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 :توجه
قابل ذکر است که اخذ . باشد ینگارنده م یشخص یها پژوهش، تجارب و ین مقاله بر اساس تراوشات ذهنيمطالب موجود در ا   

 ی، کامال اتفاقیچ وجه آگاهانه صورت نگرفته و هرگونه مشابهات احتماليگر به هيو اقتباس آن در صورت وجود منابع د
  .انع استت و مأخذ و منبع، کامال آزاد و بالميسا س و آدرس وبينو نقل و اقتباس مطالب، با ذکر نام مقاله. باشد یم
 

   

  

  

  

  

  

  

  



 

٢ 
 

ناقص و مبهم و ناآگاهانه  یارهايا براساس معيآه ايم  نموده یزير یخود پ یرابرا یاصول یدرجوامع جهان   
باور ی  هيا برپايم و ينيگز یرا برم یك و همسريخودشر یبرا) یخارج یا فشارهاي یباتوجه به تصورات شخص(

 به شمار یفردهای  ینامحدود را جزو حقوق و آزاد یمعنا و روابط جنس یبًا بيگر، ازدواج را تقريد یجوامع
  .ميآور می

د يمثال خر یآه برا یمعمول و در حالهای  ب به اتفاق اقوام و ملل در صحت ازدواجيبا در نظر گرفتن احتمال قر   
و  یك تجارين شرييتعا جهت يم و يده ینه چندان مهم تا حد امكان پرس و جو نموده و دقت به خرج م یئيك شي
رش يم پذييط گوناگون اقدام ننمايتوجه به شرا یم نگرفته و بيم آه جاهالنه تصميگذار می نيرا بر ا یره خود سعيغ
آن هم بر اساس حس (  یآماالت صرفا ظاهر یخود را اغلب بر مبنا یك زندگيد دارد چگونه شريترد ین مسئله جايا
 گر را خسته آننده ويتفاوت شده و وجود همد یا نسبت به هم بيده و به مرور يبرگز) از آن یاز و تصورات ناشين

مان شده و مجذوب يگر، چه بسا از انتخاب خود پشيكديشتر يبا شناخت ب ايم و يده می را با هم به اجبار ادامه یزندگ
ش يها یژگياز و یهمسرمان برخم يابي یهم بكشد و در اآثر مواقع درم يید رابطه به جدايم و شايشو می یگريافراد د

ط ين شرايز هم گردد در ايا ممكن است زجر آور و تنفر آميمان نامطلوب و  یات او برايگر خصوصيمورد نظر و د
 یجسمان یرويدر ن یخود نمونه باشد ول یو ماد یمعنو یها يیدر تمام صفات و توانا یاگر به فرض فرد یحت

ل يگران متماياد به ديك مورد و با وجود عدم ابراز آن به احتمال زين يدر او مشاهده شود همسرش در ا ینواقص
  . گردد یم

آه  یبه عنوان مثال فرد ؛ن استيرود اير سوال ميما زهای  آه در آن ازدواج یگريموضوع د یجدا از تنوع طلب   
منصرف شده  یفعل یزندگ ی د از ادامهيبا یبا فرد ثروتمندتر يیازدواج نموده در صورت آشنا یبه خاطر پول با آس
ازدواج با آن  یبرا یست با روبرو شدن با فرد آگاهتريبا یا اگر مبنا دانش است فرد ميد و يدواج نماو با پولدارتر از

م و در يدست بردار یم از حلبيديكند آه اگر به فرض نقره را ديها منطق حكم م ن گونه انتخابيد گرچه با ايتالش نما
ن يا... و یو خانوادگ یل مصالح شخصيهر چند آه به دل(ره يم و غيگرد یاز مين یم از نقره بيافتيآه طال را  یصورت

جذب  ید برايها شاهد جدل و ترد يیاز زناشو یاريدر بس یم وليده یم و بروز نميريگ یده ميها را در آل نادزيچ
  . ميهست یتكرار یا یز زندگيهمسر با در نظر گرفتن مصالح و طرد او با توجه به حس اسارت، عدم رشد و ن

ده يل شفاف برگزيرا بدون وجود دال یكياردها زن و مرد يليان مين سوال را مطرح نمود آه چرا از ميتوان ايحال م   
ست واقعال عاقالنه است آه صرفا ير نيامكان پذ یق و آافيدقا اگر ظاهرا شناخت ي؟ آميكنيك ميشر یو آن را در زندگ

؟ از آجا معلوم رهيم و غيشو یگريم و اگر آن نبود جذب ديگر بگرويد یكين نشد به يم و اگر ايبودن بسنده آن یكيبا 
وجود دارد  ینيسته است و چه تضميا اصال شايما و  ین فرد برايتر ن فرد آه مورد قبول ماست در جهان مناسبيا

ن صورت خود بر اشتباه يم آه در ايبا آماالت تر مجذوب او نگرد یبا شناخت فرد) در باطن و ظاهر(نده يآه در آ
  . ميينما یمطروحه را اثبات م یها سشد زده و لزوم درك جواب پريدر انتخاب مهر تائ یبودن و نا آگاه

آه شناخت ) رهياعم از اقوام دوستان و غ(تر  كيافراد نزد بچوها را در چهار تعجب دارد آه معموال انتخاب یجا   
 یزير یپ) تر بهتر و دورتر بدتر كينزد( یرا بر مبنا مشترك خود یم خالصه نموده و زندگينسبت به آنها دار یشتريب

شتر و يبترند و شناخت  كيشود آه خواهر و برادر از همه به هم نزد یده نميان پرسين ميدر ا ؛ميده یآرده وادامه م
نادرست است چگونه ) یبا هر قانون و شرعيتقری  هيبر پا(آه ازدواج آنها  یگر دارند و در صورتيكدياز  یبهتر
  م؟ يآور می ودرست به شمار یرا بر اساس قرابت گذاشته و آن را آاف يیزناشو یزندگ یمبنا



 

٣ 
 

ن جانب يآه توسط ا(تناسب وجود  در طرح. ميقرار ده یسرمورد بر یگريد ی  بهتر است موضوع را به گونه   
وجود نه  یول ؛موجود و معدومند یبه طور آل یستيو ن یم آه هستيدار یاذعان م) گردد یمدون گشته و منتشر م

البته قابل ذآر است آه بر خالف تصور )) صفر به تمام معنا یعني(( یت برزخ ومرگيدارد و نه معدوم یاتيو ح یهست
ان بود و يم یو آم یفين آيار سنجش مرز و نقطه آغازيمعی  ست بلكه نشان دهندهينانگر عدم يما صفر بی  عامه
توازن  یبرقرار یره متفاوت است و برايو غ یجمع یشخص یازهايو مثبت با توجه به ن یباشد و جهت منف ینبود م

ب دو ماده يصورت ترآدر مقابل هم وهماهنگ با هم چه به ) -و(+ت و عدم يموجود یازمند مقدار مشخص و برابرين
  . ميره هستيك ترازو و غيدو آفه 

ان يمظهر مثبت و به ب یگريو د ین جهت منفيها مب از آفه یكين صورت يم در ايسالم را مثال بزن یك ترازوياگر    
آنها  یباشد و ارتفاع همسان و هم محور یم یدر آفه منف) ا عدمي(گر ياز نوع د یا ت مادهيگر همتراز با موجوديد

جرم،  یآه قانون حاآم، بر مبنا ؛ن خواهد بوديوجود تناسب طرفی  بودن دو آفه مشخصه یا خاليط پر ويچه در شرا
 یژن و مقداريك حجم اآسيدروژن و يب دو حجم ئيو همانند آب آه متشكل از ترآ. جاذبه استوار است یرويحجم و ن

 یتداومی  جاذبه یرويو ن )آنها یبر اساس جرم اتم(ژن ياآسجرم ) ک دومي( ١۶دروژن و يجرم ئ) ٢( ١ا يو  یانرژ
متفاوت و های  اتم یها واالنس با اشتراك الكترونی  هيشدن ال یر و خنثاز ْپ ین آه ناشيطرفهای  متقابل سطح اتم

  . باشد یشان م یت سطح آگاهيفيرات آيتغ

گوناگون  یازهايار احساس و نيرا توسط معاجات ياز وجود احت یم بخشيه آنيحال اگر وجود را به ترازو تشب   
ت مورد لزوم آنها جهت يها و آم یازمنديگر ن از وجود سنجش یو قسمت) ها یمنف یانتخابی  همانند آفه( دهند می نشان
) ها توازن لبه(ن يانگر تناسب طرفيبوده و احساس آرامش نما) به اصطالح مثبتی  ا آفهي(ن و رفع آمبودها يتام
 یآه زندگ یدر صورت یت ملزومات متفاوت است، وليفيت و آيآم یو شخص یجزئ یازهايبا توجه به نباشد آه  یم

 یا چگونگي( یها بر اساس نوع زندگ یازمنديبا ن یچه نسبت) وزنه(ار سنجش يم معيريجاذبه فرض بگ یرويرا ن
  ؟ دارد) جاذبه یروين

ما  ؛ميينما یآن مطرح می  ر مجموعهيبه عنوان زگر و يدای  سوال فوق پرسش را به گونه یجهت شفاف ساز   
ا مرد ياردها زن يليان ميم چرا از ميدان ینم یم وليباش یملزم به انتخاب همسر و ازدواج م یم آه در طول زندگيمعتقد

هر  یاگر برا. ميمند ز عالقهيگر نيا افراد ديل شفاف در انحصار خود در آورده و به فرد و يرا بدون وجود دال یكي
ست يآشف و شناخت آن چ یها وجود دارد راه یزوج خاص) اش ژهيو یازهايت، استعداد و نيبر اساس شخص(فرد 
ل شده و معشوق يك نفر متمايش از يآه به ب یطيم در شرايآن یه مين موضوع را چگونه توجيكه صحت انيتر ا ومهم

  ؟ )پس از ازدواج یحت(باشد  ان مايتواند مورد نظر و مشترك م یگران ميا ديمن ی  ا معشوقهي

علم به  یدن فعليل نرسياردها نفر بر اساس منطق و محاسبات به دليليان ميافتن فرد مناسب از ميدر حال حاضر    
  . ستير نيامكان پذ یچنان سطح

 یرويعشق است به عنوان ن يیاند شكوفاينما می ما رای  گانهيآه فرد نمونه و  یلياآنون تنها دل یاز نظر برخ   
را  یهر موجود یاديم تا حدود زيبوده و بتوان یگانگيمان نشات گرفته و اگر در  گانهيآگاه وهوشمند آه از روح خود

 )عشق یواحد جهان ی ق شبكهياز طر(تا خود به خود هم فرد مناسب را عيم طبيهمانند خود درك آرده، بفهم
ع را يوقا یاريم آه بسيشو ینم) مان یظاهر(های  یدورره آنقدر غرق در تضادها و يم و همانند منطق وغيشناس می
  . ميابيهم ب یاديم و خود را در اختالف زيندان
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در مقابل معشوقش هر چه را آه بتواند  یآه عاشق واقع ین نظر در مورد ازدواج صحت دارد در حاليا ايآ یول   
كند تا هر چه را ي، معشوقش را رها معاشق. از او داشته باشد ینكه انتظاريد بدون ايبخشا می )وجودش را یحت(

  . بسپارد یبه دور اندازد و به فراموش یگر را حتيدهای  زيخواست انتخاب نموده و چ

دن، يل داشتن، طلبيم از جمله خوش آمدن، ميابي یدر خود م یگوناگونهای  م ما حسيياز عشق بگو یبهتر است آم   
شود و  می متفاوت مجذوب فرد یبه خاطر حس یهر آس ،رهيو غ یت، دوستي، محبوبی، عاشقیاز داشتن، دوستدارين

  . ميباالتر و بهتر را در مورد فرد تجربه نكرده باش یآنون حسست هر چند تاينها عشق نيا ی همه

 یكيگر و صرفا نزدياز جنس د یبا فرد یاز و دوستيبر خالف تصور عموم با نشست و برخواست و احساس ن   
آند آه در  یدر وجود ما شروع به طلوع م یهنگام) یواقع(عشق . ستيرنيظهور عشق امكان پذ یو روان یجسمان
آه  یخود به فرد یو زندگ یدن ثروت نامحدود درونيازمند بخشيده و نيرس یخود به بلوغ روح یر رشد شخصيمس

م توسط او ير مستقيم و غيم آه مستقيباش می رود یآن نشانه م یار ما به سويمان بدون اخت قلب ینما معشوقی  عقربه
  . ميان اندازيش و جهان خود به جريخو یبخش یر تعاليرا در مس یم زندگيتوان می ادشيو به 

توان ين مورد ميست؟ در ايف چيرد تكليعاشق را نپذ یلين پرسش مطرح گردد آه اگر معشوق به هر دليد ايشا   
گفت همانقدر آه عاشق حق دارد معشوق را دوست بدارد و به او عشق بورزد معشوق هم درست به همان اندازه 

 يیكويهمانند ن یورز ست و عشقيعشق معامله ن. ا از او متنفر و دشمن او باشديآزاد است آه او را دوست داشته و 
  . ميرا داشته باش یست آه در مقابل آن انتظار پاداشين

عشق نه تنها متضمن  یعنيازدواج  یار ظاهرا شناخته شده برايآرد آه تنها مع یريگ جهين نتيتوان چن یو حال م   
آشاند و هنوز پاسخ  یو نابود یرا به خفگ یتواند عشق و وصال عاطف یست بلكه ازدواج هم مين یموفق يیزناشو

ست و روابط يان نيدر م يیا مبنايموجود است  یار مشخص و قابل آشفين پرسش مبهم است آه جهت ازدواج معيا
توان آن را شناخته و يآگاهانه چگونه م یاريشتر وجود معيز با صحت بيباشد؟ و ن یت مينامحدود در تطابق با واقع

  م؟ يريبه آار گ

 


