا کینه ،نشنایی و یا بیگانگی،
صمیمیت ،نیرنگ و ...هزینه میکند ،خود نیز برخوردار شده و جزای رفتار خود را «نقـد» دریافـت
نماید! و دقیقاً به همین علت میتواند به عنوان عاملی بازدارنده ـ از ناشایستهها ـ و کشاننده و تقویـت
کننده ـ به شایستهها ـ عمل نموده و در موارد مثبت جان یگانگیجوی همسرگرایان محبتپیشـه را
از نور نوازشگر محبت و زالل عطشزدای یکرنگـی و نشـنایی و همـدلی و همزبـانی و یگـانگی
ماالمال ساخته ،گلهای خوشبختی را شکوفا و شهد گـوارای زنـدگانی بـاهمی را در کـام جانشـان
سرازیر نماید.
دریافت مدلل و مکاشفانة اصل یاد شده مؤید ننست که انسان در برقراری روابط خود ،در واق
و نف

امر ،به انتخاب نحوۀ تقرر و تحق ِِ وجودی خود میپردازد؛ یعنی اگر میخواهد نحوۀ تعیّن

و تقرر وجودی او پالوده و نورانی باشد ،ایثار ،مهربخشیِِ مخلصـانه ،معرفـت و نورانیـت را انتخـاب
کرده و به سوی دیگران پرتاب میکند؛
اگر میخواهد نحوۀ تقرر و تشخص وجودی او بالنده ،بخشنده ،شکوفاکننده ،نوازشـگرانه و...
باشد ،بالندگی ،بخشندگی و تربیت و هدایت به سوی نور و نوازش و پاکی را گزیـده و بـر مبنـای
همانها با دیگران برخورد میکند! و اگر میخواهد نحوۀ تقرر وجـودی او مؤیـد شـکوفاییِِ همـه
جانبه ،مهرورزی بیغرضانه ،پاکی و تعالی فراروانه باشد ،زمینههای مربوط بـه همـینهـا را انتخـاب
نموده و پخش مینماید! و تنها در همین صورت است که نگرش و باور فوق به عنوان عاملی ربانی
و هوشربا ،در زندگانی او نقش بازی تواند کرد و الغیر!
فرصتهای غریب

از ننبائیکه زندگانی هرگز از رویدادهای تلخ و شیرین خالی و دور بوده نمیتواند ،باور نورین
همسرگرایان خردمند برننشان داشته است تا :هر رویدادی را «زمینـه» و امکـانی تلقـی نماینـد بـرای
رهیدنِِ از خودمحوری ،تکروی و بیگانگی؛ و هر موقعیتی را فرصتی بشمارند برای تشدید و تکامل
مهرورزی؛ فرصتی که میتواند همة نارسائیها را به رسایی بدل نموده ،همة ناخالصیها و نپالودگیهـا
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را به پاکی و پالودگی؛ همة انبمادهای نگرشی و گرایشی را به پویـائی و نمـادگی بـرای پـذیرش
تبربههای نوین مهرورزانه؛ و همة احساسهای نگرانی ،دلهره ،بیاعتمادی ،تـرس ،تنهـایی و ...را بـه
نسودگی خاطر ،نرامش باطنی ،اعتماد ،صمیمیت ،یگانگی و ...بدل سازد.
واق مطلب اینست که :توق پا برجائی موقعیتها و ثبات دائمی شرایط و اوضاع نوازشگر امری
وهننلود بوده و هید باخرد واق گرایی توق نتواند داشت تا رویدادها و موقعیتهـا همیشـه مطـاب
میل او قرار داشته باشند .از اینرو ،همسرگرای باخرد ،نگرشها و گرایشهای حیات بـاهمی را طـوری
طراحی و عیار میکند که از دگرگونیِِ رویدادها و موقعیتها ،حداکثر بهرهوری را به نفـ گـوهر
یگانگی بنماید.
این نمادگی ـ که از پشتوانة باوری خردمندانه برخوردار میباشد ـ باعث خواهد شد تا در مواق
متنوع ،همسرگرای متعهد و مهرپیشه ،از زمینههای قابل استفادۀ موقعیتها بهره گرفته ،ببای ننکـه
خود را در گرداب تحوالت رها سازد ،از انرژیها و زمینههای مثبت و ممکن ،کمال بهرهبـرداری را
ه

بنماید .این نحوۀ باور و برخورد ،بخصوص در شرایط و موقعیـتهـایی قابـل توجـه بـوده و از بـار
ارزشیِِ بیشتری برخوردار میباشد که جو غالب بر نگرشهای جامعه را ،نگرانیهای مادی و اعتبـاری
تشکیل داده و افراد ،بیش و پیش از ننکه متوجه رشد جنبههـای وجـودی خـود ـ از قبیـل عقـل و
دانش و ایمان و هنر و اخالق و دیانت و عرفان و عش ـ باشـند ،متوجـه رشـد جنبـههـای مـادی و
تبمالتی و ...میباشند!
به هر حـال ،همسـرگرایان محبـتپیشـه در حـاالتی از ایندسـت ،تنهـا طریـ رسـیدن بـه غنـا،
رستگاری ،نزادگی ،نرامش ،عزت و غیره را در «مهـرورز» بـودن یافتـه و باورمنـد مـیباشـند کـه
بهترین موقعیت برای هر یک از انسانها ننست که خـود جـدولی باشـد تـا از نن زالل محبـت بـه
دیگری میرسد؛ و کانالی ،که نور مهربانی را به حوزۀ زندگانی دیگری منتقـل مـیکنـد .زیـرا ،در
واق و نف

امر ،جدول وجودی فرزند ندمی هرگز و به هید روی خالی بوده نمیتواند؛ حال اگـر

از «مهرورزی» پر نبوده باشد ،از نفرت و بیگانگی و دلهره و احساس تنهائی و ...پر خواهد بود.
از طرفی ،از ننبا که جریان زندگانی را اصالً نمـیتـوان بـا «جریـانِِ همیشـة نفـرت و تـرس و
بیگانگی و »...به پیش برد ،حمالی کردنِِ دائمی این احساسها ،و نیز فشاری که بر حوزۀ باطن تحمیل
میکنند ،خود فرد را به فساد و نابودی میکشاند؛ پ

چه بهتر که اوالً راه نفوذ کثافتهای نگرشی و
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گرایشی را بر این جدول بسته نموده ،زالل محبت و مهرورزی را در نن بـه جریـان انداختـه ،اقلـیم
وجود خود را به بهشتی خدائی بدل ساخته و از خود موجودی خدایگونه بنمایش گذارند.
به هر حال ،همسرگرایان محبتپیشه بر این باورند که در حیات باهمی ،هر برخورد و یا رویـدادی
میتواند زمینه و کانالی باشد برای مهر ورزیدن؛ زمینه و کانالی که ظرفیت عشـ ورزی مـا را «امتحـان
و تعیین» نموده و ما را در برابر انتخابی سرنوشتساز قرار میدهد .بدین معنا که اگر رویداد ناخوشنیند
و رنببار باشد ،به امتحان میزان شکیبائی و استقامت و پایداری ما در برابر نامالیمـات و تبـدیل ننهـا
به زمینههای مثبت پرداخته و نحوۀ برخورد و «پاسخگوئی» ما را در زمینـه بـه ارزیـابی مـینشـیند ،و
ی سـخاوتمدانه ،دهشـگرانه
اگر رویـداد خـوش نینـد و مهرورزانـه ،ظرفیـت و قـدرت پاسـخگوئ ِِ
و فراروانة ما را معین کرده ،میزان اشتیاق ما را برای برنده شدن در امر مهرورزی ـ و در واقـ عشـ
باختن ـ تعیین مینماید.
این تلقی مؤید این نگرش تواند بود که :حتی رویدادهای ظـاهراً نـاخوشنینـد ،از جنبـههـایی
ویژه ،خوشنیند و نموزنده توانند بود؛ یعنی اگر فرد خردمندانه ،ارزشباورانه و مهرورزانه بـا ننهـا
برخورد نماید ،میتواند از برخی وجوه ننها بهرهگیریهای مثبت داشته باشد .از اینرو نف

رویدادها

برای همسرگرایان غناجوی ،ابزار و زمینههایی تلقی میشوند که ننان را در مسیر مهرورزی به میدان
«باختنِِ محبت» و «بیداری» میرسانند!
در باور اینان ،اینها همان چراغهایی هستند که میتوانند نقاط مبهم و تاریک اقلیم باطن ما را ،هم
برای خود ما و هم برای دیگران روشن ساخته ،ما را به توان مقاومت و رنـجکشـی و ظرفیـتهـای
عش ورزی و غیرۀ خودمان نشنا بسازند.
به هر حال ،بر مبنای همین نگرشِِ به رویدادها میباشد که همسرگرایان محبـتمحـور ،ننهـا را
زمینهها و کانالهائی برای مهر ورزیدن تلقی میکنند.
محوری هوشربا

همسرگرایان محبتپیشه معتقد میباشند که رسیدن به درک و لم

خوشبختی و تبربههـای

ناب و انکارناپذیر از شیرینیهای زندگانی باهمی ممکن و میسر نخواهد شد مگر اینکه قبول نمـائیم
که :تا با تمامت وجودمان به سوی یکدیگر نرفته و همة مهر و عش مانرا با اخـالص نـاب بـه سـوی
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یکدیگر جاری نسازیم ،از درک و تبربة خوشبختی و شیرینیهای زندگانی اثر و خبری نخواهیم
یافت؛ و این ،مسللهیی است که تمامی اندیشمندان روی زمین ـ از هر نسلی و در هر عصری ـ به نن
باورمند بوده و خالف ننرا ابراز نکردهاند .هر چند که همة حمقاء خودبین و نابخردان خودمحور و
محبتگریز ،در سرتاسر تاریخ ،عمالً در جهت مخالف نن موض گرفتهاند!
این عاش پیشهگان ،نه تنها هـدف از ازدواج را «عشـ بـاختن ،مهرورزیـدن و پخـش و اشـاعة
زمینههای مختلف محبت» تلقی مینمایند؛ که اصوالً هدف واالی خلقـت انسـان و زنـدگانی او را
همان زمینهها میشمارند.
اینان اساس خوشبختی باهمی را در حضـور و بهـرهمنـدی از زمینـههـای بـیارجـی هـمچـون
«درنمدی بهتر ،شهرتی برتر ،مقامی مهمتر و »...نیافتـه ،بلکـه تبلـور روح یگـانگی را در ایـن روش
جستبو میکنند که :انسان باید از همة این موارد و سایر ظرفیتهای وجودی خود ،در جهت رشد
و توسعه و تعمی مهرورزی بهره گرفته ،مکنت و شهرت و قدرت و ...را وسـیلههـایی بشـمارد کـه
باید ـ و صد البته که باید ـ در خدمت مهرورزی قرار بگیرند .چرا که این نحـوۀ نگـرش و گـرایش
عمالً ننان را از زندان تاریک و کوچـک و رنببـار نگرشـهای دنیـامحور رهـایی بخشـیده؛ از دام
نرزوها و اهداف حقیرانة اسارتبار نزاد نموده و از تنیدن در حوزۀ خرتوپرتهای رنگین بچـهگانـه
کامالً رهانیده است.
طبیعیست که تا انسان به ژرفای این نزادی و نزادگی راه نیافته و از مواهب بشکوهش بهرهمند
نگردد ،هرگز نخواهد توانست گرمای نوازشگر خوشبختی و طعم دلنواز یگانگی را درک نمایـد.
چرا که لذت واقعی و معنیدار زندگانی ،عمالً و عیناً در «نزادی» از دام چیزهای مادون هویت انسان
قرار داشته و تا انسان بر حقارتها پیروز نگردد ،از بزرگیها ،عظمتها ،کرامتها و واالئیها تبربهئی به
دست نخواهد نورد.
این همسرگرایان نیکسیرت بـه خـوبی متوجـه قـانون خوشـبختی گردیـده و بـا همـة وجـود
دریافتهاند که :از یکطرف نظام همسرگرایی با رویکردنِِ بـه خـود و دنبـال کـردنِِ فقـط نرمانهـا و
نرزوهای خود منافات داشته و هر چه خود را بیشتر ببویند او را بیشتر گم میکنند و هر چـه بیشـتر
تالش کنند تا «خود» را مالکش سازند ،بیشتر از دستش میدهند؛ و از دیگـر طـرف ،هـیچک

بـا

جستن و دنبال کردن خود ،از نعمت محبت و احساس پـری و غنـا و کشـف یگـانگی برخـوردار
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نگشته ،و اگر کسی در حوزۀ تالشهای مربوط به ازدواج به خوشبختی رسیده است ،فقط و فقط از
طری گرایش به همسر و دنبال کردن گوهر یگانگی بوده است.
اینان ،رسیدن به کمال اتصال و قلههای هوشربای یگانگی را زادۀ تالشهای باهمی و در جهـت
رویکردن و دنبال کردن همسر میشمارند .چرا که باورمنداند :این مسیر و روش ،درست بهمانگونه
که در طول بودن فرزندان ندمیخوشبختی همسرگرایان را تضمین نمـوده اسـت ،اکنـون نیـز ایـن
توانائی ،کارنئی و ظرفیت را دارد تا اینان را نیز به کمال خوشبختی ـ کـه در ایـن حـوزه عبـارت از
تبربة مراحل و مراتب کمال یگانگی میباشد ـ برساند! و دقیقاً به همین دلیل ،همسرگرایان نیکدل
همة توان و ظرفیتها و تالش خود را بکار میاندازند تـا از طریـ عمـل و تـالشِِ بـاهمی ،کمـال
یگانگی را در زمینة ازدواج تبربه نمایند.
اینان به نیکی دریافتهاند :ننی که به خود روی نموده و خواستههای ـ به اصطالح دلِِ خویش ـ را
دنبال میکند ،ممکن است الیهای از خود را فراچنگ نورد ،اما او را از دست میدهد! و با ایـن از
دست دادن ،بر میگردد به همان موض احساس خالء درونی ،احساسِِ کمبود وجودی و احساس
شرارهزای سیطرۀ تنهائی ،بیگانگی و دوری و !...درست بهمانگونه که دریافتهاند :ننـی کـه بـا همـة
وجود و احساس به همسر روی میکند ،شاید به نحو ناشیانه و خیالبافانهئی الیهئی از خود را گمشده
پندارد ،اما او را در مییابد! و همین احساسِِ یافتنِِ او است که ثابتکنندۀ وجـود و احسـاسِِ یـافتن
خود او نیز میباشد.
برای اینان معیار و میزان ،یافتنی است که بیگانگی ،کمبود و گمکردنی با خود و در خود نداشته
باشد )2(.و این ،فقط در ننبا و در نن موقعیت میتواند سراغ و تبربه شود که هر یـک از همسـران
خـود را در دیگـری ،و دیگـری را در خـود حاضـر و حـاکم بیابـد و الغیـر؛ چـرا کـه اگـر جــان
همسرجوئی ،دیگری را در خود حاضر یافت ،خود را نیز دارد؛ ولی اگر نیافت ،چون خود را ناقص
و تهی و تنها و ...مییابد ،در واق از احساس هستیمندی کامل نیز بیبهره بوده و خود را نیز نخواهـد
داشت.
به هر حال باید با همة وجود خویشتن باور نمود که :بهترین راه رسیدن به خوشبختی در این پهنة
از زندگانی ،از یکطرف برکنار شدن است از هر ننچـه مـیخواهـد خـود را بـه جـای همسـر ،در
2ـ حالتی که نه او را گم می کنند و نه خود را.
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موقعیت همسر و در مقام همسر قالب کند.
روی برتافتن است از هر ننچه میخواهد نقش همسر را فرعـی و غیرمحـوری سـازد ،و خـالی
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
شکوفائی پایدار یگانگی را ضمانت میکنند؛ و پر شدن است از ذوقِِ مهرورزی فعال ،دهشگرانه و
یگانهساز.
این گونة ویژه از برخورد باعث خواهد شد تا هر کدام از همسران سرشار از احساس غنا ،لبریز از
ادراک شادابی ،نشاط و دلزندگی و پربار از اشتیاق بخشیدن ،سرشار کردن و لبریز ساختن دیگـری
بوده و مسیر رشد را تا رسیدن به قلة انفراد عرفانی و ربانی طی نمایند.
توانِ دهش

همسرگرایان محبتپیشه با دقت و شایستگی متوجه این واقعیت ظریف فهـمگریـزِِ تعهـدانگیزِِ
پویاییبخشِِ نرامشدهنده شدهاند که :فقط زمانی به ژرفای اوجمند مهرورزی میتوان رسید کـه
به نحوی معنیدار (نگاهانه ،ارزشمدارانه ،نزادانه و هدفمندانه) از تـوانِِ خودشـکنانه ،دهشـمندانه و
معشوقمحورانهئی برخوردار بود .زیرا اینان با تمامت خرد و بصیرت خـود دریافتـهانـد کـه اشـتیاق
مهرورزی و دلدادگی ،از اشتیاق تصاحب و تملک فاصلهئی به عم مرگ و زنـدگانی داشـته ،بـا
سلطهجوئی و استثمار و ...فاصلهئی به درازای سعادت و بدبختی داشته؛ با توق و طمـ و طلبکـاری
فاصلهئی به ژرفای عش و نفرت دارد .چرا که در تلقی درخشنده و روحنواز اینان مهرورزی چیزی
جز «باختنِِ» عش نبوده و «باختن» چیزی جز نزاد شدن از بند هستیِِ موهوم و اعتباری و زائدههـای
وهمبنیانِِ مربوط بدان و زخمهای چـرکین و عفـن پاگرفتـة از نن نمـیباشـد .و ایـن ،دقیقـاً همـان
جهتگیری ،کنش و «حرفه»یی است که جـز در جهـت ترضـیة معشـوق و تبلـور غنـا ،سـعادت،
نرامش و نزادی همهجانبة او نبوده و نقشی جز پرورش گوهر یگانگی را به عهـده نگرفتـه اسـت.
زیرا که در رابطهای از ایندست ،همسرگرای خردورز با همة توان تالش مـیکنـد تـا دیـوارههـای
منیت و انانیت را فرو ریخته ،از حوزۀ تنگ و تاریک این نیمة وجودی به حوزۀ روشـنیافـزای نن
نیمة دیگر دویده و از این طری  ،هم خود را از بند خود طبیعـی و ایـن احسـاس ظالمانـه کـه« :مـن
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خودم را دارم ،من مالک خود هستم ،در من ملکی و مملوکی هست که مـنش در اختیـار و سـلطه
دارم و »...نبات پیدا کرده ،خود را به عنوان پرتو و یا تکهای از عش کـه فقـط «قابـل بـاختن» و یـا
پرتاب کردن به سوی همسر میباشد ،بدان سو میکشاند؛ هم چنانیکه تالش مینماید تـا همسـر را
نیز به قلههای «نزادیِِ از خودش» و زمینـههـای وهـمبنیـان خـود طبیعـیِِ او کشـانیده در بهشـتی از
نزادگی و مهرورزی و نئینهوار ،در برابر محبت فعال ،فرارونده و دهشگرانة خود قرار دهد.
اینان با همة وجود باور کردهاند که تنها در همچو یک موقعیتی است که میتـوان چشـمانتظـار
جسمیت یافتن و تبلور واقعیت یگانگی بوده و نسبت به فناناپذیری ایـن رابطـه و قـوت اشـتدادی و
فزونی یابندۀ نن ایمانی شاداب و شکوفا داشت .زیرا که در این نوع از رابطه و پیوند هم مـرز تـن و
نیازنماهای نن درهم شکسته شده است؛ هم مرز وهم و نیازنماهای رنگپذیر ،فناپذیر ،از مدرونـده
و ناتوان از نیروی ترضیه و اشباع درهم میریزد؛ و هم دوتا روحِِ مشتاقِِ بصیر خردورز ،یکـدیگر را
در وراء زمینههای محدودکنندۀ تنشزای خردکش ارزشبرانداز دیدار کرده و عمالً همة خویشتنِِ
خویش را به یکدیگر هبه میکنند! دوتا روحی که هدف و نرمانی جز دویدن به سوی یکـدیگر،
افزودن بر یکدیگر و بالیدن از همدیگر ندارند!
حرفت عشق

نگرش و باور همسرگرایان محبتپیشه به «خود و همسر خود» برخوردار از نـوری مکاشـف و
واقعیتنمای و بینشی مطهر و ارزشبار بوده ،در پرتو همین بینش و باور ،از مرز سرمایهها و امکانـات
و ظرفیتهای ـ حتی بالفعل ـ برونذات گذر کرده ،نن گوهر جبلی و فقـرزدای و نن روح الهـی و
غنابار یکدیگر را به مشاهده میایستند؛ مشاهدهئی که برایشان ثابت مینماید که همسرشـان از نظـر
ساختار ذاتیِِ وجود کامل ،از نظر ظرفیتهای واقعاً واال و ناب ربانی بینقص و از نظر ظرفیتهـای
عرفانی و عاشقانه غنامند و سرشار بوده و هیچگونه کسـر ،فقـر ،خـالء و حقـارتی وی را تهدیـد و
تعقیب نمینماید.
از سوئی باز در پرتو همان باور و بینش به این دقیقة ظریفة عزتانگیز رسیدهاند که شایستة هدیه
به همچه یک محبوبِِ کاملِِ رشید غنامند پرجاذبهئی ،هرگز و بـه هیچـروی جـز «نفـ ِِ محبـت و
گوهر عش و نورِِ مهربانی» نتواند بود .طبیعی و بینیاز از برهان مینماید که چون پای هبـه کـردن و
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بخشیدنِِ این نور بیبدیل حیات و گوهر ارزش نابردار زندگانی به میـان نیـد ،همـة وجـود همسـر
مهرورز و سرتاپای او به کانالی بدل خواهد شد که «حرفتی و هنری» جز رسانیدن مهر و عش ِِ بـه
معشوق و فراکشانیدن عاش به نستان پذیرش محبوب نتواند داشت .چرا که در تلقی اینـان :همسـر
کامل است و پر از مهر؛ و برای کامل ،هبه کردن هر چیز دیگری جز مهـر و دلـدادگی و خلـوص
و ...توهینی است هستیبرانداز.
اینان که خود را هم مشتاق محبوب مییابند و هم رهین پذیرش او ،تالش میورزند تا از طری
پرتاب کردن گوهر محبت خود به نستان پذیرش و رضای او ،هم با همة هستی و خلوص به گوهر
یگانگی بیاویزنـد؛ هـم محبـوب را بـه تماشـای هوشـربای ایـن اشـتیاق بـاختن فراخواننـد ،هـم بـه
همسرگرائی ربانی و شایستة خود جسمیت و عینیـت بخشـند و هـم جـان جانـانجـوی خـود را از
بارهای متعفنِِ خودخواهی و خودمحوری ،زخمهای چرکین امتیازطلبیهای تهوعنور و گونههای
متنوع ابزارمحوری و ...سبکدوش ساخته ،با رسیدن به پالودگی و خلوصی شایسته با نور مهرورزی
زینت بخشند.
ننچه در جریان روحنوازی از ایندست و در روند کمالبار نگرشها و گرایشهائی از این قماش،
طبیعی و بینیاز از برهان مینماید اینست که چـون ایـن برخـورد دوطرفـه بـوده و بـه شـدت از نن
جانبداری میشود ،امر تزکیه و تهذیب و تحلیه و رشد و شکوفائی و شکوهمندی و زیبائی و جالل
و ...به طور الینقط جریان داشته و همسران ،در پرتو روح یگانگی و عش به دهشی روحنواز ،از پر
شدن ،نو شدن ،نورانی شدن ،شاداب شدن ،پرنشاط شدن و ...برخوردار بوده ،ننی و کمتـر از ننـی
احساس فقر ،تنهائی ،کمبود و جدائی نتوانند کرد.
نقش اندیشه

دقت در گوهر باورهائی تا این پایه نورانی و دلپذیر مؤید نن میباشـد کـه اینـان بـه شایسـتگی
دریافتهاند که نقش اندیشه و خرد هم در زمینة تبلور ،تداوم و شـکوفائی نرامـش ،شـادابی و ایبـاد
پیوندهای بارور قابل لم

میباشد و هم در زمینة بروز دلهره ،افسردگیها ،کژفهمیهـا و راه رفـ و

دف ننها .زیرا به میزانی که انسان به اندیشه و شناخت درستتری از زندگانی و مقولهها و زمینههای
محوری و ارزشبار ننها دست پیدا کند ،از نرامـش ،نشـاط و امکانـات برتـر و پیونـدهای بـارورتر
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برخوردار تواند شد؛ و به عک  ،هر چه از اندیشه و شناخت درست فاصله گرفتـه و دور شـود ،نـه
تنها از ننچه نمد محروم میگردد که به دام اختاللها ،اضطرابها ،افسردگیها ،بیاعتمادیها ،دلهرهها و
کژفهمیهای بالهتبار گرفتار خواهد شد.
اندیشة سختة سالم پویای نورانی ،توان ننرا دارد تـا انسـان را نزاد سـاخته و بـه اهـداف بـرینش
نزدیک سازد .اما اگر ذهن را بدست وهمیات و تخیالت بیپایه و بیضابطه و برداشتهای وهمبنیان
و تفسیر و تحلیلهای پوچ پندارگرایانه سپردیم ،در برابـر واقعیـتهـای حـاکم بـر هسـتی و جهـان
باهمی ،به شکست مواجه خواهیم شد .بر مبنای همین باور و بینش ،از ننبا که همسرگرایان بخوبی
متوجه امکان بروز زمینههای منفی در زندگانیِِ باهمی خود میباشند ،با درایت و دلسوزی ویژهئـی
متوجه شناسائی نقاط نسیبزا و دف و رف زمینههای مربوطه بوده و از طری فعـال سـاختن خـرد و
بصیرت نورانیِِ خود از بروز بحرانهای بیمعنا جلـوگیری مـینماینـد .چـرا کـه ایـن واقـ نگرهـای
یگانگیجوی به این امر مسلم باور قلبی دارند که در زندگانی باهمی ،تالش برای رسیدن به حسـن
تفاهم و تبلور متداوم نن امری ضروری بوده و در فرایند خود ،امکانـات و ظرفیـتهـای مسـتعد و
نماده را قوت شکوفائی و باروری میبخشد؛ همچنانیکه یقین پیدا کردهاند :مایههای اصـلی حسـن
تفاهم را اعتماد جدی و عمی به همسر ،شناخت همهجانبة الیههای وجودی او و داشتن تصـویری
روشن از اندیشهها ،نرمانها ،طرز تلقی ،نظام ارزشی و حساسیتهای او تشکیل میدهد.
الزم به تذکر میباشد که اینان هرگز مدعی نمیباشـند کـه مـیتواننـد در همـة ابعـاد و جمیـ
شرایط و احوال ،درک واقعی و تصویری بدون کم وکاست از همسر خـویش داشـته باشـند! چـه
اینکار ،حداقل در رابطه با ظرفیتهای شناخته نشدۀ فرزند ندمی کاریست دشوار؛ حال اگر نگوییم:
غیرممکن! با همة اینها تالش اینان بر ننست تا در مواق الزم و ممکن ،متکی به زمینههـا ،نقطـههـا و
عالئمی از شناخت باشند که اوالً روی دل به نور یگانگی نموده باشد؛ ثانیاً نقاط مبهم ،چنـد پهلـو و
تاری را که در جهت سیطره و حاکمیت کژفهمیها و الجرم بیگانگیها و جـدائیهـا قـرار دارنـد
پ

زده و در مسیر تبلور تصویری روشنتر از همسر ،طرز تلقی ،نظـام ارزشـی ،نرمانهـا و غیـرۀ او

قرار داشته باشند ،تا بتوانند این عالمات و زمینهها را در مسیر تفسیر و توجیه احسـن رویـدادها بکـار
گرفته ،در امر گسترش محبت تالش نمایند .چه اینان را باور بر این مـیباشـد کـه :توجیـهگریهـای
احسن و دلپذیر ،طرز تلقیهای کمالبار و رشددهنده ،نتیبهگیریهـای صـبورانة واقـ بینانـه و پشـت
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کردن به توجیهات غرضنلود ویرانگر ،طرز تلقیهای مفسـدهانگیـز ،نتیبـهگیـریهـای وهمـی و
سفسطهنمیز ،خودمحوریها و مطالبات مسخره و ...در امـر پـرورش روح یگـانگی ،تولیـد نرامـش
دوامدار و گسترش و تعمی همه جانبة مهرورزی نقشی انکارناپذیر دارد.
نگرشی علوی

همسرگرایان خردمند ،در پرتو کاوشهای دقی دانشیمردان ارزشباور و انسانشناسان تعالیبوی
دقیقهیاب به روشنی دریافتهاند که :گوهر هسـتی و حقیقـت وجودشـان ،از نظـر تکـوین و خلقـت
کامل و ارزشمند بوده و ـ همانگونه که قبالً هم اشاره شد ـ هید عیب و نقص ذاتـی و خلقـی در او
وجود ندارد .منتها در روند تکامل حیات ممکن است نلودگیهای پنـداری ،گفتـاری و یـا رفتـاری
دامن این موجود عش محور را بگیرد؛ از اینرو ،در موق ظهور و بـروز ایـن نلودگیهـا ،بـه روشـنی
متوجة این نکته میباشند که :ننی که از وی نلودگی و بدی سر زده و ظاهر شده است ذاتاً بد نبوده
است؛ ننی که از وی نارسائی سر بر نموده است ،خود ذاتاً و خلقاً نارسا نمیباشد! و ننـی کـه نئینـة
هوشربای جانش زنگار گرفته و قدرت تابانیدن نور محبت را ندارد ،گناه از خود نئینـه نبـوده بلکـه
این نلودگیها ـ به دالیلی ـ بر وی عارض گردیده و اگر همـت نمـوده و تـالش ورزد ،بـه راحتـی
خواهد توانست نه تنها همة ننها را از اقلیم جان و حـوزۀ زنـدگانی خـود بـرون ریـزد ،کـه خواهـد
توانست ننها را به خوبی ،رسائی ،و زیبائیهای نوازشگر بـدل نمایـد! چـرا کـه اسـاس خلقـت او بـر
محبت بوده و بازگشت به نن ـ از ننبا که همگام و همجهت و مالیم فطرت او میباشد ـ بـرایش
نسان و پرجاذبه خواهد بود!
به هر حال باورهائی از جن

ننچه نمد باعث خواهند شد تـا همسـرگرای خـردورز در مواقـ

نادری از ایندست ،ببای روی بر تابیدن از همسر و پشت نمودنِِ به مهرورزی و تن دادنِِ بـه جهـنم
تنهائی و بیگانگی و ناسازگاری ،و ببای تحمل تلخای خفتبار ،ییسانگیز و رنببار ،بـیمهـری و
بیمایگی ،از بدیهای خود و یا او ،از نارسائیهای خـود و یـا او «و از زنگارهـا» و نلودگیهـای پنـداری،
گفتاری و رفتاری خود و یا او روی برگردانیده ،کمر همت برای حذف و یا تعویض ننها به رسائیهـا
و زیبائیهای دلانگیز ببندد.

اوجگیری
فرارفتنِِ از ...
فرارویِِ معنیدار
راه فراروی

اوجگیری
فرارفتنِ از...

یکی از بدترین مشکلهها در حوزۀ حیات باهمی اینست که :اصل مهرورزی به شکلی بسیار بـد
مورد ادعا و جانبداری قرار میگیرد و به گونة بسیار بدتری از حوزۀ شناخت و ارزیـابی و گـرایشِِ
عملی دور میماند!
اغلب جوانان «گمان» میکنند که هم عش را میشناسند! و هم توان میدانداری در ایـن میـدان
منیتبرانداز را دارند! این در حالیست که عیناً درمییـابیم کـه بـا بـروز یـک حادثـه و امـر بسـیار
بیاهمیتی از همسر میرنبند و دلخور میشوند! و یا نسبت به وی ابراز عصبانیت و نفرت میکنند!
این نحوۀ ادعا و برخورد ،نشاندهندۀ ننست که :نه اینان تا هنوز محبت و ارزش ننـرا شـناخته و
نقش و موقعیت ننرا در زندگانیِِ باهمی فهم کردهاند! و نه هم در جانشان به عنوان بهتـرین سـرمایة
ممکن در حیات انسانی و هوشرباترین تبربه ،ریشه دوانیده است! چه اگر این سرمایه از هستیِِ واقعی
و بالفعل برخوردار میشد ،فرد اصالً نمیتوانست ننرا به پای مسایل بیارزشِِ دنیای زیستشناسی و
اعتباری قربانی کند.
اگر در زندگانی باهمی «عش باختن» یک اصل پذیرفته شده و به عنـوان نرمـانی ارزشناپیـدا
مورد باور قلبی قرار گیرد ،خود با نیروئی که تولید میکند؛ نزادگییی که شکوفا میسازد؛ شفافیت
و شادابییی که پدیدار مینماید و ،...میتواند بـر همـة رویـدادهای دلسـردکننده ،افسـردگیبـار و
رنبشزائی که روی به سوی جدائی ،بیگانگی و تنهائی دارند ،فائ نمده و همه را به نفـ شـکفتن
گوهر یگانگی حل نماید.
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همة واقعیتها در رابطه با این نکتة بسیار دقی و محوری (اصلِِ رسیدن به گـوهر یگـانگی) مؤیـد
ننند که :مرد را «حقیقت و ذات مردانگـی» از خـودش تارانیـده و بـه سـوی زن مـیکشـاند؛ و زن را
«حقیقت و ذات زنانگی» از خودش تارانیده و به سوی مرد میکشاند .چرا که نه مردانگـی بـه تنهـائی
خود را کامل و کافی و ب کننده مییابد و نه زنانگی .و لذا در جستبوی رسیدن به کمال خویشاند!
منتها با روشی که با همة نشنائی برایمان سخت بیگانه نموده و با همـة طبیعـی بـودن و نسـان بـودنش،
سخت غیرطبیعی و مشکل مینماید!
مرد با رویکردنِِ به زن در واق از «خود ناقص» و ناتمام خویش مـیرمـد ،از خـود خـالی فـرار
میکند؛ و خودی نارسا را ترک میگوید تا به خودی کامل ،پر و غنامند دسـت پیـدا کنـد .و ایـن
میرساند که یافتن و پر شدن و غنی گشتن در اثر رمیدن ،فرار کردن و ترک گفـتن خـود پدیـدار
شده و تا نن رمیدن و ...صورت نبندد ،از پر شدن و غنی شدن خبر و اثری نتوان یافت!
از اینرو همسرگرایان مهرورز در هر نگرش و گرایش خود مـیکوشـند تـا پـر ،کامـل و غنـی
شوند .و چون اینکار جز با رمیدن و فرار کردنِِ از خود و هوسهای خود میسر نمیباشد ،خود ـ و در
واق همان خود ناقص بیهوده ـ را وداع میگویند .هر چند که شایسته اسـت اذعـان نمـائیم کـه :در
واق این حقیقت و ذات هر یک از همسران است که در هر نن از طری فرو نهادن خود بـه سـوی
اوج قلة یگانگی و نرامشِِ نوازشگرِِ باال خزیدۀ از نن ،باال میرود.
این فراگذاری و فراروی به طور متداوم و تا همیشه جریان داشـته و همسـرگرایان محبـتپیشـه
هرگز نمیتوانند خویشتن را از حوزۀ پرتالطم نن کنار کشیده و شراب تسنیم یگانگی را از غیر این
چشمهسار مطهر طلب نمایند؛ ایندو ،با هر نگاه مهرورزانهیی که به سوی یکدیگر میکنند ،در واق
از سوئی به خود پشت کرده ،و از دیگر سوی :اوج یگانگی را نشانه میروند؛ و بـا هـر کالمـی بـه
سوی یکدیگر پرتاب میدارند ،تکه و قطعـهئـی از خـود را پـیش پـای دیگـری بـه ایثـار و تفدیـه
میایستند! و این نیست مگر از ضرورت انفکاک ناپیدای «گوهر و حقیقت زنانگی و مردانگی» که
بنابر طبیعت خود ـ چون به تنهائی خود را کامل نمییابد ـ از حوزۀ هستی و تشخص خود به سـوی
دیگری فرار مینماید .با درخواست پوزش باید تیکید نمایم که این تالش و این طبیعت در تحلیـل
نهائی ،حتی در غریزیترین و شهوانیترین نگرشها و حرکات ،وجود داشته و نبشخور اصلیِِ همة
این تالشها را ،همان امر فراروانه تشکیل میدهد .و دقیقاً بر مبنای همین باور است که همسـرگرایان
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مهرپیشه ،نه تنها ریشه و اصل پیوند میان زن و مرد را امری روحانی و فراجسمانی شمرده و باورمنـد
میباشند که چون روح ،امرِِ اعتباری و ظاهری «نرینگی ـ مادینگی» را بر نمیتابد ،ننگـاه کـه مـرد
متوجه «مردانگیِِ» خود شده و باور کرد که واقعاً فقط «مرد» میباشد ،احساس مـیکنـد کـه «قیـد»
مردانگی او را نارسا و در نتیبه فقیر ساخته و الجرم خود را تهی مییابد! و زن نیز.
از سوئی چون میخواهد تا از مرز «نرینگی ـ مادینگی» رهیده و کمال بودن را در خود محقـ
سازد ،به سوی چیزی میتازد و فرار مـیکنـد کـه نن چیـز بتوانـد خـالء و کمبـود وجـودی او را
برطرف نماید.
ننچه در این رابطه به شدت قابل توجه و عنایت شدید مینماید اینست که در این فرایند ،فرد از
طری ِِ «گرفتن» به کمال ،غنا و نرامش دست نیافته ،بلکه فقط و فقط از طری دادن ،از طریـ ِِ «کـم
کردنِِ از خود و به دیگری افزودن» است که نن هدف محق میگردد .از اینرو ،هم از نظر معنوی
و وجودی (از طری رمیدنِِ از خود ،وانهادنِِ خود ،پشت کردن به خود و روی نمودنِِ به طـرف)...
میبخشد و میدهد و هم از نظر مادی .چه در تالشهای جنسی ،اوج لحظـة التـذاذ در گـروِِ لحظـة
بخشیدن ،خالی شدن ،از خودن برون ریختن ،پـر کـردن و ...مـیباشـد .و لـذا اسـت کـه اگـر امـر
بخشیدن و خالی شدن و ...تحق نیابد ،نه تنها تلذذ دچار اختالل شده و زیان میبیند که گونة ویژه و
کامالًًَ معینی از دلزدگی ،ییس ،نفرت ،بدبینی ،سوءظن و ...جان طرف را تیره سـاخته و نورانیـت و
جاذبه و نرامشِِ نهفته در یگانگی کامل را تهدید مینماید!
ننچه در این رابطة ویژه به تذکرش میارزد اینست کـه همسـرگرایان محبـتمحـور ،درسـت
همانگونه که به اصل عش باختن و رهیدنِِ از خود اشتیاقی نتشین داشته و احکام و قوانین غنابخش
نن را گردن مینهند ،با همان اشتیاق و احساس التزام حاضر میباشند تا به احکام سـایر حقـوقِِ امـر
همسرگرایی ،گردن نهاده و مفاد هرکدام از ننها را در حوزۀ زندگانی خود تبلور بخشیده و محقـ
سازند؛ منتها با این تفاوت کـه بطـور همیشـه :از ننچـه دانـی و دارای ارزش دسـت دوم ،سـوم و...
میباشد ،به نفـ ننچـه عـالی بـوده و دارای ارزش دسـت اول در زنـدگانی بـاهمی اسـت ،چشـم
میپوشند؛ به طور مثال :اینان باور نموده و گردن نهادهاند که «ح ِِ همسـر» اسـت تـا نزاد بـوده و از
نزادی خود برای پوشـیدن لبـاس مـوردنظر ،رفـتن بـه جـای مـوردنظر ،بهـرهوری از خوردنیهـای
موردنظر ،مراوده با افراد موردنظر و ...بهرهمند باشد؛ درست به همانگونه که «ح ِِ همسـر» اسـت تـا
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نزاد بوده و از نزادی خود برای کسب فهمی برتر ،عاطفهئی زاللتر و بخشندهتر ،معرفت و دانشی
واالتر ،دلی مهرورزتر و روحی مطهرتر بهرهمند باشد؛
ح همسر استکه نزاد بوده و از نزادی خود برای تهیة خانهئی بهتر ،وسایلی رنگین و چشمنوازتر
و ...بهره گیرد ،درست به همانگونه که ح همسر است تا نزاد بوده و از نزادی خود بـرای داشـتن
زنــدگانیای عاشــقانهتــر ،دلنــوازتر ،دهشــمندانهتــر ،خودگذرانــهتــر ،هماهنــگســازتر ،الفتبــارتر و
نرامشبارتر بهره گیرد! اینان و امثالِِ اینان حقوق و توقعاتی است که همسرگرایان بدانها معتقد بوده و
تالش میورزند تا در حوزۀ زندگانیشان محق سازند؛ منتها خرد و بصیرت برای جان محبتمحور
ننها این نکتة هوشربا و دلکش را مکشوف و مدلل ساخته است که مرتبة وجودی و ارزش واقعـی
و قابلِِ دریافت هرکدام از این حقوق متفاوت بوده و هرگز و به هیچروی «ح نزادی و بهـرهوری
از داشتن دانش و فهمی برتر ،روشنتر ،دقی تر و »...فدای ح داشـتنِِ پوشـیدنِِ لباسـی رنگـینتـر،
چشمگیرتر ،جدیدتر و ...نمیکنند! چرا که ح اولی به گوهر ذات ننها مربوط بوده و بدون داشتن
فهم و عاطفه و محبت و بخشندگی و ...اصالً ندم بوده نمیتوانند؛ ولی بدون داشتن مثالً فالن نـوعِِ
ویژۀ از لوازم ،لباس و ...چرا .این در حالی است که همسرگزینان تملـکپیشـه ،بـه دلیـل بالهتهـای
نگرشی و گرایشی ،به دلیل اینکه در مسیر بیگانگی و جدائی قرار گرفته و به دلیـل اینکـه از تبربـه
کردنِِ عش ِِ فعال و دهشگرانه ـ که فقط با رهیدن از خـود و سـفر کـردن بـه کـوی مهـرورزی و...
ممکن و میسر میباشد ـ میهراسند ،هر زمانی که پای حقوق یاد شـده بـه میـان مـینیـد ،مشـاهده
میشود که با حماقتی ترحمبرانگیز ،حقوق واالی درونذات خـود (دانـش بهتـر ،عاطفـهئـی نـابتر،
خالقیت برتر و شکوفاتر ،دلی پالودهتر ،نزادگییی پرشکوهتر ،ایثاری بیشتر و دلی مهرورزتـر و)...
را فدای حقوق بدوی ،کمارج و برونذات کم مایهیی همچون ح پوشیدن فالن مـد لبـاس ،حـ
داشتن فالن نوع لوازم مادی از مد رونده ،ح رفتن به فالن محل و محفل زودگـذر و ...کـرده ،در
عمل از حوزۀ نورانی یگانگی و محفل قدسی ان

و ...فرار میکنند!

فرارویِ معنیدار

ننچه به شدت قابل تیمل مینماید اینست که :فرارویِِ اینان امری تخیلی و وهمبنیان نبوده بلکـه
امریست واقعی ،انتخابی ،ارزشمدار ،مدلل ،هدفمندانه و در یک کالم :عمیقاً معنیدار .زیرا اینان در
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عین حالی که میدانند از مرزهای جسم و نیازهای اولیة جسمانی گذر کرده ممکن و میسر نبـوده و
نمیتوان بطور کلی از حوزۀ جسمانیات نزاد شده ،عمیقاً معتقـد مـیباشـند کـه :مـیتـوان از مـرز
نرزوهای بیارج و وهمبنیاد جسم ،نیازنماهای مادی و مرتبط با جسم و ...بطور نگاهانـه ،نزادانـه و
گزینشی عبور نموده ،انرژیهای خود را صرف زمینههای فراجسمانی ـ از قبیل دانش و هنر و عرفـان
و عش فعال استعالئی ـ نمود .و اینکار یعنی با حفو مرتبة جسم و نیازهای جدائیناپذیر نن ،گذر از
زائدههای جسمانی را وسیلة تبلور ظرفیتها و امکانات هوشربا و استعالئی روح نمودن و از طریـ
توجه به روح و واالئیهای نن ،به نوعی یگانگی راستینِِ معنوی و روحانی رسیدن.
الزم به تذکر است که این فراروی به سوی یگانگی ،غیر از گرایشِِ منفی و دردانگیزی اسـت
که برخی از «همسرگزینان» هویتباخته پیشه ساخته ،یا بواسطة نداشتن ایمان و اعتقاد به خود ،عمالً
خود را به هستیِِ دیگران «نویزان» مینمایند و یا به دلیل از دست دادن اسـتقالل فکـری و عملـی و
نداشتن تبربههائی قابل اطمینان به زمینههای متعالی ،هـم کـنشِِ ارادی و عملـی خـود را از دسـت
میدهند و هم از دیگران را! و مثالً از همسر خود توق دارند تا در زمینهها و ابعاد مختلف زندگانی،
ننانرا همچون کودکی ناتوان یاری و مددکاری نموده ،و در صورت نیافتن و کسب نکردن چنـین
یاریهائی ،همه را به بیمهری متهم مینمایند!
اینان که بطور ناشیانه ،غیرمدلل و پندارگرایانهئی خود را تنها ،تهی ،قابل تـرحم ،فقیـر و نیازمنـد
مییابند ،نه برای فعال ساختن جریان محبت خود ،بلکه برای پر کردن خالء وجودی و فقر رنببـار
خود ،به دنبال همسر دویده و او را عمالً «وسیلهای» برای رف فقر وجودی خود قرار میدهند! و این
یعنی :با نیمة دیگر وجود خویشتن برخوردی ابزاری نمودن!
تلقی و ارزیابی اینان از امر ازدواج بر مبنای اصل «رف نیازها و تیمین خواستههای فقط خودشان»
قرار داشته و در کلیة شرایط «اصلِِ :چه گیر من مینید؟!» نگرشها و گرایشهای تحقیرکنندۀ ننها را
شکل و رنگ میدهد! اینان عمالً و بالفعل ،امر ازدواج را نـه بـرای رسـیدن بـه «یگـانگی و شـهود
وحدتی هوشربا و جدائیبرانداز» خواسته ،بلکه با کمـال وقاحـت و دنائـت ،نن را وسـیلهای بـرای
بنمایش نهادنِِ امتیازهای وهمبنیان خود ـ که عمالً و بالفعل در جهت جدائی و برای تثبیت و تحکیم
و تداوم جدائی ،فعال شده است ـ مورد توجه قرار میدهند!
نگرش و ارزیابی اینان از امر ازدواج به شکل خبالتبـاری بـر محـور رفـ نیازنماهـا ،پـر کـردن

همسرداری و همسرگرایی ( اوجگیری ) 21  ..................................................................................................................................................

خالءهای وهمی ـ اعتباری ،رهیدنِِ از جریان تحقیرهای متنوع و ...قرار داشته و برنننـد تـا از طریـ
نویختن به «اسم و رسم دیگری ،مقام دیگری ،ثروت دیگری ،وجهة دیگری ،دلبـوئی دیگـری،
پرستاری دیگری و »...خود ـ و فقط خود ـ را از زیر شالق نن همه فقر و بیخـودی و حقـارت و...
رهائی بخشند!
این در حالی است که این تبهروزگاران اصالً نمیداننـد کـه :ایـن رویکـرد تالشـیزای ،جهتـی
ویرانگرانه ،تخریبی و جدائینور( )2داشته ،هم همسرش را به عنوان وسیلة تحقـ نیازنماهـای خـود
مورد بهرهکشی و الجرم تخریب قرار میدهد! هم خودش را! چرا که در این نگرش ،همسرگزینِِ
فاقهزدۀ هویتپریش ،به گوهر وجودی خود و همسر خود توجه و گرایش نداشته بلکه همة توجه
و تالش او معطوف چیزهائی است که از ناحیة همسر میتواند عایـد وی گـردد! چیزهـائی کـه بـه
مصرف رسیدن و الجرم تخریب شدن از عم طبیعت ذاتیِِ ننها سربر کردهاند! زیرا :اصلِِ نگرشِِ
ابزاری داشتن به همسر ،چون عمالً هویت او را از مرتبة انسانی تنـزل داده و در مرتبـة اشـیاء و امـور
قرار میدهد ،خود به نفسه ،تخریب عالیترین و شریفترین و عزیزترین بعد وجودی او میباشـد،
در ثانی ،از ننجا که همسر را برای «گرفتن از وی» و الجرم کاهیدنِِ از وی برمیگزیند ـ و نه برای
بخشــیدنِِ بــه وی ـ عمـالً او را در موضـ مصــرف و تخریــب قــرار داده ،حرمــت ،ارج و عــزت
وجودیش را به ریشخند گرفته و پایمال مینماید .همانگونه که چون این نگرش و گرایش بر محور
«امتیازگرائی» قرار داشته و طرف با بالهتی رسوائیانگیـز تـالش مـینمایـد تـا خـود را «همسـردار»
(صاحب و مالک همسر خود) تلقی کرده و ممتاز معرفی نماید ،عمالً به تخریب و تالشـیِِ هویـت
«هردو طرف و اصلِِ گوهر یگانگی» منبر خواهد شد!
راه فراروی

همسرگرایان در پرتو نگرشها و در سایهسار گرایشهای لطیف و دقی بزرگواران عالم بخوبی
متوجه شدهاند که :یافتن و برخوردار شدن از زندگانی بیبدیل و سـکر حکمـتجـوشِِ یگـانگی
دقیقاً در گرو توجه به ظرایف ،لطایف و زیبائیهـای هوشـربای کارهـای ظـاهراً معمـولی ،عـادی و
2ـ ننهم از بدترین و شکنبه بارترین گونة ممکن نن ،یعنی در کنار هم بودن ولی از هم نبودن ،با هم نبودن ،همدیگر را
نپذیرفتن ،احساس همزبانی و همدلی نکردن و...
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طبیعی است! هرچند که برای «انسان» هید امر و هید کاری معمولی و طبیعی نتواند بود! چرا کـه او
خود را انسان و کارهای خویشتن را انسانی قلمداد مینماید.
به هر حال ،اگر خوب دقت شود :ننچه در نظر اول بسـیار زیبـا ،بسـیار دلکـش ،بسـیار عـالی و
ظریف و در یک کالم «غیرمعمـول ،غیرعـادی و غیرطبیعـی» مـینمایـد ،در واقـ از درون همـان
معمولی و عادیها میجوشد! منتها ،عادییی که بصورتی دقیقهیابانه ،ظرافتیابانه ،زیباشناسانه و در
ج

عین حال بخردانه مورد توجه قرار گرفته اسـت! مـثالً همسـرجوئی در نظـر اول ،امـری معمـولی و
طبیعی مینماید ،اما این امر که :دلدادهئی با همة هنرمندی و اشتیاق صمیمانه ،همة دروازههای وجود
خود را به روی دلدار میگشاید!
اینکه او را در ژرفای قلب خود جای میدهد!
اینکه به جریان شکوفایی خواستههای او ـ ولو به هر قیمت ـ جواز ظهور و عبور صادر میکند!
اینکه خود را از یاد برده و با همة عالقه و توان به سوی او پرتاب مـیکنـد! و ...واقعـاً همـة ایـن
موارد غیرمعمول میباشند ،نیا از درون همان امر ظاهراً معمولی نمـیجوشـند؟! اینکـه هـر مـادری
فرزند خود را شیر میدهد و میخواهد ،در عین حالی که بسیار معمولی و طبیعی مـینمایـد ،بسـیار
غیرعادی هم است.
به هر حال ،همسرگرایان بخـوبیمتوجـه شـدهانـد کـه در حیـات بـاهمی هـید امـر بـیارزش،
بیحرمت ،بیقدر و معمولی وجود نداشته و شایسته است تـا بـا توجـه جـدی و پریـدن بخردانـه و
هدفمندانه به ظرایف و لطایف و زیبائیهای مضـمر در زمینـههـایی کـه ظـاهراً معمـولی و طبیعـی
مینماید ،عظمت ،شکوه ،جاذبه و واالئیهای غیرعادی را تبربه کرد .اینان متوجه شـدهانـد کـه در
مسیر یگانگی ،این سنگهای بزرگ نمیباشند که پای را مینزارند ،بلکه دقیقاً همـانهـاییانـد کـه
ظاهراً ناچیز و معمولی و عادی به نظر میرسند! و این خارهای درشت نیستند که زخمش میزننـد،
بلکه همانهائی هستند که به تهمت معمولی بودن گرفتار نمدهاند!
واق امر اینست کـه :حفـو احکـام و نداب درسـت شـده و هیبـت پیـدا کـرده ،چـون خـود
بیاحترامی را بر نمیتابند ،کاریست «خودبخودی و اثر ناپیدا»؛ لذا هنـر همسـرگرایان دقیقـهبـین در
اینست که با همة هوش و اشتیاق متوجه حفو حرمت و حریم احکـام و ندابـی هسـتند کـه بظـاهر
معمولی و عادی مینمایند.
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اینکه به همسر دستور داده شود :برایم نب بیاور! غذایم را بپز! بچهام را شیر و پرورش بده! در را
باز کن و!...
اینکه همسری بدون توجه به روحیة همسر و وضعیت حاکم بر ذهنیات و عینات او ،پـای خـود را
به سویش دراز نموده و یا جلو او ـ به استقبال بلند نشده! و یا با او ،با صدایی حرمتشکنانه و ارجزدایانه
گپ بزند!
اینکه از بستگانش ـ ولو که نه خوبند ـ احترام نشده و بدگوئی شود!
اینکه به جای گفتن از رسائیهای همسر و بستگانش ،به نارسائیها توجه و پرداخته شود ،همه نـزد
عدهئی از ...عادیها و معمولیها! مینمایند! اما شـکوفائی زهـرنگین امـور و نثـار غیرعـادیهـا را
پرورش میدهند!
و دقیقاً بر مبنای همین مایة از باور و بینش است که :همسرگرایان محبتپیشـه خـود را موظـف
مییابند تا به امور جزئی و زیبائیها ،ظرافتها و لطافتهائی که در امور متنوع زنـدگانی نهفتـه بـوده ـ و
ممکن است که مورد عالقه و توجه همسر باشد ـ توجه داشته و برخوردی واقعـاً غیرعـادی داشـته
باشند! اینان در زندگانی شعار عملیشان اینست که :امور ظاهراً ساده و معمـولی را جـدی بگیـر تـا
ننچه واقعاً غیرمعمولی (ملکوتی و ربانی) است تحق پیدا کند!

گوهر یگانگی
برهانی ملموس
دقیقهای دلانگیز
هنری رنگگریز
کنشی عبادی
اقلیم بالندگی
گوهر خوشبختی
واسپاری فعال
حفو تشخص

گوهر یگانگی
بررسی بینشمندانة امر ازدواج مؤید این واقعیت عینی و انکارنابردار میباشد که :این امر در ذات
خود نوعی رهیدنِِ از خود ،نوعی نزادی از خود ،نوعی دیده بسـتنِِ بـر خـود ،نـوعی گـریختنِِ از
خود ،نوعی مییوس بودنِِ از خود ،نوعی ناباوریِِ به خود ،نوعی خالی یـافتنِِ خـود ،نـوعی غریـب
یافتن خود ،نوعی فقیر و نیازمند یافتنِِ خود ،نوعی ناقص و نارسا یافتنِِ خود( )2مـیباشـد؛ همانگونـه
که از دیدگاهی دیگر ،دقیقاً گونهای از فرار کردن ،دویدن و سر برنوردن از نوعی کمال ،از نوعی
باروری ،از نوعی نزادگی ،از نوعی خودباوری ،از نـوعی دیـدهوری و بینـائی ،از نـوعی احسـاس
اعتماد و امید ،از نوعی سرشاری ،از نوعی نمایش ویژۀ هویت و ...میباشد.
به عبارت دیگر :جلوۀ واقعی و انکارناپذیر این امر فقـط زمـانی ممکـن اسـت تحقـ یابـد کـه
ال مبهـز و برخـوردار از ویژگیهـای یـاد شـده بـوده و فـرد ،در
حرکت هرکدام از دو طـرف عمـ ً
ال در بطـن تبربـه و
تبربهئی عمیقاً درونی و اشراقی ،نن ها را واجـد گردیـده باشـد .زوجـین عمـ ً
رابطهای از همانگونه که نمد بسر برده و خود ـ از دیدگاهی ویژه ـ به غیر از نف

همان رابطه نتوانند

باشند؛ هرچند که خود نتوانند همچـون فیلسـوفان حرفـهئـی ،از نن موقعیـت ویـژۀ وجـودی خـود
تعریف و یا تصویری روشن ارائه دهند .و این طبیعی است ،چرا که این موقعیت ویـژه ـ همانگونـه
که اشاره شد ـ به دلیل فراتر رفتن از یک حدِّ وجودی (حوزۀ ناب عقالنی) و یگانـه شـدن بـا کـل
هستیِِ فرد ،از قرار گرفتن در زندان مفاهیم و صور بیانی ابا داشته و خود بـه نفسـه ،برهـان وجـودیِِ
2ـ خودی که قبل از روی نوردنِِ صمیمانه و بخردانه به نن امر ،عمالً حضور و ظهور دارد.
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خود می گردد .از اینرو ،جز از طریـ قـرار گـرفتن در مـتن همـان موقعیـت وجـودی قابـل انتقـال
نمیباشد.
در این رابطة ویژه ،ننچه عمالً «وانهاده» میشود همان «خـود»ی اسـت کـه هسـتی ،معنـا ،غنـا،
نرامش و غیرۀ خود را در دیگری مییابد؛ ننهم نه به گونهیی که :همة این واالئیها را برای خـود و
در «عالم انفصال» ببوید! بلکه بدانگونه که همه را در متنِِ ظهورِِ همان پیوند و پویائیِِ همان رابطـه
جسته ،و در بیرون از نن ،قابل تحق نمییابد؛ و این یعنی :خود را بـه دیگـری سـپردن ،خـود را در
دیگری یافتن و خود را بدون دیگری گم کـردن! دیگـری کـه هرگـز بـرای خـودش و در عـالم
جدائی ،معنایی نداشته و جز در متن حضور و تقرر و تحق همان پیوند ،قابل تصور نمیباشد .و این
مؤید ننست که در این رابطة ویژه ،موقعیت وجودی هر یک از همسران به شـکلی کـامالً عینـی و
قابل دریافت ،فاقد هرگونة ویژه از احساسِِ خودی ،احساس قدرت خودی و احساس دارایی برای
خود بوده و جز تشخص و تبلور گونهئی از یگانگیِِ غروربـار و فرارونـده در نن یافـت و دریافـت
نمیشود! یگانگی و وحدتی که با هرگونه تصور «انفصالِِ» یکی از طـرفین ،در حـال سـتیز بـوده و
هستی و حضور خود را در بطن همان گرایشی میداند که برخوردار از ویژگیهای ذاتیِِ امر ازدواج
میباشد.
تحق این امر (ازدواج وقتی در مرتبة کمال خود باشـد) در عمـ هسـتیِِ هریـک از همسـران،
ابتهاجی کامالً ویژه و منحصر به فرد به وجود مینورد که هرگز حاضر نمـیشـوند کـه نن ابتهـاج
نوازشگر و هوشربای را به چیزی کمتر و کمارجتر از نن معاوضه نمـوده و دسـت از نن موقعیـت
ی کامـل) بردارنـد ،چـرا کـه در ایـن موقعیـت ویـژۀ
ویژۀ وجودی (همدلی ،هم کنشی و همداستان ِِ
وجودی ،هر کدام از همسران ،از حوزۀ وجود فردی خویش ـ اعم از جسمانی و روانی ـ فرار کرده
و فراتر رفته و با حل شدن در هستیِِ دیگری به نوعی از یگانگی دست پیدا مـیکنـد! و ایـن یعنـی:
رهیدن از بیگانگی و دوگانگی و رسیدنِِ به یگانگی .چرا کـه در ایـن فراینـد ،هرگونـه احسـاس و
پندار بیگانگی و دوگانگی عمالً به شور و شوقِِ رسیدن به یگانگی بدل میشود؛ ننهم تا ننبـا کـه
پندار دوگانگیِِ جنسی (مرد ،زن؛ نرینه ،مادینه) و وهمی ـ اعتباریِِ «خود» و «او»« ،من» و «جـز مـن»
و ...در جوهر تالش برای رسیدن همه جانبه به یکتائیِِ کامل ،حل و فانی میگردد .هم از اینروست
که در لحظاتی ویژه و از ایندست ،هرکدام از همسران ،با همة توان و تالش برنن میباشند تا خـود

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

را در دیگری گم کنند! حل کنند ،و یکی کننـد و !...و ایـن ،هـم در تـالشهـای جسـمانی ننهـا
مشهود است ،هم در تالشهای روانی ننان .و لذاست که اگر خوب دقت شود ،تالشِِ هر کدام ـ به
صورتی کامالً طبیعی و منطب با منط ذاتیِِ حیات ـ برننست تـا از خـود چیـزی ببخشـد ،بکاهـد و
برون دهد و از طری همین کنش ،بر دیگری بیفزاید .و این یعنی ،از یک طرف خـود را عمیقـاً در
ایثار ،در بخشیدن ،در از خود سفر کردن و تهی شـدن و رهاشـدن و ...یـافتن! از دیگـر طـرف ،در
سرشار کردن ،غنی ساختن و بارور کردنِِ دیگری ـ که جز جلوۀ نخری از هستیِِ خود او نتواند بود
ـ یافتن! و از سوئی ،حقیقت و اصل هستی ،تشخص و حضور فعال و معنادار خـود را در کلیتـی بـه
جستبو نشستن که خود چیزی جز رهایی از خـود ،جـز بخشـیدن و غنـی سـاختن ،و نیـز جسـتن
خویش در جلوۀ ظاهراً برونی خویش نمیباشد!
اینگونه بودن ،به دلیـل فـرا رفـتن از حـوزۀ تبربـههـای بسـیار سـطحی و معنـاگریز حیـوانی و
احساسهای خام و یک طرفة محبوس در زمان ،مکان و زبان و اغراض اعتیـادجوش فـردی ،عمـالًًَ
خود را از دسترسِِ تبربة اشراقی و هوشربای ننانی کـه از ایـن رابطـه «اصـلِِ مالکیـت»( )2را دنبـال
میکنند ،دور نگهداشته و حتی از تن در دادن به احکام و روابط تفسیری ـ ولو که در حـد شـرع و
تفسیرهای ظاهراً عالمانه و ...ـ ابا میورزد .چرا که حقیقت وجودی این امر ،امری ذوقی و دریـافتی
میباشد و نه گفتنی و شنیداری؛ و همه میدانیم که امور ذوقی و اشراقی ،به دلیل لطافـت وجـودی
خود ،تاب احکام و مقررات فکری ـ که بیشتر با مفاهیم اشیاء و امور سروکار دارنـد و نـه بـا گـوهر
حقیقت ننها ـ نبوده ،نه در زنبیر مقولههای فکری گرفتار مینینـد و نـه در چوکـات مقولـههـای
بیانی .یعنی اگر کالم متعرض به جلوهای و جنبهای از جلوات وجودی این امور میگردد ،در واقـ
خود کالم ،عذر تقصیریست در پیشگاه حضرت ذوق و اشراق! و ادعای سراپا افتخارِِ اینکه :دریـن
جا زبان بیخودی مدعاست!

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

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

امور غیرمادی ،نمیباشد؛ چرا که در امر «گزینش» حداقل باید سه امر (گزینشگر ،فعـل

ِِگزینش و گزیده شده) تحق پیدا کنند .و این ،مؤید ننست که گزینشگر ،نقش محوری داشته و
گزیده شده ،اصالت و موض محوری خود را ـ به نف موضعی ابزاری ـ از دسـت مـیدهـد! و ایـن
یعنی« :او برای» این! و این ،خالف منط ذاتیِِ ،حیاتی و متناقض با منط همسرگرایی است .چرا که
در این امر ،اگر گزینشی هم در کار باشد «گزینش رهایی» از گزینش است .زیرا که نف

عمل در

واق  ،بخشیدن است()1؛ پرکردن است ،غنی و سرشار و شاداب و سـرافراز کـردن اسـت؛ بـر خـود
دیده بستن است؛ از خود مالکیتزدائی کردن و بلکه به مفهومیکامالً ویژه ،هسـتیزدایـی کـردن
است برای تحق هستی و هویتی برتر!
به عبارتی ویژه ،همسرگرائی گونة کامالً خاص و معینی از فراروی است که در صق امر استعال ـ
وقتی در کمال پویائی قرار دارد ـ و فرا رفتن قرار گرفته است .لـذا هـر وقـت بخـواهیم تـا نن را مـورد
تحلیل و تفسیر بیانی قرار دهیم ،نه تنها باید از خود نن برون شویم و فاصله بگیریم ،بلکه الزم اسـت تـا
از مرتبة باال و واالئی که بساطت وجودی او قرار دارد فرود نمده و با کمک دستگاه مفهـومسـازی و
قالبپردازیهای مربوط به تفکر و سپ زبـان ،او را در قالـب افکـار و عبـارات محبـوس و محـدود
نمائیم .روشن است که این ،هرگز نن ـ به مفهوم دقی کلمه ـ نتواند بود.
به هر حال ،همسرگرای تعالیبوی به دلیل اینکه :از سوئی خود را به عنوان انسـان (= موجـودی
برتر) شناخته و بر امکانات وجودی ،ظرفیتهای بیبدیل علـوی و اسـتعدادهای بشـکوه فراطبیعـی
خود نگاهی داشته؛ و از دیگر سوی :چون با پینمدهای بسیار گرانسنگ گرایش به این ظرفیتها
و پینمدها و بکارگیری این استعدادها و ...نشنائی بهـم رسـانیده و خـود را بـا جهـت شـکوفائی و
معنیدار منط حیات باهمی همسو نموده است ،تالش میکنند تا بطور مداوم تسـلیم اصـلِِ برکتبـار
منط ِِ تعالی حیات و بناگریز ،اصل فراکشانندۀ همسرگرائی باشد .چرا که باورمند است :قانونمنـدی
2ـ هم +سر +گرایی.
1ـ نن هم بخشیدن خویش به عنوان یک طرف نن کلِّّّ یگانه ساز!
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این منط  ،ضامن اصلِِ فراکشانندۀ حیات و هویت ،ننهم تا رسیدن به مرتبة یگانگی و بهرهوریهای
چند ساحتی ،از ظرفیت ها و امکانات موجود در ایـن امـر بـوده ،انسـان را از لغزیـدن بـه دام زیانهـا،
دلهرهها ،تنهائیها و ...صیانت میکند .و این یعنی از مسیر کمال خـود اسـتقبال کـردن ،از شـکوفاییِِ
امنیت خود دفاع کردن؛ شادابی و نشاط وجودی خود را نبیاری کردن ،گسـترش و ژرفابخشـی و
بالندگی و نرامش همهجانبة خود یاری رسانیدن.
اگر ننچه را نمد ،مبین منط درونی و وجودی این امر به حساب بیاوریم ،بایـد بـا همـة وجـود
اذعان نمائیم که :هرگاه فردی در جهت خالف این منط و احکام تعارف نابردارش عمل کرده و
مثالً بخواهد فقط خود را ـ به عنوان یکطرف این امر هسـتیمند ـ ببـای مـتن و نفـ ِِ اصـل پیونـد
گذاشته و یا چیزی غیر از متنِِ غنابخش و معنی دهندۀ پیوند را هدف قرار دهد ،در واقـ  ،عمـالً در
مسیر جدایی ،بیگانگی ،تبزیه ،تخریب و تالشی عمل خواهد کرد! و این را نفتهـای بیشـماری در
حوزههای گوناگون میباشد که همه ،با برخی از مظاهر نفرتانگیزش نشنائی دارند.
دقیقهای دلانگیز

اگر با دقتی ژرفبینانه ،نرمانمحورانه و شایستة یک هستیشناس به فرایند وجودی پدیدههای
ملکی و مُلکی عطف توجه نمائیم ،متوجه این دقیقة دلانگیز توانیم شـد کـه :همـة اینهـا از «خـود»
(خود محدود نمودی) به جز خود (اویی شایستة گـرایش و روش) مـیدونـد! بـه جـز خـود فـرار
میکنند؛ به جز خود پناه میبرند؛ به جز خود تکیه میکنند؛
همه ،خود را در حال وانهادن میباشند! همه از خود میگریزند! همه از خود مـیکاهنـد! همـه
خود را تهی میدارند! همه خود را میبخشند و همه روی به سوی دیگری دارند!
این دقیقه از قدرت و شمولی برخوردار میباشد که اگر با دقتی شایسته ـ حتی ـ به حیوانیترین
و شرفسوزترین رابطههای «همسرداری و جنسی» نظر افکنیم ،متوجه خواهیم شد که :این حکم به
نف «اویی» وهمی ،خیالی و اعتباری جاری میباشد!
گوئی که این موجودات چیزی به جز همان گوهرِِ رهیدنِِ از دوگانگی ،بیگـانگی و جـدائی و
رسیدنِِ به یگانگی نمیباشند! گوئی عین همین دوشاند! یک وضـعیت و حالـتانـد! یـک روشِِ
همیشه جاریاند! یک رابطة وصفنابردار و یا عین همان رابطاند! رابطهای که :خـود ،جـز فـرارِِ از
خود و دوشِِ به او نمیباشد!
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هرچند که :این «او»ها ،در هر مرتبهای از مراتب وجودیشان فرق میکنند! و درین رابطه نیز ،در
هر موطن و مرحلهئی ،هر یک از فراروندگانِِ از خود ،به سوی «اویی» ویژه مـیگریـزد! اوئـی کـه
فقط میتواند در جلوۀ یگانة همان موطن و همان مرحله؛ حضورش را اعالم و اعالن نمایـد! اویـی
که هرگزش نمیتوان در زندگانی بخردانه و فراروانة باهمی جز در همان نیینه (نیینة یگـانگی) بـه
نظاره نشست!
نف

این تالش هم فرد را به گونهئی از نشاط ،شادابی و خرمی میرساند کـه بسـیار شـیرین و

مطبوع میباشد؛ هم به گونهئی از نزادگی .به طوری که از نن پ

چنگال دلهرههای وهمی ،ناخن

ناامنیهای اعتباری و تلخیهای حقارتمایه و عقدهبنیان خیالی بدانها نمیرسد .چرا که همـة ننهـا
از :دربند خود بودن ،از احساسِِ منیت کردن ،از برای خود خواستن ،از به سـوی خـود دویـدن ،از
احساس ضرورت خود بودن و نتایج و تبعات ننها ـ همچون احساس ضـرورت مالکیـت کـردن،
احساس ضرورت محور بودن و ...ـ پدیدار میشوند! و که نمیداند که مایه و پایه و نبشـخور همـة
این مقولههای توهینانگیز اوهام ،تخیالت ،کژفهمیهای بدبختیزای و زمینههای گزندۀ اعتباری و
عقدههای حقارتبار نمیباشند؟!
این در حالی است که شرط اصلی و اساسی همسرگرایی :رهیدن از خود ،خالی شدن از خـود
و دویدن و حل شدن در نن کل یگانهساز میباشد ،که همسرگرایان محبـتپیشـه در مـتنِِ رهـائی
از خود و دویدن به سوی نن دیگری سراغ داده و جسمیت میبخشـند؛ تـا در پنـاه نن نزادگـی و
سایهسار نوازشگر نن دیگرگرائی ،سر از نشنائی و یگانگیای درنورند که شایستة مرتبت وجودی
ننان است.
هنری رنگگریز

هنر هوشربای همسرگرایی در« :با همسر زیستن»« ،برای همسر زیستن»« ،در همسر زیسـتن» و...
میباشد .تا اینگونة ویژه از زندگانی بتواند «عش به فرا ،فراتر رفتن ،خدایگونه شـدن و بـه یگـانگی
رسیدن» را در هستی و حضور هرکدام از همسران متبلی سازد.
در این رابطه ،هر کدام از اینان تالش میکنند تا با رهیدن از خود ،خالی شـدنِِ از خـود و ...نیـز
با افزودن جنبههای وجودی دیگری ،نن عش  ،نن واالئی و نن یگانگی را در دیگری متبلی سازد.
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و این یعنی تالش برای زدودن ،پالودن و از میان بردن هر ننچه به این یگانگی و عش و فراروی و...
زیان میرساند.
باید به تکرار متذکر شویم که :مراد از گم شدن ،انکار فردیت و نفی هویت و شخصیت کاملـه
نبوده بلکه مراد ننست که :هر جا پذیرش دگرگونی در رفتار ،گفتار ،انتخاب ،واگذاری ،تییید ،رد
و قبول و غیره ،فردیت راستین و معنیدار انسان ـ و نه انانیت حماقتبار موجودی دوپا ـ را تهدید نکرده
و به عک

در جهت رشـد و گسـترش نن ،و در نتیبـه ،در جهـت تقویـت ،شـفافیت ،لطافـت و

شکوفائی برکتبار گوهر یگانگی قرار داشت ،انسان با کمال صمیمیت و خوشبینی و ...تغییر را پذیرا
شده ،از موض قبلی خود ناپدید (گم) شده و خود را در موض کمالمند جدید به تماشا گـذارد .و
این یعنی :گم شدن در ارادۀ فراروندۀ همسر و خواست غنامند ،کمالبار و شکوفا سازندۀ او.
واق امر اینست که همسرگرایان مهرپیشه ،فقط از طری پذیرشِِ همین روش اوالً به فردیتی برتـر،
فعالتر ،پربارتر ،و پرجاذبهتر دست پیدا میکنند! و ثانیاً بـه گونـهئـی از همـدلی و یگـانگی دسـت پیـدا
میکنند که به اشکال و صور متنوع تنهائی ،بیهمزبانی و بیگانگی خط بطالن و نابودی میکشد.
به عبارت دیگر :ننچه تداوم همیشه شکوفای یگانگی همسرگرایان را تضمین میکند این نکتة
دقی عملی میباشد که :اینان با همة صمیمیت ،اشتیاق و نیرومندی متوجه رشد نیمة دیگـر خـویش
میباشند .و این امر ،هم خود ننانرا از توجه به خود تنهای نارسا باز میدارد؛ هم از دام این احسـاس
نزادشان میدارد که« :خود» را در «کنار» همسر مشاهده نمایند! چه در این احساس ،هنوز بقایایی از
انیت و انانیت وجود دارد! در حالیکه همسرگرای گم شده در محبوب غرقِِ در وی بوده و مستغرق
را از خود خبری نمیباشد!
ننچه طبیعت ذاتیِِ چنین روشی بگونة ضروری و حتمی از خود تبارز میدهد اینست کـه :ایـن
دستة از همسران یکدیگر را شکوفا سازند! یکدیگر را از بند هرننچه مادون گوهر یگـانگی اسـت
نزاد کنند! یکدیگر را به گونة حیرتجوشی از امکانات علوی و ربـانی وجـود بهـرهمنـد و بـارور
سازند! و برای جان یگانگیجوی یکدیگر عزت و احترام و طراوت و طهارت و جالل و زیبائی و
شکوه و غنا و نرامش و غیره تولید نمایند!
و فقط در چنین حالتی است که معنای ظریف و لطیف و عمیـ بیـان معشـوق ازلـی( )2پـرده از
ث لَ ُک ْم ...بقره ـ 119
2ـ نِسال ُؤُک ْم َح ْر ٌ
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گوشهئی از جمال هوشربای خود کنار زده و انسان در پرتو نن اشراق ربانی متوجه میشود که :هر
ج

ش هویـت و فردیـت ربـانی دیگـری و نغـوش پـرورش نخـری
یک از همسران «زمرین» رویـ ِِ
میگردد! در عین حالی که هر کدام زاهدان رشد و تکامل و پیـدایش هویـت بـه فردیـت رسـیده
خویشتن است.
در این راستا ،ننچه فردیت معنیدار و فراروندۀ هرکـدام از ایـن نزادگـان را تضـمین و شـکوفا
کرده و در محل خودش کمال و زیبائی و طراوت و پاکی و شفافیت مضاعف مـیبخشـد ،همـان
تالش بینشورانة اوست در طری همسرگرائی و مایههای گوهرینِِ نهفتة در نن.
اینکه برخی از خودمحورانِِ بالهتپیشة اسیر مالکیت میپندارند که این نگـرش و گـرایش بـا
«نفی فردیت وجودی همسرگرای ،تالزمی فلسفی وضروری دارد» گمانی است باطـل و برخاسـته
از خبث باطن خود ننان .و برهان روشنترش ـ افزون بر ننچه تاکنون تذکر رفته است ـ نف

تالش

و تیکید بر تالش و تداوم تکـاملی نن روش از جانـب هـر کـدام از همسـرگرایان یگـانگیجـوی
میباشد.
به هر حال ،این هنر باعث میشود که زنـدگانی از گونـة کـامالً ویـژهئـی از «تعـادل تکـاملی»،
هماهنگی ،هماسائی ،همدلی ،سرشاری ،شادابی و نرامش برخوردار شده ،امکانات و فرصتهائی
پدیدار نیند که اینان ،این هماهنگیِِ بالنده را در زمینههای نابتر ،نورانیتر ،واالتر ،نرامشبخشتر
و غنیسازندهتر وجودی خویش تعمیم بخشیده ،و حتی :از مرز آن یگانگی محدود معین ـ ولو که
بسیار پرجاذبه و شیرین ـ گذشته ،نخست به نوعی از احسـاسِِ یگـانگی بـا سـایر انسـانها ـ والجـرم
ارزشهای انسانی ـ دست یافتـه و سپس به شهود گونۀ ویژهیی از یگانگی با اصل هسرتی و مبردا و

معاد همه چیز نایل نیند .امری که بخواهند یا نخواهند منط حیات ننانرا ـ نگاهانه و یـا نانگاهانـه ـ
بدانسوی خواهد کشانید .منتها با این تفاوت که در صورت عـدم گـرایش نزادانـة بینشـورانه ،هـم
زندگانی ننان معنای انسانی ـ الهی خود را وامینهد و از حوزۀ برکات نن محروم میماند و هـم بـا
کثیری از ناامنیها ،دلهرهها ،دردها ،المها ،اضـطرابهـا ،تلخیهـا ،بـدیها ،زشـتیهـا و ...ـ چونانکـه
متیسفانه در مواردی مشهود ما است ـ همدوش و همراه خواهد بود!
ننچه نمد مؤید این نظر بشکوه و تیملانگیز تواند بود که :این روش و منشِِ همسـرگرائی ،اوالً
اصل ازدواج را «هدفدار» ساخته و ننرا از میدان تبربههای حقارتبار لـذی ،اعتبـاری و خردسـتیزانه
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جدا میسازد؛ ثانیاً اصل ضرورت انتخاب این روش را برهانمند ،مفید و شورانگیز میسازد؛ ثالثاً بـر
جاذبه و کشش و زیبائی شوکتبار نن میافزاید؛ رابعاً بدان عمقی عارفانه و خدائی قایل میشود و
خامساً تداوم و غنای وی را از بارهای ضمانتی عقالنی ـ عرفانی برخوردار میسازد!
این در حالیست که :تمام سرمایهئی که هر کدام از همسرگرایان بـرای رسـیدن بـه همـة ایـن
سودها ،برکتها و نتایج و نثار حیاتبخش هزینه میکنند ،فقط «نخواستن» میباشد.
چرا که اینان برای تحق این امر ،جـز اینکـه از خـود( )2مـیگریزنـد و از ننچـه دارنـد( )1دیـده
میدوزند و ...چیزی هزینه نمیکنند .و این قابل تیمل بسیار و باز هم بسیار میباشد .هم از اینروی که
در این «خودفراموشی و خودگریزی و از خود کاهیدنِِ ظاهری و نمادین ـ عین نش اصل هستی

ـ چیزی جز خودیابی ،به خودرسی و بر خود افزایی مترتب نمیباشد .زیرا که همسرگرایان ،عمـالً
از طری بخشیدن و کاستن از خود و دادن و ریختن بپای غیرخود ،در واق تمام هستی و دارائی غیر
را ـ به اعتباری کامالً ویژه ـ از خود ساخته و در هستی خود ادغام میکنند! «خودی» کـه دیگـر نن
خود بیمایة تنگ ارج ناشناس نبوده ،بلکه به مرتبتی از هستی رسیده است که میتواند :میان سود و
زیان واقعاً وجودی و هستیمدار خود ـ و نه خیالی و اعتباری ـ امتیاز قایل شـده و عمـالً بـه کـنش و
تالشی عزتمند و یگانهساز بدل شده است!
نشی عبادی

همسرگرایان «ایماندار» به اصل تیهل به عنوان امـری «عبـادی» نگریسـته ،ننـرا زمینـهئـی تلقـی
میکنند که خداوند از طری الطاف جلیه و خفیفه خود در برابرشان قرار داده است تا همچون خود
او ـ جل جالله ـ دامنة محبت را گسترش دهند.
اینان زمینة همسرگرائی را «مکسب و متبری» به حساب مینورند که کاسب و تاجر زیرک و
هوشمندش تالش میکند تا هرگز مشتری وی از ننجا دسـت خـالی و بـدون بهـرهوری از متـاع
حیاتبخش محبت بیرون نرود! به ویژه ننگاه که این مشتری «نن نیمة جدامانده» از وجود خودشان
(همسر) باشد .چرا که در تلقی اینان ،ناتوانی در امر گسترش مهر ورزیدن ،خود شکستی بزرگ بـه
2ـ مراد همان خود نارسا و فاقه زده است.
1ـ مراد از دارائیهائی ست که مادون ارزش وجودی همسر میباشند.
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حساب نمده و چنین مینماید که «کاسـب عابـد» در شـغل شـریف عشـ ورزیـدن ،شکسـت را
پذیرائی نموده و بار خبلت و ناکامی را بدوش میکشد.
به هر حال ،اینان به خالف همسرگزینان طماعِِ خودمحور که از دهش محبت بیمناک و فراری
میباشند ،زندگانی باهمی را «عبادتکده»یی میشمارند که عباد وارستة نن ،از طری خدمت کردن
و مهر ورزیدن به «نفریدۀ حسین» معبود خویش ،تبارت عبادی خود را رون و گسترش بخشـیده
و هید سود ،لذت و ارزشی را باالتر و برتر و سازندهتر و زیباتر از «نف

مهر ورزیدن» نمیشمارد!

این عابدان عاش  ،باالترین ثمره و پینمد تالش مهرورزانة خود را در حوزه زنـدگانی بـاهمی
همان احساس لذت ،غرور ،غنـا (پرشـدگی ،سرشـاری و ریزنـدگی)یـی مـیشـمارند کـه از امـر
عش ورزیِِ پویا و فعال ننان بالیده و ننها را در گسترش و تقویت امر مهرورزی کمک مینماید.
این نگرش و گرایش مشتاقانه باعـث مـیشـود تـا اینـان اوالً ارجمنـدی ،کـارنئی و خالقیـت
وجودی خود را در زمینههای مربوط به اخذ ،گـردنوری و بهـرهوری از محبـت دیگـران ـ حتـی
همسر خود ـ جستبو نکرده و نن را فقط در حوزۀ شکوفائی احکام مربوط به اصـل همسـرگرایی
(= دهشِِ عش ) سراغ گرفته و برنن باشند تا از همین ارجمنـدی و کـارنئی و خالقیـت وجـودی،
خود را از قوه به فعل درنورند ،و در ثانی ،بکوشند تـا در گسـترش همـین نقـش زنـدگانیبخـش،
دیگران را نیز شریک ساخته ،در امر شکوفایی هرچه بیشتر مهرورزی به جامعه کمک نمایند .چـرا
که همة واقعیتهای بالندۀ انکارناپذیر تییید و تیکید این دقیقه را به عهده گرفتهاند که:
احساس گرایش به همسر و گزینش محوری او ،به هیچوجه احساسی حسی و غریزی محض
نبوده ،بلکه امری است که با نیروئی شگفتانگیز و مهارناشدنی ،خود را از چنگال غریزۀ محـض و
منط محدود زیستشناسانه نزاد میسازد.
این امر ،با همة نزدیکی و یگانگیِِ خود با هویت و طبیعت انسانی ،به سختی از چشمانداز فکر و
اندیشههای خام فراری بوده و از منط بیان و مفهومسازیهای تکساحتی و نظریهپردازیهای تفکر و
علم تبربی و ...تابعیت نمیکند .در این مرتبه از بودن و تبربة عندی (تبربة حضوری) ،فـرد خـود
را به متن رهایی و بخشندگی تسلیم کرده و فقط از همین طری بـه جسـتبو ،تحقـ و وجـدان نن
یگانگی شورافزا و دلنشین بر میخیزد.
او «در انکارِِ جستن خود» و ننچه میتواند به نوعی ،خود را به این خود مـرتبط سـازد ،خـود را
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ثابت کرده و ننچه را در تقرر وجودی این نوعِِ ویژه از برخورد ،تحق انکارناپذیر و انفکاکنابردار
دارد ،به شکوفائی میرساند .اینان از طری رسیدن بـه نن یگـانگی ـ والجـرم بـا جهازهـای ویـژۀ
نن موقعیت وجودی ـ شادیهای دلنواز را میچشند! لذتهای بیمانند را مضمضه میکنند! زیبائیهای
بیبدیل را نظاره مینمایند! نهنگهای جانپرور پنهانی را مـیشـنوند! و از مرتبـت و نثـار وجـودی
ننها برخود میافزایند! خودی که اینک جُز در رهیدنِِ از خود ،حضور و معنائی نمیتوانـد داشـته
باشد .هرچند که خودش ـ البته به عنوان یک طرف معامله ـ از پذیرش این سودنوری و به چنـگ
نوردگی ابا میورزد! زیرا که وی را باور بر اینست که همة این برکات ،زیبائیها و لذتها و ...پـاداش
نن گرایش فرارونده و ارمغان و هدیة نن «از خود رهیدنِِ معنیدار» بوده و در واق  :با ننها بوده ،امـا
تسلیم ننها نبوده است؛ نن را گم کرده بودهاند ،اما نابودشدنی و پنهانکردنی نبودهاند؛ به ننـان داده
شدهاند ،و نه اینکه ننان فراچنگش نورده باشند؛ ننها را یافتهاند ،در حالیکه تصاحبشان نکردهاند!
اقلیم با ندگی

در اقلــیم نــورانی و هوشــربای دلــدادگی و در بــازار یگــانگی و مــودت کــه متــاعی جــز «از
خودگذری و محبت» خریداری ندارد ،همانگونه که هر نگاهی در پیِِ قرائت غزلی نشنا در کتاب
نگاهی دیگر است! و هر گوشی در جستبوی شنیدن زمزمة دلنواز و جذبهنمـوزی از نـائی نخـر،
نفتاب عاطفه فقط زمانی میتابد که پیچک تُرد و شاداب عاطفة همسر ،با همـة زیبـائی و گیرائـی،
جریان شورانگیز از خود بدر زدن و به دامان نفتاب چسپیدن را با شوری وصفناپـذیر بـه نمـایش
گذاشته باشد! و باران زالل عش زمانی خواهد بارید که زمـین دلـدادگی بـا اشـتیاقی شـرارهخیـز،
ایثارگرانه ،و خودگریزانه ،نغوش خویش را برای فرو نشانیدن عطش سـیرابسـازی بـاران عشـ
نماده کرده باشد!
ستیغهای پرشوکت و جالل دهش ،زمانی از ژرفـای ایثـارگری و استسـالم همسـرگرایان سـر
بر میکنند که همسرگرای محبتپیشه ،تمامی جواهر پنهان کرده و در گنبینة «غنابخشی» را به پای
همسر میریزد! ورود بار نوازشهای نرامش دهنده ،فقط ننگاه راه دریای وجود مهرجویش همسر
را به پیش میگیرند که این دریا ،با همة توان نهنگ نن کرده باشد تا با دهشـی حیرتبـار ،بـاروریِِ
ابرهای سیلانگیز و رودپرور را به عهده گرفته باشد!
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گویا سرشت این اقلیم را با ایثار و دهش و غنا بخشیدن ـ به طرف دیگر ـ سـامان بخشـیده و از
توفان متالطمیکه «رمیدنِِ از این نیمة خویش ،و فرا رفتنِِ به نن نیمة دیگر خویش» را بـه پـا کـرده
است ،رنگ و رون بخشیدهاند! چرا که در این اقلیم ،همة ابعاد وجود همسرگرایان به گوهر همنـوائی
بدل شده و تمامت انرژیها ،ظرفیتها و امکانات وجودیِِ هرکـدام از طـرفین در جهـت غنامنـدی،
امنیت فزائی ،نرامشدهی ،شادابیبخشی و کمالِِ طرف دیگر قرار گرفته است! و ایـن حـ مسـلم
انسان همسرگرای بوده و منط پویای حقیقت همسرگرائی را شکل و رنگ بخشیده است .چرا که
هر جزء از وجودش نهنگ نن کرده است تا به عنوان نیمة مکمل نن نیمة برونی ،اوالً خـود را در
او غرقه ساخته و کمال و تمامیت خود را در تبلور فردیت و کمال او جستبو نماید ،و ثانیاً بـه هـید
قیمتی نتواند نقایص و نارسائیهای وجودی ـ و نه وهمی ،اعتباری ،پنداری ـ او را تحمل کند!
این کارها ـ بنابر طب فراروندۀ این اصل ـ بیشتر در موقعیتهائی خود را نمایانتر و روشنتـر بـه
نظاره خواهند گذاشت که پای گوهر دانش و بینش و رشد و غنای علمی ـ اشراقی طرف بـه میـان
نمده و بخواهد او را در عرصة خردورزی ،حکمتجوشی و جلوههای هوشربای کشف و اشراق
به «میدانداری سرفراز» بدل نماید.
در واق  ،ننچه بـه ایـن امـر ربـانی زیبـائی و جـالل بخشـیده و نن را از جاذبـهئـی نوازشـگر و
سکینهافزای برخوردار میسازد ،حضور شکوفا و طراوتبخش و فعال همنوائی در همة عرصههای
وجودی بوده! و ننچه درخشش مداوم گوهر یگانگی را در این اقلیم به ضمانت برخاسته نیز ،همان
همنوائی معنیدار میباشد و ب .
گوهر خوشبختی

ننچه همسرگرایان واقعی از خوشبختی فهمیده و بدان دلبسته میباشند ،غیر از نن مفهوم عامیانة
وهمی ،سطحی ،اعتباریِِ بیرنگورویی است که «همسرگزینانِِ» تملکپیشه بـدان باورمنـد بـوده
و دل بسته اند! چرا که همسرگرایان مهرمحور ،خوشبختی را نـه بـه معنـای تحقـ سـلطه بـر همسـر
و احساسِِ تملک او میفهمند! نه به معنای وسیلة کسب قدرت و شـهرت و ثـروت و لـذت تلقـی
میکنند! و نه به معنای دست یافتن به وسیلهئی که میتواند ننها را از احساس تنهائی نبـات داده و
ابزار دلگرمیننها به زمینههای مادونِِ هویت همسر باشد! بلکه اینان خوشبختی را عبـارت از فعـال
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ساختنِِ کاملعیارِِ ظرفیتها ،توانائیها و اسـتعدادهای وجـودی خـود در جهـت پخـش محبـت بـه
دیگران و برخورد عاشقانه و مهرورزانه با همسر تلقی میکنند؛ برخوردی که میتواند هم احسـاس
خرسندی و خوشـنودی بـیشـائبة دیگـران را تـیمین کنـد و هـم احسـاس ضـرورت شـکوفائی و
شکوفاسازی و پویائیهای رنگین و نمکین چنین برخـوردی را برانگیزانـد؛ برخـوردی کـه نگـرش
قدردانانة ننها را پویا و شکوفا ساخته ،حقیقـت و گـوهر خوشـبختی را در سـایهسـار عشـ فعـالِِ
دهشگرانه مسبل نماید؛
برخوردی که شکوفههای اعتماد را بر شاخساران امید ،به جلوه در نورده ،عطر صمیمیت را در
پهنههای مختلف زندگانی پراکنده ساخته ،باطن انسان را از نرامشی نوازشگر و هوشربا لبریز سازد؛
برخوردی که به انسان نیروی مضاعف بخشیده ،جان مهرمدار او را برای «باختنِِ محبت» بیشـتر
تبهیز و نماده مینماید.
ننچه نمد مؤید ننست که همسرگرایان در زندگانی باهمی ،امر تحق خوشبختی را فقط زمانی
ممکن و میسر میشمارند که در برخوردهای جمعی و باهمی« ،اصـل تقـدم بخشـیدن بـه مهـر» بـا
جدیت و دقت و قدرت تمام مورد توجه قرار داشته و با دیدی ارجمندانه ،محترمانه و ارزشمحورانه
مورد عمل قرار گیرد .چرا که در غیر این صورت ـ که تقدم به امـری مـادون مهـر ورزیـدن تعلـ
میگیرد ـ اگر چه ممکن است که عامل و یا فرد «همسرگزین» به هـدفی کـه داشـته ـ و نن را بـر
مهرورزی تقدم بخشیده است ـ برسد ،اما به دلِِ مهرمدار همسر ،به عش دهشـگر همسـر ،بـه اقلـیم
عاطفة شورانگیز و هوشربای همسر ،و در یک کالم :به گوهر روحنواز یگانگی که میتوانـد همـة
زیبائیها ،واالئیها ،سرزندگیها ،حرمتها ،پالودگیها ،نزادیهـا ،سـرورها ،شـادابیهـا ،نرامـشهـا و ...را
شکوفا سازد ،هرگز دست پیدا نتواند کرد!
به هر حال ،همسرگرایان مهرمدار ،پیش از ننی که بیندیشند که چگونه و بـا چـه کسـی پیونـد
یگانگی برقرار کنند ،همة توجهشان معطوف نن میباشد تا دریابند که :این پیوند بـرای تحقـ چـه
امری و شکوفائیِِ چه نرمان دلربائی برقرار میشود؟!
نیا این پیوند توانائی نن را دارد تا جان مهرورز ننانرا در امر پخش محبت و گسـترش و تعمیـ
احساس مهرورزی تبهیز و تقویت و پویا سازد یا نه؟!
نیا این پیوند خواهد توانست تا جدولها و کانالهـای اقلـیم دلشـان را بـه روی جریـان مهـرورزی
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گشوده و ننها را از کنش دهشگرانه «عش باختن و یا :هبه کردن و باختنِِ عش » سرشار نماید یا نه؟!
نیا این پیوند قدرت نن را دارد تا تلقی ،تیویل و تفسیر جدیدی از خوشبختی را که عمالً بر پایة
ش محبـت و پویاسـازی جریـان عشـ ِِ پـیش قراوالنـه قـرار دارد ،بـه
رهیدنِِ از خود ،پخش و دهـ ِِ
زندگانی ارائه نموده و نن را در متن گرایشهای باهمی قرار دهد یا نه؟! چرا کـه اینـان ازدواج را نـه
تنها وسیلة تحق امور جنبی نمیشمارند ،که با همة وجود ننرا امری فقط بـرای گسـترش محبـت،
معرفت و در نهایت :رسیدن به نوعی یگانگیِِ وصفناپذیر تلقی مینمایند.
واسپاری فعال

ننچه در این نبشتة از وجاذت فراری و معتاد به تذکر و تکرار ،به تیکید خود میارزد اینست که
باور نمائیم :امتیاز واسپاری مثبت و فعالی که همسرگرایان عاش پیشه به طور نزادانه ،ارزشجویانـه،
بینشورانه و هدفمندانه نن را استقبال کرده و بدان افتخار مینمایند از واسپاریهای فیزیکی ،عـادتوار،
بیروح ،تفاسدی و تکاسری در ننست که :در این واسپاری ،هر یک از طرفین کامالً نزاد ،مستقل
و متشخص بوده و با درک و حفو موقعیت وجودی و ارج و حرمت و منزلتهای وجودی خـود و
با انتخابینگاهانه ،ننرا برای رسیدن به مرحلهای متکاملتر دنبال و استقبال میکنند .بر مبنای نگرشی
کامالً ویژه میتوان پذیرفت که :در اینگونه واسپاریها ،فرد از خودی ناقص و خالی و ...به خودی پر
و کامل هبرت میکند .منتها او ،رسیدنِِ بـه نن خـود کامـل را در گـرو غرقـه شـدن در «نن مـنِِ
خودش» مییابد که به عنوان همسر برایش تبلی پیدا کرده است! و این مؤید ننست که در جریان
این تالش هوشربا هرگز شخصیت و فردیت و استقالل وجودی فرد زایل و ابطال نشده ،بلکه بطور
شگفتیزایی از کمال و غنا و زیبائی و شکوه و جالل و ...برخوردار میگردد.
اینکه همسرگرایان عاش پیشه خود را جانبدار محبت ورزیدن ،دلدادگی ،صمیمیت و وفاداری
به حساب نورده و از این مقولهها با شدت حمایت کرده ،نسبت به ننها حساسیت نشان داده ،ننهـا
را وظیفة هر انسان دلسوز به خویشتن میدانند و ...خود مؤید حضور فعال فردیت و شخصیت ننـان
بوده و برائت ننها از حاالت و موقعیتهای متضاد را مسبل میسازد.
همسرگرایان محبتپیشه که ازدواج را برای رسیدن به گوهر یگانگی استقبال کرده و هیچگونه
عامل بیرونی از قبیل رسیدنِِ به راحت و لذت ...ننها را بهم جفت نساخته است ،باورمند میباشـند
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که :نف

اینکار (گرویدن به همسر) نقش کلیدی را دارد که میتوانـد دروازۀ نشـنائی و الفـت بـا

هویت و فطرت خودشان را بر روی ننان گشوده ،اوالً ننها را با همـة ننچـه از دارائـیهـای بـاطنی
ومعنویئی که دارند ،برای خودشان معرفی ساخته و ثانیاً با کلیة ظرفیـتهـا و اسـتعدادهای درونـی
خود نشنا و مینوس گرداند!
ننچه در این رابطة ویژه به شدت قابل تیمل و توجه مینماید اینست کـه :اینـان بـا همـة خـرد و
بصیرت ،پیشنیازهای ضمانتکنندۀ تحق این کار را دریافته و بدین باور رسیدهاند که رسـیدن بـه
گوهر یگانگی از طری همسرگرائی ممکن و میسر نخواهد شد مگر اینکه هرکدام از طرفین ،قبـل
از رویکردن به طرف دیگر ،اول به خود روی نموده باشد ،خود را وارسی و ارزیـابیکـرده باشـد،
امکانات و سرمایههای وجودی خود را شناسـائی کـرده باشـد ،نارسـائیها و خالیگـاههـای خـود را
مشخص کرده باشد ،نیاز به پرسازی و اکمال خود را با همـة خـرد و بیـنش احسـاس کـرده باشـد،
تصویری ـ هر چند که اجمالی و نه چندان روشن ـ از هویت کامـل خـود مـورد تصـور قـرار داده
باشد ،در خود نسبت به سرمایهها و ارزشهای وجودی خود احترام بهم رسانیده باشد ،نسبت به خود
و غنای وجودی خود دلسـوزی پیـدا کـرده باشـد ،راههـا ،روشـها ،جهـتهـا و ابـزار رشـد و غنـا
و خوشبختی و ...را شناسائی و معین و فـراهم کـرده باشـد ،و اشـتیاق رسـیدن بـه ننچـه شایسـتة او
میباشد ،در وی پویائیِِ شراره انگیزی پیدا کـرده و او را بـه تـالش واداشـته باشـد و !...چـه در غیـر
اینصورت ،رویکردها ،تالشها و توق ها و ...جز خندیدن بر ریشِِ نداشته و بیحرمـت خـود نتوانـد
بود! چه ،هید تشنهای نب سرد گوارای عطشزا را از شعلههـای تنـوری سـوزان فراچنـگ نتوانـد
نورد! هید «ناخودنشنائی» در جهت رشد و غنای واقعی و تضمین شدۀ خود تالش نتواند کـرد! و
هید همسرِِ روی نورندهئی به «ناخود» با انوار گوهر یگانگی و نرامش ،روشن نخواهد شد!
بههرحال ،با در نظر گرفتن همین دقیقة تعیینکننده و سرنوشتساز میباشد که متوجه میشویم
همسرگرایان فرهیخته و بافضیلت در پرتو دانش و تبربة انسانهای محبتپیشه به این دقیقـه دسـت
پیدا کردهاند که نف

زندگانی باهمی ،فرصتی ویژه است برای شکوفا کردن و بـه نمـایش نهـادن

ظرفیتهای متعالی و استعدادهای ربانی و بارور انسان در میدان محبتورزی! از اینرو ،با همة توان و
اشتیاق تالش میورزند تا در میدان زندگانی باهمی از همة استعدادها و ظرفیتهـای خـود ،بیشـترین
بهرهبرداری را کرده وننها را در جهت پخش ،دهش و ژرفا بخشیدن به اصول و احکام مهـرورزی
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و مهرپروری پویا و شکوفا سازند.
ننچه اینکار نشاطبار و پویائینفرین را برای اینان شیرینتر نموده و بر اشتیاق فورانی ننان میافزاید،
طرز نگرش و نحوۀ گرایشی است که اینان در این زمینة ویژه ،خـود را بـدان مبهـز سـاختهانـد و نن
اینکه :وقتی پای برخورد با زندگانی باهمی به میان مینیـد ،ننچـه را بـه گونـة حیـرتانگیـزی بـه بـاد
فراموشی میسپارند تمایالت و غرضها و خواهشها و نیازنماهـای وهـمسـاختة خودشـان بـوده و بـه
شکلی تحسینبرانگیز ،اقلیم جان را از کلیة خواهشها ـ جز اشتیاقِِ مهر ورزیدن و عش باختن و محبت
دادن ـ تخلیه مینمایند!
این کنش حکمتجوش هوشربا چون ،ننها را از هرگونه نیـاز و کمبـود و نارسـائی و تـرس و
حرص و طم و انتظار و ...خالی و برکنار ساخته و فقط مشتاق مهر ورزیدن و نیازمند به عش باختن
ـ نه عش بردن ـ میسازد ،هم کنش ننان را از صداقتی بشکوه و پرجاذبه برخوردار مـیسـازد! هـم
نرایههای زاید و شکبرانگیز را از سیمای گرایش ننان میزداید! هم به کـنش ننهـا جاذبـه ،نـور،
طراوت ،شفافیت و گیرائی میبخشد! و هم کلیة ظرفیتها و استعدادهای ننها را فرصت شکوفائی
و ثمربخشی عنایت میکند! از اینرو ،به اینان فرصتی میدهد تا در میـدان زنـدگانی بـاهمی ،نفـ
تالشهایشان ـ و نه ادعاهای لفظی و پرگوئیهای رسوا کنندۀ ننها ـ نیینة رنگین و بهارنمائی باشد که
جز عطر نشاط ،نور صمیمیت ،شیرینی اعتماد ،مالحت ایثـار ،رنگینـیِِ هوشـربای دادن و بخشـیدن
محبت ،طراوت امنیت ،زالل عفـاف و طهـارت و پرتـوفکنیهـای عشـقی دهنـده و بخشـاینده را
نمیتابد! نیینهئی که همة زیبائیهای ملکوتی و بـاطنیِِ ننهـا را در میـدان عمـل جسـمیت و رنگینـی
بخشیده و دنیای برونشان را همرنگ و همبوی بهشت باطنشان میگرداند!
حفظ تشخص

چندباره یادنوری مینمایم که ننچه نمد ،ممکن است عدهئـی از اندیشـههـای جـوان و افـراد
خودمحور را گرفتار توهمی ویژه ساخته و به این گمان اندازد که :این پشت کردن به خود ،وانهادن
خود ،فرار کردن از خود ،دیده بستن بر خود و گم شدن در همسر ،چیزی جز شخصیتزدایـی از
خود ،فردیتزدایی از خود و در نتیبه بیشخصیت و بیهویتسازی خـود نمـیباشـد! و ایـن ،بـا
انسان بودن و انسان ماندن منافات دارد! از اینرو بکار بستن اینگونه روشها در رابطه با امر همسرداری
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و اینگونه برخورد نمودن با همسر و انتظار داشتنِِ از همسر ،امریست که جز زیان و ضرر رسانیدن به
خویشتن و به همسر خویشتن و در نتیبه به اصل ازدواج نتواند بـود! ایـن تـوهمِِ منطـ گریـزِِ خـام،
درخورِِ فهم خام و شایسته موض گیریهای خامان خودمحور بوده و یقـین داریـم کـه هرگـز دامـن
خرد و خیال جوانان فکور و اندیشمند و تعالیبوی را نخواهد گرفت .برای اینکه ،تیکیدهای پیهم و
امیدجوشی که در این رابطة ویژه اعمال شده و درخواستهای مستقیم و غیرمستقیمیکـه امیـد بـه
عمل پیوستنشان میرود( )2نه تنها تیکیدهای بالهتمحور ،غفلتمحور و جهالتمحور نبوده بلکـه
تیکیدهایی است که با همة توان و دقت مؤید خردمندی ،بصیرتمحوری و تبارب حضوریئـی
میباشد که صحت خویشتن را حداقل در حوزۀ تبربههای عینی و عقالنی برای عموم افراد باخرد
بینشمند ـ در سرتاسر تاریخ و دنیا ـ اثبات نمودهاند .چرا که اگر نه چنـین بـود ،تحقـ نن پیامـدهای
بشکوه و هوشربا از ننها هرگز میسر و ممکن نمیگشت.
به هر حال ،ننچه به تکرار در این رابطة ویژه باید گفت این است که :این یگانگی ،زادۀ درهـم
شدن دو «تن» ابله خیالپردازِِ خردباخته نبوده ،بلکه زادۀ رسیدن ننها به رشـد فکـری ،رشـد معنـوی
و برخورداری ننان از خرد و بصیرت و احساس ارجگزاری و دلسوزی نسـبت بـه هویـت انسـانی
میباشد .و این ،از زیبـاترین ،دلنـوازترین ،تحسـینانگیزتـرین ،تقـدی بـارترین ،حرمـتبـارترین،
عزتبارترین ،نوازشگرترین ،نرامشدهندهترین و تعظیمانگیزترین دستنوردهـاییسـت کـه انسـان
میتواند بدان دست یابد.
با همة اینها ،برای اینکه موضوع قدری برای جوانترها مدللتر ،پرجاذبهتر و قابل پذیرش بنماید،
توجه ننها را به چند نکتة دقی و دقتطلب جلب مینمائیم:
رسیدن دو و یا چند انسان به هرگونه از یگانگی فکری ،ارزشی و ،...معنای شخصـیتزدایـی و
فردیتباختگی را نداده و این امر فقط زمانی محق خواهد شد که پایه و مایة رسـیدنِِ بـه یگـانگی
جهل و بالهت و ...باشد و نه خرد و بینش!
میلیونها سال است که انسانها در نگرشها و باورهای خود به این یگانگی فکری رسیدهاند که:
 2×2=12میباشد .و یا اینکه :میلیونها باور یگانة دیگر در زمینههای متنوع و مختلف ،درحـالی کـه
هیچکدام از اینان شخصیت خود را نباختهاند!
2ـ چنانکه از ذکر احوال ،نثار و احکام مترتب بر ننها بر می نید.
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میلیونها سال است که انسانها در گرایشهای خود به این باور یگانه رسیدهاند که :خود را در کـام
شعلههای نتش سپردن ،در جریان نوشیدن زهرهای کشنده قرار دادن و هـزاران بـاور یگانـة دیگـر
خطرناک است! در حالیکه هیچک

هیچیک از ننانرا متهم به بیشخصیتی ننموده است!

میلیونها سال است که انسانها از مشاهدۀ جلوههای زیبای طبیعت ،به بـاوری یگانـه رسـیده و از
ننها کسب لذت میکنند ،ولی این رسیدن به یگانگی زیباشناسانه ،مایههای بیشخصیتی هیچکدام
ننها را فراهم نیاورده است!
و باالخره میلیونها سال است که :انسانها نسبت به نزادی ،عدالت ،احسان ،ایثار ،ستمسـتیزی و...
باورهائی یگانه را عمالً تبربه نموده و در صق جان خود نگهداری میکنند! ولی تا هنـوز ،هرگـز
حتی به یک مورد از شخصیتباختگی متهم نشدهاند! پ

رسیدنِِ به نن باورهـا هـم هرگـز ،هـید

همسرِِ بصیرِِ خردورزی را بیشخصیت نتواند کرد! زیرا همانگونـه کـه کـراراً تـذکر رفـت ،وقتـی
میگوئیم فرد همسرگرای به خود پشت کرده ،به محبوب روی نورده و در او حل میشود ،چنین
نتواند بود که تیکید کرده باشیم تا او هویت و شخصیت کاملة انسانی خود را رها کرده و بـه عنـوان
موجودی بیشخصیت ،خود را به محبوب بسپارد! چرا که در موقعیتی از ایندست ،نف

اینکار جز

خیانتی ننگبار ،به همسر نتواند بود .زیرا ننچه در این روند اصالت دارد پر کردن ،غنی ساختن ،کامل
کردن ،زیبا ساختن و رسیدن به یگانگی و نرامش ملکوتییـی اسـت کـه از ننهـا بـر مـیخیـزد! و
روشن و طبیعیست که نه تنها انسان ،انسان دیگری را با افزودنِِ بیهویتی و بیشخصـیتی بـه غنـا و
کمال و زیبائی و ...رسانیده نمیتواند که بر کثافتها و دنائتهای وجودی وی افزوده و از این طری بـه
وی خیانت و ستم روا میدارد!
به هر حال ،امر یگانگیِِ موردنظر این نبشته ،امریست پاگرفتـه از دریافتهـا و احساسـهای درسـت و
واق گرایانة مشترک ،ادراکهای عقالنیِِ مدللِِ مشترک! ارزشهای ربانی و هویت بخشایندۀ مشترک و
دیدهوریهای مکاشفهیی و اشراقی مشترک! و این یعنی غنا بخشیدن به دریافتهـای حسـی ،عقالنـی،
ارزشی و اشراقیِِ خود! یعنی نیمة وجودی خود را با نیمة دیگر کامل کردن ،یعنی تنها به نیمة وجـودی
خود قناعت نکردن و با نیمة دیگری ننرا کامل ساختن! از موض شخصیت و فردیتی کامل ـ و رسیده
به یگانگی ـ برخاستن ،اراده کردن ،عمل کردن ،عش ورزیدن و طرحی نو درانداختن!
در این یگانگی ،ننچه نقص است و خطا است و بیهوده است نفی میشود! و ننچه کمال است
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و درست است و بیهوده است اثبات ،و لذاست که هریک از همسران نسبت به همه چیز خود ـ و از
جمله برداشتها و تالشهای خود ـ احساس اعتماد بیشتری داشته و با جرأت و اعتماد بیشتری به کار و
تالش میپردازند .چرا که اگر تاکنون هر کدام از ننها ،به تنهائی دریافته بودند کـه «خودمحـوری»
بد است ،اینک از طری عملِِ طرف مقابل نیز ننرا در مییابد! و اگر مـیاندیشـید کـه دلـدادگی را
نثاری بیمانند در پی میباشد ،اکنون ننرا لم

میکند.

در اینبا ،این نکته را نیز باید عالوه نمائیم که در دنیا هرگز دو انسانی را نیافتهاند کـه بـه واسـطة
ننچه نسبت به نن ،به نوعی از نگرش یگانه و یا گرایش یگانه دست یافتهاند ،ستیزه و جـدال کـرده
باشند! و این مؤید ننست که رسیدن به یگانگی ،مایة رسیدن به نرامش بوده و همة نزاعها ،سـتمها،
رنبها و بدبختیهای دورانها ،زادۀ انفصال ،بیگانگی و دوئیتها میباشند.

هدفی ربانی
کنشی نوری
امری ورای عقل جزئی
سراغ یار
اشتیاقی بیرنگ
یگانگی مدلل
به سوی نرامش
حیاتی افسونکار

هدفی ربانی
نشی نوری

همسرگرایان محبتپیشه ،اصل همسرگرائی را ذاتاً کنشی نوری و نورانی یافتـه و ایمـانی واثـ
دارند که امر ازدواج و اصل تناکا صورت نخواهد گرفت مگر در سایهسار همین کنش نـوری و
نورانیتبخش .چرا که در نظر اینان ،مراد از تناکا رسیدن به گونة کامالً ویژهئی از یگانگی بوده ،و
رسید ِِن 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.
این نگرش نورانیتافزا ،همسرگرایان محبتپیشه را وامیدارد تا نگرشها و گرایشهای خود را از
هر غرض ،خواسته ،نرزو و هدفی جز عش ورزی پاکسازی نمـوده ،بـا عشـ و در عشـ و بـرای
عش زندگی کنند.
اینکار باعث خواهد شد تا اینان در کار عش ورزی و همسرگرائی از تبربهئی حیرتانگیـز ،از
توانی شگفتیزای و از شور و نشاط و سرور و شادابی و دلبیداری هوشربائی بهرهمند شوند .زیرا که
وجود خویشتن را از هر چه جز محبت پاکیزه نموده و اندیشههای خود را در جهت کاوش پیرامون
راز و رمزهای پرجذبة محبت تبهیز نموده و بکارگرفته ،و گرایشهای خود را از نلودگیها و از هر
ننچه گوهر محبت را تهدید به نلودگی مینماید ،پاک ساخته و میدان را با تمـام اعتمـاد بـه عشـ
سپردهاند .لذا ،عش هم ،همة سرفرازیها و عظمتها و شـوکتها و جاللتهـای خـود را در زنـدگانی
اینان و از طری عش ورزی ننان به نمایش میگذارد.
ننچه در این رابطه قابل تیمل مینماید اینست که پذیرفته شود :همة «همسرگزینان» هم میتوانند
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دست از لباجت و خودستیزی برداشته ،تبارب رنببار و خلنده و کشندۀ خـود را تـرک نمـوده،
جان نرامشجوی خود را در مسیر تبربههای نوازشگر اینان (همسرگرایان) قرار دهند! مسیری که
از عطر محبت نکنده ،با نور عش روشن ،به صیقل مهرورزی پـالوده شـده و بـه نیـروی جـاننـواز
مهربانی مبهز بوده و رونده را تا نرامشکدۀ نوازشگر عش همراهی میکند.
امری ورای عقل جزئی

واق مطلب اینست که در «نگاهانهترین و خردورزانهترین» گونههای ازدواج ،ننچه اصل و امر
تناکا( )2ـ و به تبعیت از نن انسان جفتخواه ـ در پی ننست ،امریست ورای خرد و عقل جزوی!
از اینرو ،هر امر ظاهراً معقول و یا مفیدی که بتواند جایگزین نن امر فراروانـه شـده و بخواهـد
شیادانه هدف و فلسفة «همسرگرای» را توجیه و تعلیل و مدلل سازد ،امریست در جهت انفصال و
در نهایت خاتمه بخشنده به یگانگی ،نرامش و نشنائی!
مگر نه اینست که انسان در امر ازدواج پُری ،کمال ،غنا و بینقصی را به جستبو برخاسـته و در
پی ننست تا اقلیم دل را از نور مهرورزی پر نماید؟!
و مگر نه اینست که «عقل» از معرفی و شرح و تفسیر گوهر عش و عش بـازی نـاتوان اسـت؟!
درست مینماید که در این روند هرکدام از همسران مهر میورزند و محبت میبخشند ،منتها واقـ
امر ننست که :قلب عاش با دهش و ایثار محبت ،پُرتر میشود ،چرا که کار دل ،با دادن ،بخشـیدن
و هبه کردن و ...ساخته میشود و به سامان میرسد و نه با گرفتن .چرا کـه گـرفتن ـ و بـدتر از نن
نگاهداشتن و ذخیره کردن و کنز نمودن ـ انسان را سنگین میکند و زمینگیر! ولی بخشیدن سـبک
و نزاد و !...و اینها خود ،همان رازهای ناشناخته و سر به مهری میباشند که جاذبهشان امـر ازدواج و
اشتیاق رسیدن به یگانگی را رنگین و شاداب و شکوفا میسازد .و در واق  ،همینهایند که همچون
افسونی هوشربا در حوزۀ عش  ،جانهای غربتچشیده را از تبربهئـی سـکرنور لبریـز کـرده ،ذوق
جاننگاهی را در ننها بیدار نموده و ننها را عمالً به سوی چیزی میخواند که جز با رهیدنِِ از خود
و کناره گرفتن از خود راهی برای تبربة نن وجود ندارد.
رسیدن به ژرفای این باور و پر شدن از گـوهر ایـن یقـین ،تـذکر مکـرر یـک نکتـه را واجـب
2ـ و این را رازی هوشرباست! فتدبر!
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میسازد و نن اینکه :در خردورزانهترین ،مفیدترین و لـذتمحـورترین گونـههـای ازدواج ،چـون
ننچه همسران را به یکدیگر نزدیک «نموده و نمایانیده» است ،نه نن امر و یا نن گوهر رازور فراعقلـی
و فراحسی میباشد ،هرگز نمیتواند همسـران را از سـاغر یگـانگی سرمسـت و از مینـای نرامـش
مدهوش بسازد! و همین باور است که همسرگرایان محبتپیشه را وامـیدارد تـا هـید امـری حتـی
عقالنی را به جای مهرورزی «محوریت» نبخشیده و عش ورزی را در حاشیهگرائی محکوم ننمایند.
و این ،خود رازی دیگر است که ظرف بیان را گنبائی گوهر روحنواز نن نتواند بود و جز با «بـدل
شدن تمام به مهرورزی» به مشاهده و معاینه نخواهد پیوست.
به هر حال ،گمان نکنم که هید عاقل منصف واقعگرایی در بداهت ایـن نکتـه تردیـد روا دارد
که :امر تناکا و اصل همسرجوئی در ژرفای ذات خود امری به اصطالح روانشناختی و مکاشـفانه
بوده و با جنبه و جلوۀ ویژهای از نظام دریافتی فرزند ندمی در پیوند عمی و ظریف میباشد .این امر
را زمانی بهتر میتوانیم دریابیم که :متوجه میشویم جان همسرجوی انسان ،همسـر را فقـط ننگـاه
میپذیرد و بدو روی میکند که همان جنبة از نظام دریافتی ـ نگرشی و یا کنشی همسـر را ،بـه هـر
دلیل ،به عنوان نیمة کنونی خود پذیرفته و اجازۀ فرار از خود و لغزیدن در دریای وجود او را بدهد!
این باور ضرورت رهیدن از پندار و توسل به گرایشی را ایباب میکند که نادیده گرفتن نندو،
گوهر ازدواج را به شکست و فساد و تباهی تهدید مینماید.
عدهئی که تحت تیثیر جاذبههای برونیِِ «همسرداری و همسـرگزینی» قـرار گرفتـه و الجـرم از
موض تملک با همسر برخوردی ابزاری دارند ،گمان کردهاند که :این کشش و جاذبه ،کشـش و
جاذبة تن و اندام و زیبائیها و تردیها و شادابیها متعل به ننست که دیگری را واداشته است تـا مـثالً
بطور موقت بـه خـود پشـت نمـوده و بـدو روی نمایـد! در حالیکـه ایـن ،پنـداری بسـیار قشـری و
سادهلوحانه بیش نتواند بود ،و ننرا برهان :رهایی جان از بدنی تـرد و تـازه و زیبـا و ...اسـت! چـه در
حالتی از ایندست ،حتی والهترین و شیفتهترین عاشقان هم از تن و زیبائیها و جاذبـههـای پیـدای نن
فرار مینماید .در حالیکه در شرایط منطقی و حیاتی خود ،همسرگرای عاش  ،بدان شیفتگی بوسـه
بر خاک بدن معشوق میزند که جان بیرنگ و علوی را به حسد وا میدارد ،و تا بدان حد از عطـر
پیکر و طعم محبتش سرمست میگردد که روح را بیتابی فرا میگیرد.
در واق  ،به دلیل رسیدن همسرگرایان محبتپیشه به ژرفای همین باور و ایقان به احکـام و نثـار
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اوست که متوجه میشویم اینان در هوای محبت یکدیگر میباشند ،از همین هـوا نیـرو و طـراوت
میگیرند ،و در همین هوا ،شکوفه بستن شاخة وصال و غنای سدرۀ یگانگی را جشن میگیرند.
هوایی که جُز رنگ تعل و دلبستگی ندارد ،هوائی که جز «عش بـاختن» هیچگونـه غـرض و
مرضی را برنتافته و به تملک تن در نمیدهد! هوایی که هر چه بیشتر خود را در او رها کنـی ،خـود
را بیشتر مییابی ،و هرچه بیشتر در او غرقـه گـردی ،بیشـتر پیـدا مـیشـوی! هـوایی کـه در حـوزۀ
استیالیش هر چه نه رنگ دلدادگی داشته باشد ،بیرنگ میشـود! و هـر چـه بـر پیشـانیش نـه مُهـر
مهرورزی ،ابطال میگردد!
و اینان ،چون همة این موارد را به تبربة عیانی دریافتهاند ،دل را نیز در زمین همین هوا کاشتهاند
تا فقط در مهرورزی ریشه دوانیده و از «دلدادگی» قوت پذیرد.
سراغ یار

ننچه بینیاز از برهان مینماید اینست که هر انسان همسرگرایی در امر ازدواج ،پیش و بـیش از
هر چیز و هر امر دیگری «یک جفت اکمالکننده» میخواهد .به عبارت دیگر :انسان سالم ،در امـر
ازدواج ،قبل از اینکه تحق هدف دیگری از قبیل رسـیدن بـه راحـت ،لـذت ،ثـروت و ...را دنبـال
نماید ،چیزی (مردانگی و یا زنانگیای) را دنبال میکند که به واسـطة برخـورداری از کمـال همـه
جانبه ،غنای ملکوتی ،استحکام وجودی ،لطافت طبیعی ،شفافیت و جالل و زیبائی همهجانبة خـود،
به عنوان نیمة اکمالکنندۀ او عمل کند! و روشن است کـه ایـن خواسـته (مردانگـی و یـا زنـانگی)
امریست وجودی و درونذات که به وسیلة اشیاء برونی اعم از مادی ،مثل ثروت و مکنت و لبـاس
و ماشین و باغ و باغچه و امور اعتباری ،اعـم از ریاسـت و مرئوسـیت تحقـ پیـدا کـرده نتوانسـته و
مؤلفههای وجودی و درونذاتی مانند نیروی خردورزی فعـال و پویـا ،عاطفـهئـی زالل و شـکوفا و
نیرومند ،رفتاری ارزشـمدار و برهانمنـد ،بصـیرتی هوشـربا و حکمـتجـوش ،ایمـانی مخلصـانه و
ژرفانگر ،نزادگییی بالنده و فراخودرونـده ،ایثـار و احسـانی قـدسبنیـان و تپنـده ،عشـقی فعـال و
اوجگیرنده و ...ـ دارد.
این باور مؤید ننست که انسان همسرجوی ،قبل از اینکه به فکر «نیمة جـدا» مانـدۀ خـود بیفتـد،
خود را جستبو میکند :خود را کاوش میکند ،خود را بررسی و ارزیابیمیکند؛ خـود را نقـادی
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میکند و در نهایت ،اگر خواست انسانیت و کرامت وجودی خود را نمایان و شکوفا سـازد ،خـود
را میسازد ،از نقایص و نواقص میرهاند ،خود را پر میکند ،غنا میبخشد و در حد قابل پذیرشـی
میرساند ،حدی که« :ایمان او را نسبت به رشد و کماالت وجودی خـود او بیـدار و مسـبل دارد؛
حدی که خودباوری ،خودپذیری و اعتماد کامل او را نسبت به خود وی ضمانت نماید.
اینکه در زندگانی «همسرداران بالهتپیشه» متوجه امری دردانگیز ،نفرتجوش ،شکنبهزای و
بیگانگیانگیز میشویم ،دقیقاً بدان علت میباشد که اینان خود را به عنـوان موجـودی کـه شایسـته
است ظرفیتها و کماالت وجودی خود را در حد قابل تحسینی تحق بخشـیده ،شکوفاشـان سـاخته و
حداقل برای خود به نمایش بگذارند مورد توجه قرار نداده و در طول رشد جسمانی و زیستشناسـانة
خود ،به پرورش نن همت نگمـارده انـد تـا بـروز نثـار برکتبـارش بتوانـد در کنـار تحقـ عینـی و
«مردانگی و یا زنانگی» اعتماد و ایمان و خودباوری ننهـا را اوالً نسـبت بـه خودشـان برانگیختـه و
در ثانی ،مایة اعتماد و ایمانشان نسبت به طرف مقابل گردد!
در واق نبود همین نیمة اکمالکننده باعث خواهد شد تا فرد فاقهزدۀ خالی :اوالً از ترس افشـای
هویت و صورت واقعی و راستین خود ،تظاهر و ریاکاری پیشه کـرده و همیشـه خـود را از پشـت
نقابها و صورتکهای ساختگی و قابل تحمل به نمایش گذارد ،و ثانیاً به همسر خیانت کرده ـ خـوبِِ
خوب دقت شود ـ و به جای پرداختن به نیازهای فطری و جبلی همسر ـ که تحقـ و تقـدیم همـان
گوهر بیبدیل و عوض ناپیدای وجودی است ـ اغلب «خود» را و محبت خود را از طری بخشیدنِِ
خرت و پرتهای مادی و احیاناً چشمنواز و بناچار اغفالکننده و تخدیری به رخ همسر بکشد!
این ترفند ابلیسانه و همسرستیزانه تا موقعی که چشم و گوش و حواس و غرایز زیسـتشـناختی
همسر ،درگیر اشتغال نن خرت و پرتهاست ،خواهد توانست همسر را از توجه به ننچه باعث تن در
دادن به ازدواج با تهی موجود بیارجی چون او شده ،غافل نگهداشته و از افشا و مشاهدۀ هویـت و
صورت واقعیِِ وی جلوگیری نمایند! اما وقتی به اثر تکرار و تکرار ،نن خـرت و پـرتهـا قـدرت
اغفالکننده و تخدیری خود را از دست دادنـد ،فاجعـه روی خواهـد نمـود و بالهـت دردانگیـز و
متالشیسازندۀ شبهزندگانی «همسردارانِِ» بالهتپیشه نشکار خواهد شد!
به هر حال در موقعیتهائی از همین دست میباشد که :نقابها و صورتکها ببـای پنهـان کـردنِِ
هویت ،وظیفة افشای کامل نن را به عهده میگیرند!
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هدیهها و ابزاری که قرار بوده تا از طری ننها محبت خـود را بـه همسـر منتقـل کننـد ،وظیفـة
افشاگری پیدا کرده ،نه تنها حامل پیام «خیانت ،نفرت و انزجار» میگردند! که پرده از سریرۀ بـاطنی
برداشته و خائنانه بودنِِ تالشها را به نمایش میگذارند!
احساس بیگانگی و تنهائی سروکله پیدا نموده و مسیر رشـد نفرتبـار و شـکنبهنور خـود را در
پیش میگیرند!
رنگ از رخسار اعتماد و صمیمیت و صداقت و همدمی و همدلی و یکرنگی پریده ،بیاعتمـادی
بر مسند اعتماد و نفرت بر اورنگ مهرورزی تکیه میزند!
«ضمایرِِ» کلمات و عبارات ،از بارِِ هوشربای جمعی ـ که عطر یگانگی و یکدلی میپراکندند ـ
تهی شده و از بار تکاندهندۀ عفونت نفرتانگیز فردی ـ که گند منیتها و انانیتهای چندشنور و
ج

کشنده را میپراکنند ـ پر میگردند!
مسابقة شرمنور و دردانگیزی برای «تصاحب و تملک» نن دیگری ،ننهم به عنوان یک «چیزِِ»
قابل تملک ،یک وسیلة تلذذ ،استراحت ،شهرت و ...مراتب سرعت و اوجگیری خود را در پـیش
میگیرد!
و باالخره ،جریان انفصال و بیگانگی خـود را بـر گُـردۀ همسـرگزینان بالهـتپیشـه حاکمیـت
بخشیده و هر کدامشان را از مسند هویت انسانی ننان فروکشیده و در مزبلة تنازعی سخت ابلیسی و
رنببار کشانیده و گوهر بیبدیل و خدائیِِ یگانگی را بر سنگ جدائی میکوبد! جدایییی کـه در
بسیاری از موارد ،بدتر و بسیار هم بدتر از جدا شدنِِ عینیِِ پیکرهها و خانهها و بسترها و مطبخهـا و...
بوده و در نتیبه :تن و روح را در شکنبهگاهی نفرتجوش و شرارتبار محکوم میسازد!
جدایییی که با همة در کنار هم بودنها ،تمامت نثار و احکام کشندۀ بیگانگی و انفصال را بـر
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
بودن)شانرا از ننان میگیرد!
و دقیقاً به همین دالیل است که همسـرگرایان محبـتپیشـه را بـاور و روش نن مـیباشـد کـه:
شایسته است تا خیلیها جلوتر از اینکه به نیمة دیگرِِ هویت و وجود خـویش توجـه نماینـد ،اول بـه
نیمة حاضر توجه کرده و او را برای هدیه کردن ،تقدیم کردن ،پیشکش کردن و ...نماده و شایسته
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سازند! ننهم فقط با سرمایهها ،ظرفیتها و دارائیهای هستیمند درونذات!
و لذاست که تا این نیمه را نساخته و پرورش الزم ندادهاند ،به سراغ نیمة دیگر نمیخیزنـد! و تـا
ننرا نمادۀ دلدادگی نکردهاند ،از دلبر سراغ نمیجویند! چـه در پرتـو تبربـههـای میلیـونی بـه ایـن
واقعیت ایمان پیدا کردهاند که :زن قبل از هـر چیـز ،از همسـر خـود یـک «مـرد» مـیخواهـد و نـه
محافظی که هنرش حفو پول و مال و جاه و باغ و باغچه و ...باشـد! بلکـه مـردی مـیخواهـد کـه
هنرش اکمالکننده گی ،غنابخشی و ...باشد! و مـرد ،قبـل از هـر امـری از همسـر خـود یـک «زن»
میخواهد و نه چیز دیگری! زنی که بتواند اکمالش کند و به سکینهاش رساند! و روشن است که نه
مردی را میتوان با مادیات و تبمالت و قدرتهای برونی و اعتباری ساخت ،رشد داد و بلند بـرد و
بنمایش نهاد و نه زنی را! چرا که اینان را «بنمایه» گوهری قدسی بوده و مؤلفههـایی از همـان سـنخ
دارند! گوئی اینان با امر خطیر ازدواج ،اولین و مهـمتـرین وظیفـه و مسـلولیت را «شـناخت راسـتین
خود» و مؤلفههای قدسبنیان خود ،ظرفیتهای مینوی خود ،تشدید و تقویت گوهر ارجمند انسانی
و ربانی خود و نیز ،شکوفا کردن و نماده ساختنِِ همة اینها برای «دلدادگی» فهمیـده و همـة تـالش
خود را متمرکز ساختهاند تا این نیمه را برای هدیه کردن شایسته و نماده بسـازند! چـرا کـه بـا همـة
وجود باورمنداند که در این تبارب مقدس ،اگر از این سرمایة علوی محروم باشـند ،چیـزی بـرای
سرمایهگذاری و جذب نیمة اکمالکننده نداشته و در بازار همدلی سودی فراچنگ نخواهند نورد!
همة ننچه نمد مؤید ننست که نزد همسرگرایان مهرپیشه ،هـدف نهـایی از ازدواج رسـیدن بـه
نوعی یگانگی هوشربا و عاری از هرگونه مقصد و غرضی مادونِِ ننست ،و بر این باوراند که اینکار
تحق نهائی و شکوفائی پرجاذبه خود را به نمایش نخواهد نهاد مگر از طری مهرورزی پیشـتازانه و
عش فعال فراروانة مخلصانه!
این روش معبزهئی که دارد اینست که انسان را عیناً و عمالً از حوزۀ احسـاس فقـر وجـودی،
ترس از لغزیدن و غرقه شدن در رنبهای ناشی از فقرهای متنوعِِ کشنده ،به اقلیم دلانگیـز احسـاس
هستیمندی و غنا و دهش و بخشش و رانشِِ به مهر و زمینههای مهرمحور میکشاند.
انسان خودمحور ،در مبموعهئی از ترسها و در زنبیرۀ پایـانناپـذیر و کشـندهئـی از هراسـهای
متنوع به سر برده و چون تبربهای از شباعت دهشمندانه کسب نکرده اسـت ،بـه صـورتی ابلهانـه
گمان میکند که :اگر مهر ورزیده و در حوزۀ تالشهای مهرورزانه دهش پیشـه سـاخته و بـه پـیش
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تازد ،به فقر گرفتار خواهد شد.
گاهی به شکلی سخت ابلهانه گمـان مـیکنـد کـه اگـر نارسـائیِِ طـرف را نادیـده گرفتـه ،بـا
درگذشتن از وی و بخشیدنِِ به وی ،باز هم او را از محبت خود برخوردار سازد ،به فقر غرور ،به فقر
بیشهامتی ،به فقر جدّیت و ...متهم خواهد شد! لذا دروازۀ جریان محبت را بسته و از ترس فقرهایی
واهی و ابلهانه ،هم عمالً خود را با فقر محبت ،فقر عفو و گذشت و حلم و بردباری ،فقر بخشـش و
دهش ،فقر ستاریت ،فقر مهرورزی ،فقر هبه کردن مایهها و گوهرهای محبـتبـار و غیـره ،مواجـه
میدارد! و هم با ترس از فقرهای یاد شده ،او را!
ترسهائی که از وی انبانی از ناکامیها و نارسائیها درست نمـوده و از همـانهـا پـرش مـیسـازد! و
گاهی ناشیانه هراسان شده و خیال میکند که اگر دروازۀ مهر و محبـت را بـر روی طـرف گشـوده و
بدون در نظر گرفتن هرگونه غرض و هدفی ،او را از کلیة امکانات مهرورزی و محبتبخشی بهرهمند
سازد ،طرف مقابل نتواند ژرفای نگرش و گرایش او را فهمیده و او را بـه کـودنی و ناشـیگری و...
متهم نموده ،از ننچه باید و شاید در جواب اینهمه بزرگی ارائه نماید ،ابا ورزیـده و امسـاک نمایـد!
هراس و گمان ابلهانهئی که او را به فقر کشنده و پوچیزائی مبهز ساخته و از وی انبان سربسـتهای
میسازد که در خود چیزی جز بیاعتمادی ،بخالت ،حرص ،دنائت ،تنهائی ،بیگانگی و ...پـرورش
نمیدهد!
این در حالیست که اصل رویکرد به دهش ،انسان را از دام احسـاس ابلهانـة همـة ایـن ترسـها
رهانیده و مبهز به نیروئی میسازد که ضـامن رشـد و کمـال و شـکوفائی و نشـاط و نرامـش و...
اوست!
اشتیاقی بیرنگ

فریاد طبیعت ذاتی ازدواج را «اشتیاقِِ به یگانگی» شکل و تشخص میبخشد .واقعیتی کـه همـة
تبربههای ناب حسی و فراحسی جانبدار و مؤیّد اوست.
و این مؤیّد ننست که اگر کسی هدف اصلی ازدواج را امـری غیـر از ننچـه نمـد قـرار دهـد،
ازدواج را ابطال نموده است .پ

ننی که ازدواج را وسیله و رویکش قرار داده و در واق رسیدن به

راحت و لذت و ثروت و ...را هدف اصلی خود معین میکند ،ممکن است بـا توسـلی شـرمبار بـه
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انواع حیلهها و ترفندها به هدف خودش دست یابد ،اما از نف

ازدواج محروم گردیده و از حـوزۀ

یگانگی برون افتاده است! چرا که یگانگی زادۀ همدمی است و همدمی از همدلی سیراب گردیده
و تا دل از اشتیاق بیرنگ فراروی پر و نورانی نگردد ،همدمی را از شـراب وصـال سـیراب و لبریـز
کرده نمیتواند!
اینکه ما برای جلو راندن زندگانی بـه سـوی کمـال و یگـانگی بـه اسـباب و ابـزار و روشـهائی
نیازمندیم ،امری طبیعی است و ناچار از پذیرش ،منتها باید اذعان نمود که در روند طبیعیِِ ایـن امـر،
ابزار و روشها در خدمت شکوفائی و غنای زندگانی میباشند و نه برعک ! از اینرو ،هر ننگاه که
توجه از گوهر زندگانی باهمی منحرف و معطوف به اشیاء و ابزار گردیـده و محوریّـت ،از گـوهر
زندگانی باهمی به نف ابزار و اشیاء منتقل شده و اصالت و ارج و محوریت بـه ننهـا بخشـیده شـود،
نف

همین ابزارِِ مفید و خدمتکار ،به ابزاری مضـر و خیانتبـار بـدل شـده ،راه را بـر امـر رسـیدن بـه

یگانگی و نرامش میبندند .لذا ،توجه و سرمایهگذاری به اینها و در جهت اینها فقط تا زمانی مفیـد
است و مؤیّد که اوالً خدمتگزار همسرگرایان مهرمحور باشـند و در ثـانی ،نفـش محـوری پیـدا
نکرده و بر مسند گوهر هوشربای زندگانی باهمی (همدمی ،همدلی و یگانگی) تکیه نزنند.
اینکه همسرگرایان بیداردل ،شکوه و جالل ازدواج را در «داشـتنی»هـا سـراغ نـداده و بلکـه در
کمال «دلدادگی» به نمایش میگذارند!
اینکه تبمّلگرائی را از حوزۀ داشتنیهای برونی ،رنگ بازنـده ،از مدرونـده و ...برگرفتـه و بـه
حوزۀ نگرشهای عش نلود و گرایشهای مهرورزانه منتقل کردهاند!
اینکه به تبربة میلیونها انسان خردورزِِ واق بین گردن نهاده و یقین پیدا کردهاند که برخورداری
از داشتنیهای زاید و مازاد بر نیازهای کمال بخشنده ـ به دلیل اشتغالزائی ،وقتگیرندگی و ...ـ مان
اقبال تمام و توجه همه جانبه و اتصال مداوم و نرامش مستمر میگردد ،برای ننست که اینان گوش
به پیام جانافزای دل مشتاق خود نهاده ،فقط ننچه را دل ننان و ننچه را طبیعت ذاتیِِ ننان ـ اعـم از
مردانگی و یا زنانگی ـ میجوید ،به وی میرسانند! و نه ننچه را توهمات نسـیبدیـده و تخـیالت
نفترسیدۀ مشتی ابله و عقدهئی!
از اینرو ،هر کدام اینان ،در این امر قدسی فقط دیگری را میجوید ،چرا که در ژرفـای وجـود
خود او را جُز خودی قرار گرفته در برون نمییابد.
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اینان به روشنی دریافتهاند که هستیِِ هرکدام از ننان فقط در حضور هستی طرف مقابـل معنـا و
تشخص پیدا کرده میتواند و ب !
اینان به روشنی متوجه شدهاند که« :احساس وجود» جُز در گـرو احسـاسِِ حضـور در نغـوش
جان و در ژرفای وجود ،شهود و احساس طرف مقابل تحق پیدا کرده نمیتواند! و لذا اسـت کـه
میکوشند تا بدان ژرفا دست یابند ،پ

همان میکنند و همان میبینند که مقتضـای نن مـیباشـد،

بدانبا میگریزند که مرضی اوست و از نن فرار میکنند که او ،اراده کـرده اسـت :و ایـن ،بنـا بـر
طبیعت ذاتی جان انسان ،جُز بـا رهیـدن از هوسـها ،نرزوهـا ،نیازنماهـا و خواسـتههـا و داشـتههـای
معمولی ،اعتباری و ...ممکن و میسر نتواند بود.
یگانگی مد ل

اصل همسرگرایی امری است که فقط از طری نف و گـوهر خـود همـین گـرایش (گـوهری
که این گرایش را از سایر گرایشها ممتاز ساخته و به عنوان فصل نخر وجودی او جلوهگر میگـردد)
میتوانش دریافت نمود! و نه از طری ردیف کردن کلمات و عبارات ذهنبافتـه و خـرت و پرتهـای
دستساخته! و این مؤیّد ننست که این امر یک امـر وجـودی بـوده و بـا «هنـر زنـدگی کـردن» کـه
نمایانندۀ روح همگرائی و یگانگی است ،در پیوند میباشد و نه با قراردادهای اعتبـاری و متعـارفی کـه
ذهن را میدان جلوهگیریهای خود قرار میدهند!
عبارت اخرای این کالم نن تواند بود که :همسرگرایان محبتپیشه با جان خود ،با عش خود و
با گرایش عینی و مهارناپذیر خود به همسر روی میکنند و نه بـا اشـیاء و یـا گفتـار خویشـتن! زیـرا
همانگونه که گل واقعی را از گل مصنوعی ،اصل تالش حیاتمندانـة او ،رنـگ عـوض کردنهـای
شــکیل و افســونگرانة او و عطرافشــانیهای ایثارگران ـة او ممتــاز مــیســازد ،همســرگرای واقعــی از
همسرگرای ادعایی را نیز ،همان تالش همسرمحورانة او ،دلدادگی صادقانة او و از خودگـذریهای
معنیدار و بینشورانة او ممتاز میسازد! و این ،متضمن برخورداری از هنر دلدادگی خواهد بود.
بر مبنای همین باور است که متوجه میشویم :همسرگرایان مهرپیشه ،حتی در ننبا که ضرورت
دفاع از دل دلدارجوی خویش را ـ ننهم با همة وجود ـ احساس کرده و در مییابند ،بـازهم ببـای
توسل به کالم و براهین خردپسندانه ،با رویکردن به گوهر گرایش خویشتن ،در موض دفاع از دل
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خویش قرار میگیرند تا حاکم و شاهد درستی امرشان ،همانی باشد که در موضـ اتهامشـان قـرار
داده است ،هنری که دیدگان محبتشکار را والهانه به جستبوی نگاههایی وامیدارد که دیـدار و
نظارۀ سکربار خود را در نیینه نگاهی جستبوگر سراغ مینماید.
هنری که گوشهای نغمهجوی را مشتاقانه به جستبوی ترنمهـائی مـیفرسـتد کـه نـوازش پیـام
دلدادگی خود را در سمفونی کالم هوشربای دیگری جویا میباشد.
هنری که سکوت را چنان زباننوری هدیه میکند که هر که به دیدار نن خامشـیگزیـدگان
نایل نید ،نور رنگین و مستینور عش و یگانگیشان را به تصدی بر میخیزد.
هنری که نظارهها را از نغمهئی ننچنان هوشربا مینکند که هر بینندهئی را با روحِِ پیونـد متبلـور
ننها نشنا میسازد.
باز هم تیکید میداریم :اینکه همسرگرایان به طور نگاهانه و نزادانه و ارزیابی شده و هدفمندانه
اصل را بر یگانگی نهاده و برننند تا این گوهر بیبدیل و هوشربای را در حوزۀ حیات باهمی خـود
به نمایش گذاشته و در ابعاد مختلف از زیبائی ،شکوه ،پـاکی ،طـراوت ،بالنـدگی و درخشـش نن
بهرهور گردند ،امری پندارگرایانه و خیالبافانه نبوده و بر نن نیستند تا همچون ابلهان ،نرزوئی وهمی
و نرمانی خیالی را مد نظر گرفته ،در حوزۀ واقعیتهای ملموس زندگانی و بدیهیات وجـودی ،بـه
دنبال امری خیالی و یا اعتباری بدوند! بلکه این رویکرد را از ننرو وجهة همت خود قرار دادهاند که:
باورهای ژرف هستیشناسانة ننها ،این نکته را برایشان ثابت ساخته است که ما همه رشحات یک
دریا و اشعههای بالندۀ یک خورشید بوده و مبـالی و مظـاهر یـک حقیقـت واحـدیم ،و ننچـه در
ژرفای این مظاهر ظاهراً از هم جدا موج زده و جلوهگری مینمایـد یـک چیـز اسـت .مـا در عـین
حالیکه از برون ـ و فقط ظاهراً ـ جدا به نظر مینئیم ،از برون و درون واقعاً بهـم چسـبیده و متصـلیم!
همان قدرت ،نیرو و نوری که این یکی را به سیالن و صیرورت و شدن و ...میدارد ،نن دیگری ـ
و نن دیگران ـ را نیز همو به تالش و کنش وامیدارد! و همان جاذبهئی که مرا به سوی او میرانـد،
همو و الغیر او ،او را نیز به سوی من رانده و به یگانگی میکشاند! و این نیرو و جاذبه ،نـه انقطـاع و
جدائی را بر میتابد و نه ضعف و فترت را.
به هر حال ،اینان را همین مایة از باور و بینش بر نن داشته است تا اوالً اصل را به کنش یگانهساز
و جدائیبرانداز بگذارند ،و ثانیاً ،نثار و احکامیکه توهم جدائی ،تبرید و افتراق را دامن زده و بـه
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سوی تنهائی و بیگانگی فرا میکشانند ،از هر نوع و دستهئی که باشند ،رها ساخته و ننچـه را مـوهم
جدائی است ،فدای ننچه مثبت یگانگی است بنمایند.
به سوی آرامش

ننچه به طور اجمال همة زوجها در مییابند اینست که هدف غایی از ازدواج رسیدن به نرامش
و سکینهئی است که در سایهسار شکفتن یگانگی (زوجیت) پدیدار تواند شد و الغیر! ایـن هـدف
فقط زمانی ممکن است تحق و تبلور عینی خود را در اقلیم زندگانیِِشان به نمایش گذارد کـه :هـر
یک از زوجها ،برای تبلور و جسمیت پیدا کردن زوجیـت (= یگـانگی) ،از «بیگـانگی و تنهـائی و
لنگه بودن» به سوی «نشنایی و جمعیت و زوجیت» بروند! چرا که نه راه دیگری برای رفتن و سپری
کردن و رسیدن وجود دارد و نه ابزار و سرمایة دیگری.
حال ،اگر هرکدام از این دو لنگة یگانگیخواه ،نگاهانه و یا نانگاهانه و به هر دلیـل و غرضـی،
ب همـین جهـت ،ابـا ورزیـده و حاضـر نگردنـد تـا از ابـزار و
از قرار گرفتن در این مسـیر و انتخـا ِِ
سرمایههایی که تحق و تبلور زوجیت در گرو بکـارگیری و هزینـه کـردنِِ ننهـا مـیباشـد بهـره
گیرند ،یقیناً در پایان تالش خستگیبار و رنجنور ،ننچه فراچنگشان خواهد نمد ،احساس نفرت،
نفاق ،بیاعتمادی ،فریبخوردگی ،تحقیر و در نهایت جدائی و لنگه بودن خواهد بود!
طبیعیست که در شرایط و موقعیتهائی از ایندست ،ننـی واقعـاً محکـوم و شایسـتة سـرزنش
میباشد که به مسیر منتهی به یگانگی پشت کرده و ابزار و سرمایههائی را که میتوانستند در جهت
رسیدن به یگانگی کمکش نمایند ،به علت کژفهمی و خودرایی و بـیتـوجهی و در نتیبـه پشـت
کردن به ننها ،تحقیرشان نموده است! لذا شایستة ننی کـه دوسـتدار یگـانگی و سـکینة نوازشـگر
بالیده از نن می باشد :ننست تا فقط به سـوی نـور یگـانگی بشـتابد و نـه در جهـت نـار بیگـانگی و
جدائی؛ چه در صورتیکه خود و نیروهای خود را صرف حـذف و دفـ عوامـل نسـیبرسـانِِ بـه
یگانگی و زوجیت نساخته و در جهت پویائی ابزار ،سرمایهها و عـواملی کـه یگـانگی را جسـمیت
میبخشند بکار نیندازد ،یقیناً از نن سکینه اثر و خبری نتواند یافت! و دقیقاً ،رسیدن به همین باور بوده
است که همسرگرایان با خرد را به زیبائی متوجه نموده است که :شایسـتة هـر انسـان احتـرامگـذار
بخود و دلسوز به خویشتن این است تا فقط همسری را انتخاب نماید که دوست دارد از جان و دل
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به او عش ببازد و خدمت کند و نه اینکه او را در خدمت نیازهای گوناگون خود بگیـرد! چـرا کـه
فقط در شرایط و موقعیتی از همین دست میباشد که امکان برخورداری از «امنیت راستین» نرامش
نوازشگر ،نشاط معنیدار و رضایت همهجانبه فراهم تواند شد.
اینان ،هرگز اصل تیهل را ابزاری برای رسیدن به راحت ،کاهیـدن از زحمـت ،برخـورداری از
لذت و ...تلقی نکرده ،ننرا امری برای دهشِِ محبت و گسترش دامنة مهرورزی و به نمایش نهـادن
قدرت عش بازی خود میشمارند .چرا که در چشمانداز اینان ،وسـیله قـرار دادن دیگـری هـدف
ازدواج نبوده ،هرگونه چشمداشت غیرمحورانه ـ و حتی محبتطلبانه ـ در واق امر همسـرگرائی را
به کاری تبارتی بدل کرده ،شخصیت همسر را ،تا حد ابزار و وسایل مصرفی تنزل میبخشد.
اینان تیهل را فرصتی قدسی برای گونة ویژهئی از عبادت و جهاد ربـانی تلقـی کـرده ،منـزل را
معبدی مییابند که میباید به دستور معبودی بیهمتا ،در نن هر چـه از جـن

عشـ و مهـرورزی

دارند ،بدون شائبه در معرض باختن قرار دهند!
فرصتی که در نن همسر و دیگران ،با همة قوای وجـودی ،زیبائیهـای هوشـربای ننـانرا در امـر
شکوفاسازی مهرورزی مشاهده کرده ،نئینههای دلفریبی مییابند که فقط نور محبت را میتابانند!
فرصتی که در نن جسم و نیازهای جسمانی ـ به نحو کامالً ویژه و از دیدگاه کـامالً خاصـی ـ
فراموش شده ،جلوههای بشکوه و زیبای روح محبتجوی انسانها خود را به نمایش میگذارند!
فرصتی که برای خواستههای خودخواهانه ،تنـگنگرانـه ،یـکجانبـه ،مـادی و فناپـذیر اجـازۀ
میدانداری سرکشانه ،خودمحورانه و ...نداده و پیدایش ننها را ـ به عنوان اموری محوری و مالی و
اعتباری و ...ـ لکة ننگی بر دامن حیات باهمی تلقی میدارد!
منزلی که دیوارۀ خشـن و کـدر مادیـت را درهـم کوبیـده و از روحـانیتی دلانگیـز و هوشـربا
برخوردار میباشد.
منزلی که به نور عش روشن و به عطر هوشربای مهرورزی خوشبوی بوده و با نغمـة نوازشـگر
قلبهائی محبتنئین همراه میباشد.
جائی که وارد شدنِِ در نن روح را نرامش ،اندیشه را طراوت ،احسـاس را شـادابی ،عاطفـه را
بالندگی و شکوفائی و همة ابعاد زندگانی را نور و نشاط و سرسبزی میبخشد.
مکانی که در نن محبت میبالد ،عش داده و باخته میشود و مهربانی پخش میگردد.
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محلی که در نن ،هر دلی برای دادن محبت میتپد و هر دیدهئی در جستبوی یاری است کـه
پذیرای محبت باشد.
حیاتی افسونکار

باید اذعان نمائیم که انسان به طور فطری ـ چه در حال تبرد و چه در حال تیهل ـ در جستبوی
حیاتی بیبدیل و فرادست میباشد .حیاتی که به واسطه غلبه و حضور ویژگیهای منحصر بـه فـرد
خود ،دیگران را مرعوب جالل خود نموده و امید رسیدنشان را بدان مرتبة ویژه ،به ییس بدل نماید!
او را باور بر این است که فقط در حالت و موقعیتی از ایندست میباشد که غنا ،کمال ،واالئـی،
شکوه ،ارجمندی و ...او ،امکان تبلور پیدا کرده ،بـه نمـایش درنمـده و او را احسـاس بـینیـازی و
نرامشِِ باال خزیده از نن احاطه مینماید! و الغیر.
ننچه در این رابطة ویژه قابل تیمل مینماید اینست که متوجـه باشـیم :بـرای رسـیدن بـه حیـاتی
بیبدیل ،دو راه کامالً متفاوت ،موردنظر و پندار میباشد که هرگز هر دو نخواهند توانست تحقـ ،
تداوم و شکوفائی نن بیبدیلی را ضمانت نمایند .و این مؤید ننست که واقعیتها ،اعتماد فقـط بـه
یکی از نن دو را جانبداری مینمایند و ب  ،و اما خود نن دو راه:
الف ـ رسیدن به بیبدیلی در «داشتنیهای» مادی و اعتباری،
باء ـ رسیدن به بیبدیلی در «بودنیهای» واقعی و نف االمری ،حال ،اگر بخواهیم از حاشیهپـردازی
دوری جسته و مسلله را فقط در رابطه با امر ازدواج و «موض گیریهای همسـرداران و همسـرگرایان»
مورد تیمل ،تحلیل و ارزیابی قرار دهیم ،متوجه خواهیم شد که از دیرباز ،دأب و روش عدهیی بـر نن
بوده است تا خود و زندگانی خود را از برون پر کرده ،رنگین ساخته ،زینت و جمـال بخشـیده و ایـن
گرایش را تا بدانبا تعقیب مینمایند که در این زمینه ( بیبدیلی از طری داشتن خانة خـوب ،مرکـب
خوب ،وسایل تبمالتی خوب ،باغ خوب ،ثروت خوب ،قدرت خـوب ،شـهرت خـوب ،ریاسـت
خوب و ) ...از خیلیها جلو میافتند!
و روش و دأب عدهیی دیگر بر نن بوده است تا خود و زنـدگانی خـود را از درون پـر کـرده،
رنگین ساخته ،زیبائی بخشیده و این گرایش را تا بدانبا تعقیب میکنند که در این زمینه (بیبـدیلی
از طری داشتن خرد خوب ،بصیرت خوب ،عاطفـة خـوب ،هنـر خـوب ،اخـالق خـوب ،ایمـان
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خوب ،عرفان خوب ،نزادگی خوب و ) ...از دیگران جلو بیفتند!
معنای این سخن در رابطه و زمینة ازدواج نن تواند بود که :یک دسته از اینان به گوهر وجودی
همسر ،به هویت انسانی ـ خدائی همسر و به شکوفائی صورت حقیقی او هید اعتنائی نداشته ،به فکر
بیبدیلی نن نبوده و همة تالش خود را صرف پر کردن اطراف او مـیکننـد! و دسـته دیگـر همـة
خرد ،دانش و تالش خود را متوجه گوهر وجودی طرف مقابل ساخته و هرچه در توان دارنـد ،در
این رابطه به خرج میدهند تا هم خود و هم همسرشان ،از نظر درونی و وجودی ـ از طریـ تبلـور
خردمندی ،بینشوری ،هنرمندی ،ایمانمندی و ...ـ قلههای بیبدیلی را به تصرف درنورد!
تبربههای هزاران ساله مؤید ننست که گرایش دستة اول ،به طور مستمر در معرض تهدید قرار
داشته و در بسا از موارد از رنگ و روغن افتاده! و عدهئی دیگر ،با فراچنگ نوردن زمینههای مادی
و برونی از اولیها جلو زده و زهر تلخ شکست را به کام جانشان ریختهاند!
زیرا ،وقتی مدار امر رسیدن به بیبدیلی از طری داشتن برخی از خرت و پـرتهـا بـود ،چـون
امکان دسترسی ـ از دیدگاهی ویژه و به معنای کامالً خاصی ـ به زمینههـای مـادی و تبملـی نسـبتاً
()2

ساده و نسان میباشد؛

چون برخی از همین امور و اشیاء مادی ،محکوم شرایط و موقعیتهای اعتبـاری بـوده و بنحـو
توجیه نابرداری از رون میافتند!
چون از احکام و نثار جاودانگی محروم بوده و در چنبر فناپذیری قرار دارند ،و از همـه مهمتـر:
چون مدار هستی ننها در برون قرار داشته و انسان به گونة فطری مشتاق پـری ،غنامنـدی ،شـکوه و
جالل درونی میباشد ،چون وقتگیرنده و انرژیکشنده بوده ،چـون هرگـز تـوان اشـباع جانهـای
فاقهزده را ندارند و چون شکست و ناکامیخود را ،خود بر دوش کشیده و مسیر شکست خـود را
خود ،در پیش گرفتهاند ،هرگز نخواهد توانست سر از زندگانی پیروزمندانه ،ازدواجی یگانگینور
و نرامشدهنده بدر نورد!
در حالی که وقتی گرایش همسران ،متوجه امور هستیمند و بودنی باشد ،چون تالش هر کـدام
از همسران متوجه رسانیدن همسر به موقعیت بیبدیلی و انفراد بـوده و تـالش مـیورزد تـا ننـرا در
2ـ و به همین دلیل است که جامعه ها ،در هر دوره ئی افراد ثروتمند ،رفاهمند ،تبمل گرای و ...زیادتری دارند! اما هنرمند،
ایمانمند ،خردمند ،بینشمند ،و ...کمتری!
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صق جان همسر و در اقلیم باطن او تحق بخشیده و پویائی و شکوفائی بخشد؛
چون انرژیهای هر کدام از ننهـا صـرف زمینـههـای اصـلی و محـوری شـده و بیهـوده تلـف
نمیشود؛ چون زمینة تالش ،رهیدنِِ از نقص و رسیدنِِ به کمال ،رهیدن از خود و هوسهای بیهـودۀ
خود ،رهیدن از بیگانگی و رسیدن بـه گـوهر یگـانگی ،و دویـدن بـه قلـههـای عشـ و محبـت و
دلدادگی و ...میباشد ،پویائی و شکوفائی و غنا و کمالِِ زندگانیِِ باهمی ،ضمانت خود را بـا خـود
داشته و ببای تهدید ،از یاوری و کمک و غیرۀ خود برخوردار خواهد شد.
بر مبنای رسیدن به همین مایة از بینش میباشد که متوجه میشویم :همسـرگرایان تعـالیبوی از
تظاهر ،از همرنگیهای متعارف بیریشه ،از همشکلیهای برونمحـور تقلیـدی و از رنـگپـذیریهای
مسخرهای که مدسازان حیلهگر ،تبمل پیشههای بیهنر ،استعمارگران فتنهگر و ...گرفتار نن بوده و
یا میسازند نزاد بوده ،کمال بیبدیلی وجودی را در اقلیم دل مصفا ،جان نورانی ،قلب عاش خود
و روح واله و شیدای خویش جستبو کرده و اگر به زمینههای برونی در حد نیاز روی مـینماینـد،
ننها را بطور نگاهانه و زیرکانه ،وسیلة رشد و غنای درونی قرار میدهند! و نه بـرعک ! و همـین،
باعث بوده است تا نه تنها در امر بیبدیلی گوی سبقت از دیگران بربایند! که باعـث بـوده اسـت تـا
ازدواجشان ،کمال بیبدیلی را در حوزۀ یگانگی و وصال به نمایش گذارد.

همسری و تملک
ذوق جاودانگی
سرمایهای معنابخش
راز سرشاری

همسری و تملک
ذو جاودانگی

طبیعت ذاتی همسرگرائی با «تملک نمودن» متناقض است ،اصالً در این اقلیم «اصل گرایش» به
معنای وانهادنِِ خویش ،رهیدنِِ از خویش و دیده بستنِِ بر خویش است! نه گزیدن «برای خویش» و
«نوردن در تملک خویش»!
در همة دنیا و همة نحلهها ،اصل همسرگرائی مبتنی بر نوعی رسیدن به پاینـدگی ،جـاودانگی و
ابدیتی است که با رهیدن از بیگانگی و جدائی و انفصال و پیوستنِِ همیشگی به همسر ،تحقـ پیـدا
میکند.
حداقل ننچه را اذهان میپذیرند ـ و زوجها در قراردادهای خود دنبال میکننـد ـ اینسـت کـه:
ازدواج بطور معمول امری دائمی است .و این یعنی :خود را در گونة ویژهئی از پایندگیِِ تازه و ناب
و پرجذبه رها کردن؛ در گونة خاصی از جاودانگی یافتن و تبربـه کـردن! و بـا گونـة ویـژهئـی از
ابدیت همسفر ساختن!
نف

این باور مؤید ننست که ننچه جنبة «تملکی» داشته باشد ،به دلیل اعتباری بودن خود ،اوالً

اصالت وجودی نداشته و از ضمانت تداوم هستیمندانه ـ ولو که در موطن ذهن ـ بهـرهمنـد نخواهـد
بود! و ثانیاً حتماً روزی از تملک بدر خواهد رفت! حـال ننکـه همسـرگرائی در پـی امـری اسـت
فناناپذیر! چرا که همسرگرای بر ننست تا در ابدیتی نورانی و هستیافزای بـا همسـرِِ خـود یگـانگی
داشته و از ثمرۀ شیرین این یگانگی برخوردار باشد .بنابر این ،ننی که در ایـن امـر بـه فکـر تملـک
همسر است ،زیانهائی را به استقبال ایستاده است! و اولین زیانی را که استقبال میکند «خیانت بـه دلِِ
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دلدارجوی و جان جانانطلب خودش» میباشد.
زیرا ،او دلی را که در پی دلدار و در جستبوی رضایت دلدار است ،از موض عاشقانة او ساقط
ساخته و بردۀ امری موهوم ـ به اسم ملک و مالک و مقولة مالکیت ـ میسازد؛
او جانی را کـه در پـی امـری جـاودانی و فناناپـذیر (محبـت) بـوده اسـت ،از موضـ نـورانی،
وحدتبوش و یگانگیپرورش به مزبلة انفصال ،فناپـذیری ،دوگانـهانگـاری و ناسـازگاری سـقوط
میدهد! و با اینکار ،بالهت و نابخردی خود را مسبل ساخته ،عمالً اعالم میدارد که :هم خـود و
هم همسر خودش را تا سطا شیلی قابل تملک تنزل وجودی داده است! چرا که :اگر نه چنین بود،
اصالً و هرگز به همسر خویش به عنوان شیلی قابل تملک نگاه کرده نمیتوانسـت .و چـون بـدین
بالهت گرفتار نمده و با عمل خویش ننرا قانونیت بخشیده همسر را نیز ترغیب نمـوده و واخواهـد
داشت تا در همین موض قرار گرفته و بر مبنای احکام همین موض  ،با وی برخورد نماید!
و این ،نغاز نفرتانگیزترین ،عفنترین ،خفتبارترین و ...ترین جنگی خواهد بود که نمیباید
در پرجاذبهترین ،لطیفترین ،معطرترین و ...ترین موقعیت رخ مینمایـد! طبیعـیسـت کـه در ایـن
مسیر ،هر چه تالش ستیزهگرانه بیشتر ،شکست و شرمساری فراگیرتر خواهد بود!
با این مایة از بینش متوجه خواهیم شد که :همسرگرای عاش  ،نه تنها در پی تصاحب و تملـک
همسر و اراده و نرمان و ...او نمیباشد ،بلکه با همة وجود میکوشد تا از سقوط کردن در مزبلهئـی
اینهمه عفن ،خود را محافظت نماید .زیرا ننچه واقعاً دل دلدارجویش در پی ننستحفو و حراسـت
همهجانبة دلدادگی است! چرا که وی غنا و نزادگی و سربلندی و شکوفائی و جالل و نرامش و...
خود را در امر مقدس «دلدادگی» میجوید و الغیر! و که نمیداند که این ،با امر تملک در تناقض
بسر میبرد؟!
سرمایهای معنابخش

ننچــه در زنــدگانی همســرگرایان تعــالیبوی از جذبــه و افســونی بخردانــه و حکمــتجــوش
برخوردار می باشد این نگرش است که :اینان نه تنهـا بـه همسـر بـه عنـوان شـیلی و ابـزار زنـدگانی
ننگریسته ،بلکه او را ـ به نوعی کامالً ویژه ـ عامل و علت تبلور هویت ،فردیت ،غنا و نرامش خـود
میشمارند! و حکیم ،به نیکوئی دریافته و میداند که :علت ،در حوزۀ وجودی معلول خود چه نقشی
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دارد! اینان که به راز پرشکوه ازدواجِِ یگانگیبخش رسیدهاند ،همسر را همان «سرمایهئی» میشـمارند
که در حوزۀ همسرجوئی فقط و فقـط بـا همـان سـرمایه مـیتـوان بـه «سـود معنادهنـده ،غنابخشـنده،
زیباسازنده ،نزادکننده و نرامشدهنده» دست یافت و الغیر!
سرمایهئی که ننانرا در حوزۀ همسرجوئی از فقر وجودی میرهاند؛ از بیگانگی نبات میبخشـد؛
از چنگال تنهائی نزاد میکند؛ از احساس تلخ تهی بودن رهایی میبخشد؛ سرمایهئی که از بیپناهی و
بیاتکائی نباتشان داده ،پناه دل دلدارجویشان میشود؛
سرمایهئی که نرامگاه جان نرامشبوی ننان گردیده و نیینة تمـامنمـای غنـای وجـودی ننـان
میگردد! و دقیقاً بر مبنای همین بینش و باور است که وقتی همسران از همة سربلندیها ،کامیابیها،
پیروزمندیها و بردها ـ در حوزههای دیگر بهرهمند و اشـباع شـدند ـ خـوب دقـت شـود ـ اشـتیاق
سربهزیری ،شکست و باختنِِ همة خود ـ در راه و در پای همسر ـ ننانرا به دروازۀ هوشربای همسر و
همدم و معشوق میکشاند!
تنها جا و موردی که همسرجوی بینشور واقعی ،بـا اشـتیاق و خرسـندی شکسـت کامـل خـود را
استقبال میکند ،نغوش مهربار معشوق است! و تنها جائیکه میخواهد همة هستیِِ خود را ببازد ،کنـار
رضایت و خشنودی اوست .و فقط در همینجاست که همسرجوی راستین ،همة فرزانگیهای خـود
را فدای دلدادگی نموده و کمال بیبدیلی ،سرافرازی ،غنا و نرامش خود را از «پذیرش» معشـوق و از
گوهر یگانه شدن با او جستبو میکند!
به عباراتی دیگر :فقط در همین موقعیت وجودی است که همسرگرای واقعی از ذوق و اشتیاق
«بُردن خالی و برکنار» میشود!
از نرزوی پیروزی دست میکشد! از میل رسیدنِِ به حاکمیت همهجانبه تخلیه ،تصفیه و ...جدا
گردیده و مرده و به دلدادگی و مهربخشی و ...زنده میشود!
و این یعنی :تولدی دوباره ،تولـدی در نـور و نشـاط و نزادگـی و نرامـش و الفـت و پـاکی و
دلدادگی و عش !
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راز سرشاری

همسرگرایان محبتپیشه دقیقاً به دلیل اینکه :محور حیات را بر عش فعال و گسترش و تشـدید
و تقویت و شکوفایی هر چه رنگینتر و پرجاذبهتر عش نهادهاند ،به نیکوئی متوجه شدهاند که اصل
همسرگرائی با نگرش «تمرکزطلبانة» مهرورزی ،و محصور کردن مهرورزی در حوزۀ وجودی فرد
و یا افرادی معدود و معین و ویژه ،هرگز و به هیچروی سازگاری ندارد! چرا که بـا تبربـة بـاطنی و
بالواسطه دریافتهاند که :هرچه بر حوزۀ گسترش و تعمی مهرورزی در حوزۀ حیات انسانی افزوده
شده و بیشتر «باخته» شود ،خاستگاه عش بیشتر غنا و بالندگی و سرشاری و سرریزگی پیدا کـرده و
از تازگی ،فریبندگی ،شکوفائی و جوشش بیشتری برخوردار خواهد شد.
از اینرو ،اینان در برخوردهای متنوع انسانی و ارزشمحور خود و همسران خود نه تنها از موض
تنگنظرانه امساک و بخل محبت نسبت به دیگـران ـ اعـم از پـدر ،مـادر ،بـرادر ،خـواهر ،اقـوام،
بستگان ،همکاران ،نشنایان و ...ـ حمایت نکرده و به شدت با نن مخالفت مینماینـد ،بلکـه تـالش
می کنند تا هم خـود و هـم نن نیمـة دیگـر وجـود خویشـتن را در موضـ مهـرورزی و گسـترش
مهرورزی قرار داده ،حوزۀ پیوندهای مهرمحور را در زندگانی باهمی خود پهنهمند سازند! و همـین
نگرش باعث شده است تا اینان اوالً از دام تاریک «توقـ  ،انتظـار ،ذوق و گـرایشِِ» بریـدنِِ مهـر از
دیگران رها شوند ،و ثانیاً اشتیاقشان برای مهـرورزی و گسـترش پیونـدهای مهرورزانـه بـا دیگـران
تقویت و شکوفا گردد! زیرا اینان به نیکوئی دریافتهاند :ننی که توق دارد همسرش همة مهربانیهـا و
مهرورزیهایش را فقط متوجه او ساخته و از پخش و گسترش ننهـا بـه سـوی دیگـران جلـوگیری
نماید ،در واق نگاهانه و یا نانگاهانه ،دشمن وی بـوده ،در جهـت اسـارت و محـدودیت او عمـل
نموده ،از غنا و سرشاریش جلوگیری نموده ،از شکوفائی و رشدش هراسان بـوده ،از نزادگـیاش
دلتنگ بوده ،عمالً خود را در جهت پژمردگی و مـرگش قـرار داده ،خـود را از داشـتن همسـری
نزاده ،دهشگر ،مهرورز ،شکوفا ،غنامند و ...که از پخش و گسترش محبت بیریا ،بیشـائبه و بـدون
غرض به دیگران هید هراسی ندارد ،محروم نموده و باز هم ،نگاهانه و یا نانگاهانه عمالً در جهت
اسارت خود و همسر خود و دیگران ،محدودیت حوزۀ وجودی خود و همسـر خـود و دیگـران،
بستن راه رشد و شکوفائی بر خود ،همسر و دیگران ،دور ساختن و کنار کشاندن از غنای هوشربای
خود ،همسر خود و دیگران ،دریغ داشتن نزادی از خود ،همسر خود و دیگران و در یک کالم در
جهت پژمردگی و مرگ کشانیدنِِ خود ،همسر خود و دیگران قرار میگیرد!

قماری ربانی
انسان ،خود پاسخی است ...
رقابت دهشی
مسابقهای معکوس
دهشی بارور کننده
بردنِِ بیگانگی

قماری ربانی
انسان ،خود پاسخیست...

اگر بر مبنائی کامالً ویژه ـ که حقیقت انسان را در این نشـله ،یـک کـنش ،شـدن و صـیرورت
میداند ـ به انسان نگاه کنیم ،به روشنی متوجه خواهیم شد که از این دیدگاه ،انسان بـا همـة فـراز و
نشیبهای متنوعش ،یک «پاسخ مثبت به کمال» است )2( .پاسـخی کـه میلیـونهـا پاسـخ متضـاد و
متناقض دیگر را در خود جای داده و از خود متبلی ساخته ،اما در عـین حـال ،وحـدت شخصـیِِ
خود را نیز حفو کرده است! یعنی حقیقت وجودی این پاسخ به گونهئی است که کثرات بالیده از
صق ذات نن ،با ننکه ظـاهری متضـاد داشـته ،نثـاری متخـالف و احکـامی متقابـل را همراهـی و
جانبداری میکنند ،هرگز نمیتوانند به وحدت شخصی او نسیب رسانیده و مخدوشش نمایند!
این پاسخ به دلیل برخورداری از حقیقت و گوهر هسـتی ،اصـالً تـوان ننـرا نـدارد تـا در برابـر
جنبههای متنوع «وجودی» پاسخ منفی (= عدمی) بدهد! چرا که نفی نمیتواند در او نفوذ و رسـوخ
نموده و او را متصف به عدم سازد! هر چند که پاسخهای منفی ،توان ننرا دارند تا در نحـوۀ تعـین و
تشخص هویت او ـ به عنوان امری وجودی و نه عدمی ـ نقش قابل توجهی بازی نمایند! و این بدان
علت میباشد که این پاسخ ،وقتی هم که امری را در شمایل نفـی از خـود متبلـی سـاخته و بـروز
میدهد ،مراد اثباتی است که حضور و حقیقت گوهری و وجودی نن نفی را تعین بخشیده و تبیین
و تفسیر مینماید.
به هر حال ،اگر از پرداختن به مسایل و مباحثی پیچیده و فرار از حوزۀ فهـم عقـل جزئـی دیـده
2ـ پاسخ واحد شخصی.
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بر بسته و بخواهیم موضوع را در چوکات فهم و تبربة انسـان سـالم دلسـوز بـه هویـت و نرامـش
خویشتن مورد تیمل قرار دهیم ،به تبربه درخواهیم یافت که همسرگرایان محبتمحـور ،بـه دلیـل
اهمیتی ویژه که برای موضعگیریها و جهتگیریهای خویش قایل میباشند ،از جوانـب مختلـف و
دیدگاههای متنوع ،ننهم با همة توان عقالنی ـ بینشی ،متوجه پاسخهای لفظی و یا علمییـی کـه بـه
نیمة دیگر وجود خود داده و یا از نن میگیرند بوده و در برابر ننها به شدت احساس تعهد و التزام
مینمایند .زیرا اینان با همة سطوح دریافتی خویش به این باور شکوفا سـازنده مبهـز شـدهانـد کـه
پاسخ ننان به نیمة دیگر وجود خویش ،در واق پاسخِِ ننان به وجـود و هویـت خـود ،بـه احسـاس
خود ،به عاطفة خود ،به خرد و بینش خود ،به نرمانهای خود ،به نرامـش معنیـدار خـود ،بـه امنیـت
پرورانندۀ خود ،به نزادگی خود ،به طراوت خود ،به شفافیت و شادابی سطوح متنوع هسـتی خـود،
به شکوفائی خود و در یک کالم :به «دل دلبرگرای» خود ننان بوده ،در تقرر و تعین بالفعل هسـتی
و هویت خود ننان نقشِِ اساسی و ارزشباری را ایفا میکند!
اینان در پرتو بصیرتی نوازشگر و فراکشاننده نموختهاند که :ممکن است در هر «نه»ای ،چندین
«نریِِ» غنابخش ،نشاطبار ،تکمیلکننده ،نزادسازنده ،امنیتبار ،نوازشگر و غنامند نهفتـه بـوده و در
هر «نری»ای ،چندین «نه» بدبختینور ،ننگبار ،هویتزدا ،تحقیرکننده ،اسارتبار و متالشـی سـازندۀ
هویت و صورت انسانی ننان وجود داشته باشد.
اینان در سایهسار تبربههای معنامحور و بیدارینفرین به این واقعیت دست یافتهانـد کـه شـکل
زندگانی و ریخت گوهر هویت فرزند ندمی را به عنوان موجودی خردورز ،جانمایة پاسـخهای او
به خودش ،به هستی ،به جهان ارزشها و زیبائیها و به همسر او تشکیل میدهد!
و دلدادۀ همسرگرای فقط ننگاه از عطر سکربار گلهای محبت ،نرامش و یگانگی مشام جـان
را تازه تواند کرد که با همة خرد و بصیرت خـود از «رایحـة عطـر پاسـخهای خـویش» برخـوردار
گردیده باشد!
اگر از چشمانداز این دستة از همسرگرایان عاش پیشـه بـه مقولـة مـوردنظر توجـه نمـائیم ،ایـن
نکته مسبل خواهد شد که «پاسخ» همسرگرایان به یکدیگر ،به دلِِ دلدارجوی یکدیگر و بـه جـان
دلدارگریز ننان ،در یک تقسیمبندی ویژه میتواند محصور باشد به:
یکم ـ پاسخهائی که در حوزۀ امور داشتنی حضور و هستی مینمایانند.

همسرداری و همسرگرایی ( قماری ربانی )  ...................................................................................................................................

12

دویم ـ پاسخهائیکه در حوزۀ امور کرداری حضور و هستی مینمایانند.
سیم ـ پاسخهائی که در حوزۀ امور و موقعیت ایدهنلی حضور و هستی بهم میرسانند.
به هر حال ،اگر بخواهیم به گوشههائی محدود و تنگ ،از مکانهای متقـابلی کـه در هـر پاسـخ
میتواند پنهان باشد ،بپردازیم ،باید معروض داریم که:
نگاهی شتابان به زندگانی سراسر مهرپرور همسرگرایان خردورز ،این واقعیت را اثبات مینماید
که شعار بسیار شفاف و روشنِِ کرداریِِ اینان به یکدیگر اینست که :داشتنیها را بگذار ،و اگر سـر
عش و محبتداری «شدنی»ها را با همة توان چنگانداز! چرا که اینان بـه روشـنی دریافتـهانـد کـه
انسان را «نف

بودن بالفعل» خود او صورت و هویت ،عزت و کرامت ،زیبائی و جاللت ،نرامش،

نزادی و طهارت و ...میبخشد! و نه خرت و پرتهای داشتنی او!
این دریافت ،در باغ جان این دلبرگرایان خودگریز ،نهال التزامی را به بار مینشاند که ثمـرهاش
دقت و فراست به خرج دادن در زمینة پاسخهائی است که در این زمینة ویژه به یکدیگر میدهند!
طبیعت این توجه ،دقت و فراست ننان را واخواهد داشت تا در ایـن رابطـة ویـژه ،بـه صـورتی
کامالً جدی ،از پوست و صورت پاسخها سفرگزیده ،به سیر در باطن پاسخ و جنبهها و جلـوههـای
حیرتانگیزی که در خود پنهان نمودهاند بپردازند!
ننچه در رابطه با امور داشتنیها انکار را بر نمیتابد اینست که اوالً نن موضـوع ،از نظـر رتبـت
وجودی به پایة دارندۀ خود نرسیده ،و به هیچوجه با او برابری نتواند کرد! چه رسد به دارائیهای برین
دارندۀ خود ،از قبیل خرد و بینش و ایمان و عرفان و عش و!...
و ثانیاً ،از نظر تیثیرگذاری هرگز خارج و برون از یکی از سه حالت نتی نتوانـد بـود :یـا ،بـرای
شکوفائی ،غنامندی و ارجبخشی جنبههای مثبت وجود دارندۀ خود مفید میباشد؛
یا ،برای ننچه نمد مضر است و زیانرسان؛
و یا ،از نظر تیثیرگذاری «خنثی» بوده و به هید یک از جنبهها تیثیری ندارد.
این حاالت با کمی تفاوت ،در رابطه با موارد دیگری که این نبشته بـدانهـا توجـه داده اسـت،
قابل تعمیم میباشند.
با این مایة از باور و بینش ،اگر پاسخ همسرگرای دلسوز به همسرش را در رابطـه بـا موضـوعی
داشتنی مورد تیمل قرار دهیم ،به روشنی متوجه خواهیم شد که :هر کدام از «نری و یا نـه»هـای او،
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چه «نه و نری»های مهمی را در پی تواند داشت!
به هر حال ،همسرگرای محبتمحور ،وقتی به پاسخ منفی همسرش در رابطـة بـا داشـتنیهای مـثالً
تبملگرایانه ـ که حضور و غیابشان در رشد ،غنامندی و شکوفائی جنبـههـای وجـودی هـید نقشـی
بازی کرده نمیتوانند ـ مواجه میشود ،در این نه ،نریهایی را مشاهده میکند که جان دلدارجوی او
را تازگی و شادابی میبخشد! چرا که ننرا :نری گفتن به استقالل وجـودی خـود از دام وابسـتگی بـه
داشتنیهای مادونِِ هویت خود،
نری گفتن به نزادی جنبههای متنوع احساس و اندیشة خود،
نری گفتن به غنای درونذات خود،
نری گفتن به اصالت معنوی خود،
نری گفتن به بالندگی عاطفی خود،
نری گفتن به رشد نظام ارزشی خود،
نری گفت به اصالت و محوریت کنشی و معنیدار خود،
نری گفتن به ارجمند بودن ،محترم بودن و دوست داشتنی بودن خود میشمارد ،و غیـر اینهـا.
هم بدانسان که ـ خدای ناکرده ـ نری گفتن همسر را در همان زمینه ،متضمن «نه»هایی مییابد کـه
جان همسگرای وی از تصور ننها نتش میگیرد ،زیرا کـه ننـرا در واقـ «نـه گفـتن» بـه اسـتقاللِِ
وجودی خود از دام وابستگی به خرتوپرتهای بیارج،
نه گفتن به نزادیهای بلند پروازانة جنبههای متنوع و ساحتهای مختلف احساس و اندیشة خود،
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،
نه گفتن به ارجمند بودن ،محترم بودن و دوست داشتنی بودن خود و ...میشمارد.
با درخواست پوزش از اینکـه موضـوع مقـداری بـه درازا کشـیده شـد و بیهـوده مایـة دردسـر
خوانندۀ فهیم این نبشته را فراهم نوردیم ،حال اگر بخواهیم تا مختصری پیرامون مورد بعدی (پاسخ
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به امور کرداری) عرایضی تقدیم داریم ،ناچار از پذیرش این واقعیت میباشـیم کـه :همسـرگرایان
محبتمحور ،با همة وجود خویش متوجه شدهاند که همة احکام جاری در مورد گذشته ،بـا تمـام
ظرافتهای احتمالیش ،در حوزۀ مورد دوم نیز قابل تعمیم و جریان تواند بود! چرا که شعار نوازشـگر
کنشی اینان را به یکدیگر ،این نکتة پروراننده تشکیل میدهد که :از کنشها و کردارهـا ،فقـط بـه
ننی با همة توان و اشتیاق روی بیاور که در شکوفائیِِ جان دلدارجوی تو ،در غنابخشـی بـه گـوهر
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
میکند و الغیر!
از اینروی ،هر کدام از این همسرگرایان دلدارجوی ،وقتی بـا پاسـخ منفـی همسـرش در زمینـة
ویژهئی مواجه میشود ،در این نه ،نریهایی را مشاهده میکند که شـکوفة لبخنـدی ملکـوتی را بـر
لبهای دل دلدارگرای او به جلوهگری وامیدارد! چرا که ننرا در معنیِِ «نری گفتن» به کار و کنشـی
مییابد که او را در شکوفا ساختن جان دلدارجویش یـاری مـیرسـاند؛ نری گفـتن بـه کـرداری
میشمارد که میتواند وی را در غنا بخشیدن به گوهر هستی او کمک نماید؛ نری گفتن به تالشی
تلقی میکند که خواهد توانست در تبلور جذبهجوش وارستگی و نزادگی او یاریش رساند؛ نری
گفتن به کرداری میپذیرد که میتواند خدمتگزار قدرت خالقیت و ابداع او باشد؛ نری گفتن بـه
کار و عملی که در باالنیدن و شکوفا ساختن خرد و بینش او توانمندش مـیسـازد؛ نری گفـتن بـه
کنشی مشاهده میدارد که میتواند در پویاسازی و تبلور عش سوزان و دلدادگی جوشان او به وی
یاری رساند؛ و غیره!
درست همانگونه که اگر با «نری» گفتنی مواجه میشود که از بارهای منفی سرشار میباشد ،او
را عین نه گفتن به اشتیاق شکوفائی جان دلدارجوی خود ،نه گفتن به ذوقِِ نورانیـتبـار غنابخشـی
گوهر هستی خود ،نه گفتن به تمنای جانپرور تبلور نزادگی و وارستگیِِ خود ،نه گفتن به اشـتیاق
شکوفائیِِ نیروی ابتکار و ابداع و خالقیت خود ،نه گفتن به نرمان فراروندۀ خرد و بینش و جـوالن
هوشربای عش و دلدادگی خود مییابند و الغیر.
به هر حال ،از ننبا که باورمندیم خوانندۀ دقیقهیاب این نبشـته ،خـود بهتـر مـیداندکـه در هـر
«نری ،نه»هائی و در هر «نه ،نری»هائی میتوانند نهفته باشند ،بررسی امکانهائی را که در حوزههای
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دیگر میتوانند حضور بهم رسانند ،به خود او واگذار کرده و از اینکه جهـت تفهـیم و روشـنگری
برخی از مطالب برای اذهان جوان به اطالة کالم پرداختیم ،و این مایة ماللت خاطر شریف این مهان
گردیده است ،جداً پوزش میطلبیم.
رقابت دهشی

همسرگرایان محبتمحور ،همة تالش و جدیتشان متوجه ننست تـا پاسخشـان بـه زنـدگانی
مهرورزانه بوده و زندگانی را در کسوت مهرورزی بـه نمـایش گذارنـد! اینـان خـود را بـه جریـان
نوازشگر محبت سپرده و بر مبنای احکام و نثاری که قانون مهرورزی تلقی میکنـد بـه خـود و بـه
همسر و به دنیا مینگرند.
اینان که خود را موجودی «مهرنلود» و در مسیر عش ورزی مییابند ،با اشتیاقی نورانی برننند تا
همین جنبه و جلوه از وجود را عینیت بخشیده و در حـوزۀ مناسـبات نن حضـوری فعـال ،دهنـده،
نوازشگر ،نرام و پرجاذبه داشته باشند.
اینان معنای راستین و زمینة معنیدار رقابت را در «رقابت دهشی»( )2فهمیـده و سـراغ داده ،پیشـی
گرفتن در مهرورزی ،ایثار ،بیتوقعی و ...را مبنائی برای زندگانی باهمی تلقی میکنند.
پیشی گرفتنی که هر لحظه ،از ننان میخواهد تا برای بهتر و بیشتر عش ورزیدن ،برای تقویت،
تسری و تشدید جریان «دلدهی» و فراروی به سوی مهر و محبوب نرام نگیرند!
اینان که عش را لم

کردهاند ،در عمل ،نغاز بدبختی خود را در لحظهای باور میکننـد کـه:

جریان عش باختنِِ فعاالنه و دهشی ننان به مانعی اصابت کرده ،دچار اختالل شـده و یـا اینکـه :بـه
جای اندیشیدن و گرایش عاشقانه به محبوب ،ذهن و تخیل ننان معطوف به خود ننان و یـا چیـزی
فروتر از محبوب گردد.
شیون و فریاد و واویالی دلخراش اینان فقط وقتی بلند میشود که دریابنـد :معشـوق ،در عشـ
ورزیدن و هبه کردن و از خود رهیدن و ...از ننان جلو زده و اینان را در موضعی کـه «نشـاید» قـرار
داده است!
اینان تنها زمانی از خود راضی بوده و خویشتنِِ خویش را قابل تحمـل احسـاس مـیکننـد کـه
2ـ ما در اخیر این مقال ،باز هم حرفهائی در زمینة رقابت خواهیم داشت.
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دریابند :معشوقِِ خردمند معناجویشان ،واقعاً از ننان خشنود میباشد.
اینان گوهر هوشربای زندگانی باهمی را در تبلور و تبسم عینی یگانگی احساس کرده و از هر
ننچه ،که بخواهد «مای» ننها را به پرتگاه موهن و جدائینورِِ «من ـ او ،و یا :من ـ تـو و »...بکشـاند،
شدیداً هراسان میباشند.
اینان از اینکه پست و مقام خود را از دست بدهند ،هراسـی نداشـته ،از اینکـه تیییـد اهـل دنیـا و
زرق و برقهای ننرا از دست دهند ،ترسی نداشـته ،از اینکـه دچـار کمبودهـای رنگـین زنـدگانیِِ
ظاهری شوند ،خوفی نداشته ،از اینکه اهل ثروت و قدرت و ...ننانرا دوست نداشته باشـند ،خـوفی
نداشته ،ولی از اینکه روزی فرا رسد و چیزی مان عش ورزیدن فعاالنه و از خودگذرانة ننها شود
شدیداً هراس دارند! چرا که عش ورزی را فوریترین نیاز و بـاالترین کمـال و بـارورترین تبربـة
مقدس فرزند ندمی ،متعالیترین حرفت و پیشه و کوتاهترین راه رسـیدن بـه جـوهر ندمیـت خـود
و نرامش معنیدار خود و کمال شگفتیانگیز خود و در یک کالم «عزت همـهجانبـة خـود» تلقـی
میکنند .امری که بدون حضور غیرش ـ با او ـ میتوان به زیباترین وجهی زندگانی مبلل و معنیدار
خود را به نمایش نهاد ،اما بدون حضور او ،با هر چیز دیگر ،از قبیـل ثـروت و شـهرت و لـذت و...
هرگز ممکن و میسر نتواند بود! چرا که زندگانی بدون حضور فعاالنة مهر ورزیدن ،عمالً بیمعنـا و
عیناًًَ کدر ،خلنده ،نزاردهنده ،بیتقدس ،بیارزش و الجرم رنببار بوده و عمالًًَ در جهت مخـالف
فطرت مهرمدار فرزند ندمی قرار دارد.
مسابقهای معکوس

همسرگرای خردمند ،متن همسرگرائی را میدان مسابقهای مـییابـد کـه در نن هرکـه پیشـتر و
بیشتر مهر میبازد ،برنده میباشد! چرا که در این میدان ـ و فقط درین حوزۀ مراودههای اجتماعی ـ
بازنده ،ظرفیت و گنبایش عش را در خود دامن زده ،برنده را از هـراسِِ بخشـیدنِِ مهـر بـه سـوی
نبشار بخشایش میتاراند.
روشن و طبیعیست که وقتی امری ارزشی و قانونی تلقی شده و در میدان مسابقهئی از ایندست
کشانیده شود« ،باختن» لذتی هوشربا پیدا کرده و از انسان همسرگرای چیزی میسـازد کـه جـز بـه
فکر عش باختن و مهر ورزیدن نمیباشد.
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این پیشتازی ،پیشبازی و بیشبازی ،به دلیل قانونی و ارزشی و نرمـانی شـدنش ـ و اگـر هـم
خواستی بگو :این باخت ـ برد محبتمحورانه و محبوبی را ضمانت کرده ،برنده را ـ برخالف موارد
معمول ـ محبوب و معشوق بازنده قرار داده و «عش باختن» را در وی تقویت میکند ،و ایـن ،بـه نفـ
نظام همسرگرائی و در جهت تشدید ،تقویت ،پالودگی و شفافیت گوهر یگانگی و نرامـشِِ پاگرفتـه
از نن است.
در این مرحله ،اشتیاق باختن و دل سپردنِِ عملی بدان ،هم اعتماد را دامن میزند ،هم صمیمیت
را تشدید میکند و هم یکدلی و یگانگی را به اوج میکشاند! و ننگاه کـه یکـدلی و یگـانگی بـه
اوج رسید ،فرد همسرگرای از دام اندیشههای دوئیت و «من ـ او»ئی نبات یافته و بـارِِ دغدغـههـای
دوئیتمحورانه و برد و باختهای وهمساخته را به نسیم نوازشگر یگانگی میسپارد.
این نگارندۀ بیمقدار همهنادان را معتقد ننست که :باز هم باید متذکر شد که :این باختن ،نـه بـه
معنای باختن شخصیت است ،و نه به معنای بیشخصیتی طرف دیگر را استقبال کردن؛ چه این هـر
دو ،هم توهین به خویش است و هم توهین به همسر .پـ

بایـد از همسـرِِ نـاقص (خـود طبیعـی و

نامکمل) جدا شد ،تا با خود کامل فرا طبیعی همراه گردید.
در این لحظهها ،فرد جدا است ،اما همراه است ،و همراه است ،اما جدا است!
همسرگرائی واقعی ،گرایش به خود روحانیِِ همسر و یگانه شدن بـا همـین هویـت و صـورت
روحانی و ربانی اوست ،و هر چه غیر از این ،جدائی و بیگانگی است.
اینکه همسرگرای واقعی ،برای رسیدن به امری برتر از یگانگی فیزیکی و جسمانی تالش کرده
و خود را در تالشی از ایندست ،از یاد برده و برای معشوق میمیرد ،در واق برای رسیدن بـه خـود
ربانی است.
او بر ننست تا این نیمة خود متعالی را با نن نیمه به یگانگی برساند ،و نه فقط بدنها را! چـرا کـه
اینان را باور بر اینست که :یگانگی با تصاحب ،در تقابل وجودی است ،لذا باید از اندیشة تصاحب ـ
که متعل به حوزۀ بدنها تواند شد ـ فرار کرد .زیرا ،ننی که به فکر تصاحب همسر است ،در واق او
را «از طری از دست دادنِِ یگانگی» از دست میدهد! و یگانگی امریسـت «خـودن» ،و تنهـا زمـانی
مینید و رخسار مینماید که :فرد از خود و مال خود و ملک خود و ...رهیده باشد.
در این میدان ،برد با کسی است که از باختن استقبال نماید؛ به باختن دل بسپارد؛ درخت بـاختن
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را نبیاری کند؛ میوۀ باختن را هم برای دیگری بچیند! و باختن با کسی اسـت کـه از بـردن اسـتقبال
کند ،به بردن دل بسپارد و!...
دهشی بارور ننده

معموالً همسرگزینان خردباخته گمان میکنند که :اگر نسبت به همسـر ابـراز مهـرورزی فعـال
نمایند ،چیزی ـ از جن

وقارِِ ابلهانه ،جالل و جبروت جاهالنه ،هیبت و شـکوه احمقانـه و ...ـ را از

دست میدهند! و هراسِِ از دست دادن همین چیزهای موهـوم ننـانرا از فعـال بـودن ،مثمـر بـودن،
بخشنده بودن ،بزرگ بودن و در یک کالم :از عاش بـودن و مهـر ورزیـدن و سرشـار کـردن و...
محروم میسازد.
این در حالی است که همسرگرایان به تبربه دریافتهاند که با هر دهش ـ ننگـاه کـه پـای مهـر
ورزیدن در میان بوده و عشاق چیزی از جن

محبت را هبه مینمایند ـ ننچه میگیرند و مـییابنـد

بسیار بیشتر ،دلنوازتر و پرسازندهتر است از ننچه میبخشند! درست به همان دقتی که دریافتهانـد :تـا
محبت نبخشند ،محبت نخواهند چشید .و این مؤیّد ننست که :بخشیدن ـ در واق ـ همان دریافتن و
پیدا کردن بوده و خالی کردن ،چیزی جز پر شدن و برای پر شدن نتواند بود!
وقتی مرد مهربانی خود را به سوی زن سرازیر نموده و بـدو اهـداء مـیکنـد ،از او چیـزی جـز
«بیمهری» ،خست ،هراس و ...چه کم تواند شد؟! درست به همانگونه که وقتی زن ننـرا پاسـخ بـه
مثل دهد!
این در حالیست که مرد جان محبتجوی خود را با هر بخشیدن و تهی شدن ،نمادۀ پـر سـاختنِِ
از محبت و لبریز شدنِِ از مهر میسازد ،تا جائی برای هراس ،بیمهری و خست باقی نماند.
ننچه در این رابطة رازورانه به دقت قابل تیمّل مینماید اینست که :اینان میداننـد ،در بخشـیدن
(= باختن عش ) ننچه عیناً و عمالً وجود فعال دارد «غنا و سرشاری» است! در حالیکه در عش های
انفعالی ،ننچه عیناً خودنمائی میکند «حرص و تهی بودگی» است!
در اولی «هراس از دست دادن» به «اشتیاق بخشیدن» بدل میشود و در دومی ،اشتیاق بخشـیدن
به «حرص و ول گرفتن»!
این دریافت باعث خواهد شد تا همسرگرایان ،بیشتر از خویشتن سرشاری نشان دهنـد تـا تهـی
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بودگی! و بیشتر سخاوت بنمایانند تا حرص.
نکتة حیرتانگیزی که در این رابطة ویژه وجود دارد ننست که :به میزانـی کـه ایـن سرشـاری
فعال بوده و به دهش دامن میزند ،امکان پذیرش و ظرفیت گیرندگیِِ محبت را در خود گسـترش
و ژرفا میبخشد! چرا که در این حوزۀ از تعامالت ،نف ِِ دهش و لبریزگی ،ضمانت پرسازی و غنا
را در خود داشته و از خود نمایان میسازد!
به عبارتی دیگر :اینان این دهش را فقط دهش نیافته ،بلکه عین ستاندن تلقی میکنند ،سـتاندنی
که خود قوامبخش و عینیتدهندۀ به دهش و سرشاری میباشد .چرا که اینان همسر را غیر خـود و
جدای از خود و بیگانة با خود نیافته ،بلکه همـان خـودی مـییابنـد کـه از مبـال و مظهـری دیگـر
برخوردار میباشد.
معنای دقی تر این نکته را با پردازش عبارت دیگری نیز میتوان به دریافت کشانید و نن اینکـه:
در این ستانیدن ،در واق گیرنده برای محبت محبوب «جائی» را میبخشد و هبه مـیکنـد! و همـین
دادن است که نن ستانیدن را عینیت میبخشد! و در نن دهش ،نوعی منتپذیری وجود دارد ،چرا
که اگر پذیرنده امکان پذیرش را مهیا نسازد ،دهش فعلیت پیدا نمیکند!
این باور باعث خواهد شد تا همسرگرایان مهرمحور ،نه تنها هرگز و به هید روی عش ورزیدن
فعال را با منت همراه نسازند! که باعث خواهد شد تا منتدار پذیرش محبت از ناحیة یار خویش نیز
باشند .کار عدهئی از این نازنینان به جائی میرسد که اصل همسرگرایی را چیزی جز نفـ

همـین

دهش و سرریزگی نمییابند! و این ،شاید از ننروی باشد که اینان خود را در محبوب غرقه و با وی
یگانه یافته ،ننچه را میدهند ،در واق دادن برای نیمة دیگر وجود خود تلقی مینمایند! نیمهئـی کـه
اینک دیگر نمیتوان از نیمة دیگرش ممتاز ساخت.
ننچه در این روند هوشربا اهمیت عملی فوقالعاده دارد اینست که :اینان به روشـنی دریافتـهانـد
که ،از نغاز کردن ،پیشدستی کردن و پیشی گرفتنِِ در دهـش و ابـراز محبـت اسـت کـه عاشـ
میتواند به بهترین وجهی به پرسازی خود کمک نماید! هم بدانسان که با رمیدن از خود است کـه
به خودی شفافتر ،بشکوهتر ،پرجذبهتر و ...دست مییابد! و این ،هم نوعی مسابقة خستگیزدای و
نوازشگر را بر زندگانی ننان حاکمیت میبخشد و هم اصل پیشی گرفتن را پربارتر میگرداند.
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بردن بیگانگی

در حوزۀ زندگانی «همسرداران» تملکپیشه ،گونههائی از مسـابقه بـرای پیشـی گـرفتن ،بـرای
برتری یافتن ،برای حکمروائی و برای سیطره یافتن بر اراده ،احساس و هستی دیگری جریان داشـته
و هر کدام از همسران ،تالش میورزند تا در این میدان و این مسابقة وهمبنیان «برنده» شناخته شوند!
این ابلهان ،از ویرانی و تالشی و بهمریختگی حیات میلیون فرد وهمزدۀ تملکپیشه عبرت نگرفته و
باور نکردهاند که :در میدانی از ایندست ،نف ِِ برندگی و برنده بودن با گونهئی از بازندگی تالزم و
ضرورت حکمی دارد! چرا که اگر در این برد هید باخت دیگری روی ننماید ،اوالً نفرت و انزجار
باطنی بسیار بسیار پنهان او ،از باخت خود و برد دیگری ،کیفریست که برنده بایـد تحمـل نمایـد! و
ثانیاً پذیرش امر انفصال ،دوگانگی و بیگانگی و حمالیِِ نن بر دوش روان و شانة دل ـ تـا رهـایی از
فهم و احساس هرگونه انفصال ،دوگانگی و رسیدنِِ به یگانگی ـ باخت دیگری است که بـر برنـده
تحمیل شده است! زیرا ننی که در سیطرۀ اشتیاق برندگی قرار گرفته است ،اگر در متن دوگـانگی
و انفصال نمیتنید ،اصالً تن به مسابقهای تا بدین حد نکبتبار و هستیبرانداز داده نمیتوانست!
در واق روی کردن به این مسابقه و دلبستن بدان ـ به عنوان زمینة برنـده شـدن ـ از ننـروی کـه
انسان را در متن انفصال و ...قرار مـیدهـد ،بـا «بـاختن سـرمایة یگـانگی و احسـاس اتصـال» تـالزم
وجودی دارد ،و دقیق ًا به واسطة دریافت همین امـر بسـیار مهـم و اساسـی اسـت کـه همسـرگرایان
عاش  ،با همة وجود تالش میورزند تا از هـر گونـه مسـابقهئـی کـه در مـتن انفصـال ،بیگـانگی و
دوگانگی اجرا میگردد ،خود را دور نگهداشته ،تسلیم مسابقهئی باشند که در نن از خود گذشتن،
خود را بخشیدن ،دلدادن و ...گوهر برندگی را تشکیل داده و باختن را همان تنیدن در بطن جدائی،
بیگانگی و دوگانگی میشمارد .چه اینان بردن را «جز باختنِِ خـود ،و رسـیدن بـه اوج یگـانگی» و
باختن را «جز از دست نهادن یگانگی و رسیدنِِ به بیگانگی» نمیشمارند!
اینان قمار روحنواز و هستیبخش ازدواج را ،با خالی شدن از احساس هستی ،بـا کنـار نهـادن و بـا
بخشیدن خود به همسر نغاز کرده و برای دست یافتن به بردی کامل و همهجانبه ،چنگ به تصـاحب
سرمایههای وجودی او نمینالیند ،بلکه با غرقه کردن و حل کردنِِ خود در سرمایههـای وجـودی و
هوشربای همسر و از طری پیوند دادن قطرۀ وجود و گوهر دل خود ،بـه دریـای زالل محبـت همسـر
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«همه او» میشوند ،تا همة برندگی را در اوج یگانگی دریافته و تبربه نمایند! و این همان قماریست که
هیچوقت و در هید کبای عالم ،هرگز بازندهیی نداشته است .چرا که در ایـن میـدان ،هرگـز کسـی
زنبیر اشتیاق برندگی ،و در واق  ،اسارت و بازندگیِِ خود را به تالش برنخاسته است!
اغلب ننهائیکه به «همسرداری» روی مینورند ،اغلب چون در برخوردهای معمول و روزمـرۀ
زندگانی ،با ندمهای معمولی ،با انسانهای نارسا و با موجودات ناکامل برخورد داشتهاند؛ چـون بـه
دیدار و برخورد با ناکاملها عادت گرفتهاند ،و چون فقط از طری شنیدنیهایی یخزدۀ دست چنـدم
با ندمهای کامل نشنائی پیدا کردهاند ،ناشیانه گمان میکنند که :نمیتوان بـه سـادگی بـا ندمهـای
کامل مواجه شد! به سادگی نمیتوان کسی را یافت که اکثر کماالت در وی فعلیت یافته و شکوفا
شده باشد!
به سادگی نمیتوان با ایندستة از نخبگانِِ به فردیت رسیده نشنائی بهم رسانید! به سادگی با ننان
طرح تعامل ریخت! و باالخره به سادگی نمـیتـوان بـا کسـی بـه یگـانگی رسـید کـه دارای اکثـر
کماالت بوده ،به غنا رسیده و از وی ،نن کماالت را دریافت نمود! و!...
این باورهای ناشیانه ،باور و گرایش ناشیانهتری را بر ننان تحمیل نمـوده اسـت! و نن اینکـه :بـه
سادگی نمیتوان کامل شد ،به سادگی نمیتـوان کمـاالت را در خـود تحقـ بخشـیده و از خـود
نمایان ساخت و !...و لذا ،رضایت و قناعتی مذموم و منفی را بر نگرشـها و تالشـهای اینـان تحمیـل
نموده و از رشد و شکوفائیشان بازداشته است!
این مسللة خطرجوش در رابطة با امر ازدواج باعث شده است تا ننی که به فکر ازدواج میافتـد
از تردید و شک نسبت به فعلیت و شکوفائیِِ کماالت طرف مقابل بدر شده و به عنوان فـردی کـه
توق کامل بودن از وی نمیرود ،برخورد نماید! و این باعث خواهـد شـد کـه او ،طـرف مقابـل را
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!
با همة باورمندی به توانِِ غنابخشی و پرسازی او ،بـدو روی نمایـد! درحـالی کـه همسـرگرایان
محبتپیشه را باورها کامالً به عک

بوده و به این یقین مبهز میباشند که :جامعـه را نمـیتـوان از

حضور انسانهای کامل ـ که به صورت نسبی ،اغلب ویژگیها و کماالتشان به فعلیت و شـکوفایی
رسیده باشد ـ تخلیه نموده و کامالً مبرا دانست! لذا اینان ،هـم قبـل از اینکـه فکـر ازدواج را در سـر
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بپرورانند ،خود را کامل میسازند تا بتوانند با بخشیدن خود ـ به عنوان چیزی کرامند و قابل تحمل ـ
هم طرف مقابل را راضی ساخته باشند ،هم پر و هم غنی! و هم بعد از ازدواج تالشِِ بیامان به خرج
میدهند تا بر این سرمایهها و کماالت افزوده ،رضایت و غنای طرف را تشدید و تقویت نمایند.
این تالشِِ صادقانه و التزاممحور باعث خواهد شد تا اینـان از همـان وحلـة اول بـاور بیاورنـد کـه:
میتوان با بخشیدنِِکامل و همهجانبة خود به «یکی» به غنامندی و خوشنودی و نرامش دست پیداکرد؛
میتوان باور کرد که :مـیشـود از طریـ رسـیدن بـه یگـانگی بـا یکـی ،پـر شـد و بـینیـاز از
چشمداشت به دیگری؛
میتوان اعتماد نمود که :نرامش راستین و مینوی را ،با بخشیدن سرمایههای وجـودی خـود بـه
دیگری ،با تقویت و تشدید صمیمانه و بیریای نن سرمایهها و با اعراض از هرننچه بـوی انانیـت و
منیت میدهد فراچنگ نورد!
این نحوۀ نگرش و گرایش باعث خواهد شد تا اینان :به جای رویکردن بـه موجـودات نـاقصِِ
متعدد و صرف نیروها و امکانات وجودی خود در مواض متعـدد ،و امیـد رسـیدن بـه پرشـدگی و
احساس غنا و ...ـ که از هیچگونه ضمانتی برخوردار نمیباشد ـ یکباره و با همة وجود به یکی روی
نورده و گوهر یگانگی را فقط در گرو صادقانه و عاشقانه برخورد کردن با همان یکی دانسته ،همة
نیروها و امکانات وجودی خود را در جهت رشد ،تشدید و شکوفائیِِ برترِِ ظرفیتها و استعدادهای
وجودی خود صرف نمایند!
به هر حال ،همانگونه که بارها تذکر رفت ،در نگرش و نظام اعتقادی اینان :رسیدن به یگـانگی
ممکن و میسر نخواهد شد مگر اینکه هرکدام از همسرگرایان به اصـلِِ «گـم شـدن ،ذوب شـدن و
غرق شدن» در «دیگری» گردن نهاده و در عمل ،خود را در دیگری گم نماید! و این یعنی :ننجـا
که پای مهرورزی و باختنِِ عش به میان مینید ،هم باید هراس از دست دادنِِ موهومات دیگری ـ
از قبیل وجاهت ،غرور ،انانیت و غیره ـ را از خود بتاراند و هم اشتیاق باختن و گم شدن و رها شدنِِ
در «یار» را در خود تشدید و تقویت نماید! زیرا تبربههای بشری ـ در این زمینة ویژه ـ ثابت کردهاند
که تا این گمشدگی محقـ و علنـی نگـردد ،از یـافتن همسـر و در فراینـد نن ،احسـاس و تبربـة
یگانگی اثر و خبری در دست نخواهد بود!

روشهای د دهی
یاری از ...
توق یا تعهد؟!
راهی نورانی
بینقابی
همدمی
گریز از کالم
متانت
تعادل
نرمی

روشهای د دهی
یاری از...

ننچه از این پ خواهد نمد ،موضـعگیریهای نگرشـی ـ کنشـی همسـرگرایان تعـالیبوی را بـه
نمایش گذاشته و میتوانند به عنوان سرمشقهائی واالئیبخش ،انسانهای دلسوز به خویشتن ،انسـانهای
واالئیپسند ،انسانهای شادابیپسـند ،انسـانهای نرامـشدوسـت ،معنـاجوی ،زیبـاگزین ،دلهـرهگریـز،
اضطرابستیز ،پوچیستیز ،قشریستیز و در یک کالم انسانهای عاش به تعالیِِ همهجانبه را روشهائی
کارنمد و منتج و مؤثر باشند.
روشهائی که به دلیل کارنئی و گیرائی ذاتی خود بطور همیشه ،بدون ننکه بخواهند ضـرورت
اختیار و گزینش خود را بر کسی ـ حتی به عنوان دساتیر ناب ارزشی ـ تحمیل کننـد ،بـا سـرافرازی
مورد گزینش فرهیختگان مایهور قرار گرفته و میگیرند .ننچه را در همین اول مقـال مـورد تـذکر
قرار میدهیم اینست که :در تدوین مباحث ،وسواس و جدیت اکادمیک ـ جهت ترتیب منطقی ـ
را به خرج نداده ،چون امر را قلبی پنداشتهایم ،سخن را نیز دلپذیرانه و بدوی به پیش راندهایم.
توقع یا تعهد؟!

یکی از اسرار موفقیت همسرگرایان مهرپیشه در این نکته نهفته است که :ننـان در زنـدگانی بـا
همسر ،با ننکه متوجه نارسائیها و نقاط ضعف نیمة دیگر وجود خویش بوده و در جهت دف ننها
تالش مینمایند ،نه تنها زمینهها و نقاط قوت و منتج را از یـاد نبـرده ،بلکـه بـا همـة تـوان در جهـت
شکوفائی و حضور دائمیننها ـ در زندگانیِِ باهمی خود ـ تالش میورزند! این در حالیسـت کـه
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عدهیی از افراد ،بیشتر متوجه نقطههای منفی و گرایشهائی میباشند که میتوانند زبان طاعنـان را بـه
طعنه بگشایند! و یا اینکه از مشاهدۀ دقی و ظرایف نقاط مثبت و قوت محـروم بـوده و یـا مغرضـانه
فرار میکنند! به هر حال ،همسرگرایان در تمامت تالشهای باهمی خود ،متوجه نکتههای محـوری
حیات بوده ،پیش و بیش از ننکه متوجه و چشمبراه تحق توقعات خود از همسر باشـند؛ بـه ایفـای
تعهدات خود میاندیشند؛ به شکوفائی مسلولیتهای خود دلبستهانـد؛ در جهـت تبلـور صـمیمیتهـا
تالش میورزند؛ به پخش محبت و زمینههائی که غلبه و حاکمیت ننرا تحکیم و تقویت مینمایـد
همت میگمارند؛ به ننچه مایههای اعتماد همسر را تقویت میدارد میپردازند؛ و خالصه بیشتر بـه
همسر میپردازند تا به خود ،هر چند که فرایند ضروری همة این تالشها متوجه خود ننان و گـوهر
یگانگی میباشد.
ننچه نمد مؤیّد ننست که :همسرگرایان محبتمحور ،اصل «تقویت توقعات» را یکی از اصول
بارور زندگانی شمرده ،با همة خرد و توان تالش میورزند تا هر توقعی را کـه بـه نحـوی مخـالف
جریان تکامل تفاهم ،صمیمیت و محبت باشد ،کنار نهاده و از طری رسیدن به گونهئی از یگانگی،
که اثرش رسیدن به «بیتوقعی مثبت و فعال و یا غنایی مهرمحور» میباشد ،پایههای نظام مهـرورزی
را تحکیم نمایند .چرا که اینان به روشنی دریافتهاند :هر توقعی ،روی به جانبِِ دارندۀ خود داشته و به
عنوان عالمتی از حضور و غلبة انانیت عمل مینماید.
ننچه در رابطهای از ایندست به روشنی قابل درک میباشد اینست که در شرایط و موقعیتهائی
از ایندست ،هر توقعی عالمت ـ بنا بر طبیعت ذاتی خود ـ مثبت افتراق بوده و از غلبة «مـن ،تـو» و یـا
«من ،او» و غیره حمایت میکند! در حالیکه در همسرگرائی اصل بر نفی ذهنیت دوانگاری اسـتوار
بوده و از موارد ،امور و زمینههایی استقبال میشود که به یگانگی بینبامد.
راهی نورانی

همسرگرایان خردورز واق بین ،از ننبا که در پرتو تبارب جهانی متوجه شدهاند :ممکن است از
انسان نارسائی و خالفی به ظهور رسد ،بهترین راه برخورد با اینکار را رهیدن از «عمل به مثـل» و پـیش
گرفتن راه اغماض و درگذشت نگاهانة ارزشمحورانه و ...دانسته ،بخشیدن را به عنوان بهترین روشِِ
به نمایش نهادنِِ سعة صدر ،بردباری ،دلسوزی و مهرورزی مورد توجه عملی قرار دادهاند.

همسرداری و همسرگرایی ( روشهای دلدهی )  .............................................................................................................................

221

روشی که میتواند نمایانگر دید باز و شـباعت انکارناپـذیر ننـان در برابـر رویـدادهای نـاگوار و
نامالئم ،قدرت تحمل سختیها و نارسائیها ،حضور امید پهنهمند و گسترده و ژرف نسبت به موقعیتهـا
و ظرفیتهای نینده ،نزادی از دام ییسها و ترسها ،احساس توانمندی و ناشـکن بـودن و ...باشـد .چـرا
که نف اینکار ،در واق محک و معیاری است که توسط نن ظرفیتهای وجـودی مـا ،در رابطـه بـا
بسیاری از حاالت ،موقعیتها و امور سنبیده شده و ارزیابی میگردد.
از سوئی اگر بپذیریم که برخوردمان با دیگران ،نیینة تمامنمای برخورد ما با خود میباشد ،باید
این نکته را به روشنی پذیرا باشیم که :بخشیدن و گذشتن از دیگران ـ به دلیل اینکه نارسائیهایشـان
را عوارضی قشری بر گوهر ربانی وجود ننان تلقی نمـوده و جـان قدسـی ننهـا را مبـرای از ایـن
کدورات مییابیم ـ در واق به نمایش نهادن خوشبینی و دقتنظـر خودمـان ،نسـبت بـه جنبـههـای
واالی شخصیت خود ما خواهد بود.
اینان را باور بر اینست که در این رابطة معین و بر مبنای ایـن روش نـورانی ،هـم تـوانِِ فـرا رفـتن و
گذشتن از ح خویش را باال میبرند! هم از دام« ،معاملة به مثل» با نیمة دیگر وجـود خـویش رهـایی
مییابند؛ هم نگرش و گرایش خود را از نزدیک شدن ،دمساز شدن و همجهت شدن بـا زمینـههـای
تحقیرکننده نبات میدهند! هم جهت زندگانی را از جدائی به وصال تغییر میدهند! هم از تخریب و
تحقیر دیگران روی بر میتابند! هم نارسائیها را با رسائی پاسخ میدهنـد! هـم نفـرت و بیگـانگی را بـه
نشنائی و محبت بدل میدارند! اینان با رویکردنِِ به بخشش ،در واق  ،از فرصت و موقعیتی برخـوردار
میشوند که میتواند همة نیروهای انسان را برای مبهز شدن به نیکی و مهرورزی نماده کند!
اینکار باعث خواهد شد تا انسانِِ رهیده از نفرتها ،کینهها ،انزجارها و زخمهائی که در گذشته
دیده و خورده است ،خود را در برابر موقعیتی جدید و مبرا از نن نفتها و نارسائیها احسـاس نمـوده،
متناسب با جلوهئی نورانی ،از روحی نزاد و پرنشاط با زندگان و زندگانی برخورد نماید!
و این مؤیّد ننست که :ما در لحظة عفو و گذشت ،هم شخصـیت و روح خـود را در مـوقعیتی
کامالً نوین و نورانی قرار میدهیم؛ هم با شخصیت و هویت دیگـران بـر مبنـای نگرشـی عـاری از
ترس و غضب و کینه و ...برخورد مینمائیم و هم هویت ننها را براساس موقعیتی پـذیرا مـیشـویم
که گوئی هید عیب و نفتی نداشته است!
و این ،سازندهترین و مهرورزانهترین روشی خواهد بود که میتواند مسیر دشمنی را به محبت و
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جهت بیگانگی و جدائی را به دوستی ،وصال و مودت دائمی بدل نماید!
بینقابی

برخی از اینکه خود را «همانگونه که واقعاً هستند» بنمایند ،هـراس دارنـد! ایـن بیچارگـان اسـیر
بالهت ،ببای اینکه نیروها و توانمندیهای خود را صرف برطرف کردن نقایص وجودی و افزودن
بر رشد و کمال و شکوفائی خویش نمایند ،ننرا با کمال وقاحت صـرف نقـابسـازی ،صـورتک
پردازی و پنهان کردنِِ «چهرۀ واقعی خـویش» سـاخته و ببـای بهـرهمنـدی از نرامشـی مقـدس و
شکوفاننده ،به شکلی سخت بالهتجوش «بار ننگـین هـراس» از شـناخته شـدن را بـر دوش روان
خویش حمالی میکنند!
این ابلهی زمانی اوج زشتی و عفونت خود را به تماشا میگـذارد کـه اینـان همـین روش را در
مورد همسر خویش نیز به کار برده و ببای تالش کردن برای «نمودنِِ خود به همانگونهئی که واقعاً
هستند» تالش میورزند تا در نظر همسر ،چیزی دیگر جلوه کنند!
این بیهنرانِِ بالهتپیشه ،با ننکه از طری تبارب مینوی متوجه شدهانـد کـه :هـید ظاهرسـاز
مردمفریبی در طول تاریخ نتوانسته است تا بطور دائم و بـرای همیشـه ظاهرسـازی و مـردمفریبـی را
حفو نموده و این سیمای نادرست دروغین را پوشیده و پنهان نگهدارد! باز هم در رفتار خود چنین
مینمایانند که گوئی میتوانند ظاهرسازی و مردمفریبی را بطور دائم حفو نمـوده و چهـرۀ واقعـی
خود را پنهان نگهدارند!
به هر حال ،یکی از روشهای نرامشبخشی که همسرگرایان مهرمحور عمالً بدان پایبندی نشان
میدهند این است که سعی میکنند تا خود را از همان نغاز ،همانگونه که واقعاً هسـتند بـه نمـایش
گذاشته ،ننچه را همسرشان ،پ

از سالها کشف خواهد کرد ،نن را در همان نغـاز بـه وی تسـلیم

کرده باشند!
این ،هرگز بدان معنا نمیباشد که هیچکدام از این مهرورزان بینشمند از قدرت تظـاهر محـروم
بوده و عرضة «بهترنمائی خود» را از طری «تظاهر» ندارند! نه ،بلکه دقیقـاً بـدان علـت اسـت کـه بـا
بینشوری و خردورزی دریافتهاند که :اینکار عملی ابلهانه و خائنانه است! چه همانگونه که بصـورت
غیرمصرح نمد ،عامل به اینکار ،اوالً و پیش از همه به خود خیانت میکند و در قدم دوم به دیگران!
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او به صورتی روشن دریافته اسـت کـه ایـن روش مسـخره کـار او را در امـر «بهـم رسـانیدن نن
یگانگی» و بهرهور شدن از نن نرامش بیبدیل دشوارتر سـاخته و بـه گونـهئـی ناموجـه ،او را اسـیر و
معتاد روشی میسازد که همة توان و ظرفیتهای او را «علیه» خود او بسـیج کـرده و در امـر تخریـب
و تالشی هویت او بکار میگیرد! چرا که این روش قسمتی از انرژیهای او را ـ دقت شود :در صورت
نماده شدن برای عملی ساختنِِ طرح راستین همسرگرائی و رسیدن به غنای واقعی و نرامـش معنیـدارِِ
انسانی ـ صرف پاکسازی این روش و نثار مخرب ببای مانده از وی سـاخته و عمـر قیمـتنـابردار او
را در این راه به هدر خواهد داد! و دقیقاً بر مبنای رسیدنِِ به همین بینش اسـت کـه معتقـد شـده اسـت:
سادهترین ،روشن و کوتاهترین راه برای رسیدن به نن موقعیت بیبدیل (یگـانگی) و نرامـش مینـوی
ننست که از همان دم نخست تظاهر را به کناری نهاده ،بزرگی و بزرگواری ،پاکی و پاککـرداری،
()2

حرمت و وفاداری ،یگانگی و نرامش و صفا و عزت و ...را در دل راستی و راسـتنمـائی ببویـد!

او چون انسان است ،با همة وجـود بـه ایـن امـر بشـکوه انسـانی «اعتمـاد» داشـته و عمـالً بزرگـی را از
همین روش میجوید!
یقیناً این امر باعث خواهد شد تا همسر نیز ،امر ازدواج را با «نمایش انبـام کـار» نغـاز کـرده و
خود را ـ از همان نغاز ،درست به همانگونهئی که در انبام نمایان خواهد شد ـ به نمایش گذارد!
نف

این عمل باعث خواهد شد تا هر دو طرف با همة هستی خود همنوائی ،همدمی ،همدلی،

همگامی و همجهتی را احساس کرده ،یگانگی و نرامش هوشربای خود را در تعقیـب روشـهائی
مثمر ،منتج و کارنمد دنبال کنند.
به عبارت دیگر ،تالش همسرگرای عاش پیشه برننست تا هم خود را در همه حال ،همة اوقات
و همة نگرشها و تالشهائی که به این امر مربوط میشوند ،به همانگونهئی که واقعـاً هسـت ـ بـدون
هرگونه لباس و نقابی از ریا و حیله و ...ـ به همسر بنماید ،و هم در همة نگرشها و کنشها ،همة ارادهها
و نرمانها و همة انتخابهای محتوم به غنا ،نزادی ،شکوفائی ،عزت و نرامش ،نن یگانگی قدسـی
2ـ زیرا ،در نظر اینان تظاهر (= پنهان کردن این نیمة وجود خود از نن نیمة دیگر) مساوی ست با سد نمودن راه ان

و

یگانگی!
در اینحال ،ننچه در کنار یک دیگر قرار داده می شوند یا «تن»ها هستند و یا «تن پوشها»! و یا ننچه که «خود را در خود
پنهان کرده است!» و اینگونه همکناری به شدت از جدائی لبریز میباشد!
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را محور قرار دهد! هم بدانسان که از هر نگرش و گرایش همسر ،روح یگانگیجوی او را جستبو
کرده و در هر نگرش و گرایش او ،ننرا مورد مشاهده قرار میدهد و الغیر!
اینکار ،همة پردههای بیگانگی ،دوگانگی ،بیاعتمادی ،شکورزی و رازگـونگی را بـه شـرار
نور ان

و نشنائی و یگانگی و اعتماد میسپارد! ننهم تا بدانبا که ظهـور و بـروز اینگونـه حـاالت

شگفتینور نموده ،روح همبستگی را جریحهدار میسازد!
در واق  ،ننگاه که گوهر ازدواج پرده از رخ برمیدارد ،هر کدام از طرفین ،نیینة وجود نگرشها
و گرایشهای دیگری شده خود را در جلوه و نورانیت و ...ننهـا مشـاهده کـرده و از تـوان مشـاهدۀ
بیگانگی و دوئیت بینصیب میگردند! ننهم به گونهئی و در حدی کـه :نفـ

دیـدن و جسـتن و

یافتنِِ طرف در نیینة نگرشها و گرایشهای خودش ،نیینهدار انفصال ،جدائی و بیگانگی بوده و مؤیّد
ننکه :فرد به مرتبة کمال زوجیت دست نیافته است! چرا که رسیدن به درجة کمال این امر ایباب
میکند تا فرد ،هر کار همسر را برای خود ،در جهت خود و نمودار عش و محبت خود دریابد و نه
برای خود همسر و عامل نن!
در این مرحلة از یگانگی و محبت ،همسران از جستبو و کاوش برای یافتن زمینهها و مـواردی
که بتوانند محبت ننانرا به یکدیگر اثبات نمایند ،بینیاز میشوند! و رسیدن ننان به این مرتبة از غنا و
نزادگی باعث تواند شد تا ننان خود را از خودشان و از سرمایههای هستیمند درونـذات خودشـان
ببویند! و نه از طری اشیاء و امور برونی!
در این مرحله همسر ،محبت همسرش را از طری هدیه و بخششهای رنگین و برونذات ـ ماننـد
جواهرات و خانه و ماشین و ...ـ نبسته بلکه از دلِِ دلـدارجوی او ،از نگـاه شـیدای او ،از دلـدادگیِِ
صادقانة او ،از غرقهشدگی انکارناپذیر او و از دلسوزیهای عزتبار و نزادکنندۀ او میجوید! هر چنـد
که به اعتباری ویژه ،این امر در واق دیگر جُستنِِ او نبوده ،بلکه عمالً فراموش کردن خود ،وانهـادن
خود ،رهیدن از خود و حل شدن در او میباشد .و فقط در همین مرتبة از ازدواج است که چشم و
گوش و زبانِِ هرکدام از همسران ،نه برای خودشان ،که برای دیگری است! چرا که از ایـن پـ ،
وی گوش را برای نن میخواهد تا ـ مثالً ـ از نواز او پر باشد ،و دیده را برای ننکه از دیدار او لبریز،
و زبان را تا به او گویا و از همو شیرین باشد و الغیر!
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همدمی

ایباد و تحق همدمی کار سادهئی نیست! چرا که :هم سرمایههای لطیف و نورانی میخواهـد:
هم خردی پویا و شکوفا! هم عاطفة زالل و تپنده ،هم ایثاری بالنده و تازنـده ،هـم بیـنش و شـکیبی
نیرومند و هم نرمانی بشکوه و پرجاذبه! ننهم به گونهئی که نارسـائی هرکـدام از اینهـا ،همـدمی را
ناقص و نارسا خواهد ساخت!
به هر حال ،همسرگرایان مهرپیشه ،یکی از راههای رسیدن به کمال پیوند را ـ که اغلب دیگران
از نن غافل میمانند ـ ایباد رابطه از طری هر چیز سالم و امر معقولی تلقی میکنند که توجه همسر
بدان جلب گردیده است! اگر چه خود ،معمولی بنماید!
در هنر همسـرگرائی اصـل اینسـت کـه بـا همسـر ابـراز همـدمی شـود و نـه ابـراز مخالفتهـای
خودمحورانة ضدارزشی .پ

شایسته ننکه :به هر امر ظاهراً معمولی هم عطف توجه نمود؛ باید در

زمینه ابراز همدمیکرد؛ باید ـ و فقط باید از طری همدمی ـ به شناخت ،ارزیابی و سپ

انتخاب بعد

و یا ابعاد مختلف نن زمینه و یا امر پرداخت.
این هنر ،نه تنها برترین و بیطرفانهترین روش برخورد بـا اشـیاء ،امـور ،نگرشـها و جانبـداریها و
جهتگیریها را به نمایش میگذارد ،که اعتماد جدی همسر ،در امر گزینش و یـا طـرد زمینـه را
جلب مینماید.
از طری به کار بستن این هنر ،ابعاد مختلف زمینه ،از نظرگاههای متعدد ،امکان بررسی نزادانه و
بیغرضانه پیدا کرده« ،حسن انتخاب» هم ضمانت عملی خود را پیدا میکند و هم تـداوم شـکوفائی
همدمی ،تضمین خواهد شد!
کوتاه سخن اینکه :اگر نغاز برخورد با همدمی و بـر مبنـای همـدمی باشـد ،حتـی در مـوارد و
موقعیتهایی که میان همسران نگرشها و گرایشهای ظاهراً متفاوتی بروز مینماید ،امـر بـه همـدمی
متکاملتر و پرجذبهتری خاتمه پیدا خواهد کرد.
تبربههای میلیونی مؤیّد ننند که وقتی ـ و به ویژه ننگاه که توجه همسر به امور و اشیاء معمولی
جذب شده باشد ـ ازدواج و امور مربوط به نن با همدمینغاز نشـده ،بلکـه بـا نـوعی ابـراز تردیـد،
وسواس و یا ابراز شرط ـ مثالً مشروط به مدلل بودن ،مفید بودن ،ارزشمند بودن و ...ـ برخورد شود،
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به دلیل سروکله پیدا کردن نف ِِ «ناهماهنگی زودرس و عبوالنه» و حضور ابراز نظرهایی مخالف
و ...موض فرد ،جاذبة خود را کم میکند؛ حرف فرد ـ ولـو کـه درسـت و ببـا و ارزشـمند و ...ـ
نافهمیده میماند؛ عظمت و نورانیت هدفش ناشناخته میماند؛ اشتیاق او بـرای رسـیدن بـه یگـانگی
مورد اتهام قرار میگیرد و در تحلیل نهائی از موض همدمی تبعید میشود!
همسرگرایان عاش  ،برای تبیین و نمایش دادن عظمت فکری ،نظام نورافشان ارزشی ،جـالل و
زیبائی هوشربای عاطفی ـ اشراقی خود ،برای هیچک

و از ننجملـه بـرای ننـی کـه مـیخواهـد

یگانگی خود را با او ،از او و در او به نمایش بگذارد (همسر) ،عبلهای ندارند!
اینان ،دقیقاً به همان سادگییی که خود را کنار مینهند ،خود را فرامـوش مـیکننـد و خـود را
حذف میکنند ،عمالً برای رسیدن به قلة کمال انفراد ،گاه از طری شکوفا ساختن هنـر همـدمی و
گاه برای رسانیدن همسر به قلة کمال همدمی در زمینههای یاد شده ،بگونهئی سخت دیـدهورانـه و
حکیمانه از موض برهانی و اشراقی خود ـ عبالتاً ـ اجالل نزول فرموده ،نوای هوشربای همـدمی را
در تارتار وجود خود به اجرا نشسته ،همة اعتماد همسر را از طری توجه به «ننچه توجه او را» جلـب
نموده ،شکوفا ساخته و از این طری هم به تعظیم و احترام او همت میگمارند و هم ،زمینه و مـورد
را با او ،به دیدبانی ،ارزیابی و احیاناً گزینش بر میخیزند! و تنهـا در چنـین مـوقعیتی اسـت کـه هنـر
همدمی میتواند شکوفائی خود را جشن بگیرد!
گریز از ال

معمـوالًًَ انسـان مـیخواهـد کمـاالت خـود را بـه نمـایش درنورد ،طبیعـی اسـت کـه اشــتیاق
کاملنمائی کماالت خویش ،برای ننی که برای انسـان از اهمیـت بـاالتری برخـوردار مـیباشـد،
تشدید و تسری میگردد .ننچه پذیرش نن از هرگونه برهان و استداللی بـینیـاز مـیباشـد اینکـه:
نمایش کماالت ابزاری ویژه الزم دارد و یکی از ننها که اغلب توسط افراد ،گمان میشود کـه بـه
وسیلة نن هم میتوان خود را سری تر به نمایش نهاد و هم تمامتر« ،سخن گفتن» است! خـود را بـر
پردهیی از کلمات تصویر کردن است؛ هویت خود را در نیینة بیان و بنان تابانیدن است! خود را در
موسیقی کالم اجرا کردن است و!...
مایة شگفتی خواهد بود که بگوئیم :در بسا موارد همین امر ،مایة پنهان کردن ،مایة پنهان مانـدن،
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مایة بد تصویر شدن و مایة بد فهمیده شدن میگردد! بهویژه در دورههائی که ریاکاری و دروغبافی
و خالیبندی طرفداران بسیار و مردیدانی بیقرار داشته ،حرفهای خوب و عمل بـه خـالف کـردن
شای بوده و نسبت به این روش ،احساس حیائی هم وجود نداشته نباشد! بههرحال ،در حال و هوائی
از ایندست ،ننچه از جن

هدف در موسیقی کـالم ریختـه مـیشـود ،ناشـناختهتـر و نافهمیـدهتـر

میماند .به همانگونه که گاه به عک

برداشت میشود ،لذا ،هرچه هویت فرد در نیینة بیـان بهتـر و

نورانیتر تابانیده شود ،بیشتر پنهان خواهد ماند!
همسرگرایان مهرپیشه در عمل خـود ثابـت کـردهانـد کـه بهتـرین روش در موقعیـتهـائی از
ایندست ،همان نهادن کالم در تاقچة سکوت بوده و سپردن تار بیان به نرامش و سکون است؛ چرا
که در جریان این امر ،هویت فرد در نیینة سکوت تابانیده شده ،و خود ،در جریـانِِ طبیعـیِِ تبـارز و
تشخص خود قرار گرفته ،از اعماق بودن بالیده و خزیده و در نف

بودن نمایش پیدا خواهد کرد.

در این روند «بودن» بدون توسل به سخن ،خود را مینمایاند و سکوت را نیینة تبارز و تشخص
خود قرار میدهد.
این خود ،که با رهایی از قید کالم و بینیازی از کسوت سخن خـود را نشـکار نمـوده اسـت،
اعباز سکوت و توان موسیقی خاموشی را ننگونه مسبل میسازد که همـدمی و یگـانگی ،جـان
ازدواج را!
جان کالم در اینباره ننست که همسرگرایان صداقتپیشه ،خود را در نیینة شـفاف نگرشـهای
مینوی و گرایشهای یگانگیجوی تابانیده و از همان طری به نمایش میگذارند.
متانت

دأب و روش همسرگرایان بیگانگیستیز ـ به دلیل اینکـه نسـبت بـه گـوهر یگـانگی ونرامـش
سکرنفرینی که در پرتو تحق نن پدیدار میگردد ،حساس میباشند ـ بر اینست که :هرگاه ضرر و
زیانی از جانب بیگانه ،این گوهر قدسبنیان را مورد حمله قرار داده و یا نفت و نسیبی از ناحیة خود
همسر ننرا مورد تهدید قرار میدهد ،با کمال دقت و متانت و گشـادهدلـی و دوراندیشـی و ...ننـرا
مورد توجه قرار داده ،بهترین راهحل و ابزار کارگشا را مورد بهرهوری قرار میدهند.
اینان به راحتی پذیرفته و گردن نهادهاند که :در دنیای پرمشغله و زندگانی پر فـراز و نشـیب هـر
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زوجی ممکن است موارد ،زمینهها و اموری روی نماید که به دلیلی «منطقـینمـا» و یـا غیرمنطقـی،
نرامش سکربار عالم یگانگی را دچار تزلزل و یا مورد تهدید قرار دهنـد ،کـه خـود ،از دیـدگاهی
میتواند به عنوان مشکله و یا امـر مشـکلنفرینـی تلقـی گـردد؛ حـال ،اگـر فـرد دقـت و متانـت و
دوراندیشی ...را نیز از یاد برده و با پریشانخاطری ،هراس و دلهره و ...با زمینه برخورد نمایـد ،نفـ
اینگونه برخورد ،خود مشکلهای تازه خواهد بود که بر مشکلة نخستین افزوده شـده اسـت! از اینـرو
پروبال شتابزدگی ،هراس ،بیدقتی و غیره را به شرار شکیبائی و متانت و خـردورزی و ...سـپرده ،از
میان راهحلهای ممکن ،بهترین ننرا برگزیده و مشکله را از میان بر میدارد.
اینان به روشنی دانسته و به نیکوئی دریافتهاند که نه تنها سرانبام اینگونـه از برخوردهـا بـه زیـانِِ
فقط یکی و سود دیگری ،به حاکمیت یکی و محکومیت دیگری ،به ریاسـت یکـی و مرئوسـیت
دیگری ،به برد یکی و باخت دیگری تمام نشده و هرگز به تحق گوهر بیبدیل یگانگی و نرامش
هوشربای نن نمیانبامد ،که هرچه از جن

نامالیم ببار نید ،زندگانی هر دو طرف را به سیاهی و

تباهی میکشاند! از اینرو به احساس ضرورت این باور مبهز شدهاند که باید :راه را بر تکرار چنـین
مشکلههائی بسته و مسیر رشد یگانگی را ،تا رسیدن به قلههای رفیـ مهـرورزی و سـتیغ هوشـربای
عش هموار و هموارتر نمایند.
این نگرش تعالیمند باعث شده است تا اینان با کمال نزادگی و در عین تواض و خاکسـاری و
افتادگی ،از تقلیدهای ذلتبار جاللتبرانداز فراری بوده ،ولی برای رسیدن به هدف نهائی خود ،از
هرکه و هرچه که برخوردار از مایههـای ربـانی و زیباسـازنده هسـتند ،درس گرفتـه و بـر پلـههـای
تبارب نورانی ،تعالیبخش و زیبای اهل خرد و بینش و ...پای نهاده و عروج جان یکتاجوی خـود
را دنبال نمایند.
جان یکتاجوئی که :به جای رفتن به دیدار اینهمه دیدنی مادی ،تبمالتی ،اشتغالبار و پرکننـدۀ
اطراف برونی زندگانی ،و به جای سفر کردن به اینهمه جاهای گسترده ،پهناور ،رنگین و نظرفریب،
با همة وجود باور کردهاند که نه از دیدار دلبر و همدم و همدل ننان ،چیزی دیدنیتر ،شـیرینتـر و
پرجاذبهتر وجود دارد! و نه از سفر به عالم یگانگی و وصال ،جائی نرامشبخشتر و دلنوازتر!
در واق سفر اینان را ،سفرِِ از خود و دیدار اینان را ،دیدار ننی تشکیل میدهـد کـه بـه «او» امـر
دلدادگی را به سامان و به کمال مییابند!
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بههرحال ،از ننجا که در باور همسرگریان مهرپیشه :چون امر گرایش به همسـر ،امـری بـاطنی
میباشد ،چون احساس یگانگی بالیده از این گرایش ،امری درونی است؛ و چون شکوفائی عشـ
راستین امری کامالً درونذات میباشد ،دیدار همسرگرایان نیز ،دیداری درونـی مـیباشـد .هرچنـد
که این دیدار ،برخی از مقدماتش را در برون یافته و یا تبارز میدهد!
مثالً ننگاه که نگاه دلدادهای به دلدادهای دیگر میافتد و حضور یکدیگر را فهم میکنند ،در واق
این جان یکی است که با جان دیگری مقابل شده است! منتها از راه نگاهی که با برخی ابزار برونی بـه
نگاهی دیگر سفر کرده است!
حال ،اگر در مسیر گرایش به همسر ،اوالً زیارت درونی هدف بوده و ثانیاً جانها بتوانند به طـور
مستقیم و بدون غرض مادون هویت خود ،همـدیگر را دیـدار نمـوده و یگـانگی را تبربـه کننـد،
پیکرها و تنها نیز میتوانند همدیگر را دریابند! منتها بیخود و بدون ننکه نیروئی در این راه و بـرای
اینکار صرف کرده باشند!
و چون این امر به پختگی برسد ،برون نیز درونی شده ،حکم خود را باخته و حکم درون را پیدا
میکند؛ لذا از این پ  :هرگاه تن ،تن خود را در برون زیارت کند ،زیارت خودبهخود درونی نیـز
محق میشود .و در همین مسیر نورانی است که متوجه میشوند :وقتی «دیدار یگانگی» درونـی و
کامل باشد ،هم جدائی جانها ناممکن میگردد ،هم جدائی برون از درون.
و این میسر نتواند شد مگر با جستن مستقیم درون و کنار نهادنِِ هر جستن دیگر و هر جستنیِِ دیگر!
اینکه «همسرداران» هرگز نمیتوانند از نرامشِِ باالخزیده از یگانگی ،تبربهئی شایسـته و قابـل
اعتماد داشته باشند ،برای ننست که اینان :بهجای دیدار درونی و جستن جان همسر ،به دیـدار چیـز
دیگر یا امر دیگری رفته و از ننطری ـ به گونهئی سخت ابلهانه ـ پندار رسیدن به یگانگیِِ نوازشگر را به
سر میپرورانند! بهعک  ،همسرگرایان بینشمند ،به جای اینکه نیروهای خود را صـرف جسـتنیهـای
دیگر کنند ،مستقیماً صرف دیدار درونی کرده و با یگانه ساختن جانها و کلیـة احکـام مربـوط بـه
ننها ،مستقیماً به لم

یگانگی بارور معنیدار دست مییابند.

تعادل

اگر بپذیریم که تعادل عمود برپا دارندۀ خیمة همسرگرایی بوده و بیتوجهی به ضرورت حفو
مداوم نن ،سراپردۀ ازدواج را با طوفان براندازی تهدید میکند ،شایسته است که در عمل فراروانـة
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خود ،از حضور و حاکمیت مداوم ،تلطیف شده ،شاداب و تکاملی نن جانبداری بـه عمـل نورده،
گوهر یگانگی را در سایهسار شکوفائی ارزشبار نن به پاسداری نشینیم.
روشن است که امر تعادل را به هیچوجه نمیتوان موضوعی تکساحتی تلقی نموده ،ننبا کـه
با منط تمایالت یکجانبه و هوسهای معنیباخته اعالم همسـوئی ،تیییـد و نمـادگی نمـود ،از نن
جانبداری نموده و هرگاه قضیه به خالف ننچه نمد مشاهده شد ،نه! دقیقاً ،بر مبنای همـین بیـنش و
باور میباشد که همسرگرایان مهرپیشه این روش را پیش گرفتهاند تا اوالً میان الیهها و ابعـاد متنـوع
وجودی خود ـ اعم از ح

ـ و طب ـ و عقل و قلب و ...ـ تعادلی دفاعپذیر به وجود نورده ،از توجه

افراطی و رشد بیرویة یکی و بیتوجهی و ضعف نمایان دیگری جداً پرهیـز نماینـد ،و ثانیـاً بـرای
ایباد تعادل میان نیمة این سوئی و نیمة نن سوئی خود تالش ورزند.
محوریترین و مؤثرترین تالش روشمندانة اینان را برای ایباد شکوفائی و تـداوم تعـادل ،ایـن
کار تشکیل میدهد که :هرکدام از اینها ،نیمة این سـوئی خـود را رهـا کـرده ،وانهـاده ،از نن فـرار
نموده و با همة توان و اشتیاق به نیمة نن سوئی خود روی مینورد تا با رسانیدن نن به غنـا ،انفـراد و
تمامیت ،کمال تعادل ،نرامش و تمامیت خود را در نیینة نن تماشا نماید.
اینکار باعث خواهد شد تا بدور از هرگونه دغدغة خاطر و با کمال اطمینـان بـه کلیـة امکانـات
فرارونده هر دو نیمة وجودی خود مبهز شده ،هر دو را در خود محق یافته و احسـاس هیچگونـه
خال ،کمبود و نقصی ننماید!
طبیعت ذاتی این تعادل ایباب میکند تا روند یگانهسازی همسرگرایان محبتمحـور بـهطـور
روزافزونی از شکوفائی ،غنا ،طراوت ،کمال ،امنیت و نرامش فراکشانندهئی برخوردار گشته ،توان
هبمة همة نفتها و نسیبهای ممکن ـ در مسیر راه یگانگی ـ را با حوصله ،خردورزی و بینشـوری
خنثی نموده و گوهر یگانگی را از حوزۀ تهدید ننها محافظت نمایند.
نرمی

ننچه یگانگی را فربه و شاداب میکند میدان دادن معنیدار (= نزادانـه ،بخردانـه ،ارزشـمندانه و
هدفمندانه) به نرمی است؛ چرا که خود ،جلوهئی از فراروی و دویدن به سوی یار و یگانگی است؛
چیزی که در «درشتی» نمیتوان سراغش را گرفت؛ چرا که درشتی بر خودمحوری تکیه دارد.
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نرمی ،هم به خرد میدان میدهد تا موض عقالئی و ارزشبار فرد را مورد شناسائی و تعقیب قرار
دهد؛ هم به عاطفه و محبت تا با یقین نیرومند ،به تداوم حضور مهربانی اعتماد داشته ،بر نن افـزوده،
خدمتگزار شادابی ،زیبائی و فربهیاش گردد؛ و اینها ،از درشتی برنیایند؛ چرا که درشتی هم خرد
را از میدانداری مان میگردد و هم یقین به تداوم عش را متزلزل میدارد!
نرمی ،بدون احساس فشار و مانعی به نرامی تا اعماق خرد و عاطفه نفوذ میکند! و ایـن ،باعـث
خواهد شد تا جان همسرگرایان فرصت بالندگی و شکوفائی به دست نورده و نرامشی هوشـربا را
تبربه نمایند!
تکرار نوازشگرانة این تبربهها ،نیروئی به انسان میبخشد که میتواند به هرگونـه درشـتی فـائ
نمده و بزرگیهای واقعی را از خود نمودار سازد.
نرمی ،اگر با دانش و حکمت سکوت نمیخته و مسیر بالندگی را بپیماید ،همسرگرای نرمخوی
میتواند در سکوتهای جذبهجـوش ،سـخنِِ دل همسـر را شـنیده ،بـدان بـال و پـر داده ،بـا ریـتم
هوشربای نرامش درونی ،هماهنگی پیدا کند.
گوش سپردنِِ متوالی به این ریتم ،انسان را نه تنها از درشتگوئی و درشتخوئی میتاراند ،که از
گفتن (= پُر گفتن) نیز ،بینیاز میسازد ،و همین باعث شده است تا همسرگرایان مهرورز ،بـه جـای
گفتگو به سکوت پناهنده شده و رهیدن از خود را در نرامش او ،حرکت و جسمیت بخشند.
ننچه را در مورد نن نمیتوان شک نمود اینست که :نرمـی و درشـتی را در زنـدگانی بـاهمی،
نثاری ویژه بوده و هر کدام از ننها اگر در موض مولد خود عمل نماینـد ،مـیتواننـد بـه شـادابی
احساس یگانگی فعال ،کمک نمایند.
همسرگرایان محبتمحور ،چون امر همسرگرایی را امری فرارونده به سوی یگـانگی دانسـته و
از هرگونه نگرشی که به «برد و باختهای جدا انگارانة جـدائیمحـور»( )2میـدان تبـارز و خودنمـائی
 2ـ چرا که این برد و باختها ،اوالً اصالت را به فرد (= یک نیمة از وجود) داده و دیگری را وسیلة هدفها و غرض های او
تلقی می دارند؛ ثانیاً ،به سوی جدائی در حرکت بوده و ببای تیکید بر یگانگی ،بر محور یک طرف از جوانب
می چرخد؛ ثالثاً ازدواج را از موض امر باهمی و یگانگی بخش رانده و به میدان مسابقه ئی می کشاند که در این میدان
ویژه ،بازندۀ واقعی ،همان برنده است! چرا که در برابر ننچه این برندۀ خیالباف ،از امتیازات وهمی ـ اعتباری فراچنگ
می نورد ،اصل گوهر ازدواج را میبازد.
در واق  ،به واسط ة حاکمیت همین امر مهم و شریف و عزیز می باشد که در زندگانی هائی از ایندست ،زوجها به شدت
احساس تنهائی ،گرفتگی ،خفگی ،بیگانگی ،پوچی ،هراس ،ناامنی ،بیهمزبانی و ...مینمایند!
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بدهد ،نه تنها فرار میکنند که تالش میورزند تا با وسواسی حیـرتجـوش ،محـل ظهـور و بـروز
«نرمی و درشتی» را با دقت و ظرافت و دیدهوریهای حکیمانه شناسائی نموده ،هـر کـدام از ننهـا را
به عنوان ابزاری وحدتبخش و یگانگیزای ،در جهت تبلور گوهر بیبـدیل همسـرگرایی مـورد
بهرهوری قرار میدهند!
اینان در عین حالیکه «نرم نموده» و شیوه و ویژگی بارز و غالب ننها «نرمی» مـینمایـد ،درشـت
میباشند! چرا که احساس التزام و تعهد ننان به اصول حیات باهمی و ارزشهای بالنـدۀ نن ،ننـان را
نمیگذارد تا از تالش و عرقریزی طاقتشـکن و اسـتقامتی تحسـینبرانگیـز در جهـت تبلـور نن
ارزشها ،کمترین نرمش را نسـبت بـه خویشـتنِِ خـویش نشـان داده ،بگونـة ویـژهئـی از وارفتگـی،
شلختگی ،بیغیرتی ،سستی و ...تن در دهند!
این امر ،که تبلوردهندۀ روح تالشگر و تعالیبو و هدفمند ننها بوده و در فرایند خویش ،رشد و
تکامل ابعاد متنوع و استعدادهای واالیشان را تبسم میبخشد ،نه تنها همسر ،که هر بینندۀ دیگری را
نسبت به حضور قدرت ابراز درشتی و توان بهرهگیری از نن ،متقاعد میسازد!
طبیعت این روش برخورد ،باعث خواهد شد تا نرمش زیبای ننان در برابر نیمة دیگـر از وجـود
خویش ،از نوعی جالل هیبتبار و احترامبرانگیز برخوردار بوده ،بدون بهرهگیری عملی از درشتی
ـ در برابر همسر ـ جلیل و محترم و تسخیرناپذیر بنمایند.
این روش ـ بنابر طبیعت لطیف ولی خردپذیرانة خـود ـ بـرای همسـرگرایان مهرپیشـه ،امکـان
بهرهوری از درشتی ـ در مواق ویژه و شایستة خودش ـ را فراهم نورده و مثالً ننگاه کـه همسـر بـه
واسطة غفلت از برخی زمینهها و یا غرضورزیهای سادهانگارانه بخواهـد از نـرمش سـوءاسـتفاده
نماید ،از ننبا که همسرگرای متعهد اینکار را به زیان خود و همسر خود و در مسیر تحقیـر هویـت
و نفی شخصیت و کرامتهای وجودی ،و نیز در جهـت تحقیـر همـهجانبـة جـانبین و در راسـتای
محرومسازی خود از همسری همدل و نثار و برکات گوهر یگانگی و ...میدانـد ،امکـان اسـتفادۀ
ارزش محورانه و حکیمانه و مثمر و منتج از درشتی را برای خود حفو کرده و به عنـوان ابـزاری ـ
ناچار از پذیرش ولی مفید ـ از یاد نمیبرد!
بههرحال ،اگر حفو معنیدار درشـتی در زنـدگانی بـاهمی مـورد توجـه قـرار گرفتـه و در حـوزۀ
وجودی هر یک از همسران تبلی نوازشگر و بارور خود را مسبل سازد ،زمینه و امکان ننرا مسـبل
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میسازد تا همسرگرایان ـ به نحوی بخردانه و هدفمندانه ـ خـود را در حـوزه احکـام و نثـار نرمـی و
درشتی رها ساخته ،از نثار و برکات بالنده و کمالبار هرکدام استقبال نموده و بهموق بهرهور شوند.
همسرگرای واق بین ،به طور روشن و مستدلی دریافته است که اوالً زندگانی هم نرمـیهـا دارد و
هم درشتیها؛ و ثانیاً ،هدف از همسرگرایی ،تحمیل درشتیهـا بـر دیگـری و ربـودن نرمـیهـا از وی
نبوده ،بلکه ایباد موقعیت و حالتی است که از نن روح یگانگی خود را متبلی میدارد .و ایـن یعنـی
دویدن به سوی «ننچه که برای خود میخواهی ،برای دیگری هم بخواه»! در حاالت و موقعیتهـائی
از ایندست ،درشتی حضور و غلبة تام دارد ،اما برای تارانیدن غبـار بیگـانگی ،بـرای پشـت سـر نهـادن
جدائی ،برای از میان برداشتن غدههای خودمحوری ،برای تبسم بخشیدن همسرگرایی ،برای عینی و
ملموس ساختن حقیقت و روح یگانگی و!...
حضور و غلبة این درشتی است که :هم ،همسرگرایان را به یکدیگر گره زده و به نوعی از فنایشان
میکشاند ،هم مایة تداوم شادابیِِگوهر یگانگی میگردد و هم ،زمینة تولید و تظاهر نرمیهای هوشربا
را ،از استقبالِِ معنیدار نن درشتیها ،میسر میسازد.
باید متذکر گردیم که انسان همسرگرای ،عمالً از درشـتیهـای خلنـدۀ زنـدگی ـ و از جملـه
درشتیها و زمختیهای باالخزیده از جدائی از نیمة دیگر وجود خود ،با رویکـردن بـه همسـر ،در
واق ـ به نرمی و نرامش پاگرفته از یگانگی روی نورده و در همسرگرائی ،رویشـگاه و باالیشـگاه
نرمی و نوازش را سراغ میکند ،از اینرو ،وقتی به این نرمی دست پیـدا کـرده و از تبربـة یگـانگی
برخوردار گردید عمالً به نوعی از احساس «تولدی نوین و نغازی دوباره» دسـت پیـدا کـرده و از
همین طری  ،عمالً بر درشتیهای زندگانی فائ مینید .و این یعنی :پیروزی نرمی بر درشتی! یعنـی
غلبة نوازشگرانة مدارا بر خشونت! یعنی پیروزی لطف بر قهر!
این احساسِِ نغاز دوبارۀ زندگی ،به همسرگرای مهرپیشه امکان ننرا میدهد تا پیام نویـدبخشِِ
رویش و بالش لطافتهای حیات باهمی را به سرتاسر اقلیم وجود خود رسانیده ،با همة توان و رجا ،به
استقبال درشتیهای زندگانی برخیزد!
ننچه درین زمینة ویژه از پـذیرش نن نـاگزیر مـیباشـیم ایـن نکتـة بـینیـاز از برهـان اسـت کـه:
درشتیهای معناستیز ،تحقیرکننده بوده و عمالً در جهت کشمکش و جـدائی عمـل مـیکننـد! فهـم
درست این نکته ،همسرگرایان دلسوز به خویشتن را وادار مـیکنـد تـا ایـن مزاحمـان حقـارتانگیـز
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جدائینور را ادب نموده و در موض ِِ پذیرشِِ نًَرما و تعادل بکشانند!
باید خاطرنشان سازیم که :هرگاه همدمی محبتپیشه ،نرمی نشـان داده و مهـرورزی را بـه همسـر
خویش اهدا میکند ،نه تنها چیزی از دست نمیدهـد کـه ظرفیـت مهـرورزی خـود و همسـر خـود
را گسترش میدهد! چه ،اگر به حاق هستی این همسرگرایان ـ در لحظههـایی از ایندسـت ـ درسـت
نگاه شود ،این نکته مدلل خواهد شد که ننچه در این میدان از دست رفته و دور ریختـه شـده اسـت،
چیزی جز عقـدههـای حقارتبـار ،خودمحـوریهـای بالهتبـوش ،بـیاعتمـادیهـای دلهـرهانگیـز و
موض گیریهای جدائیطلبانه نتواند بود! و این امریست که هم به نف گسترش ظرفیتهای مهرورزانه
و یگانگیساز میباشد و هم در جهت تحکیم اصل دلنواز همسرگرایی.
نکتة قابل تیملی که شایسته است در این موض از کالم مورد تذکر و توجه قرار دهـیم اینسـت
ی طبـ
که برداشت غالب ،بر اذهان عمومی این مینمایـد کـه :مـرد بطـور طبیعـی از نـوعی درشـت ِِ
برخوردار بوده و زن بهعک

وی ،از نوعی لطافت و نًَرما بهرهمند میباشد.

صرفنظر از بحثهای کشدار پیرامون میزان اتقان و رسائیِِ این باور ،متوجه میشـویم کـه در
عمل ،ننگاه که درشتیهای طب مرد ،از طری مواجه شدن با «نرمائی معنیدار»( )2بـه تعـادل دسـت
یافته باشد ،مرد به طب شکستناپذیر خود (= نرما جوئی) بازگشته و دروازۀ تفاهمی فطری و طبیعی
با همسر را باز مینماید!
حرکت نگاهانه و مهرمحورانه در این مدار ،در عین حالی که فردیت هر کـدام از همسـران را
در عالیترین مرتبة کمال نن حفو نموده و منزلت انسانی ننها را نگهداری میکند ،به دلیل اینکـه از
طری تفاهمی معنیدار به این امر دست مییابند بر درخشش ،گیرائی ،جاذبه ،دلنوازی و ...احسـاسِِ
یگانگی نیز میافزاید! و طبیعیست که نتیبة انکارناپـذیر چنـان حـالتی ،جـز تشـدید جـو اعتمـاد،
فراروی به سوی یگانگی و درهمجوشی نوازشگرانه نتواند بود! زیرا همسرگرای خردمند به تبربـة
فراروانة عاشقانه دریافته است که غلبة جادوگرانة نرمی حتمی بوده و از همین طری هـم بـه امکـان
پرسازی و سرشاری خود ،از احساس یگانگی دامن توانـد زد ،هـم بـه شـفافیت و صـالبت گـوهر
یگانگی کمک خواهد نمود و هم از نرامشی هوشربا و فراکشاننده بهرهمند خواهد شد.
2ـ نرما و نرمشی که از ناحیة زن بطور نگاهانه و خردمندانه هبه شده باشد ،نزادانه ارائه شده باشد ،ارزشمدارانه بروز داده
شده باشد و هدفمندانه تعقیب شده باشد!
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از اینرو ،همسرگرای محبتپیشه تالش میکند تا در ارائهی نرمی از همسـر پیشـی گرفتـه و از
طری پیشدستی کردن ،در این زمینه ،امر را به میدان مسابقهای پرجذبه ،نوازشگر و بارور بکشاند!
طبیعت این روش باعث خواهد شد تا همسر مهرشناس نیز ،تالش نماید تا در این میدان بازنـده
نبوده و پیشدستی کردن در ارائهی نرمی را وجهة همت خود قرار داده و برد را از نن خود بسازد!
ننچه مشاهدهاش در این میدان برای هرکدام از همسـرگرایان پرجاذبـه و حالوتبـار مـینمایـد
اینست که :به همان میزانی که از مشاهدۀ پیشدستی نمودن خود ،در امر ارائهی نرمی به وجد نمده
و مسرور میگردد ،از عقب افتادن خویش هم لذت میبرد!
پینمد انکارناپذیر این روش در زندگانی همسرگرایان مهرپیشه ،ایباد فضایی اسـت معطـر بـه
عطر صمیمیت ،زیبائیِِ پُرکششِِ ایثار و نوازش هوشربای هماوائی ،همدلی و همسوئی!
از این به بعد ،ننچه از میان برداشته خواهد شد فشار خفقاننور هراس میباشد؛ هراسی که هم
روان انسان را مینزارد ،هم تیره و متعفنش میسازد ،هم شکننده و بـیقـدرش مـینمایـد و هـم از
رفتنِِ به اوجِِ نرمایی نرامشدهنده و یگانگیای عزتبار و حالوتبخش جلوگیری میکند!
و این یعنی :در امر سبکسازیِِ روح خویش مشارکت فعال نمودن و او را از زیربار سنگین فشار
هراس و دلهره و تنگنای بیگانگی و تنهائی بدر نوردن؛ یعنی دروازههای اعتمـاد و صـمیمیت را بـر
روی مهر ورزیدن و یگانه شدن و سرشار گشتن و ...گشودن؛ و در یـک کـالم یعنـی :خـود را او
یافتن و او را خود دیدن!
ننچه نمد ،با همة تیکیدهای محکمش ،به هیچوجه مؤید احساس ضرورت و یـا تـوان تحمـلِِ
تحقیر و تنزل وجودیِِ طرف دیگر معادله نتواند بود! چه اگر روش یکی از همسران ،نـه در جهـت
تحق نن موقعیت وجودی یگانهسازِِ نزادکنندۀ غنابخشِِ معنیدهندۀ عزتبار و ...باشد ،چون نفـ
تالش در جهت خالف منط حیات و منط وجودی همسرگرائی قرار گرفته است ،الزمة تـالش
ننی که درست عمل میکند ننست که به هر نحو ممکن ،بـه رفـ اشـتباه طـرف دیگـر پرداختـه،
بیداریش را وجهة همت قرار داده و تالش ورزد تـا ببـای تحمـل فـرو لغزیـدن وی در مـنبالب
حقارت و دنائت وجودی و مسیر بیگانگی و دوگانگی و ...وی را با منط حیاتی یگانهساز ،دمسـاز
و همجهت سازد؛ چرا که در غیر اینصورت ،اصل همسرگرائی تحقـ پیـدا نکـرده ،هـر کـدام در
مسیر تحق اوهام و خیاالت و هوسهای حقارتانگیز بالیده از نن اوهام و ...قـرار خواهنـد گرفـت!

شمیمی از پیامدها
میوههایی ...
نو شدنِِ مداوم
احساس سرشاری
یاوری فداکار

شمیمی از پیامدها
میوههایی...

دهش و بخشش ،ثمرۀ تابندۀ مهروزی و میوۀ نشاطبخـش همسـرگرایی اسـت ،همسـرگرایان،
چون عمالً خود را در جریانمحبت قرارداده و دریچة نگرشها و گرایشهای خود را به سوی جریان
ریزش و پخش نن گشودهاند ،از قدرت مهرورزی شگفتیانگیزی برخوردار مـیباشـند.گـوئی در
زندگانی نورانی ،پرنشاط و نرامشدهندۀ اینها جز یک هدف و یک وظیفه (باختنِِ عشـ ) وجـود
نداشته و اینان برای فراهم نوردن و به نمایش نهادن هید چیز دیگری ،در زندگانیِِ خود مسـلولیت
نداشته ،تالش نورزیده و جز تشدید و تلطیف و تسری «مهرورزی» اصالً کاری ندارند!
امری که نورانیت و شـکوه و جاذبـه و شـادابی و نرامـش سـکرنور حیـات را افـزایش داده و
تضمین میکند!
اینان یگانه التزام و محوریترین مسلولیت خود را در حوزۀ تعـامالت زنـدگانی بـاهمی در نن
مییابند که اصل مهرورزی را ،در مرکز نگرشها ،گرایشها و نرمانهای دیگر خود قرار داده ،از هـر
چه جز عش و دهشی عاشقانه ،به مهرورزی بازگردنـد .چـرا کـه بـه شایسـتگی متوجـه شـدهانـد:
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
روشهایی را میطلبد ویژه و ناب! لذا همسرگرایان عاش  ،در اولین قدم به واسطة شـدت عالقـه بـه
این امر قدسبنیان ،حب هید چیز و هید امر دیگری را که از نظر رتبت وجـودی پـائینتـر از مقـام
همسرشان باشد و میخواهد با حب همسر رقابت و مشارکت و ...نموده و یا نن را خدشهدار نماید،
هرگز تحمل نمیکنند!
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اینکار باعث خواهد شد تا اینان نسبت به نگرشها و گرایشهائی که به نحوی میتواننـد موقعیـت
همسر را مورد تهدید قرار دهند حساس شده و ننها را از حوزۀ فهم و درک و تـالش خـود بـرون
اندازند!
نف

اینکار خود ،نوعی تالش است برای تشدید و تداوم نور محبت و جلوۀ زیبائی و شـادابی

غنای یگانگی!
ننچه اینان ـ پ

از رسیدن به این میوههای مینوی ـ بکار میبندنـد :نـه تنهـا ندیـده گـرفتن ایـن

تالش ،بروز نداد ِِن این تالش ،اعالن نکـردن ایـن تـالش و منـت نگـذاردن بـر همسـر و معشـوق
میباشد که خواهند کوشید ،ننرا نارسا ،ناخالص ،ناتمام و دونِِ شین معشوق جلوه دهند!
اینان در هر دو زمینه و مورد ،تالشی بلیغ به خرج داده و ننی از نن غفلت نمیورزند!
تالش دیگر همسرگرایان محبتپیشه محافظت غیرتمندانه و مشتاقانه از شیرینیِِ احساس امنیت،
نرامش و محبتی است که درخت مقدس همسرگرایی ببار نورده است .از اینرو ،بر هـر نگـرش و
خواستی که بخواهد ننها را کمرنگ و یا تهدید نمایـد ،بدیـدۀ دشـمن و نفـت نگریسـته و تـالش
میورزند تا حب همسر ،احترام همسر ،رضایت همسر ،خواست همسر و ارادۀ همسر را بر نن چیـز
و یا امری که مادون ارج و رتبت وجودی همسرشـان مـیباشـد ،رجحـان و اولویـت و حاکمیـت
بخشند.
باید اذعان نمائیم که پینمدهای این نگرش و کنش معنیدار ،بیشمارتر و بیکرانهتر از ننسـت
که این قلم ناتوان ،توان تصویرکردنشان را به عهده گیرد!
ننگاه که همسر ،محور شد ،و حب او مرکز ،و ننگاه که خانة دل جایگاه این محبت ،همه چیز
دیگر رنگ باخته و جان مشتاق همسران ،اقلیم نشاط و شادابی و امنیت و غنا و نزادگی و مهر و وفا
و مودت خواهد شد.
اینان را باور بر اینست که اگر اصل محبت در نگرشها و گرایشهای انسانی نقش محوری و کلیدی
و غایی خود را پیدا نموده و ایفا نماید ،احکام وهمسـاختة مسـلط بـر زنـدگانیِِ مـادی ،مـرگمحـور،
حقارتبار و ...قدرت و سلطة خود را از دست داده و راه را بـرای جریـان و فـراروی و دهـش محبـت
باز نموده و هویت انسانی جنبة عش محورانه خود را به نمایش میگذارد! چرا که در سـایة حاکمیـت
عزتبخش مهرورزی ،انسان محبتپیشه به سادگی میتواند با قوانین وهمبنیان و پندارگرایانهئـی کـه
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انسان را اسیر روابط مردۀ مادیِِ فناپذیر و دور از حوزۀ نشاطبار محبت میسازند در افتاده ،و ننها را زبون
خرد محبتنواز ،بینشِِ مهرپرور و عشـ نورانیـتبخـش و نزادکننـده نمـوده و از حـوزۀ نگرشـها و
گرایشهای خود دور بریزاند.
این در حالیست که چنین انسانی ،در روند چنین مبارزۀ بشکوه نورانیتباری نه تنها چیزی ـ به
عنوان امری ارزشمند و قابل دفاع ـ را از دست نداده کـه اگـر خـوب دقـت شـود ،اوالً نگرشـهای
منفی ،تحقیرکننده ،تاریکیزای ،دلهرهانگیز ،سستینور ،رنجدهنده و ...را از حوزۀ زنـدگانی خـود
ش بشـکوه و عـزتنورِِ
تاران یده است ،و ثانی ًا به نور و نشـاط و کرامـت و طهـارت و جاذبـه و دهـ ِِ
مهرورزی نیز مبهز شده و همة این امور ارزشمند و سرنوشتساز را نیز فراچنگ نورده است!
همسرگرایان محبتپیشه باورمند میباشند که اگر نگرشها و گرایشهای منفی ،مادی و اسارتبار،
از حوزه زندگانی دور ریختـه شـوند ،تمامـت هسـتی هـر کـدام از همسـرها بـه جـدول نـورانی و
هوشـربائی بـدل خواهـد شـد کـه در نن جـز نب زالل و جـانبخش کـوثر حیـات بـاهمی و نـورِِ
تطهیرکننده و کدارتزدای عش جریان نخواهد داشت!
جدولی که محبت ،نیروی گسترشدهنده و پرطراوت خود را بطور افزایندهئی ،هر لحظه از نن
جاری نموده و جریان دهش را ،به شکل حیرتانگیزی تسری و تعقیب خواهد نمود! زیـرا ،وقتـی
دریچههای باطن انسان و جدولهای روح او بر روی نور عش و کوثر زالل محبت بازگردند ،انسان
خود به مهری توفنده و عشقی شورانگیز بدل شده و جـز محبـت از وی ،چیـزی سـرریزه نخواهـد
کرد .و این ،هم سرتاسر زندگانی خودش را به و نور و نشاط و نغمه و گیرائـی و طهـارت و عـزت
بدل خواهد نمود و هم از دیگران را.
برهان اینان را در رابطه با نگرش یاد شده این باور تشکیل میدهد که میگویند :ما بـه امـر ازدواج
دل سپردهایم تا نور محبت و حرفت مهرورزی را گسترش دهیم و نه اینکه از گسترش نن جلـوگیری
نموده و از امساک نن دفاع نماییم!
و این خواسته ،تحقـ پیـدا نخواهـد کـرد مگـر اینکـه نگرشـهای خودمحورانـه و گرایشـهای
جداسازندۀ بیگانگینورِِ تکروانة محدودیتبار را دور ریخته ،اصـل را بـر رهیـدن از زمینـههـای
ننگبار یاد شـده ،خواسـتهای بیرنـگ و روی مـادی ،برداشـتهای حقارتبـار ،هوسـهای زودگـذر و
داشتنیهای مردۀ فریبدهندۀ مرگ محور بگذاریم!
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گسترش و پخش محبت به عنوان محوریترین هدف ازدواج ،امری بیارزش و بیرنـگ و رو
نمیباشد تا بتوانیم به سادگی ننرا با امور و اشیاء دیگری معاوضـه نمـوده و جـایش را بـه چیزهـایی
دیگر بدهیم ،چرا که در اینصورت جهت ازدواج عمالً و بالفعـل از حـوزۀ تبلـور و تحقـ گـوهر
یگانگی و مهرورزی و ...به حوزۀ بیگانگی و جدائی عوض خواهد شد ،و این یعنی :ابطال نرمـانی
که در پیش روی خود قرار دادهایم!
یعنی سودا کردن پاکی به پلیدی! یعنی بدل کردن نعمت به نقمت! زیبائی بـه زشـتی! نشـاط بـه
پژمردگی! نرامش به دلهره! نشنائی به بیگانگی! یگانگی به جـدائی! و در یـک کـالم :محبـت بـه
عداوت!
به هر حال ،اینان را معتقد ننست که هدف از ازدواج امور فرعی ،جانبی ،مادی و بـیارتبـاط بـا
روح یگانگیجوی انسان نبوده ،بلکه امری بسیار واال را تعقیب مینماید .و این امر واال ـ کـه اصـل
ازدواج از جانب نفرینندۀ انسان ،برای نن طراحی و پیریـزی شـده اسـت ـ همـان دامـن زدن بـه
مهرورزی و گسترش محبت بیشائبه و جدول قرار دادن خود برای عبور زالل عش و نور مهربانی
است ،تا از این طری  ،جهانی دیگر و سرشار از پاکی ،دهش ،نـور ،واالئـی ،ایثـار ،خودفراموشـی،
زیبائی ،شادابی ،عش و عرفان را در حوزۀ حیات خویش پی افکنیم.
واق مطلب اینست که انسان همسرگرای ،با رویکردن به امر همسرگرائی ،بطـور طبیعـی ملتـزم
میگردد تا با گشودن دریچههـای قلـب خـود بـرای دهـش و بـارش نـور محبـت ،امـر گسـترش
مهرورزی را گسترش داده و با اینکار ،به نموزگاری بدل گردد که در عمل خویش «بـه نمـوزش
مهرورزی» پرداخته است .درسی که از هرگونه قیلوقال بیزاری جسته و فراری بوده و جز در قیافـة
مهرورزی و هیلت دلدادگی ،خود را و پیام خود را و نثار خود را به نمایش نمیگذارد!
نموزگاری که مهمترین و ارزشبارترین وظیفة خود را ،توسعة همهجانبة ظرفیـت مهـرورزی و
تداوم بیوقفة گسترش نن دانسته و همان را سر لوحـة برنامـة زنـدگانی بـاهمی خـویش قـرار داده
است.

همسرداری و همسرگرایی ( شمیمی از پیامدها)  ..........................................................................................................................

211

نو شدنِ مداو

همسرگرایان واق گرا و خردمند ،در پرتو تبارب فرازمانی ـ فرامکانی به این واقعیت سرنوشتساز
دست یافتهاند که :گرایش به همسر ـ به دلیل اینکه امری فرارونده ،ارزشمند و مهرمدار مـیباشـد ـ
بطور ضروری و حتمی ،از لذت و نشاط و راحتی و طراوت و دلزندگی و شادابی و احساس امنیت
و ...برخوردار نخواهد بود! و این ،بدان دلیل تواند بود که :اوالً چون هدف و نرمان ننان بسیار عالی
و لطیف بوده و فراچنگ نوردن ،تحق بخشیدن و متبلور ساختن نن ـ به تناسب لطافـت و واالئـی
نن ـ با مشکالتی همراه خواهد بود؛ ثانیاً چون گرایش اینان معطوف به گوهر وجودی همسر بوده،
و این خود ،هر نوع مطالبة دیگری را ـ چه لذت و نرامش باشد و چه ثروت و شهرت و قدرت و...
ـ از چشمانداز ننان طرد مینماید؛ و ثالثاً بدان دلیل که رویکرد اینان به همسر رویکردی دهشـگرانه
و بر مبنای عش فعال ،دهنده ،بازنـده ،پخـشکننـده ،باالننـده و کامـلسـازنده مـیباشـد ،هرگونـه
خواست و مطالبه ،معاینه ،ارزیابی و محکومسازی ـ جز خواسـت عشـ بـاختن ـ را از حـوزۀ دیـد
همسرگرایان میتاراند!
این نگرش و گرایش عملی به مفاد نن ،زمینههای گرهخوردۀ با نن و محورهـای بارورسـازندۀ
نن ،به دلیل برخورداری از «بنمایه»های مهرورزی و ارزشی ،به جای پروردن انتظار مقابل شـدن بـا
سرور و شادی و لذت و راحتی و ...نمادگی مقابل شدن با موان تبلور مهرورزی و نفتهای تبلـور و
تبسم ارزشهای برین را میپروراند!
نمادگی نوشونده و نیروگیرندهئی که توان مهرورزی را تشدید ،اشتیاق دهنـدگی را تقویـت و
ارزشهای وارستگی و رهیدن از دام توقعات خودمحورانه را نمودار ساخته و جان مهرورز انسـان را
در مبارزه با مشـکالت ،پـذیرش سـختیها ،چشـمپوشـی بـر کمبودهـا و نارسـائیها ،نمـادگی بـرای
گفتگوهای بسیار جدی و دقی و روشنگرانه و واق بینانه و تفاهمانگیز و تبلوردهندۀ گوهر یگـانگی
و هموارتر کردن مسیر مهرورزی کمک مینماید.
روشن است که وقتی برخوردار شدن از نثار یک میهمانی بسیار دوستانة احترامانگیز صـمیمانة
بیریای محبتنمیز ،با پذیرش گوشهای از سختیها و مشکالت ویـژۀ خـودش همـراه باشـد ،یقینـاً
رسیدن به ثمرۀ نرمانهائی از نندست ،با پذیرش و تحمل مشکالتی به همراه خواهد بود! و دقیقاً بـر
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پایة همین مایة از باور و بینش میباشد که همسرگرایان بینشور ،نه تنها از مقابل شـدن بـا نارسـائیها و
مشکالت و ...رنبش خاطری بهم نمـیرسـانند ،کـه هرگـز اجـازۀ درشـت شـدن غـدۀ توقعـات
هوسمدارانه و ...را در اقلیم جان و حوزۀ زندگانی باهمی خود نمیدهند!
نکتهای که در رابطه با موض گیریهای اینان به شـدت قابـل تیمـل ،قابـل نمـوزش و مـورد نیـاز
میباشد اینست که :اینان در روند نوازشگرانه و نزادسازندۀ «همسرگرائی» که در واق روندی برای
پرداختنِِ مهرورزی و هبه کردنِِ محبت برای دیگری میباشد ،بیش و پیش از ننکه متوجه رسـائیها
و نارسائیهای طرف مقابل باشند ،به شدت متوجه کمبودها و نارسائیهای خودشان در امر مهرورزی
و عش فعال دهشگرانه بوده ،اگر رنبشی پیدا میکنند ،از دیدار نارسائیهای خودشان سـر بـر زده و
اگر به تنشی دست مییازند و روی میکنند ،برای رشد امر مهرورزی میباشد و ب !
بههرحال ،اینان با همة وجود خویش باور کـردهانـد کـه :فراچنـگ نوردن گـوهر یگـانگی و
برخوردار شدن از سکینة نوازشگر و هوشربای زندگانی باهمی بدون تحمل برخـی از دشـواریهای
ویژه ،ناراحتیهای ویژه ،کمبودها و نارسائیها و ...میسر نبوده ولی ننچه مواجه شدن بـا همـة اینهـا را
نسان کرده و پذیرش و تحمل دشواریهایشان را برایشان قابل تحمل میسازد اینست که :به زیبـائی
متوجه شدهاند این تحمل و مقاومت باعث خواهد شد تا از تاریکیهای بیگـانگی بـه روشـنائیهـای
نشنائی ،از تنگنای خفتبار جدائی و لنگه بودن به پهنـای دلنـواز همنـوائی ،همـدلی و یگـانگی و از
دلهره و دغدغة پوچ و بیمعنای خودمحوری و خودبارگی بـه نرامـش و سـکینة همسـرگرائی بـه
راحتی گذر کرده و معنای راستین و واقعی زوجیت و یگانگی را با تمام قوای ادراکی خود دریابند.
گویی اینان به این باور مقدس مبهز شدهاند که وظیفة اصلی و محوری اینان را در حـوزۀ روابـط
زندگانی باهمی اوالً تقبل و تحمل نارسائیها و کمبودها و برخـی از انـدوههائی تشـکیل مـیدهـد کـه
روند زنـدگانی را مالحـت بخشـیده ،از یـکنـواختی کسـلکننـده بیـرون نورده ،امیـد را پویـائی و
طراوت بخشیده و جان را برای مهر ورزیدن نمادهتر و مبهزتر میسازد؛ ثانیـاً کنـار نهـادن توقعـات و
انتظارهاییست که فقدان مدلل و معنیدار ننها ،هرگز و به هیچروی چهرۀ زندگانی را عوض نکـرده
و باری منفی بر دوش نن نمیگذارد؛ و ثالثاً تشدید و تسری جریان مهرورزی و گرمتـر نمـودن بـازار
بخشـندگی و همسـرگرائی ارزشمحورانـه باشـد! چـرا کــه باورمندانـد :عـالیتـرین ،بـاارزشتــرین،
گواراترین ،نرامشدهندهترین ،زیباترین ،نزادکنندهترین ،عزتبخشتـرین و کامـلسـازترین سـهم
ج
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اینان را در این حوزۀ دلنواز ،همان «باختنِِ عش » ،همان بدل شدن به محبت ،همان وانهادن خود ،همان
گرویدن به نیمة دیگر وجودشان تشکیل داده و حاضر میباشند تا همة ابزار و امکانات دیگـر مـادی و
غیرمادی ـ اعم از داشتنیها و دریافتنیهائی همچون راحت و لذت و ...ـ برای ربودن و بهـرهور شـدن
هر چه بیشتر از این سهم هزینه نمایند!
احساس سرشاری

همسرگرایان محبتپیشه به تبربه دریافتهاند که نرامش و سرزندگی باطنی ،احساسِِ معنـاداری و
امیدواری ،احساس سرشـاری از مهـر و خوشـبینی بـه بـاطن و حقیقـت بـاطنی وقـای و رویـدادها در
زندگانی باهمی ممکن و میسر نخواهد شد ،مگر در سایة فرارفتن از مرز خود محدود ،غریزهمحـور و
وهممدار! و این یعنی :تنها راه رسیدن به فضایی سرشار از نور محبت و سرزندگی را رهـائی و فـرار از
حوزۀ محدود وهمیات و فرارفتن به دنیای محبت تلقی نمـودن و جـان ملتهـبِِ عشـ محـور خـود را
در مسیر پذیرش تبربههای هرچه نابتر ،شیرینتر و تازهترِِ محبت قـرار دادن و از خـود ،انسـانی برتـر و
پاکیزهتر و شفافتر و پرنشاطتر و نورانیتر و ...نفریدن و بـه نمـایش نهـادن .ایـن در حـالیسـت کـه
همسرداران برونمحور ،همة تالش خود را صرف نن مینمایند تـا بـه جـای نمـایش گـوهر دلربـای
وجود خود ،خرتوپرتهای دستساختة دیگران را ـ که خود هیچگونه سهمی در پیدایش و حضـور
ننها نداشته و هنری جز به مصرف رسانیدن و الجرم تخریب ننها ندارند ـ به نمایش گذارند!
در واق  ،همسرگرایان محبتمحور ،روشِِ دهش و تخلیه را از نن جهت وجهة همت خود قرار
دادهاند که به تبربه دریافتهاند :به میزانی که گلهای محبت را از گلستان باطن جدا نموده و بـه پـای
همسران و همدالن خود میریزند ،جا برای رشد و شکوفائی گلهای تازهتر ،شادابتـر ،رنگـینتـر
ب
و معطرتر باز شده و بیش تر از پیش ،نمـادگی دهـش و بخـش محبـت پیـدا کـرده و جـان بیتـا ِِ
یگانگیجوی خود را تقویت مینمایند .این نگرش و گرایش عمالً اثبات مینماید که اینان دهش
را عین گرفتن و پخش کردن را ،عین جم نوری برای ایثار نمودن میشمارند.

همسرداری و همسرگرایی ( شمیمی از پیامدها)  ..........................................................................................................................

211

یاوری فدا ار

همسرگرایان محبتپیشه ،دقیق ًا بـدان علـت از احسـاس امنیتـی تردیـدنابردار و احسـاس نرامـش
نوازشگر برخوردار میباشند که از طری تبربههای برونی و درونی دریافتـهانـد کـه همسـر مهربـان و
محبتمحور ،از ننها جانبداری نموده و بدون تعقیب نمودن هر غرض و هدف دیگری ،بیننکـه از
وی تقاضا و یا خواسته شده باشد ،با نیروی معبزهگر عش ننان را به سوی بهشت یگانگی فرا میکشد!
این احساس امنیت و نرامش ،از ننبهت زندگانی ننانرا رنگینی و مالحت بخشیده اسـت کـه
اینان عمالً و در هر لحظة از زندگانی خود ،با نثار و پینمدهای روحنواز همسرگرائی مواجه بوده،
عطر و طعم این شبرۀ طیبه را تبربه مینمایند!
اینان عمالًًَ در مییابند که نیروی بیکران محبتی بیشائبه ،پشتیبان ننها بـوده و در جهـت رشـد و
کمال و عزت و واالئی ننها پویا و فعال میباشد .و لذا خود را با همة اعتماد و صمیمیت به او سپرده،
صالح و کمال و نرامش و نسایشِِ واقعی خویشتن را در پناه همین خودسپاریِِ متعمدانـه و تسـلیم
عش محورانه جستبو میکنند .چرا که در این گرایش از چشمهسار محبت سیراب بوده و به سوی
نور یگانگی در حرکت میباشد.
اینان به گونهئی برهانمندانه در مییابند که در این واسپاری روحانی و تسلیم نوازشـبار عاشـقانه،
همسرگرای خردمند و با بصیرت ،اگر از موض نیازهـای محـدود خـود ،از موضـ برداشـتهـای
وهمنلود جداسازندۀ خود ،از موض هوسهای کودکانة خود و از موضـ خواسـتههـای بـیارج و
فناپذیر خود چشم پوشیده و عقبنشینی میکند ،عمالً خود را در موضـ نیـروی هوشـربائی قـرار
میدهد که ضمانت تبلور گوهر یگانگی و تحق عزت و نرامش و نشاط واقعی را به دست گرفته
و به راحتی میتواند سفینة امنیتافزای عش ننان را در دریای محبت سکانداری نماید.
به عبارتی دیگر :این واسپاری ـ همانگونه که بارها اشاره گردیـد ـ واسـپاری و تسـلیم منفـی و
هویتبرانداز نبوده ،بلکه در واق گرفتن سکان دل محبتجوی و یگـانگیپسـند ننهـا ،از چنگـال
نیروهای مخرب و زبونساز ،و سپردن نن به دست نوازشگر عش میباشد.
فهم و دریافت دقی این نکته مؤیّد نن میباشد که در تسلیم مثبت و پویا ،نه تنها از کار و تالش
و مسلولیت فرد مسلم کاسته نمیشود! که برعک  ،چون همـه چیـز را در مسـیری برتـر ،مهـمتـر،
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نورانیتر ،ارجمندتر ،محترمتر و پاکیزهتر قرار داده و سپرده است ،به همان میزان هم ،باید بر قوت و
شدت و سرعت تالشهای خود بیفزاید! و این یعنی :تالش برای افزایش قوت ،تالش برای افزایش
نورانیت ،تالش برای تشدید و تقویت و تداوم شادابی ،و در یک کالم :تالش برای شکوفا داشـتن
همیشة مهرورزی!

میزبانی آفتها
یادنوری
تخریب و تبزیة فرهنگی
تخریب و بیمعناسازی نزادی
خود ویرانگری
هنبارزدایی
تخلیة عاطفه از معنی
تفاهمستیزی
تعالیزدائی
بحران در ح گرائی
مسمومسازی فضا ...
امتیازبازی
مبسمهسازی
حمالپروری

میزبانی آفتها
یادآوری

نکتهای که در اینبا و این حوزۀ از کالم و نبشتة حاضر باید بدان اشاره نمود و با همـة اندیشـه و
توان متوجه نن باشیم اینست که :همسـرگرایان بینشـور بـه شایسـتگی متوجـه شـده انـد کـه اصـل
همسرگرائی را نفتهائی دنبال نموده و نسیبهایی مورد تهدید قرار میدهد! زیرا باورمند میباشـند
که اگر در این فراینـد قـدسبنیـان کـوچکترین غفلـت ،اشـتباه و سـهلانگـاری ـ ننهـم بـه سـود
خودمحوری ،ترضیة خود ،هوسبارگی و ...ـ رخ دهد ،بزرگتـرین زیانهـا را نـه تنهـا متوجـه گـوهر
یگانگی و بهشت نرامش خواهد ساخت ،که شرارۀ ننها دامن ابعاد متعدد و مختلف زنـدگانی را
نیز خواهد گرفت.
اینان را عمیقاًًَ باور بر اینست که در روند رسیدن به یگانگی ،ننگاه که هـر کـدام از دو طـرف
تالش میورزند تا خود را با همة وجود به نیمة دیگر سپرده ،بدو نزدیک شده و با وی یگانه شـود،
هالهای حیرتانگیز از نیروها و انرژیهای نزاد شده پدیـدار مـیگـردد کـه از قـدرتی فـوق تصـور
برخوردار بوده و با همة نن نیرو ،ننها را به سوئی میکشاند که با هرگونه خودمحوری ،خودجوئی،
خودخواهی ـ حتی در زمینة احساس لذائذ جسمانی برای خود ـ مغـایر و در تضـاد مـیباشـد .چـرا
که در این لحظه ،اگر احساس لذتی هـم وجـود دارد ،ناشـی از ایـن دریافـت مـیباشـد کـه فـرد:
از مشاهدۀ دهش خود و پذیرش و خشنودی طرف دیگر ـ به ویژه از دریافت اینکه :طرف راضـی
شده ،غنی شده ،پر شده و به نرامشِِ شورانگیز ،دهشزای ،غنابخش و پرکنندهیـی رسـیده اسـت ـ
فراچنگ مینورد.
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مشاهده و باورمندی به این امر ،ایباب میکند تا هر کدام از همسران ،در این روند هستیافـزا،
با همة توان و اشتیاق ،خود را به دست احکام فراکشانندۀ این واقعیت سپرده ،مطی احکامش بوده و
با همة قدرت در مسیر رهایی از خود ،دهشِِ همهجانبه ،پرسازی و تحق خشنودی و نرامشِِ پویـا،
بارور ،غنابخش ،دهشگرانه و پرسازندۀ نیمة دیگر خود به پیش تازد.
در این مرحلة از گزینش( ، )2گزینندۀ مهرمحور ،دقیقاً به هنگامیکه احساس میکند به گزیـدۀ
خود رسیده و به اصطالح «ننرا به چنگ نورده است» ،شایسته ننست که از این حـوزۀ احسـاس و
توهم ـ به واسطة اینکه نوعی تملک را تداعی میسازد ـ فرار کرده ،از توهم گزیدنِِ گزیـده بـرای
خود دست برداشته ،رهایش نموده و اصل گزینش را هم برای او (= همسر) مـورد توجـه و تفکـر
قرار دهد ،تا رویکـردش از دام هرگونـه خودمحـوری رهیـده و از پویـائی ،پرسـازی ،غنابخشـی،
نرامش و ...بهرهمند گردد.
این عقبگرد و وازنش فعال ،در واق و نف ِِ امر ،گونة بسیار عالی و مبارکی است از غنامندی،
برخورداری و تملکی که در نن ،مالک و مملوک و تملک یکی میگردند! و همین یگانگی است
که در هیلت نن هالة مبارک هوشربا جلوه کرده ،ضامنِِ پری ،زیبائی ،دلربائی ،شـکوفائی ،کمـال،
امنیت و نرامشِِ همسرگرایان گردیده و راه را برای رسیدن به یگانگی با حقیقت هستی نماده تواند
ساخت.
حال ،اگر در این روند حرکتی ـ قلبی و یا قالبی ـ سر بر کرده و بخواهد در جهـت مخـالف نن
نیروهای عظیم و مهارناشدنیِِ نزاد شده عمل نموده و گوهر یگانگی را بـه سـنگ خودمحـوری و
انفصال نشنا سازد ،به گونـهای ضـروری و اجبـاری نسـیبهـائی پدیـدار مـیگردنـد کـه هسـتیِِ
خودمحورِِ هوسبارۀ انفصالجوی را در تمامت ابعاد زندگانی به باد فنا میدهند! زیرا ننی که در این
کژراهة مصیبتبار ،باید از همة گونههای رنج و بـال و مصـیبت و سـیهروئـی و ...اسـتقبال نمـوده و
احکام و نثارشان را تحمل نماید ننی است که راه تنهائی ،بیگانگی ،جدائی ،بـیهمزبـانی و ...را در
پیش گرفته و از گوهر یگانگی که ضامن بقـا ،شـادابی و شـکوفائیِِ همـهجانبـة نشـنائی ،همـدلی،
تفاهم ،وصال و ...میباشد ،روی برتافته است!
2ـ این گزینش «لفظاً و معناً» غیر از گزینش همسرگرایان تملک پیشه می باشد که پ
نمد!

از این ،در این بخش به تکرار خواهد
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بههرحال ،از ننبا که نمیخواهیم به تمامینفتها ،نسیبها و خطرهائی که در این فرایند ممکن
است سروکله بنماید پرداخته و جان مهرجوی همسرگرایان عاش را ـ از طریـ ننهمـه نامالیمـات
خلنده ـ دچار گونههائی از تشویش و مالل و ...ساخته باشیم ،فقط به ذکر اجمـالی مـواردی بسـنده
خواهیم کرد که از نظر نسیبشناسی ،نقش اساسی و محوری ،در رابطه با ابعاد مختلف حیات را بر
عهده دارند.
الزم به یادنوریست که در چینش و ارائهی این بخش از موارد نیز ،هرگـز بـر نن نبـودهایـم تـا
مقولهها و موارد و زمینهها را از نظر اهمیت و نقشی که بـه عهـده داشـته و عظمـت خطرهـائی کـه
برمیشورانند به گونة «رتبهبندی شده» مورد ارائه قرار دهیم ،هرچند که متیقن هستیم هرکدام از این
مقولهها و موارد در جای خودشان ،از توان انگیختن خطرهای کشندهئی برخوردار میباشند!
تخریب و تجزیۀ فرهنگی

اگر بپذیریم که انسان در تحلیل نهائی چیزی جز فرهنگ و علـم و خیـر و دانـائی نبـوده و جـز
در «نظامی فرهنگی» زندگانیِِ با معنائی داشته نمیتواند ،باید بپذیریم که :شکوفائی و کمال اعتـدال
همة جانبه او ،در گرو تحق  ،حضور و تداوم وحدت شخصـیِِ همـان «نظـام فرهنگـی» مـیباشـد
و الغیر!
در اقلیم همسرگرائی و سراپردۀ دلدادگی ،این شکوفائی و اعتدال غنابخش تـا زمـانی حضـور
خواهد داشت کـه نگرشـها و کنشـهای هـر کـدام ،در جهـت تحقـ گـوهر یگـانگی و بـه زیـان
خودمحوریها فعال و پویا باشند!
از اینرو ،هرگاه نگرشی در جهت احساس و باورمندی به حضور ،هستی و استقالل «من و جـز
من ،خود و ناخود ،من و او ،من و همسر من و »...قرار گرفته و فرد ،همسرخود( )2را غیر خود شناخته
و او را جزء تبزیهپذیر خود یافت ،نن اعتدال مینوی بهم ریخته و فرد ـ در واق ـ گرفتار تخریب و
تبزیة فرهنگی میگردد!
2ـ همسر ،دقیقاً مؤلف است از سر +هم :یعنی :این سرِِ من و ننهم سر من؛ این دلِِ من و ننهم دلِِ من و ،...ولی در
همسرداری تلقی بر اینست که سرِِ من و سرِِ دیگری که می خواهد با من همسری کند! پ
درنورم! و نه اینکه در تملک او دربیایم!

باید بکوشم تا در تملکش
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و این ،نه تنها او را از رسیدن به جوار قرب نشنائی ،همدلی ،همدمی و یگانگی محروم میسازد
که به عبارتی دقی و رشی  :صورت انسانیِِ او را دچار تبزیه و تخریب نموده و از نن چیزی دیگر
ـ و نه انسان ـ خواهد ساخت که با نحوۀ نگرشها و گرایشها و ملکة راسخ و حاکم شده در وجـود
او هماهنگی و سنخیت داشته باشد.
تخریب و بیمعناسازی آزادی

به عقیدۀ همسرگرایان فرهیخته ،فرهنگ نزادی «منـادیِِ» ننسـت کـه :انسـان دارای کرامـت و
شرافت و حرمت وجودی بوده و همین باور ،احسـاسِِ ضـرورت نزادسـازی و نزادگـی را بـر او
سیطره بخشیده و واجب میسازد .درست به همانگونه که منط نزادی منادی ننست که :انسـان بـا
کرامت را ،شایسته نن که از «قید و بند» هر ننچه از نظر وجودی دونِِ رتبة او میباشد ،نزاد باشد.
حال اگر در این روند مقدس ،در زمینة گزینش افراد انحرافی پدیدار شده و فرد ببای کرامت
و شرافت وجودی خود و یا همسر خود( )2چیزی را برگزیند که از نظر رتبة وجودی ،مـادونِِ رتبـة
وجودی او ،همسر او ،حرمت و محبت او و یا همسر او قرار دارد ،به دلیل اینکه او خود و بـر مبنـای
اراده و انتخاب نزادانة خود بدان روی نموده است ،در واق نزادی خود را از بـار و معنـای انسـانی
تخلیه کرده و گلهای حیاتبخش بوستان نزادگی را به شرار حماقت ،بالهت و پستی سپرده است!
در این روند بالهتبوش ،ننچه ظـاهر ًا ضـربه دیـده و بـه تخریـب سـپرده شـده اسـت ،نزادی
مینماید! ولی ننچه واقعاً بدان دشمنی گردیده اسـت «انسـان نزاده ،انسـان حرمـتجـوی و انسـانِِ
محبتشکار» میباشد که با دست خود گزینشگر و از طری گزینش اشیاء و امور مادون کرامت او
از حوزۀ وجودی خود او طرد و نفی گردیده و از نثار و فیوضات شماره نابردار همدلی ،همـاوائی،
دلدادگی ،یگانگی و ...محروم گردیده است!
خود ویرانگری

خود ،من ،هویت و یا صورت انسانی به طریقههای مختلفی مورد تخریب قـرار مـیگیـرد کـه
یکی از خطرجوشترین ننها ،رویکرد به «خودمحوری» میباشد.
2ـ احترام به خود و به همسر خود ،محبت خود و همسر خود و!...
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این گرایش که ظاهراً به زیان ننی مینماید که از روند خودمحـوری کنـار زده شـده ،حـذف
شده ،و بدو پشت گردیده است ،در واق و نف ِِ امر به زیانِِ خودمحور بوده و «خود» او را به انـزوا،
فترت ،بیگانگی ،بیهمزبانی ،بییاوری و بدبختی کامل و همهجانبه دچار میسازد!
چرا که در این روند و ننگاه که مثالً میان دو همسر روی مینماید فرد خودمحور ،نیمة ناقص و
خالی و مشتاقِِ کمال و تمامیت خود را ،عمالً از نیمة دیگرِِ پر سازندۀ غنابخش خود که در شـمایل
طرف مقابل جلوهگر شده است دور ساخته و در واق به خود نسیب رسانیده است.
در این وضعیت ،هر کدام از تخریبگران هویت ،متوجه نمیباشند که :هر یک از اینـان ،مـثالً
مرد ،خود را از طری حضور و تشخص دیگری و مثالً زن ،شناخته و پیدا نموده اسـت! و دیگـری
نیز! هم چنانیکه هیچکدام از اینان به روشنی درنیافتهاند که در حاالتی از ایندست( ،حاالتی که مـرد
و یا زن خود را تنها مییابد) خویشتن را ناقص و خالی و ...یافته و در جستبوی وضعیتی مـیباشـند
که در نن وضعیت کمالشان را در ورای امور «نرینگـی مـادینگی» ،یعنـی در وحـدتی غنـابخش و
راضیسازنده مشاهده نمایند! وضعیتی که در نن دهش چه نرینگی ،چه مادینگی و چه ...به سرحد
اعالی خود رسیده و یگانگیای ،ورای تشخصهای پوچ و بیمعنا ،پدیدار میگردد!
به هر حال ،در موقعیت تخریب خود ،ننچه به شکلی تهوعنور و ابلهانه بدان پرداخته مـیشـود
اینست که «خودمحور» ،چون خیالساالری و باداری و حاکمیت و ...داشته و ننرا در نفیِِ حضور و
هویت و تشخص و فردیت دیگران و از ننجمله همسرِِ خـود جسـتبو مـیکنـد ،از یـک طـرف
تیکید به ضرورت فعلپذیری ،بیغروری ،بیمنشی ،بیمرامی ،بـیهـویتی و بـیشخصـیتی طـرف
مقابلِِ خود دارد! و از دیگر طرف ،با عمل و تالش مبدانة خود از مقولههای مقابلِِ ننچه نمد منتها
فقط برای خود جانبداری کرده و ضرورت تداوم ننها را عمالً تیکید مینماید!
این گرایشِِ ابلهانه که با نوعی «از خود راضـیبـودگی! ،بـیپروائـی بـه دیگـران و بـه همسـر،
نمایشگری سلطه و غرور و »...همراه میباشد ،در ذات خـود «قانونیـت و مشـروعیت» ایـن توقـ را
مسبل میدارد تا «همسر» نیز همان چیزها را از همسرِِ خودمحورِِ خود ،بطلبد! و این ،بـه نـاگزیر بـه
تشدید و تعمی خشونت ،تحقیر و تالش برای حذف دیگری خواهد انبامید! و که نمـیدانـد کـه
()2

نتیبة اجتنابناپذیر این روند به مصرف شدن انرژیها در جهتهای منفی ـ تخریبی و زیان «خود»
2ـ و خودمحور!
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نینبامیده و او را به شرار هستیبرانداز تخریب نمیسپارد؟!
بههرحال ،همسرگزینانِِ خودمحور ،در واق موجوداتی هسـتند کـه اقلـیم وجودشـان را از نـور
محبت و زالل نوازشگر مهرورزی و دهش خالی ساخته ،روح یگانگیجوی خود را ترک نمـوده
و با افسونی مرگبار ،جانمهرورز و محبتجوی خود را به خواب دردبار محکوم ساختهاند؛ هر چند
که در مواردی این خودستیزانِِ بیگانه با محبت ،کار ویرانگری خویش را به جائی میکشانند که نه
تنها پهنای وجود خود را از نعمت شکوفهها و میوههای محبت تهی و تکیده میسازند کـه ننـرا بـه
خارستان کینهتوزی و بدخواهی و بدگوئی و ...بدل میدارند!
اینان که از طری سد کردن راه محبت و دهش ،در واق جریان محبت را بر «روی خـود» سـد
کرده ،از طری کینهتوزی و گسترش جریان بیگانگی و جدائی ،با خود بـه کینـهتـوزی برخاسـته و
جریان بیگانگی با خود و جدائیِِ از خود را دامن میزنند ،بـه موجـودات خـود گمکـردۀ درمانـدۀ
هویت باختهای بدل میشوند که بیش و پیش از هر کـ

دیگـری بـه خـود سـتم روا داشـته و راه

زندگانیِِ عاشقانه و مهرورزانه را بر روی خود میبندند!
بررسی رفتار و موقعیتهای رفتاری اینان مؤیّد ننست کـه گرایشـهای ایـن خودسـتیزان یـا در
جهت حذف مهرورزی ـ و از طری نن ،حذف گوهر تفاهم ،همدلی و یگانگی و الجرم تحکـیم
روابط خودمحورانة جدائیافکن ـ میباشد و یا در جهت تبهیز و تقویت همین نحوۀ از رفتارها! در
حالی که اگر به جریان مهرورزی پیوسته و نیروهای خود را در جهت گسـترش جنبـههـای مثبـت
وجودی فعال سازند ،در هر مرحلهای از کار و تالش ،هم به تقویت خود توانند پرداخـت ،هـم بـه
نگرشها و گرایشهای خود نرمی مهرورزانه و جهتی هوشربا خواهند بخشید ،و هم مسـیر رهیـدن از
بیگانگی و رسیدن به یگانگی را هموارتر ساخته و با سرعتی بیشتر و خرج نیروئی کمتر طی خواهند
نمود!
هنجارزدایی

هر گوشهای از سازمان حیاتی و هر بعدی از ابعاد زندگانی را نظام و نظمی ویژه میباشد که در
صورت تخطی از منط ِِ حاکم بر نن و عدول از احکام انفکاکناپذیرش ،نن نظم بدل به بینظمی
شده و ناهنباریهائی را به بار مینورد .طبیعی است که زمینه و بعد همسرجوئی و ازدواج هم از این
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حکم مستثنی نبوده و ضمانت تداوم نظم و هنبارهای نن ،در گـرو «پـذیرفتن و گـردن نهـادن» بـه
منط ِِ حاکم بر جوهر و ذات این امر میباشد.
حال ،با هر دیدگاهی که به امر ازدواج نگاه شـود ،ایـن نکتـه مسـبل خواهـد بـود کـه :اصـل
همسرجوئی ،با اصلِِ «ابزار و وسیله ساختنِِ همسـر» بـرای تحقـ و کسـب امـوری مـادونِِ هویـت
ربانی( )2او در تضاد وجودی قرار داشته ،منط همسرجوئی حکم میکند که رویکرد به همسر باید
با پشت کردنِِ به «خود طبیعی و احکام خردستیزانهاش» همراه بوده و از همسر جز مهر ،جز وفا ،جز
دلدادگی ،جز یکرنگی و جز صفا و عش تمنا نگردد! و ایـن ،گـوهر منطـ اصـل همسـرگرائی و
ازدواج را تشکیل میدهد.
طبیعیست که هرگاه به این گوهر پشت گردیده ،از ایـن منطـ ِِ غنـابخشِِ نزادسـازنده چشـم
برداشته شده و احکامشان مورد ستم قرار گیـرد ،ننچـه در زنـدگانی فـرد ،بـه عنـوان پـینمـدهای
وجودی و جزای دوریناپذیر سیطره پیدا خواهد کرد درهم ریختگیِِ نظم ،اغتشاشِِ هراسبار نظـام
و حکومت جابرانة بینظمی خواهد بود!
از این دیـدگاه ،پشـت کـردن بـه منطـ ِِ همسـرگرائی ،نـه تنهـا دقیقـ ًا مسـاوی خواهـد بـود بـا
«هنبارزدائی» از زندگانیِِ متاهالنه ،جانبداری از منط ِِ ناهنباری و بینظمی ،بلکه مسـاوی خواهـد
بود با نتش زدن بر پروبال فرشتة محبت و حوریة دلدادگی وکوفتن سنگ ستم بر گوهر یگانگی!
اینکه در زندگی زوجهائی که از طری همسـرگزینی (= همسـرداری!) و منطـ زدایـی از امـر
همسرگرایی ،به همسر روی نمودهاند ،از گرمای نوازشگر محبت خبری نبوده و از نسیم هوشـربای
دلدادگی و نرامشِِ نوازشگر یگانگی اثری به چشم نمیخورد ،علت نه ننست که اینان ،هرگز در
پی محبت و ان

و الفت نبودهاند! نه ،بلکه علت واقعی ننست که اینان ،از همسر خود جز مهر ،جز

وفا ،جز یکرنگی ،جز دلدادگی و ...ـ یعنی خرت و پرتهای مادی و یا امـوری وهمـی و اعتبـاری ـ
خواسته ،از طری رویکردن به امر منط زدائی از اصل همسرگرائی ،او را وسیلة اموری پسـت قـرار
دادهاند!
حال ،شاید در حیات بیمعنای این ابلهان محبتگریز ،از ننچـه دنبـال کـرده و گـوهر عشـ و
یگانگی و دلدادگی را فدایش کردهاند ـ از قبیل لذت ،شهرت ،قدرت ،ثروت و ...ـ چیزهائی نمود
2ـ چه رسد به اینکه او را وسیلة لذت و هوس ساختن ،نشپز و رختشوی و خانه سامان و غیره قرار دادن!
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پیدا نمایند ،اما از وجود مبارک محبت خالص ،از عش ناب ،از دلدادگی محـض و بـیشـائبه و از
بیخودیِِ همسرگرایانة قدسی اصالً خبر و اثری نتواند بود!
طبیعیست که پیکرههای عفن اینان را ،رشتههای فرشتهبافتة دلهای محبـتمحـور بهـم پیونـد
نبخشیده ،بلکه ریسمانهای ننگنفرینِِ تبملگرائیهای ابلـی پسـندانه ،زنبیرهـای بالهتبـوش
ثروتپرستانه ،و کششهای مقطعی ـ بسیار مقطعی ـ حیوانمنشانه به یکدیگر محکم میکند!
تخلیۀ عاطفه از معنا

ننگاه که عاطفة همسرگرایان به طور مسـتقیم و بالواسـطه بـا یکـدیگر تمـاس و پیونـد برقـرار
نساخته و تحق پیوند ننها مشروط به حضور عواملی دیگر ـ از قبیل هدیههـا ،بخششـها و دهشـهای
مادی و استیالپذیرانه ـ باشد ،عاطفة ننان از بار و معنای انسانی و گوهر قدسیِِ تنـاکا خـالی بـوده و
هرگز نخواهد توانست از پیشروی و رشد نسیبهای متنوع عاطفی و روانی جلوگیری کند!
این امر ،ننگاه ژرفای کراهتبار خود را به تماشا خواهد نهاد که همسرگزینِِ خردباخته خـودش
را ،دلدادگی را ،وفا و محبت همسر و ...را با اشیاء و اموری مادون ارج و عزت ننها عوض نموده و
عمالً میان گوهر قدسی عواطف همـدیگر ،حبابهـا و حایلهـائی مـادی ،اعتبـاری ،فناپـذیر و ضـد
استعالئی قرار دهند!
در موارد و وضعیتهایی از ایندست ،دو تا تنِِ تنهایند که بیگانه از هم ولـی در کنـار همـدیگر
قرار گرفتهاند! و دو عاطفة جدا از یکدیگراند که فقط ابلهان ننها از هم میپندارند!
اینکه میگوییم در وضعیتهائی از ایندست «عاطفه از بار و معنا تهی» میگردد! و نه اینکه عاطفه
به کلی نابود میشود! به خاطر ننست که در مواردی از ایندست عاطفه هست ،اما به جای اینکـه بـا
عاطفة همسر در پیوند باشد ،مثالً با ثروت ،شهرت ،لذت و ...ظاهراً ارتباط برقرار کرده است! و این
یعنی :نن چیزها ـ پول ،ماشین ،جواهرات ،خانه ،اسباب و ابزار تبمالتی و ...ـ در نـزد اینـان ،هـم از
همسرشان بهتر ،ارجمندتر ،عزیزتـر ،محتـرمتـر و دوسـتداشـتنیترانـد و هـم از گـوهر محبـت و
دلدادگی و یگانگی و نرامش و نیکبختیهای باالخزیدۀ از ننها!
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تفاهم ستیزی

از چشمانداز همسرگرایان ،که کام جانشان را شهد گوارای حکمت شیرین کرده است ،تفاهم
و «توان برقراری تفاهم» ،همان فصل نخریست که انسان را از حیوان جدا میسازد!
اینان بر این باورند که در امر همسرگرائی ،ننچه مـیتوانـد تحقـ و شـکوفائی مسـتمر گـوهر
یگانگی را ضمانت نموده و در هر ننی بهتر از ننِِ قبل ،ننرا به نمایش گذارد ،تفاهم میباشد.
طبیعیست که از دیدگاه اینان «تفاهم» نه همان چیزیست که از دیرباز ،بازیچة دست مشتی ابله،
مشتی هوسباز ،مشتی تبملپرست ،مشتی نوازهجوی ،مشتی خردباخته ،مشتی بیبصـیرت ،مشـتی
بیحرمت ،مشتی بیایمان و معرفت که نابکارانه خرِِ زر و زور و ...گردیدهاند! میباشند بلکه اینان با
همة هستی خود ایمان دارند که «تفاهم ـ به عنوان فصل ممیز انسان از حیوان ـ همـان امریسـت کـه
نیینهوار ،انسانیت انسان را تابانیده و نمایشِِ جلوههای مختلف و ابعاد گوناگون ننرا ـ ننهم در بهترین
اشکالش ـ به عهده دارد.
و این ،چیزی است که طبیعت ذاتی تفاهم ـ به عنوان فصل ممیز انسان ـ نن را طلـب و ایبـاب
میکند! چرا که« ،تفاهم»« ،انساننمای» است و نه «ثروتنمای ،لذتنمـای ،تبمـلنمـای ،شـهرت
نمای و!»...
این بینش ایباب میکند که تفاهم همسرگرایان خردمند ،حـول زمینـههـائی صـورت بسـته و
محترم شمرده شود که :به شدت انساننمای بوده و هرننچه را میخواهد تا ایـن انسـاننمـائی را در
پرده کشد ،با همة قوت کنار زده و از سر راه و جلوی پای خود بردارد.
بر مبنای همین باور و برداشت از تفاهم میباشد که متوجه میشویم تالش ننان همیشـه متوجـه
نن بوده است تا اوالً خودشان نسبت به این اصول ـ با خود ـ به تفاهم رسیده و ثانیاً دیگران را نیز فقط
با زبان رفتار و عمل خود بدان راهبری نمایند تا همگان به این باور یگانه رسیده و گردن بنهند که:
ـ ذات ،گوهر ،هویت و صورت انسانی از هرچه در عالم کون ـ مثل ثروت و قدرت و لذت و
ریاست و ...ـ وجود دارد ،برتر است!
ـ شایسته و ضرور است تا این هویت ،به فعلیت کامل خود رسیده و زیبائیهای هوشربای ایـن
صورت ،در نیینة نگرشها و گرایشها به نمایش گذاشته شود؛
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ـ این گوهر ،بدور از هر امر مادی ـ اعتباری ،طبیعی و کونیِِ دیگری ،ذاتـاً ارجمنـد و ارزشـبار
میباشد؛
ـ ارج نهادن و احترام گزاردن به این گوهر ـ بر مبنای هر دیدگاهی ـ الزمـة حضـور و هویـت
انسانی بوده ،و حرمتستیز را ،عمالً و عیناً از دائرۀ احترام برون میافکند؛
ـ جانمایة وجودی این گوهر را «عش و دلدادگی» تشکیل داده و در مسیر تکاملش ـ تا رسیدن
و پیوستن به اصل خودش که حقیقت وجود مقدسِِ ح میباشد ـ از نن ،هر «انتظار اولیة» دیگـری
داشتن ،او را از مسیر فطرت و جبلتش منحرف میسازد؛
ـ تنها راه برقرار کردن تفاهم و پیوند و رسیدن به یگانگی با وی ننست که از نن فقط دلدادگی
و مهر طلب شده و انتظار رود! چرا که در غیر نن ،جز اینکه او را محکوم به امر خـالف فطـرت او
نموده و نتیبة ضد فطری به دست نورند ،حاصل دیگری نخواهـد داشـت؛ رسـیدن بـه تفـاهم در
مورد زمینههای مادونِِ ننچه نمد ،فقط در صورتی از گوهر تفاهم بهرهمنـد بـوده و شایسـتة احتـرام
نهادن میباشد که هرگز و به هیچروی به اصول یاد شده در باال ـ و در واق به گوهر تفاهم ـ ضربه و
زیانی نرسانند!
اینان با همة افتخار اعالم میکنند که :هر ننچه نافی موارد یاد شده بـوده و یـا در جهـت کمرنـگ
جلوه دادن ننها عمل کند ،از بیخ و بن ،با امر و اصل تفاهم ارتباطی نداشته و در واق  ،از خدمتگزاران
اصل تزاحم و تخاصم خواهند بود! چرا که از توان انساننمائی کامالً محروم میباشند.
در واق همین زمینهها و موارد اغفالکننده بودهاند که در طول تاریخ حیات بشـری ،نسـبت بـه
گوهر تفاهم ستمهای جبرانناپذیری را تحمیل نموده و عدهئی خردباختـه و ابلـه را بـه ایـن گمـان
رسوائیانگیز واداشته است تا خیال نمایند که :همسران مهربان و دلدادۀ ننـان ،ننگـاه و در شـرایطی
که از بخشیدن و هدیه کردن خرتوپرتهای مادی ،تبملی و پرنوازه ـ ننهم نزد ابلهان زرپرست و
تبملپرست ـ ناتوان میباشند ،در واق با ننان «تفاهم» نداشته و از قدرت برقرار کردنِِ تفاهم ناتوان
میباشند! همچنانیکه ابلهانه گمان میکنند :ننگاه که از سقوط جـان مهرپـرور ننـان بـه مزبلـههـای
مسخرۀ مادیت هراسان شده و با همة عش و خرد میکوشند تا از طری یادنوری و روشنگری و،...
ننان را از سقوطی هویتبرانداز جلو گرفته و به اقلیم هوشربای تفـاهم انسـانی بکشـانند ،سـوءنیـت
داشته و «تفاهم» را از ننان دریغ مینمایند! در حالیکه مسلله کامالً بهعکـ

بـوده و شایسـته اینکـه:
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اینان از موض نگرشها و گرایشهای ابلهانه و تخاصمیخود دست برداشته و جانِِ خود را بـه سـوی
بهشت تفاهم بکشانند! وگرنه جریان تفاهمستیزی رشد کرده و گوهر یگـانگی را بـا تیـر تـزاحم و
تخاصم درهم خواهد شکست .و این ،پر شدن و گرفتار شدن از احساس ناکامی و قرار گـرفتن در
موض احساس باخت و غبنی را به دنبال دارد که تمام ابعاد حیات و زنـدگانی را از هـر ننچـه بـار،
ارزش و معنای انسانی دارد تهی مینماید!
تعا یزدایی

انسان به صورت جبلی موجودی تعالیجوی بوده و طبیعت ذاتی این اصل ،ضرورت فـراروی
از ننچه را مادون شین وجودی او ـ در هر دورهای ـ میباشد مسبل میدارد.
چه در غیر این صورت ،انسان از زندگانی و نحوۀ تقرر و حضور خود ،نه تنها راضـی نخواهـد
بود تا شادابی و زنده دلیش را تحق بخشیده و تضـمین نمایـد ،بلکـه منزجـر ،مـایوس و متنفـر هـم
خواهد بود.
حال اگر انسان همسرگزین ،به هر دلیل ممکن ،چشم بر محبت ناب ،صـمیمیت پـالوده ،وفـای
نوازشگر ،دلدادگی روحنواز ،همزبانی الفتجوش ،همسوئی کمالبار و ...بسته و همة اینها را فـدای
خرت و پرتهائی مینماید که از نظر وجودی اصالً قابل مقایسه و برابری با ننها نمیباشـد ،بـه دلیـل
اینکه نیروهای فراروندۀ حیاتی را در غیر موض منطقی ننها مصرف نموده است ،بـهجـای رسـیدن
به قلههای حیاتبخش یگانگی ،صفا و همدلی ،و ببای درودن حاصـل نرامـش و نشـاط و محبـت
و ...راه تعالی را بـر خـود بسـته و خـود ،خویشـتن را از فـرا رفـتن بـه ننسـوی غریـزه و هـوس ،بـه
ننسوی نگرشها و باورهای وهمی ـ اعتباری ،به ننسـوی خواسـتههـای بـیارزش عقـدهمندانـه ،بـه
ننسوی داشتنیهای محبتبرانداز و ...محروم خواهد ساخت! و این یعنی :عمـالً از ارزشسـتیزی و
ارزشگریزی جانبداری نمودن؛
یعنی مهر ابطال بر ارزشهای کرامتبخش انسانی زدن؛
یعنی ارزش وجودی انسان را تاب متغیری از «قیمت اجناس مادی» و القاب اعتباری ساختن؛
یعنی بر گوهر ارزشبار وجودی او خندیدن؛
یعنی از نگرشها و گرایشهائی حُرمتزدائـی کـردن کـه خـود ،جانبـدار ارزشـهای یگانـهسـاز
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میباشند؛ یعنی بنیاد امنیت نظام ارزشی را فرو ریختن؛
یعنی بنیاد نرامش قدسی ازدواج را به ویرانی سپردن؛
یعنی درهم ریخـتن کـاخ اعتمـادی برکتبـار ،کـه همسـرگرایان مهرپیشـه را پنـاهی نشـاطبار و
عزتجوش تواند بود؛
یعنی بحران اعتماد را دامن زدن؛
یعنی به فروپاشی پایههای صمیمیت کمک نمودن؛
یعنی ستیزهئی بالهتبار با «سرمایه و سود» همهجانبة زندگانی خویشتن؛
یعنی اقتدارزدایی از خود ،از احساس ناب و انسانی خود ،از خرد جاللتبوی خود ،از دل دلدارطلب
خود و از روح تعالیخواه خویشتن؛
یعنی به تشخص و فردیت بیبدیل وجودی خویش شوریدن و خود را از خود بیبهره کردن و
مهرورزی را از خود دریغ داشتن و از رسیدن به کمال فردیت و یگانگی باز داشتن و!...
بحران در حقگرایی

در امر همسرگرائی ،وظیفة اصلی نن میباشد که گرونده ،ح هر کدام از ابعاد وجـودی ایـن
امر و حوزۀ متنوع این اقلیم را جستبو و شناسائی کرده ،سپ

کمر همت برای ادای کامل و زیبای

هرکدام ببندد.
واق مطلب اینست که در این رابطه ،ننچه انسان را به جانب همسر میراند ،دلـی اسـت کـه در
پی یافتن دلداری دلپذیر میدود! و قلبی است که نسیمه سر به دنبال نور محبت و زمـزم دلـدادگی
میتپد! پ

این ح اوست که:

از ساغر مهربانی سرمست شود؛
از جام دلدادگی نشوه رباید؛
از قدح همدلی عطش زداید؛
از چشمهسار همزبانی شادابی بیابد؛
از باران الفت و ان

تازه گردد؛

از مینای نرامش سرشار گردد؛
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از گلستان امنیت عطر رباید؛
در سایهسار صمیمیت نغمه سر کند ،و !...چرا که تحق گوهر یگانگی و شـکوفائی مسـتمرش
در گرو دهش ،بخشش و ایثار مداوم ،و بعبارتی رساتر و بلیـغتـر :در گـرو «حقبـویی و حقـدهی»
میباشد ،لذا ،اگر همسرگزین بالهتپیشـه متوجـه «دل» و ننچـه دل بـه دنبـالش افتـاده ،نبـوده و جـز
«دلدادگی و محبت» را به جستبو و اکتساب برخیزد ،به دلیل اینکه با منط ذاتی امر دلدادگی در تضاد
بوده ،خواستة اصلی و نرمان نهائی دل نبوده و از سنخ گوهر محبت نمیباشد ،بحرانـی هویـتبرانـداز
ایباد کرده و گوهر یگانگی را به مخاطره دچار میسازد!
هر چند ما منکر این واقعیت نبوده و قبول داریم که :اینکار خواهد توانست برای روزی چنـد او
را به خود مشغول ساخته و از طری به بازی گرفتن حواس ،وی را از ضرورت جرعهنوشی از جـام
عش و دلدادگی غافل سازد! ولی در نهایت ،حقبوئی و حقدهیِِ خود دل سـر بـر کـرده و چـون
خود را از ح تکوینی و تدوینی خود محروم یابد ،با همة هستی ،بحران تحمیل شده بر خـویش را
درخواهد یافت.
باید یادنوری نمائیم که اینگونه بحران ،به دلیل واق پذیری دل سالم انسان ،تنهـا ضـمانت رشـد
بدگمانی نسبت به طرف مقابل را به عهده نگرفته ،بلکه رشد نفرت و انزجار نسبت به خود ح گریز
و ح ستیز را نیز ،در باطن فرد ضمانت و تشدید مینماید؛
اینکه عدۀ بیشماری از گرفتاران دام «این بحران» به گونههای مختلفـی از خلبانهـای درونـی،
ناامنیهای باطنی ،اضطرابهای خفهکننده ،احساس شرمساری و گناه و به عبـارتی ویـژه :بـه عـذاب
وجدان گرفتار میباشند ،علـت ننسـت کـه متوجـه خطرهـا و زیانهـائی کـه بحـران «حقبـوئی و
حقدهی» ببار توانند نورد ،نشدهاند!
و این یعنی :به منط سوءظن دامن زدن؛
با دستهای خویشتن ،بدگمانی را بر کرسی حاکمیت نشانیدن؛
دروازۀ دل محبتجوی خویش را بر روی مزبلهئی عفن گشودن؛
بر بساط قدسبنیان دل ،عفریت انزجار را میزبانی کردن؛
جریان «وازنشِِ» دل و روح خود و همسر خود را تقویت کردن؛
شایستگیهای برکتبار همسرگرائی را به باد فنا سپردن؛
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بر بالهای کمال و کمالپسندی خود و همسر خود شرار افکندن؛
نیکخواهی را از خانة قلب خویش به خواری راندن؛
معقولیت و مقبولیت امر همسرداری را به شرار تحقیر سپردن؛
روح یگانگی را با تیر هوس جریحهدار ساختن؛
ناخشنودی دائمی ـ از خود و از همسر خود ـ را ابلهانه به استقبال رفتن؛
به ضرورت احساس تداوم محبت و صمیمیت مردد بودن؛
حمال بیمزد احساس کممهری و سردمهری شدن؛
بار ننگین و عفنِِ هراسی دائمی را بر دوش کشـیدن؛ و در نهایـت ،انسـانیت خـود را در عمـل،
انکار کردن و به گوهر ربانی ازدواج انسانی خیانت کردن و نیمة مکمل وجود خویشتن را از دست
دادن!
و کدام عقل مهذب و بینش مطهر است که نمیداند «هرکدام از این موارد» را ،چـه میـوههـای
زهرنگینی در پی و چه پینمدهای هستیبراندازی در قفا نمیباشد؟!
مسمو سازی فضا...

همسرگزینان تملکپیشه ،به دلیل اینکه اصل ازدواج را امری ابزاری تلقی کرده و با همة وجود
منتظر ننند تا از این طری به غرضهای فرعی و جنبی خود جامة عمل پوشانند ،هم شخص همسر را
از میدان توجه مهرمحورانة خود میتارانند ،هم اصل ازدواج را از معنی تهـی سـاخته و در خـدمت
زمینههای مادون هویت انسانی قرار میدهند! و هم خود را از یکی از بهترین موهبتهای ممکن در
زمینة زندگانی باهمی محروم میسازند!
اینان به جای اینکه ازدواج را فرصتی برای نمایش بهترین جلوههای وجودی (پخش محبـت و
روحانیت و معانیِِ بلیغ حیات ربانی و )...خود قرار دهند ،متیسفانه ننرا فرصتی بـرای برتـریجـوئی،
بلندپروازیهای بچهگانة عقدهمندانه ،خودکامگی و ...تلقی مینمایند ،و لذاست که متوجه میشویم:
منزلِِ اینان ،بیشتر به فضایی شباهت دارد که با خودخواهی ،انانیت ،بیمهری ،بیهمزبانی و حضـور
«مسابقههایی شرمبار» برای «بردن» مسموم گردیده و زمینة «تنف
داده است!

مهرورزانه» را مـورد تهدیـد قـرار
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فضای مسمومیکه هر یک از همسرگزینان را از دیگری کنار رانده و زمینة حاکمیت هستیبراندازِِ
احساس بیگانگی و جدائی را دامن میزند! محل زهرنگینی که به نحوی هراسبار از انرژیهایی به شدت
منفی و فاصلهبرانداز انباشته شده و در جهت دف یکدیگر (دف همسر از همسر) عمل میکنند!
مکان بیمعنی و خفهکنندهئی که قدرت عش باختن را کاهش داده و جلو ابتکار انسـان را ،در
امر مهرورزی ،با همة بدیها و نفرتها و ...مسدود میدارد!
پناهگاهی که انگیزۀ تهیه و تدارکش چاپیدن ،بهرهکشی کردن ،به خومحوریها دامن زدن ،به
القیدیها و بیتعهدیها میدان دادن ،از خود ربانی کاستن ،بر داشتنیهای حسادتبار برونی افزودن،
بر خرد و ایمان و اخالق و عاطفه شوریدن ،و همیشه از دیگری «طلبکار» بودن است!
این نگرش هراسـبار و تنهـائیانگیـز ،همسـرگزینان خودباختـه را محکـوم احسـاسِِ گنـگ و
ترسنوری میسازد که مبنی بر نن :از توجه کردنِِ به همسر هراس دارنـد! از کنـار کشـیدن خـود
بیمار و خودمدار خویش از مرکز ،هراس دارند! از ورزیدن محبت به همسر خویش هراس دارنـد!
از اینکه همسرشان به احساس کمال خوشبختی و سرافرازی دست پیدا کند ،هراس دارند! از اینکـه
همسرشان ،همسری عاش پیشه و مهرورز داشته باشد ،هراس دارند! از اینکه وی ننها را کامالً متعل
به خود تلقی کند ،هراس دارند! از اینکه« :باختنِِ محبـت» از اسـتبداد و جـالل و جبـروت خیـالی و
وهمیِِننان بکاهد ،هراس دارند! و در یک کالم بسیار خشن و بد :از اینکه «ندم شده و مانند فرزند
ندم عش بورزند» هراس دارند!
امتیازبازی

همسرگزینان فقرزدۀ تالشیمدار ،با همة ادعاهای ظاهراً رنگین و جدی و داغی که فقط بر سـر
زبان دارند ،عمالً و بالفعل ،رابطة محوری ازدواج را براسـاسِِ اصـل امتیـازطلبی و ممتـازگروی بنـا
کرده و همیشه متوجه فراچنگ نوردن داشتههای طرف مقابل میباشند!
در محور نگرشها و گرایشهای اینان این ایده و نرمان قرار گرفته اسـت کـه :بایـد فقـر و خـالء
وجودی و حیاتی خود را از طری داشتههای دیگری جبران نمود! و نه اینکه بهعک  !...ازدواج در
تلقی این تملکپیشگان ،یعنی جبران نمودن ترس خود به وسیلة همسر؛
یعنی پرکردن تنهایی خود به وسیلة پیکرهای دیگر!
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یعنی تهیه کردن اسباب و ابزار تحق هوسها و لذتهای خود به وسیلة موجودی دیگر!
یعنی رف نمودن عقدۀ به اصطالح تنهائی و بیپنـاهی و گمنـامی و بیکـاری خـود بـه وسـیلة
کسی دیگر!
و نه اینکه :باید من همة اینها را به سوی وی سرازیر نموده و بر قدمهای بهارنئین او بریزم!
ننچه نمد ،به روشنی مؤیّد ننست که اینان هیچگونه ارتباط باطنی و معنیداری بـا طـرف مقابـل
نداشته ،با غرابت و بیگانگی و تنهائییی دردانگیزی ،در کنار وی قـرار داشـته ،از رابطـهای ابـزاری
متناسب با همت و تالش و شیادی و وقاحت و تالش خود برای تخریب صورت انسانی و فردیـت
ربانی دیگری تالش ورزیده ،مغاک بیگانگی را هر چه بیشتر عمی و تیره و متعفن ساخته و طریـ
جدائی را ،از طری با هم بودنِِ جسمانی طی مینمایند!
اینکه در زندگانی بالهتبار اکثریت مطل اینان مشاهده میشـود کـه تحمـل مزًَورانـه و منافقانـة
یکدیگرشان فقط تا زمانی ادامه داشته و به پیش میرود که چیزی برای ربودن وجود داشـته باشـد؛
مؤیّد ننست که نف ِِ عمل اینان نمایشگر ننست که جانِِ اینان ،نه تنهـا از لـذت احسـاس یگـانگی
محروم میباشد که متیسفانه ،اندیشههای اینان نیز از داشتن هدفی یگانگیپرور و اشـتیاق رهسـپاری
در مسیر نن ،محروم میباشد.
ال بـه خـود واقعـی
در این رابطه و روند ،انسانِِ فاقه زدۀ تنهای هراسـا ِِن از خـود ،بـه جـای اینکـه او ً
خویش برگشته و سپ با گوهر محبت به حقیقت بیبدیل محبوب خویش برگردد ،بطور ابلهانهئـی،
به داشتنیهای او مینویزد!
و این یعنی :حل نویز کردن هویت خود بر داربست چیزهایی مادون هویـت خویشـتن! یعنـی
نشاندادن فقر خویش ،پوچی و پوکیدهگی خویش ،بیچارگی خویش ،بیعرضـگی خـویش ،راه
گمکردگی خویش و در یک کالم :دشمنی ورزیدن با خویش!
مجمسهسازی

همسرگزینان خردباختة پرتوق  ،وقتی در شکنبهگاه تنهائی قـرار داشـته و نارسـائیها و نیازهـای
وجودی خود را بناچار پذیرا میشوند ،دقیقاًًَ به دلیل اعراض از مهروزی فعاالنة دهشـگرانه و چشـم
بستن بر تبربه های نورانی و نزادکننده و نوازشـگر و غنـابخش و ...خـود را بـه ایـن گمـان ابلهانـه
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میسپارند که :اگر همسری مطی  ،بردبار ،باتمکین ،حرفشنو ،بیتوقـ  ،بـیموضـ  ،بـیاراده و در
یک کالم« :سنگوارهیی مبسم» فراچنگ نورده ،کمبودهای خود را در وی تخلیه (پنهان) نموده
و از همة داراییها و ظرفیتهای او ،دقیقاً به هر نحوی که خودشان میخواهند بهرهمند شـوند ،همـة
نارسائیها و کمبودهای وجودیشان مرتف خواهد شد! و چه پندار ابلهانهای!
بیخبر از اینکه :در شرایطی از ایندست :هم از هوش و حواس و خرد دیگری ـ خـوب دقـت
شود ـ برای بهتر و بیشتر فهمیدن نن نارسائیها برخوردار مـیشـوند! و هـم از زبـان گویـا و انگشـت
اشارتی بیپرواتر برای به یاد نوردن و ملموستر و عینیتر نمودن ننها!
اینان که ناشیانه ،خودبینانه و خوشنگرانه به خود ،تنها به قاضی رفته ،و در اقلیم خیـاالت ابلهانـة
خود به چنان مبسمهای (همسری) دست پیدا کردهانـد ،چـون بـه هـید چیـز و هـید امـر و ارزش
دیگری غیر از خود بیمعنا و جهان همان خود نمیاندیشیدهاند ،تنها روی ظاهراً لـذتبار و خوشـایند
زندگانی باهمی را دیدار کرده و از بررسی روی دیگر نن غافل ماندهاند؛
اینان به شکلی بسیار ترحمنلود ،فقط به مطالعة همان روئی از امر «همسرداری» پرداختهانـد کـه
اوالً در عمل ،همة مسلولیتهای همسر را در نظر گرفته و تا نخرین مرحله به عنـوان حقـی کـه بایـد
دو دستی و با سرافرازی و افتخار تحویل اینان شود ،مطالبه مینمایند؛ و ثانیاً هیچگونه دین ،مسلولیت
و توقعی را متوجه ننان نساخته و فقط از ننان میخواهد تا بزرگواری فرموده و محبتهای بیدریغ
همسر را ،به کرم لطف خود قبول فرمایند!
اینان به شکل خندهنور و رنبباری گمان مینمایند که علت اساسیِِ حضـور ،سـیطره و تـداوم
ننهمه نارسائیهای خفتبار در زندگانیشان «فقدان مبسـمة مطیـ بـیارادۀ پـذیرای منفعـل و قابـل
بهرهکشییی» ،به نام همسر باشد!
در حالی که درد اصلی ننان را خودمحوری ،خودگمکردگی ،خودبیگانگی و خست هراسبار
در زمینة مهرورزی تشکیل داده و تا به تصحیا نگرشها و جبران گرایشهای خود تن نداده و انقالبی
ثمرجوش را پذیرائی ننمایند ،حضور نن مبسمه ،تنها کاری که تواند کرد این خواهد بـود کـه در
هر لحظة از همسرداری ،نن نارسائیهای خفتبار و زخمهای متعفن تهوعنور را ،به طور واضـاتـر و
گویاتری در برابر دیدگانشان قرار دهد!
معیارهای موردنظر همسرگزینان سلطهجوی به حدی ترحمنلود و افشاگرانهانـد کـه بـا انـدک
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تیمّل و در همان نظر اول همة فقرها ،ترسها ،خالیگاهها ،بیعرضگیها ،بیایمانیها ،دغدغهها ،تمناها،
حرصها و نگرشهای منفی ننها را از پردۀ برون انداخته و روشن میدارد که اینان از نظـر وجـودی
چقــدر پوکیــده و تهــی و بــیبــار و فقیرنــد! از بــروز و ظهــور نگرشــهای فاقــهزده ،اســتثمارگرانه،
خودمحورانه و ابلهانة خود چقدر هراساناند!
از احساس و افشای خالیگاههای خود چقدر رنبور و شرمساراند!
از روشن شدن بیعرضگیهای خود چقدر بیمناکاند!
از تبارز بیایمانیها و بیاعتمادیها نسبت به خود و ظرفیتهای وجودی خود چقدر در شکنبهاند!
در شرار و دغدغههای وهمبنیان و ابلهانة خود چه رنبی میبرند!
در نتش تمناهای حیوانی و شرانگیز خود چگونه بسر میبرند!
در شعلههای حرص اشباعناپذیر خود چگونه جانکنی دارند! و در جهـنم افکـار بالهتبـوش و
هستیبرانداز خود تا کباها غرقه شدهاند! چرا که در نظام معیاری این ابلهان «همسـر خـوب» فقـط
همان مبسمهای است که :هر چه اینان میخواهند فقط همان را در حافظة خود ریخته و فقط همان
باورها و نگرشها را کامپیوتروار از خود منعک

نماید!

مبسمهای که وظیفهئی جز تییید نگرشها و گرایشهای ننها نداشته و جز به فرمـان اینـان فعـال و
پویا نباشد!
مبسمهای که اینان در همین حد و موقعیـت از موقعیـتهـای وجـودی او ،احسـاس راحتـی،
همدلی ،همزبانی ،امنیت و نرامش نموده و فقط در سایة همین نحوۀ برخورد «مرگوار» میباشد که
از ناحیة وجود همسر به احساس حمایت میرسند!
حمایتی ذلتبار ،متالشیساز و محرومکننده از حوزۀ بسیار پهنهمندی از امکانات و ظرفیتهـائی
که در وجودشان مخفی مانده و به سادگی میتوانند بشکوفائی برسند!
همانگونه که از نظر رفتاری ،فقط نن رفتارها و محدودههای رفتار را از خود نمایـان سـازد کـه
اینان در حافظة «رُباتگونة» او به عاریت سپردهاند! تا این نحوۀ کنش مرگوار بتواند این عقدهییهـای
پوکیدۀ فاقهزدۀ تحقیر شده را به «احساسِِ داشتن» همسر نزدیک سـاخته و از ظهـور و حضـور هـر
ننکه میخواهد در زندگانی با اینان «همسری» کرده و خود را در برابر ننـان حتـی بـه عنـوان نیمـة
دیگر وجود خود ننها نشان دهد ،در امان باشند!
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گوئی اینان تنها در موقعیت «تنهائیبار جداسـازندۀ سـلطهجویانـة مـرگپرسـتانه و غیرزدایانـه»
احساسِِ نرامش ،راحتی ،حضور ،نشاط و ...مینمایند!
همة واقعیتهای جاری مؤیّد ننند که :این معیار ابلهانـه معیاریسـت رشـدزداینده ،پـاکیزدای،
اعتمادزدای ،شکوفائیزدای ،نزادیزدای ،غنازدای ،بخشـشزدای ،سـرورزدای و ...کـه در تمـام
طول حضور و حاکمیت خود ،هم این طرف قضیه را از نشاط و تـازگی و بالنـدگی و پـالودگی و
دهش و غنا و شکفتگی و نزادگی و رشد و اعتماد و گشادهدلی و ...محروم میسازد ،هم ننطرف
قضیه را!
در حالی که معیار قابل دفاع در جریان امر «همسرگرائی» تنها و تنها همانی خواهـد بـود کـه در
وهلة اول همة فقرها ،ترسها ،بیگانگیها ،پوکیدگیها ،خالءها ،نارسـائیها ،بـدنگریها ،جـداانگاریها،
بیاعتمادیها ،بیشخواهیها ،امتیازطلبیها و در یک کالم :همة نگرشها و گرایشـهای ناشایسـت،
ضدارزشی ،جدائیافکن و منفی را نفی و طرد نموده و از حوزۀ باورهـا و کنشـها دور انـدازد! و در
قدم دوم ،سرعت رشد را در هر دو طرف تشدید کرده ،درخشش و شفافیت پاکیها را بیشتر ساخته،
غنای نگرشی ـ کنشی را به صورتی بسیار اوجمند ،بشکوه و پرجاللت به نمایش نهاده ،روح رهیدن
از خود و رسیدن به همسر را بدور از هر شائبه و غـرض پویـا و نیرومنـد نمـوده ،اشـتیاق رسـیدن و
رسانیدن به قلههای بشکوه نزادگی را شکوفا ساخته ،شراب اعتماد را با خلوص و صمیمیتی هوشربا
به جام دلها ریخته ،اصل هبه کردن و بخشیدن را در مرکز و محور نگرشها و گرایشها مسلط ساخته،
و در یک کالم :دنیائی از نور عش و مهرورزی را به حمایت و تقویت و دفاع برخیزد.
حمالپروری

برای رسیدن به یگانگی فقط یک راه وجود دارد و نن «رفتن در همدیگر ،فرار بـه یکـدیگر و
شکفتن از همدیگر» است.
و این ،راهی است که «یگانگی» در نن بدون واسطه پیدا و شکوفا شده و همسرگرایان را به نن
میرساند.
اما همسرگزینان ،تالش میدارند تا یگانگی را با واسطه پدیدار ساخته و فقط زمانی احساسِِ همسر و
همسرداری میکنند و به تحق و تبلور امور ازدواج باور و اعتماد پیدا میکنند که همسر محبـت خـود را
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از طری هدیه و هبة چیزی اغلب مادی و اعتباری و مادونِِ نور محبت و عطر وِِداد به ننان نمایش دهد!
و این ،دقیقاً به دلیل اینکه از گوهر بالواسطگی محروم بوده و پای حضور و اثر حضور چیـزی
دیگر را به میان مینورد ،خطر حمالی کردن و فریب دادن و رنگ کردنِِ همسر را به همراه دارد!
و این نشان میدهد که :اینان هنوز در بند اشیاء بوده و از حمالی استعفا ندادهانـد! اینـان هنـوز بـه
گوهر محبت و زالل عطشزدا و هستیبخش مهرورزی نرسیدهاند! اینان هنوز به فهمـی انسـانی از
همسر و همسرداری دست نیافتهاند!
اینان هنوز نمیدانند که :ریشة جـدائی را خودمحـوری ،تملـکپـروری و احسـاسِِ ضـرورت
رسیدن به ننگونة ویژهئـی از یگـانگی نبیـاری مـیکنـد کـه :همسـر را بـرای خـود و در تصـرف
خود خواسته و از طری رسیدن به تصرف داشتنیهای او محقـ مـیشـمارند! در حـالی کـه همـة
واقعیتهای بالفعل مؤید ننند که اینان ببای رسیدن به یگانگی در واق به پندار یگانگی میرسـند!
امری که در نن یکطرف قضیه منفعل محض است ،بیشخصیت است ،حمال است ،ظرفی اسـت
پذیرای ریختنیای فریبنده ولی پوچ و معنیزدای!
اینان هنوز نمیدانند که این نگرش و گـرایش پاگرفتـة از نن بـا عشـ مثبـت کـه فعـال اسـت
و بارورسازنده ،در تقابل وجودی است .چرا که در عش پویـا اگـر توقـ و انتظـاری حضـور پیـدا
میکند ،انتظارِِ پرورش خرد ناب ،بینش ناب ،عاطفة ناب ،طهارت ناب ،تنـور نـاب ،شـادابی نـاب،
نشاط ناب ،امنیت و نرامش ناب معنیدار و احساس تبلور و تحق ِِ تکامل هستیمند معنیدار تا رسیدن
به یگانگی ،به دلدادگیئی که عینِِ محبوبیت و دلبردگی است ،بـه نزادگـی ،بـه تـوانبخشـی ،بـه
عزتبخشی ،حرمتبخشی و غنای کامل میباشد و ب !
بههرحال ،اینان گمان میکنند که مهرورزی همسرشـان را در برابـر ننچـه از خـرت و پرتهـای
متالشیشونده به ننها میدهند ،ارج و ارزشی نمیباشد!
اینان ارزش یک انگشتری را از ارزش بوسهای کـه همسـر بـر انگشـتشـان نثـار کنـد ،بیشـتر
مییابند!
اینان ارزش داشتن و نگاه کردن به پیراهن و لباسی را که تـازه مـد شـده اسـت ،از ارزش نگـاه
کردن به دیدگان سخنگوی و مهرگستر همسر افزونتر مییابند! و...
گوئی اینان هرگز نخواسته و نمیخواهند تا همسرشان دلـی مهـرورز و جـانی عشـ بـاز داشـته
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باشد ،بلکه برننند تا جیبی پر پول و دستیدهنده داشته! ولو که اینکار با شیادی و منافقت همراه بوده
و جان نزاد ننان را از اینطری در تملک و تصاحب خود درنورده ،از یکطرف ننـانرا اسـیر همـان
چیزهائی میکند که به ننها دل سپرده است! و از طرف دیگـر ،قیمـت و منزلـت ننـانرا تـا سـرحد
خرتوپرتهای خرابشدنی ،تنزل بخشد!
همسرگزینان ،به دلیل داشتن ذهنیت و باورهائی مغشوش و برداشـتهائی انحرافـی بـه گونـهئـی
سختناشیانه و خیالبافانه ،خود را نسبت به زندگانیِِ به اصطالح باهمی ملتـزم و متعهـد پنداشـته و از
همسر میخواهند تا با تالشهای کشنده و طاقتسوز ،پلـههـای پیشـرفت و ترقـی و برخـورداری را
پیموده و هرگز به ننچه در دست دارند بسنده نکرده ،هر روز بیشتر از روز پیش تالش ورزیده و بر
«داشتنیهای» رنگین خود بیفزایند! چرا که دنیای اینـان در همیشـة تـاریخ ،دنیـای داشـتنیهـا بـوده و
معتقداند که پلة ترقی و پیشرفت را فقط با فراچنگ نوردن داشتنیهای بیشتر مـیتـوان پشـت سـر
نهاد.
اینان را باور بر اینست که تنها دنیای واقعی ،همین وحشتسرای حرصنلود بیشیپسند بـوده و
تیکید بر این دارند که فقط با همگام شدن و منطب شدن با همین دنیا و نگرشها و گرایشـهای مـردم
حریص ،طماع و وحشتزدۀ نن میتوان اهلیت ،شخصیت ،حضور ،منزلت و هویـت خـود را بـه
نمایش نهاد و ب ! چه در غیر اینصورت ،مردم دنیای امروز ما را نخواهند پذیرفت! ما را از تیییـد و
پذیرش خود محروم خواهند نمود! به ما به چشم یک انسـان دارنـده و الجـرم مثبـت و فعـال نگـاه
نخواهند کرد! به شخصیت و اهلیت ما مشکوک گردیده ،احترام الزم را نخواهند نهاد!
متیسفانه این خردباختگان متوجه نشدهاند که القاء این نگـرش و تیکیـد ،ننچـه را اصـالً بـه یـاد
نیاورده و با هراسی هر چه هولناکتر از نن دور شده و بر جـدائیِِ از نن مـیافزاینـد ،اصـل وجـود
هویت راستین خود ننها میباشد! ننچه نادیده میگیرنـد ،ظرفیـت ،اسـتعدادهای علـوی ،امکانـات
استعالئی و نیروهای بیبدیل و درونذات خود ننان است! ننچه را بدان پشت نموده و بـه گونـهئـی
نانگاهانه با وی به ستیز برمیخیزند ،توانمندیهای برین ،ارزشبار و تکاملبخش خود ننها میباشد!
ننچه در این روند پندارگرایانه به دست نورده و خود را تا سرحد پاسـبان و حـافو ننهـا تنـزل
وجودی میدهند ،رسیدن به مقداری خرتوپرت بیاثر در رشد واقعیِِ ننان بوده و ننچه را عمالً و
عیناً از دست میدهند توجه ،احترام ،دلسوزی و تالش در راه برقرار نمودن پیوند با جان مهرجـوی
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خودشان و نیروهای واقعاً ربانی وجودشان است!
ننچه بدان روی نموده و با همة وجود در نستانشان زانو زده و بندهوار فرامین و احکامشان را بـه
اطاعت و امتثال بر میخیزند ،طم است و حرص! ترسِِ از عقب ماندن از قافلة غافالن حمالمـنش
است! قبلة ستایش قرار دادن داشتنیهای سنگی و چوبی و شیشهئی و نهنی و پالستیکی و ...اسـت!
و ننچه را از نن دور میشوند :مناعت طب و بینیازی و قناعت و حرمت نهادن بـه خـود دلسـوزی
نسبت به استعدادهای متعالی و نرامش معنیدار و هوشربای خود میباشد!
ننچه در این روند پوسانندۀ شرمبار حضوری قاهرانه داشته و زنـدگانی همسـرگزینان بـینـوا را
از معنی تهی میدارد ،فرار و امتناع از پذیرشِِ «خود واقعی» و راستینِِ ننـان بـوده! و ننچـه بـر ننـان
تحمیل میشود تصویری انحرافی و تهوعنور است از شبه انسانی که خود را فقط در سایة حضـور
داشتنیها «ندم» میپندارد و در غیر نن ،از پذیرش خود به عنوان ندم ،سر باز میزند!
طبیعیست که این نگرش و تیکید ،به جای ننکه روی به سوی یکتائی و یگانگی نهاده باشد ،از
همان اول و اصل ،در جهت جدائی و بیگانگی عمل نموده ،روی واقعی را از همسر گردانیده و بـه
ابزار و اشیاء و «نشغال پاشغالهای بیمصرف» نهاده ،راه تکاملِِ واقعی و حیاتمحور و اسـتعالئی و
درونذات و معنیدار را بر روی همسرگزینان سد نموده و راه ازدیاد خرت و پرتها را باز نموده است!
انرژیهای بیبدیل انسانی از قبیل عقل و هوش و بینش و سم و بصر و ...را از حـوزۀ اختیـارات
درونذات انسانی فراری ساخته و در خدمت حرص و طم و بیشخواهی و تبملگرائـی و غیـره
قرار داده است!
نرامش نوازشگر نزادسازندۀ غنابخش را از زندگانی ننان متواری ساخته و ببـای نن حـرصِِ
تهیة اشیاء چوبی و سنگی و شیشهئی و ...را بر اقلیم جان و خرد و ...ننها حاکمیت بخشیده است!
مهر به همسر و اشتیاق یگانه شدنِِ بدون قید و شرط با او را از حوزۀ نگرشها و گرایشـهای ننـان
تارانیده و به جای نن رقابتی تهوعنور ،برای سلطه و حاکمیت و دست یـافتن بـه چیزهـائی غیـر از
همسر را بر زندگانیشان تحمیل کرده است!
اینان که به طور هراسباری از حقیقت وجـودی خـود و گـوهر ازدواج دوری گزیـده و عمـالً
حضور ،هویت و ندم بودن خود را در سایة داشتنیها باور کـردهانـد ،اصـل رویکـرد بـه همسـر و
حقیقت همسرگرائی برایشان مفهومی بیمعنا ،ساختگی ،پوچ و تهی از ثمر و ارزش تلقی میشود!
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اینان حتی از «احساسِِ داشتنِِ همسر» ننقدر احساسِِ وجود و غرور نمـیکننـد کـه از احسـاسِِ
داشتنِِ خرت و پرتهای بیارزش مینمایند! اینان قیمت و ارزش همسر را از روی داشـتنیهـا معـین
کرده ،در کنار و در سایة اشیاء مردۀ بیجان ،احساس حضور و ندم بودن مـینماینـد! امـا در سـایة
حضور همدمیکه به عش زنده است و به عش نف

میکشد و ،...احساس ندم بودن نمیکنند!

اینان از اینکه توجه و محبت خود را معطوف به اشیاء مرده نمایند ،هراسی ندارند اما از اینکه ننرا
متوجه همسر و مهر او سازند هراسمند میباشند! چرا که بطور ابلهانهیی خیال میکنند که با اینکـار،
هویت و شخصیت ننها در برابر دیگـری پایمـال مـیشـود! امـا در برابـر خـرتوپرتهـا و ...پایمـال
نمیشود!
در واق  ،اینان که جز در حوزۀ احساس جدائی و در جهـت امتیـاز و جـدائی نمـیتواننـد «ندم
بودن» خود را پذیرفته و باور نمایند ،بطور وحشیانهئی مرگپرستند و مرگگرای! زیرا ،ننگـاه کـه
همة کرامتها و منزلتهای وجودی خود را به پای اشیاء مرده میریزند ،چون یقین دارند کـه اشـیاء
مرده ـ با وجود اینکه بهترین سرمایههای اینان را به خدمت گرفته ،ابطال کرده و به بـاد بـیمعنـایی و
پوچی سپرده است ـ چون در ظاهر ـ یعنی در ادعای لفظی و قولی حضور نداشته و خود را حـاکم
بر ننها تلقی نکرده و ـ در برابر اینها نمیباشند ،با ننها یگانـه مـیشـوند تـا شخصـیت پنـداری ننـان
مضمحل گردد اما همینکه در برابر همسر قرار گرفتند ،این هراس ابلهانه سرتا پای وجودشـان را پـر
ساخته و به شدت احساسِِ تلف شدن و نابود شدن میکنند! چرا که اینان بـه شـکلی بسـیار ناشـیانه
پذیرفتهاند که تنها در صورت جدا و متشخص بودن از دیگـران اسـت کـه مـیتواننـد شخصـیت،
هویت و معنای بودن خود را ثابت نمایند!
در حالیکه ننچه در این روند تلف میشود :غفلت ننان ،کژفهمی ننان ،تنهائیِِ ننـان ،احسـاس
ناتوانیِِ ننان ،احساس کوچکی ننان ،بیهمزبانی ننان ،برداشتهای واهیِِ ننان از خودشان و جهانشان
و اصول و احکام هوشربای همسرگرائی بوده و ننچه ببـای مـیمانـد :گـوهر امنیـت ،همبسـتگی،
یگانگی و نرامشِِ نوازشباریست که جز در سایة رهیدن از خویش ممکن و میسر نتواند شد.
در واق ننچه مایة نـابودی هویـت و شخصـیت اینـان مـیباشـد :خودخـواهیهـای کودکانـه،
خودمحوریهای ابلهانه ،ترسهای هستی براندازِِ بیمعنا و فقدان مهر و مهرورزی همهجانبه ،نسـبت بـه
هر چه انسانی ـ ربانیست ،میباشد .چـرا کـه قلـب محبـتپیشـه و فرارونـده و دهشـگر ،هیچگـاه
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احساس تنهائی و ترس و حقارت نکرده و اصالً نمیتواند در حوزۀ نگرشهای منفی و هویتبرانداز
به زانو درنید! اینان نمیتوانند بپذیرند که :نسبت به ننها به گونهئی نانگاهانه و بـیغرضـانه دشـمنی
شده و دشمنان خردباختة ارزشستیز ابله نانگاه بیغرض ،اینان را به یک سلسله از باورهای کـامالً
غلط معتاد ساخته و به یک سلسله از ضد ارزشهای هستیبرانداز محکوم کردهاند!
اینان شبهزندگانی را ببای زندگانی پذیرفتهاند! اینان رشـد زمینـههـای بـرون از حـوزۀ حیـات
(فرنوردههای دیگران) را به جای رشد زمینههای درونذات زندگانی پذیرفتهاند!
ج

اینان حضور رنگین و انبوه خرتوپرتهای تبملی را به حساب حضور خـود حیـات رنگـین و
انباشته از نور زندگانی و خرد و نشاط و سرزندگی و دهش و باروری و مهـرورزی و صـمیمیت و
پاکی و ...گمان میکنند! درست همانگونه که غیبت ننها را به حساب غیبـت زنـدگانی و سـرور و
سرزندگی خیال کرده ،در صورت فقدان ننها ،نسبت به خود احساس گمشـدگی کـرده و همـین
احساس گمشدگی ،عدم و نابودی را عمالً به نمایش میگذارند!
اینان معتاد نگرشها و گرایشهائی شدهاند که همة درهای ممکن بر روی تبربههای دیگـر را بـر
رویشان بسته است! و لذاست که واقعاً از تبربه کردنِِ «همسرگرائی» میترسند! و از مهـر ورزیـدن
فرار میکنند!
عادتهای وهمی و محبتستیزانة اینان ،به شکلی بسیار هراسبار از ننان انبـانی سـاخته اسـت کـه:
گمان میبرند فقط و فقط استعداد گرفتن و محافظت کردن را دارد! انبانی که نـه از گـرفتن سـیر و
خسته میشود و نه شرمنگین!
انبانی که روح گدائی و بیغیرتی را به نمایش نهاده ،نه از گـدائیِِ محبـت دیگـران( )2خسـته و
شرمنده میشود و نه هم غیرت دهش و ریزشِِ محبت به سراغش میرود! اینان به شکل هراسبار و
وحشتانگیزی از یاد بردهاند که :ندماند؛ زندهاند؛ و در پی یگانه شدن میباشند! و لذا از یاد بردهاند
که :کار و جهت ندمِِ زندۀ یگانگیجوی اوالً حرکت به سوی رشد و کمالِِ نف

ندمیت و گوهر

زندگانیِِ ندمیوار بوده و فقط از طری تبلور همین امور اسـت کـه مـیتواننـد :ندم بـودن و زنـده
بودن خود را به نمایش گذارند؛ ثانیاً رسیدنِِ به یگانگی ،جز از طری گرایش به همسـر و گرویـدن

2ـ البته همانگونه که تذکر رفت :به گونة باواسطه و از طری خرتو پرتهای!...
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محبتمحورانة به او ممکن و میسر نتواند بود!
اینان به واسطة معتاد شدن به همان تفکرات جداسازندۀ یگانگیبرانداز ،هم متوجه نشدهانـد کـه
در طری همسرگرائیِِ و نیز انسانیتگرائیِِ فعال معنیدار ،ننچه ظاهراً نام دهش داشته و بـه صـورت
ظاهری داده میشود ،در واق چیزی :جز گرفتنِِ بارور نتوانـد بـود! همانگونـه کـه ننچـه را ظـاهراً
میگیریم ،چیزی جز پ

دادن و در جهت دهش نتواند بود! درست به همان نحوی که درنیافتهاند:

خست و امساک در این طری  ،چیزی جز محروم سـاختنِِ خـود از مهـر و محبـت و ...نبـوده و در
جهت مخالف روی یگانگیجوئی و خالف امر ازدواج نتواند بود!

سایر آثار عالمۀ فقید استاد سعادتملوک تابش هروی
نثر
 .2امام سباد (ع) و انقالبی دیگر
 .1نرمانهای فاطمی

(س)

 .9قرنن و دیدگاههای زیبائی شناسی
 .4عالمه شهید سید اسماعیل بلخی و اندیشههای او
 .2نمودها و مولفههای حیات و حاکمیت رحمانی
 .6نمودها و مولفههای حیات و حاکمیت شیطانی
 .7سرنغاز فاجعه جدید در تاریخ معاصر افغانستان
 .8طلوع انقالب اسالمی
 .3ریشهها و پیامدهای روانپریشی
 .21جامعه شناسی سیاسی افغانستان
 .22مارکسیسم در افغانستان
 .21شکوه شهادت
 .29نمودهای وابستگی
 .24موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم
 .22هویت ستیزی
 .26افغانستان و تهدید غرب
 .27هدفگرائی و هدفگریزی
 .28راز و رمز نویسندگی
 .23همسرداری و همسرگرائی
 .11دریچهای بر تمدن معنیدار
 .12فرهنگ واره فارسی ـ عربی
 .11تهاجم و شکست شوروی
 .19انسان دلسوز به خویشتن

سایر آثار عالمۀ فقید استاد سعادتملوک تابش هروی
اشعار
 .2بویی از کوثر

صوتی و تصویری
(ص)
 .2هراسهای نبی اکرم

 .1فرمود عقیلة تبار عشاق

 .1پندهای نبی اکرم (ص) به ابوذر غفاری

(ره)

(س)

 .9شمیم صحرا

 .9نرمانهای فاطمی

 .4کاروان ناله

 .4نرمانهای امام علی

(ع)

 .2طور خونین

 .2نرمانهای نبی اکرم

(ص)

 .6بیتابی اشراق

 .6نرمانهای امام حسن مبتبی

 .7دوراهی

 .7غنامندی امام حسن مبتبی

(ع)

(ع)

(ع)

 .8چندکلمه

 .8نرمانهای امام حسین

 .3نمایش نواز

 .3فرهنگ حسینی

 .21برکه ذکر

 .10شرح صحیفه سبادیه

 .22بلور نیاز

 .11شرح صد میدان خواجه عبداهلل انصار

 .21هالهئی از تکبیر

 .12شرح منازل السائرین

 .29الی بازوان نفتابی نسیم

 .13انقالب بیرنج

 .24سرودهای مهاجر

 .24مولوی شناسی

 .22لحظههای طلوع

 .22ازین پنبره نگاهی به شعر وشاعری

 .26از سبوی دل
 .27غزلهای قالبی
 .28مهری درنیمه شب
 .23نیایشهای مردود
 .11هذیان
 .12در انتظار شعر سپید
 .11شعر نفرینش

(ره)

