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 قانون زوج بودن   - 1

" را شرح دهم الزم است یادآوری کنم که همانطور که در مقاله "وحدت جهان  از این که  "قانون زوج بودنقبل 

 . بر آن حاکم است  واحدیعلم "قانون"  جهان هستی یک سیستم یکپارچه است و  هستی" توضیح داده شده است،  

بصورت   را  یه زیر خلق همه چیزهادر قرآن آیاتی است که به آفرینش چیزها بصورت زوج اشاره می کند و در دو آ

 بیان می کند وج ز

 ( 36- )یس  ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْلَْْزَواَج ُکلََّها ِممَّا ُتْنِبُت اْلَْْرُض َوِمْن َأْنُفِسِهْم َوِممَّا اَل َیْعَلُمونَ 

 .دانند نميرویاند، و از خود و از آنچه منزه است کسي که تمام زوجها را آفرید، از آنچه زمین مي 

 ( 49-)ذاریات   َوِمْن ُکلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْیِن َلَعلَُّکْم َتَذکَُّرونَ 

 .هر چیز دو زوج آفریدیم شاید متذکر شوید و از 

اصوال هر چیزی از ترکیب حداقل دوچیز بوجود می آید و در آن دو چیز گرایش و جذبه ای برای ترکیب با چیز  

گفته همه چیزها را زوج آفریدیم  بیان کننده یک قانون   و که در قرآن آمده  هائیدیگر وجود دارد بنابراین آیه 

زوج بودن است که شامل همه چیزهاست و چیزی وجود ندارد که این قانون در مورد آن صدق   قانون کلی یعنی 

 د و بهم متصل می شوند.نبر اساس این قانون همه چیزها بوجود می آی و نکند 

 عملکرد "قانون زوج بودن"   - 2

  گرایش و جذبه ای که سبب می شود چیزها با هم ترکیب شوند و آن را ماهیت  برای شناختودن در قانون زوج ب 

قانون زوج بودن  عملکرد این قانون چگونه است، بهتر است که ابتدا ببینیم که نام گذاری کرده ام  "عامل پیوند"  

فرآیند یک رویداد است بنابراین  حداقل دو چیز را با هم ترکیب می کند و چیز جدیدی بوجود می آورد که این 

قانون زوج بودن سبب ایجاد رویداد ها در جهان هستی می شود و با توجه به این که جهان هستی یک سیستم  

یکپارچه است، این رویداد ها هدفمند هستند و یکی از این هدفها بقای جهان هستی است که از طریق ایجاد  

بطور  ، ورت هماهنگ در جهت رسیدن به این هدف عمل می کنند رویداد ها حاصل می گردد و همه عوامل بص
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بطور   برای نیل به این هدف در زیر قانون زوج بودن عملکرد که مثال یکی از این هدفها بقای نسل انسان است 

 توضیح داده شده است:   خالصه

می شود و در مرحله بعدی  قانون زوج بودن سبب پیوند بین یک مرد و زن می شود و در نهایت سبب تولد بچه ای  

 قانون زوج بودن سبب پیوند پدر و مادر با بچه می شود که بدون این پیوند امکان بقا برای بچه وجود ندارد 

نیاز دارد که آنها هم بر اساس قانون زوج بودن بوجود می آید  که یکی از این   زیادیانسان برای بقا به چیزهای 

قانون زوج  از مواد غذائی گندم است که نحوه ایجاد آن بدینصورت است که نیازها غذا است که بطور مثال یکی 

دانه گندم آب ومواد غذائی را از زمین و انرژی را از خورشید   ،خاک دانه گندم را جذب کند بودن سبب می شود 

بقای  را جذب کند و سبب  آن و در نهایت به غذا تبدیل شود که بدن انسان شودخوشه گندم تولید  جذب کند و 

 . شود او

 اثبات وجود "قانون زوج بودن"   - 3 

در علم روش اثبات فرضیه ای به این ترتیب است که  پس از طرح فرضیه توسط فردی که دانش آن رشته علمی  

ن فرضیه در آزمایشگاه چندین بار آزمایش می شود وچنانچه نتایج آزمایش ها تأئید کننده آن فرضیه  آرا دارد، 

البته تعداد این آزمایش ها محدود است، حال در مورد اثبات "قانون  بود، آن فرضیه بعنوان علم اثبات می شود 

مشخص می شود    ،نسل انسان دقت شودزوج بودن" کافی است که در مورد عملکرد این قانون، مثال در مورد بقای  

این قانون معادل تعداد انسان هائی که در روی زمین بوجود آمده اند که تعداد آن به ملیاردها می رسد، مورد  که 

با آن  اگر رویداد هائی که در زندگی تان  د کننده این قانون است.همه آنها تأئینتایج که است آزمایش قرار گرفته 

 صحت این قانون می شوید.متوجه  ، بیشتر با قانون زوج بودن بسنجید  برخورد کرده اید، 
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 شناخت " عامل پیوند"   - 4

مکانیزمی است که در همه چیزها بصورت ذاتی تعبیه شده است که در موقع  " عامل پیوند "در قانون زوج بودن 

دیگر فعال می شود و سبب پیوند آن دو چیز می شود مثال آن عملکرد غریزه ها در انسان و یا   برخورد با چیز 

 عملکرد غریزه در زنبور عسل که در اثر آن عسل تولید می شود.

بصورتی که قابل درک باشد توضیح  اگر بخواهیم آن را  عملکرد در همه چیزها یکی است و ماهیت عامل پیوند 

که در موقع    شبیه عملکرد نرم افزار در ربات ها است در هرچیز، عامل پیوند  می توانیم بگوئیم که عملکرد   ،دهیم

ادامه فرآیند   ، البته بعد از فعال شدن آنبرخورد با چیز دیگر فعال می شود و سبب پیوند آن دو چیز می شود 

زار های آنها سبب انجام کارهای مختلفی می  همانطور که در ربات های مختلف نرم اف بستگی به نوع ترکیب دارد

 شوند.

 عشق و "عامل پیوند"   - 5

و موجودات را از جماد تا انسان از نظر تعالی   اگر از دیدگاه دیگری به عامل پیوند در قانون زوج بودن نگاه کنیم 

ئیدروژن و اکسیژن برای  شامل  گرایش و جذبه ای مثل گرایش عامل پیوند در سطوح پائینی  رده بندی کنیم، 

اتصال به یکدیگر برای تشکیل آب می باشد و در سطوح متعالی تر مثال در انسان به عشق می انجامد مثل عشق  

زن و مردی به یکدیگر و یا عشق پدر و مادر به فرزند، حال اگر گرایش های سطوج پائینی را نیز نوعی عشق بدانیم  

بعبارت دیگر عشق چسب جهان  و  جهان هستی ساری و جاری است به این نتیجه میرسیم که عشق در تمام 

 . موالنا هم می گوید: هان هستی را به هم متصل می کند جاجزای  که همه هستی است 

 دور گردون ها را ز موج عشق دان      گر نبودی عشق بفسردی جهان

 

 


