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مقدمه 


یتوانماینهمهعالئموجودخداراببینموبهاوایماننیاورم .
نم 
یتوانمبهاوایمانبیاورمودربینایماندارانبهاونباشم .
نم 
یتوانمدربینایماندارانبهاوباشموآنهاراخدمتنکنم .
نم 
یتوانمآنهاراخدمتکنموشبیهاونباشم .
نم 
یتوانمشبیهاوباشمواوراخداوندزندگیمندانم .
نم 
یتوانماوراخداوندزندگیمبدانموراههایخودرادنبالکنم .
نم 
یتوانمراههایخودرادنبالکنمودرعینحالاورامتابعتکردهبااوبودهوبمانم .
ونم 

عیسیفرمود:"مننورعالمهستم.کسیکهمرامتابعتکنددرظلمتساکننشودبلکهنورحیاترا
وحنا8 )12:
یابد".(انجیلی 

یاندازد،
یکند.دعواوجالوجنجالراهنم 
جاللبرنامخداوندحقیقی کهعمققلبهاراتفتیشم 
یشکندتاانصافراباپیروزی بیرونبیاورد
یکندونی خردشدهرانم 
فتیلۀ نیمسوختهراخاموشنم 
وبناماوهمۀانسانهاازهمۀامتهاامیدداشتهباشند.متی 12،21-11:اوکهنهتنهاجانراازهاویه
یکند،بلکهازخوبیهاوبدیهابرای تعلیم دادنفرزندانشاستفاده
یبخشدوحیاتابدی عطام 
نجاتم 
ینماید.ناماومتبارکباد .
م
یگویدبایدنشستوکالهخودراقاضیکرد.یعنیخودراازبیروننگاهکردتابتواننقاط
مَثَلیم 
یتواناینکارراانجامدادکهمعیاری برای ضعفوقوتوجود
ضعفخودرادید.البتهدرصورتی م 
یکنند،امابهترینوکاملترین
ارهای مختلفی رامعرفی م 
سانوجامعهشناسانمعی 

داشتهباشد.روانشنا

یتوانیمهمۀ
آنهامعیارخودخداوندیعنیصاحبرواناست.اینمعیارهمانکالمخداست.چونمام 
روبممارابخواندکتابمقدسیاکالمخداست.

یتواندزی
کتابهای دنیارابخوانیم،اماتنهاکتابی کهم 
یدهد،
بارجوعبهکتابمقدس ،این معیارعالی کهمثل آیینهصورتحقیقی مارابخودماننشانم 

خودراشناختهآنهارابکمکروحالقدسبقوتتبدیلنماییم.

وباصداقتضعفهای

یتوانبدرستی
م
مقدسنمونههای خوبوبدزیادی بهمادادهشدهاستتادرآنهاتفکرکردههمانطورکه


درکتاب
انمونههاییمطیعبودندکهاعتمادشانبر

خدافرمودهاستبهترینراانتخابکنیم.مثالًحزقیالویوشی
ماننمونهای

نمونهایازحلمبودوسلی
،25موسی 
ودومپادشاهان23 :

خدابود.دومپادشاهان187-5:

توبهکار بود .اول سموئیل
12و ،13و باالخره داوود صاحب قلبی  
از حکمت .اول پادشاهان 3 :
،1818 14:
1113:و 
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خدااجازهدادکهدرکتابمقدسخوبیهاوبدیهای زندگی بسیاری منجملهزندگی داوودنوشته


شود،نهبرای اینکهبهخوانندگانجوازگناهکردنبدهد،بلکهبرای اینکهبرای آنهادرسعبرتی باشد
یتوانندازگناهدوربمانندو
تامبادافکرکنندکهبدوندنبالکردننقشهوهدفخدادرزندگیشان،م 
الزم نیست مواظب باشند .داستان کتاب ما هم داستان زنیست بنام آنّا .داستان زندگی آنّا هر چند
خالصهولی بیانکنندۀاینواقعیتاستکهکالمخداراستوقوانینروحانی حتی پیشوبیشاز
یکنند و قدرت روح خدا در زندگی فرزندان او مافوق
قوانین فیزیکی در زندگی انسانها کار م 
ندازدواجاولپنجاهدرصد،ازدواجدومهفتادوپنجدرصدوازدواج

یگوی
آمارهاست.اگرآمارهام 
یانجامد ،با قوانین روح خدا و اطاعت از او نه تنها این درصدها
سوم حتی نود درصد به طالق م 
یکندتا
توانندبهصفردرصدهمبرسند.بلهدانستناینحقایقانسانهاراآزادم 

معکوس،بلکهحتیم 
ی
باچشمهای روحانی وبازازدواجکنندودرازدواجشانآزادی ازترسطالقرابااطاعتازقوانین
یدارد،بلکهدانستناین
خداتجربهکنند.ترسازطالقوآمارهایآننیستکهازدواجراپایدارنگهم 
مطلبکهحتیاگرکاربهطالقکشیدخداقادراستبهکمکاطاعتازاووهمکاریبااوهمهچیز
یکنندودیگرلزومی به
رانوسازد.آنوقتاستکهزنوشوهرباآزادی،خداوهمدیگررامحبتم 
طالق نخواهد بود .همچنین دانستن این حقیقت به آنهایی که قبالً در طالق یا طالقها رفتهاند امید
یبخشدکهخداوندماامینووفاداراستوهرچندکهدوستنداردفرزندانشعمداًصبراورا
م
یشوند.خداوند
آزمایشکنند،ولی صبراوبرای آنهاعظیماستوفیضورحمتاوهرروزهتازهم 
یخواهدفرزندانشباهمانتیراولبههدفبزنندولیاگربههردلیلی نتوانستند،هرگاهکهمطیعاو
م
یتوانندفرصت بعدی و تیر دیگر را به همان قدرت تیر اول به هدف برسانند.
شوند به کمک او م 
داستانآنّاداستانیازفیضورحمتخداست .
بله،داستاناصلیاینکتابدربارۀیکزنوشوهرایمانداراستکهدرمشکالتوبااشتباهاتشان
درمسیحرشدکردندولیمتأسفانهاشتباهاتآنهابهجداییشانانجامید.درحالحاضرکهاینمقدمهرا
دهایبرایسرنوشتشخصیتهایداستاناینکتابندارم،اماقولآنراازخداونددارم
ینویسمهیچای 
م
کههمبرای خودمغیرمنتظرهخواهد بودوهمخداوندجاللخواهدیافت.بلهخدابهترینرابرای
یدارد.اوماراازجاللبهجاللمی برد،زیراخودفرمودهاستکهکارمارابهکمال
آخر نگهم 
یکند.مزمور
د،چونرحمتاوتاابداآلباداستواوکارهای دستخویشراترکنم 

خواهدرسانی
یکند ،همه چیز را برای
موترش شربت آبلیمو درست م 
یدانم که خدایی که از لی 
138 ،8:و م 
 
شخصیتهای داستانمانبخیریتتبدیلخواهدکرد.درضمندراینکتاببهزندگی دومردودوزن
کتابمقدس که شخصیتهای حقیقی و تاریخی هستند هم نگاهی کرده ،ثمرۀ
نمونه از شخصیتهای  
یکنیم.واینکهاینثمرهچطوردرزندگیآنهاایجادشدوریشۀآناز
مرغوبزندگیآنهاراارزیابیم 
کجابود.زندگیاینچهارنفردرمتنداستاناصلیاینکتابگنجانیدهشدهاست .
دراینجابایداشارهکنمکهتمرکزاینکتابدلسوزی برای زنیامردوبرایننیستکهدریک
______________________________________________________________________________
وهایبرتراززرناب
می 

www.persianwo.org

 5

یشود.وتمرکزآنبرروی
یکِشَدویاقربانی اشتباهاتدیگری م 
ازدواجچهکسی وچقدرسختی م 
داوری کردنهمنیستکهچهکسی مقصراست،بلکههدفاصلی اینکتابهشداربهکسانی است
نشدهانداز
کهازدواجنکردهولیقصدازدواجدارندتامباداباکسیکههنوزازنظرروحانیبااویکی 
نظر جسمانی یکی شوند .و برای تعلیم به کسانی است که ازدواج کردهاند ولی هنوز با هم یکی
یتواندشیرینترازاینها
نشدهاندتامبادافرصتراازدستداده،ازاینغافلبمانندکهازدواجشانم 

دردامطالقافتادهاندتامبادا

باشدکههست.وباالَخرهبرای تسلی وامیدبهکسانیستکهبهردلیلی 
نسبتبهازدواجناامیدوبدبینشوندوباشدکهامیددرازدواجشانزندهگردد.آرزوی منبرای همۀ

زوجهاودرهرسنی ایناستکهطعمیکی شدنحقیقی راباخداوبایکدیگربچشند.چوناین
همانسِرّعظیماستکهخدادربارۀمسیحوکلیساگفتهاستکهکاملبودنکلیسابخاطربودنمسیح
دراووبودنخدایپدردرمسیحاست،یعنییکیبودنواتحادآنها.انجیلیوحنا17 23:
امیدوارمخوانندۀ عزیزی کهبوسیلۀ ایمانبهعیسی مسیحتولدتازهدرروحپیداکردهودراتحاد
روحالقدسوبدست
بامسیحاست،وقتخودرادریابدوازهمانابتدایایماندرپیبارآوردنثمرۀ 
آوردن عشق و حکمت پاک باشد و هر روزه تمرکز زندگیش را بر روی آبیاری کردن این میوۀ با
ارزشتراززرناببگذارد.زیراتنهاازاینطریقاستکهزندگی دوبارۀ اوواینفرصتمجددی که
خداوندبرایاومهیاکردهاستبرایخودشودیگرانبناوشادیبدنبالخواهدداشت.هرچهزودتر
اینثمرهرابدستآوریم،زودترهمسرماننصفۀبهترمانخواهدشد .
"ثمرۀروحمحبتوخوشیوسالمتیوحلمومهربانیونیکوییوایمانوتواضعوپرهیزکاریست".
رسالۀبهغالطیان5 22:

یکیازدعاهایمندرطینوشتناینکتاباینبودهکه :
پدربرمنرحمکنومواظبقلممباش .
ینویسمباعثجاللتو،شکستشیطانوبنایمردمباشدوازدلیبرآیدپرازترسواحترام
آنچهم 
یتوانمسرمراجلویتوبلندکنماگرچیزیبهکالمتواضافهکردهویا
تووآغشتهبهنمکمحبت.نم 
ازآنکمنمایم .
یتوانمسرمراجلوی توبلندکنماگرازکالمتوبعنوانچوببرای خرابی وزدندیگراناستفاده
نم 
کنم .
یتوانمسرمراجلویتوبلندکنماگرکالمتورادرسبدهموآنراعمداًانجامندهم .
نم 
پسبهمنرحمکنوخداوندونگهبانزبانوقلممباش.وبهخوانندگانفیضببخشوافکارو
مکاشفاتآنهاراباکالمتمطابقگردان.بناماستادِامینمآمین! 
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محبت،خوشی،سالمتی ،
حلم،مهربانی ،
نیکویی،ایمان ،
تواضع،پرهیزکاری...غالطیان  22-22:5





یکیبودیکینبودغیرازخداهیچکسنبود 



بودوآنهمخدایعشقبودوچونخداعشقبود،آنیکیهمکهاز

آره،یکیبودیکینبود.یکی
یشهیعنیباآنّاکهاولبا
اولنبود،بعداًبوجودآمد.وداستانماباهمونیکیکهازاولنبودشروعم 
شوهرشیکی بودامابعددیگهیکی نبودوآنوقتبرای اوغیرازخداهیچکسنموندهبود.اماصبر
کنببینم.یکی بودنیعنی چی؟یعنی همفکربودنوجهانبینی مشترکداشتن،یکعقیدهداشتن،در
خوشحالی وناراحتی همشریکبودن،بارهای همدیگهروبرداشتن،ازهمدفاعکردنوازاینجور
یخونیم.پساونااصالازاولیکی نبودن.پسازهموناولازدواجشونیکی
چیزهاکهتوداستانهام 
ش2 24:
بودویکینبود.کتابپیدای 
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ییهاوضربۀرفتنبهزندانبخاطربیانعقیدهوایمانشو
برای آنّاکمکمزخمهای ازدواجوجدا 
یکرد.اودیگرحتی وقت
ندهای نامعلومدرکشوری غریبعوضم 
فرارازوطن،جای خودراباآی 
یداشت
نداشتکهبهپشتسرشنگاهکند.باوجودمسئولیتدوبچۀکوچکبایدخودراقوینگهم 
مختلفدرهتلهاوقرارگاه

یگرفت.ماههاوحدوددوسالیدرکشورهای
ودردهایخودرانادیدهم 
پناهندهگانانتظارکشیدهبودتابهسرزمینی کهقراربودوطنجدیدشباشدبرودغافلازاینکهدر

وطنجدیدزخمهایبیشتریدرانتظارشبود .
ندهای بهتروبرای
ابی سالهابودکهبااصرارپدروبرخالفمیلشبهاینکشورغریببهامیدآی 
تحصیلآمدهبود.اودرهمانابتدایورودشبعلتتنهاییودوریازخانوادهتنبهازدواجیعجوالنه
داد.هرچندکهباوجودبچهدارشدنحقانتخابزیادیهمنداشتوبااینکهدرآنسنوسالکم،

یکردوتنبهازدواجداد.اما
مسائلاخالقیزیادبرایشمطرحنبود،باوجودبچه،احساسمسئولیتم 
یتوانندبرای او
اوبزودی فهمیدکهبدونیکی شدنزنو شوهر،سندازدواجوبچههیچکدام نم 
دربیاورند،تااینکهفاصلۀاووزنشآنقدرزیادشدکهاینریسمان
خانوادهتشکیلدادهاوراازتنهایی 
دوالازهمپارهگشت.غافلازاینکهاینپارگیبرایاواسارتآوردونهآزادی.کتابجامعه4 12:
آنّا و ابی بدون اینکه از وجود همدیگر خبر داشته باشند ،در آن کشور غریب بدنبال شهری
یگشتندبنامشهرمحبت.آنهادرمورد آنشهر شنیدهبودندکهشهردارششخصی بودبناماستاد
م
نیکو .پدر استاد سالها پیش این شهر را بنا و به اسم خودش نامگذاری کرده بود .او با وجودیکه
کرددرحالیکهادارۀ آنرابدستپسرش

قدیماالَیامبود،اماهنوززندهوسرحالبرشهرنظارتم 
ی
سپردهبود.مردمآنشهراستادنیکوراخیلی دوستداشتند.استادخودشنمونۀ کاملبودومردمرا
ی داد که چطور شهرشان را روز بروز قشنگتر و جذابتر کنند ،به آنها رموز زندگی موفق و
تعلیم م 
یدادکهچطورباهمدرآرامشوشادی زندگی کنندتاشهرشان
یداد،بهآنهایادم 
خوشبختی رایادم 
یخورد ،بخصوص که مرکز تعالیم او بر روی
جاودان بماند .تعالیم او بدرد همه کس از هر سنی م 
یکردتاشبیهاووکاملشوند.هدفاواینبودکه
خودسازی بودوتکتکروی شاگردانشکارم 

وههای عالی برای خودودیگران
شاگردانشکمکمازنهالبودنتبدیلبهدرختانی تنومند وپرازمی 

بشوند .کتاب حزقیال 47 ،13-11:هر سال در روز تولد استاد مردم در شهر محبت جشن بزرگی
یگویندشهرمحبتدرهمانزمانهای تولداستادساختهشدوتاریخچۀمرسومو
یگرفتندوحتی م 
م
تقویم این شهربراساسهمینتولداست.برای استادخانوادهخیلی مهموخودش نمونۀعالی از
یدانست.حتی
اطاعتازپدرشبود.اوازطالقمتنفربودچوندردولطمۀآنرابهاعضایخانوادهم 
یهای شهرمراسمفرزندخواندگی رادرآنوقتوبهمناسبتتولداوانجام
درشهرمحبتتمامقاض 
دادندکهخانوادههاباخوشحالی درجشنوشادمانی شرکتکنندوصحبتی ازجدایی وطالق

م
ی
نباشدوهمهخانوادهداشتهباشند.چوناصلصحبتوجشنبرسرتولدوحیاتبودنهبرسرجدایی
یگفتکهمرگیعنیجداییوجدایییعنیمرگ .
ومرگ.استادم 
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یکروزپدرآنّابهاوخبردادکهکاظم،پدرفرزندانشحتیقبلازاینکهآنّاازکشورشبیرونبرود،
بازندیگری ازدواجکردهبود.اینخبروقتی بهاورسیدکهآنّاقبالازراهدورازاوطالقگرفتهو
یخریدند،اماعشقآنّافروشی
مِهرَشراهمبهاوبخشیدهبود.چوندرسرزمینآنهاعشقزنهارام 
نآنهاباشد.بچهها

یخواستپولرشتۀبی
یتوانستبهوطنشبرگردد،نم 
نبود.بعالوهحاالکهدیگرنم 
یخواستدعوای آنهابرسرپولرابطۀپدروفرزندی رابینکاظمو
همدلیلدیگری بودندکهآنّانم 
بچههاتیرهکند.سالهاپیشوقتیکاظمدردانشگاهباآنّاآشناشدوتصمیمگرفتبااوازدواجکند،به

اوگفتکهاگربهاوجوابردبدهدخودکشیخواهدکرد.آنّاهمحرفاوراباورکردودلشبرای
یدادند،حتی اگرپرندهو
یخواستبهاوم 
مادرکاظمسوخت.پدرومادرکاظمازبچگی هرچهاوم 
یخواستبایدبههرقیمتی کهشده بدست
درهوابود.کاظمازهمانوقتیادگرفتهبودکههرچهم 
یتوانست آنرا بخرد ،از روشهای دیگر مثل تهدید و یا جلب دلسوزی استفاده
می آورد  و اگر نم 
یدانستکهاگرآنّابهاعتیاداوپیمیبردممکنبودبااوازدواجنکند،ازهرروشی
یکرد.اوچونم 
م
یدانستاستفادهکردیعنیهممهریۀسنگینوهمتهدیدبهخودکشی.البتهدراصلتهدیدعقیدۀ
کهم 
اوبودومهریهعقیدۀ والدینآنها.آنّاهمکهازبچگی یادگرفتهبوددرپناهخانوادهوزیرحمایت
پدرشزندگی کندووابستگی شدیدبهاصولخانوادگی داشت،بعلتطالقپدرومادرشکهباعث
شده بود احساس امنیت خود را از دست بدهد و یکدفعه پشتش خالی شده بود ،ناخودآگاه دنبال
چوندرخانوادهایبسیار

ستسالهودانشجوبود،ولی

یگشت.اوبااینکهدختریبی
خانوادهایدیگرم 

قهای باپسرهای فامیلشراهمنداشت،
بستهبزرگشدهبودبطوریکهحتی تجربۀ مصاحبتچنددقی 
یکردکهاحتیاجی بهشناختنکاظمندارد.چونتصوراواینبودکههمهچیزبستگی بهسعی
فکرم 
یخواهد
یدیدکهبتواندهرنوعمردی راآنطورکهم 
خودشداردودرخودمحبتوصبرکافی م 
یکردکههمۀمردها
یتواندانسانهاراعوضکندوبس.اوفکرم 
عوضکند،غافلازاینکهفقطخدام 
مثلهمهستندوفقطظاهرمتفاوتوشغلهای مختلفدارند.ازنظراوسهچیزدرمردمهمبود،

ظاهرزیبا،شغلوآیندۀخوبوتحصیالتعالی.بلهیادمرفتیکچیزدیگرهمبرایاومهمبودو
نبودکهآنمردبهسختگیری پدرشنباشد.کاظمهمۀ شرایطراداشتومردی شوخطبعو

آنای
یتوانستآنّارابیشترازایندوستداشتهباشدکهبخاطراوبخواهد
بذلهگوهمبود.بعالوهچهکسیم 

خودکشیکند؟بهرحالازدواجآنهادرکمترازیکماهوبسادگیبرگزارشد .
بعدازطالقوآوارگیدرکشورها،آنّامشغولبزرگکردنبچههایشدرشهرمحبتبودکهباابی
آشناشد.ابیکهمادرشرادربچگیازدستدادهبودبادیدنآنّاوعشقاوبهفرزندانشبیادآوردکه
چقدردلشبرای گرمی خانوادهتنگشدهبودوفکرکردکهبهاینمحبتبرای خودوفرزندشنیاز
موبابچههایمانیکخانوادۀخوشبخت

یتوانیمباهمیکیبشوی
دارد.پسیکروزبهآنّاگفتکهمام 
راتشکیلدهیم وزیردستاستادهمکارکنیم.آنّاهمکههمیشهخانوادهبرایشجای اولراداشت،
فکرکردکهاینعقیدۀخوبیست.بعالوههردوتازهطالقگرفتهبودندوفرزندانشانخردسالبودندو
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وسوسۀاینکهبرایبزرگکردنآنهاباهمدیگرهمکاریداشتهباشندبسیارقویبود،غافلازاینکهاگر
نباشند،نهفقطخودشان،بلکهبچههاهمآنگرمی خانوادهرابطورکاملو

زنوشوهرباهمیکی 
یچشند .
یخواهدنم 
آنطوریکهخدابرایشانم 
وقتی آنّاابی راکهبرای بردناوبهکالساستادآمدهبودبرای اولینبارمالقاتکرد،تمامشب
اضطراببدیداشتوساعتهاگریهکردبدوناینکهبداندچرا،امابعدهااینهشدارقلبشرادرمقابل
بچههایش،
ترسازمحیطجدیدووسوسۀداشتنپناهِخانوادهووجودشوهروپدری دلسوزبرای  
ندیدهگرفت.ابی همهرچندکهدائمابهآنّاخوابورویاهایشرادربارۀتأییدخدابرای ازدواجشان
یخواست خواب و
یگفت ،در عین حال مرتب خودش هم در شک و تردید بود ،اما دلش م 
م
یآمد .گذشتۀ آنها و شرایط حال و دید و
رؤیاهایش را باور کند چون ظاهراً همه چیز به هم م 
یآمدندبجزآنقسمتهایی کهباهمدرمیاننگذاشتهبودندو
آرزویشانبرای آینده،همهمشابهبنظرم 
یابهشوخی ازآنهاردشدهبودند.مثالًابی همیشهبهشوخی میگفتکهدراولینفرصتبهشهرشان
یتوانستبهآنجابرگردد،برایسالهای
یگردد،جاییکهآنّاتازهازآنجاآمدهبودوچوندیگرنم 
برم 
سالوشایدتاآخرعمرشهمقصدبرگشتبهآنجارانداشت.بلهآنهابجایتوکلبهخداوندبرعقل
ازدواجشاننمودندامثال35:و

خودتکیهکردندواعتمادبهنکاتمشترکراجایگزینتأییدخدابرای
یکردندآنها
.1نهآنّاونهابیهیچکدامبلدنبودندچطورباهمیکیبشوند.ازهرکسهمکهسؤالم 
یگفتاصالًکارشماازاولاشتباهاستچون
یدیدند.یکی م 
برایشانازطرفخداخوابورؤیاهام 
یگفت کار شما اشتباه است چون ابی سیگار
شدهاید .دیگری م 
هر کدام قبال با یکنفر دیگر یکی  
یکشد و از نظر روحانی تعهدش به خدا قابل اعتماد نیست چه برسد به تعهدش به همسر .یکی
م
یگفتاگر
یگفتکارشفقطیکسندازدواجسریعاستتاکارتانبهگناهکشیدهنشود.دیگری م 
م
یککشیششمارادرکلیساعقدکندآنوقتتأییدخداراخواهیدداشتوگذشتهبحسابنمیایدو
یگفتیکی شدنیعنی ازنظرجنسی باهمتوافقداشتهباشید.نفر
یتوانیدیکی شوید.یکی دیگرم 
م
یکُشَد.خالصه
یگفتاگرکششجنسی داشتهباشیدوگناهکنید،غضبخدافرزندانتانرام 
دیگرم 
یدیدند،باوجودتأییدبعضی
یکسالگذشت.ابیوآنّاکههدفوخصوصیاتمشترکزیادیدرهمم 
ازکشیشانوردبعضیدیگر،باوجودیکهحسابیگیجشدهبودند،اماتصمیمگرفتندکهازدواجکنندو
یگرفت،انجام
بعدازازدواجازاستادیکیشدنرابیاموزند.یعنیاینکهآنهابرعکسآنچهبایدانجامم 
دادند.یکی نبودکهبگویدآخریکی شدنرسمورسومی داردوراهآنیکطرفهاستوآنایناست
یبودو
یبایدایمانهردوبهخداوندم 
کهاولبایدروحوجانیکیشودبعدجسم،نهبرعکس.اولم 
یشدبعدجانآنهایعنی فکر،احساساتوتصمیماتشاندر
تأییدازدواجشان ازاوتاروحآنهایکی م 
یگرفت.اینراهیکطرفه
یکردوباالَخرهیکی شدنجسمدرازدواجصورتم 
یکجهتحرکتم 
یتوانآنرابرعکسواردشدهاولتعهددادوازجسمشروعکردهبعدتأییدخدارادرروح
استونم 
شود،کهشد .

گرفتویکیشد،چوندراینصورتمشکالتزیادیایجادم 
ی
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دراینرابطهروزییکیازآناپرسیدکهچرارابطۀجنسیقبلازازدواجوحتیدردورۀنامزدی
یشود وننگ و تنبیه خانواده و اجتماعرا بدنبال دارد در حالیکه همان عمل بعد از
زنا محسوب م 
ازدواججشنوسروروسازودُهُلزدنرا.آنّامدتیدراینبارهفکرکردودیدواقعاسؤالخوبیست.
آنوقتگفتچونانساناینطورساختهشدهاستکهبرای یکی شدنقلبدونفرزمانالزماست.
وصداقتنسبتبههمکمکمشکسته

زمانالزماستتاجدارهایسفتدورقلبزنومرددرپاکی
شودوقسمتنرمومرکزآنمثلجیوهباهممتصلویکیشوند.اگربخواهیمبازوروبایکیشدن
م،نسبتبهمرکزوجودمانگناهکردهایمچوناینفرصت

جسمانیاینیکیشدنقلبراجلوبیندازی
راازاوگرفتهایم.وازطرفدیگراگرباوجودیکیشدنقلبهنوزشکووسواس

یکیشدنطبیعی
یتر از زمان الزم کنیم ،دلسردی و
بخرج داده و مدت زمان یکی شدن جسم در ازدواج را طوالن 
یتفاوتی وحتی گاهی تلخی ویاوسوسهوزنابوجودمی آید.خالصهاینکهوقتی تأییدخداباشد
ب
زمانآنهمبهموقعخواهدبودوتاآنوقتبرسدبایداینطورفکرکردکهازدواجمثلهندوانۀ سر
یتوانبهشرطچاقوخریدوقبلازمالکشدنآنراامتحانکرد.پسبایدتأیید
بستهایاستکهآنرانم 

یبیند.بعالوهباعجلهکردنواقدامنمودنبهرابطۀ
خدارا داشتچوناوبدونچاقودرونآنرام 
یتوان دست خدا را برای تأیید در حنا گذاشت ،چون ضرر آن را هر دو نفر
خارج از ازدواج ،نم 
خواهندچشید.زمانمعینخداوندعالی وبرای هرکسمتفاوتاست.وقتی تأییدخدادرکاراست،
اودراینزمانکهزمانشناختهمدیگرویکدیگررابهقلبخودراهدادناست،قلبهاراچنانادغام
یدانندکهروحوجانشانبهممتصلشده
یکنندوم 
یکندکههردوقدرتپیوستگیآنرااحساسم 
م
یشودکهقلب
وازدواجشانموردتأییدخداقرارگرفتهاست.چونجسمبوسیلۀروحوجانیکنترلم 
مرکز آن است ،بعد از یکی شدن روح و جان یکی شدن جسمانی بطور طبیعی و پر جالل انجام
یشودوبخصوصرابطۀجنسی خارجازازدواجحقیقی وبر
یگیرد.اماوقتی جسماولگذاشتهم 
م
یکنند و اقتدار
نشدهاند ولی بهم راه پیدا م 
یگیرد ،روحها هر چند یکی  
خالف ارادۀ خدا صورت م 
یدزدد.رابطۀجنسی زنومردوسیلۀرسیدن
روحانی راکهناشی ازقدوسیتاست،اززندگی آنهام 
خدابههدفشازآفریدنآنهایعنی باروروکثیرشدنایشاندرعینعاشقومعشوقبودنومحبوب
ومحبوبهبودنشاناست.بنابرایناینوسیلهازهمهبیشترموردحملۀشیطانبودهوهستوآنرابه
راهههای مختلفکشانیدهتاآنباروری سالمصورتنگیردومعنی حقیقی عشقباشهوتعوض
بی 
شودوهمجنسبازی،زنا،صیغه،چندزنیوغیرهطبیعیجلوهکنند.دراینصورتشیطانبااینحیلۀ
یتوانداقتدارروحانی زنومردراازآنهابگیردتابرای اوخطری نباشند.اماخدانقشۀ
یاشم 
قدیم 
شکستاوراازهمانابتداطرحکردووقتیاولینزنوشوهرراآفرید،بااینکههیچکدامپدرومادر
زنوشوهرهاگفت:"ازاینسببمردپدرومادرخودراترککرده

نداشتند،بعنواننبوتبرایهمۀ
بازنخویشخواهدپیوستویکتنخواهندبود.(اولترککردنگذشته،وبعدبهمپیوستنویکی
24و.)25
ش2 :
شدنبودوبعدگفت)وآدموزنشهردوبرهنهبودندوخجلتنداشتند"(کتابپیدای 
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استکهزنوشوهرهانهتنهابایدآنرادرموقعردوبدلکردنتعهد

ایندوآیهحاویبرکاتعظیمی
ازدواجبههمدیگراعالمکنند،بلکهبایدآنرابادرکوفهموتوامباعملاقرارنمایندوآنرافقط
بعنوان خطبهای در مراسم عقد و ازدواج نخوانند .بله ،البته سرعت یکی شدن در زوجهای مختلف
یتواندمتفاوتباشد،اماشرطآنبرایناستکهزنوشوهر،بخصوصشوهرمعنیآنرادرککرده
م
زهاشانجامآنباشد .ارادۀخدابرای زنو شوهری که ازدواجشان در
وبعدازدرک،هدفوانگی 
آسمانبستهشدهایناستکهزننساءباشدیعنیپارۀبدنمردومحبوبۀاوکهحاضراستجانشرا
گناهآلودبرای مردزنشحواوفقطمادر
برای اوبدهد،وگرنهبعدازورودگناهبدنیاودرایندنیای  
خواستههاخواهدبودونهبیشترازآن.پسباورودگناه

بچههاویکوسیلۀازدیادنسلوارضای 

یشودوچنیناستکهبرای رفعآنتشنگی،گناهبیشتری بهقلبپسرانآدمراه
تشنگی اوسیرابنم 
ییابد.ووقتیکهزن،خودرامحبوبهنبیند،خالءآنرادرقلبخوداحساسکرده،وخواهشپر
م
23و3 21:
ش2 :
کردنآنخالباعثگناهدخترانحوامیگردد.کتابپیدای 
طالقگناهاستچونگناهیعنینزدنبههدفووقتیهدفِیکیشدنانجامنشود،طالقصورتمی
گیرد.گناهانیمثلطالق،گناهاننسلیهستندواینلعنتازنسلبهنسلبوسیلۀقدرتزبانواعمال
یکند.
یشودامریقابلقبولوجایزبرایهمهمعرفیم 
منتقلشدهوطالقراکهروزبروزمعمولترم 

یگویند"مردپدرو
یشود،بهآنهام 
درمراسمازدواجوقتی برای دختروپسرکالمبرکتخواندهم 
مادرخودراترککردهبازنخویشخواهدپیوستویکتنخواهندبود.ایندعافقطکلماتنیستند،
ددرقلبهردویآنهاایناشتیاقبرایترککردندورانمجردیوپیوستنبهیکدیگروجود

بلکهبای
داشتهباشد.وبعدازازدواجاززبانخودبرایاعترافایمانبهبقایازدواجشاناستفادهکنند.چهبسا
وستنوبرکتهمهجانبۀآنرادرکنکردهاندوترک

کسانیکهخودیاوالدینشانمفهومترککردنوپی
یآورند.بعبارتی دیگر
یآورندودرنتیجهبهمپیوستنویکی شدنکاملی بدستنم 
کردنرابعملنم 
ترککردنوپیوستنیعنیترککردنوابستگیها،غرورها،وخودخواهیهاوبعدپیوستنوآنوقتیکی
شدن.درحالیکهدرشهرآنّارسمبودکهمثالًبرای اینکهپسرشاندستازعاداتبدبرداردبهاوزن
یدادندتابهاصطالحسرپرستخانوادهشدهاحساسمسئولیتکندوعاداتبدخودراکناربگذارد.
م
یبود ،اما چیزی
یداشتند تا مدتی این فرضیه مؤثر م 
البته اگر آن پسر و دختر همدیگر را دوست م 
یگشتوزنهماحساس
شدندومرددوبارهبهعاداتگذشتهاشبرم 

نمیگذشتکهبرایهمعادیم 
ی
یکرد.اینهمانچیزیبودکهبرای
رمنصفانهاشم 

شکستخوردگیدرانجاممأموریتتحمیلیوغی
یکند ،به زنش
آنّا و کاظم اتفاق افتاد .در حالیکه وقتی خدا گفت مرد پدر و مادر خود را ترک م 
یشوند،منظورشازترککردناینبودکهزنوشوهربرایهمدیگردر
یپیونددوآندوباهمیکیم 
م
یکنند.تقدمدرمقابلهمهچیزوهمهکسبجزخدا.پیوستنحکایتاز
همۀابعادوقلباًتقدمپیدام 
ابدی بودنحالترابطهاستواینکهاینتقدّمبایدهمیشگی باشدنهفقطاوایلازدواجکهبرای هم
تازگی دارند .این وفاداری زن و شوهر در جسم و جان است که هر یک نفع دیگری را اول قرار
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یآید.خالصهاینکه
یدهدوآنوقتیکیشدنکههدفخدابرایآنرابطهاستخودبخودبوجودم 
م
یافتدکهروشخداواصولتعالیماستاددرازدواج
یکی شدنحقیقی دوتن،تنهادرصورتی اتفاقم 
ابد .
آنهارعایتشده،ادامهی 
یکنندکهآن
یکردکهدرفرهنگانسانها،همۀزوجهاازدواجشانراباایندیدشروعم 
آنّافکرم 
یکنندکهباگرفتنورقۀعقدنامه،زنو
دهآلخواهدبود.ونهفقطآنزوج،بلکههمهفکرم 
ازدواجیای 
شوهردرهمۀچموخمهایازدواجمهارتپیداخواهندکرد.بااینعقیدهنهتنهاتوجهدیگرانمرتب
یشوندیانه ،بلکهخودزنو
ازدواجآنهاستتامثلتماشاگرمسابقهای ببینندکهآنهاموفقم 

روی 
تکاملگراییهمداشته

شوهرهمازخودشانانتظارکاملیتوموفقیترادارند،بخصوصاگرشخصی
ست،عقدنامه

باشند.درحالیکهدرستمثلگرفتنتصدیقرانندگی کهنشانۀماهربودندررانندگی نی
همفقطجوازیستبرای شروعزندگی مشترکدرزیریکسقفوباضعفهای کوچکوبزرگ.و
وهآوردنهای جسمانی و

نودرسگرفتنازآنهاوکمکممی

تجربههای تلخوشیری
شروعیستبرای  
دهال.البتهاگرآنهادروفاداریباهمبمانندوهر
روحانیوپیشرفتندرراهبدستآوردنازدواجیای 
یکدیگریرااولقراردهد .
یزدبهاوگفتاستاد،فصلپشت
یکروززیباورنگارنگپاییزی وقتی آنّادرپارکبااستادقدمم 
دهامکهچطوردرزندگی درختهاهمیشهیک
نپارکباهمقدمزدهایمومندی 

فصلمنوتودرای
وهاندوزمانیخُشکند.برگهایآنهااز
فصلنیستوزمانیهستکهآنهاشکوفهدارند،زمانیپرازمی 
یآیداصالًحیاتیدرآنهانیست،باز
یشودوحتیوقتیبنظرم 
سبزبهزردوقرمزورنگارنگتبدیلم 
بهاری دیگر برای آنها وجود دارد .استاد گفت درست است ،وقتی در سختیها ،سرماها ،و خشکیها
یتوانازآن
یتواننهتنهازمستانراتحملکرد،بلکهحتی م 
مطمئنباشیمکهبهاری درپیشاست،م 
لذتهمبردوآنراقسمتی اززندگی دانستهبهفوایدآننگاهکرد.آنّاداشتبهبرگهای زردوقرمز
یبینیاستادهیچیکازاینبرگهابخودیخودبیعیبنیستند،
یکردوگفتم 
درختهاازنزدیکنگاهم 
یکرد کهعدماتحادوعدم
یسازند.اینراگفتچونفکرم 
اماباهمچهمنظرۀعجیبوزیبایی رام 
امیدبهبهاری نو،آنچیزی بودکهدراوودرابی بخاطرکاملطلبیشانوجودداشتوبااستاددریک
یدانستکهدیدآنهااززندگیشانبیشازاینکه
یفهمید،چونم 
خطنبودند.استادحرفآنّاراخوبم 
یشدیعنیدیگر
یبودواگرزردم 
شبیهآندرختانباشد،شبیهبهدرختکاجبودکهبایدهمیشهسبزم 
یگردید .
بهاریبرایشنبودوبایدقطعم 
یشناسد ،به او ایمان
استاد گفته بود که ازدواج مثل ایمان به خداست،یعنی کسی که خدا را م 
یکندوحاضرنیستروزیاساعتی بدوناو
شود،دررابطهاشبااورشدم 

یآوردوبااویکی م 
ی
م
باشد.دلیلاینوفاداری درواقعثباتوفاداری خداستکهنهتنهاجانشراداد،اطمینانبهدوست
یدهد.ازدواجهمبرایایجادچنیناطمینانوقوتقلبیستکهدونفربه
داشتنشرادائمابهماتذکّرم 
همتعهدبدهندکهتاابدباهمباشند،ولیاینروزهاچونطالقزیادشدهاستاطمینانبهاینتعهد
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لکارزنوشوهرسختترازقبل

یآید.بههمیندلی
همبرای طرفینبقوتوپایداری سابقبنظرنم 
شدهاست،چونعالوهبر تعهدازدواجبایدمرتباًبایادآوری اینکههیچکسوهیچچیزبرای آنها
مهمترازهمسرشاننیست،همدیگررادراینتعهدتقویتکنندتامحیططالقزاروی ازدواجآنها
یکردندبابستن
یکردند،بلکهفکرم 
یکردکهاووابینهتنهادراینبارهسعینم 
اثرینگذارد.آنّافکرم 
قرارداد ازدواج کارشان تمام شده و حتی بجای کلمات و اعمال اطمینان بخش نسبت به یکدیگر،
یکردندو
یزدندوهمدیگررابهطالقتهدیدم 
برعکسهرباردردعواهاازطالقوجدایی حرفم 
یتواندآنهاراازهم
یکردندکهچونبراساسورقۀازدواج،زنوشوهرهستندایندعواهانم 
فکرم 
یدانستند،غافلازاینکهبا
جداکند.شایدهمگاهی بگفتۀمردمشهرشانایندعواهارانمکزندگی م 
مسوختهرابدستخودخاموش

همیندعواهاآبآرامآرامبهپایۀازدواجشانرخنهکردهاینفتیلۀنی
یکردند.چوندرشخصیتآنهاهنوزچیزیازدنیابودکهمغایرباشخصیتاستادبود،استادیکهنی
م
مان17،14:اشعیاء42،3:
یکرد.امثالسلی 
یشکستوفتیلۀنیمسوختهراخاموشنم 
خردشدهرانم 
متی12 21:
درخانوادهاشبهعجولبودنمعروفبود،چونهمۀکارهایشراباحداکثرسرعتی

آنّادربچگی
یآوردتابهدیگرانهمکمککندواینظاهراًعجول
یدادوتازهوقتزیادم 
یتوانستانجامم 
کهم 
یگشت ،او صبحانه
یآمد .مثالً هر روز صبح وقتی هنوز خواهرش دنبال جورابهایش م 
بودن بنظر م 
خورده،یکقازی (ساندویچ)همبرای خواهرشدرستکردهودمدرحاضروآمادهبرای رفتنبه
یدانستبلکهفِرزوزبروزرنگبودن.هرچندکهگاهگاهی
مدرسهبود.آنّااینراعجولبودننم 
یآمدومیوۀخرابببارمیآورد،اماتخمی ازصبرهماز
عجولبودنوبی صبری همبهسراغشم 
بچگی دردرونشبودکهبعدازورودبهشهرمحبتشروعبهرشدکرد.عزیزجون،مادربزرگآنّا،
یرفت،تااز
یکردکهوقتیاوکمترازدوسالداشتوچهاردستوپاوافتانوخیزانراهم 
تعریفم 
ینشست.اودر
یرسانیدوزیرتنهادرختگالبی حیاطم 
یشدندخودرابهحیاطخانهم 
اوغافلم 
یرسانیدوقسمتضربه
ینشستتایکگالبی بیفتد.آنوقتخودشرابهآنم 
آنجاآنقدرباصبرم 
یمکید.ازآنموقعسالهاگذشتهبودو
یکردوم 
خوردهولهشدهاشراباانگشتکوچکشسوراخم 

یگویند هشتاد
آنّا هنوز از صبر یک بچۀ کوچک برای رفع نیازش از طرف خداوند متعجب بود .م 
یتوان
لهای م 
یگیرد ،اما به چه وسی 
درصد شخصیت یک بچه در دو سال اول زندگیش شکل م 
شخصیتیکنفرراارزیابی کرد؟بغیرازصبرکهدررابطهباوقتونحوۀگذراندنآناست،مسلماً
یباشد،طرزاستفادۀاوازپولشاست.آنّابیادمیآوردکهدر
چیزدیگریکهنشاندهندۀشخصیتفردم 
بچگی خواهرشازداستانپینوکیویادگرفتهبودکهپولهای خودراچهسکهوچهاسکناسخاک
یکرد،کتاب،تمبر
یدادتازیادشوند،امااوپولشراصرفسهچیزم 
یکردوهرروزآنهاراآبم 
م
پستی برای نوشتننامهبهدوستانش،وخریدتنقالتی مثلبادامزمینی کهخواهرومادرشدوست
یرفتندکهبهمسافتدواتوبوسازمنزلشانبود.در
داشتند.اووخواهرشدرشهرشانبهمدرسهایم 
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یشد،آنجا
یاشبهاندازۀکافیجمعم 
یایبودکهآنّاهروقتپولتوجیب 
ایستگاهبیندواتوبوسقناد 
یرسیدآنرابه
یخریدتاخواهرومادرشراخوشحالکند.وقتی بهخانهم 
پیادهشدهوبادامزمینی م 
یشمتوپسرمن
یگفتبیامامانبازیکنیم،منمامانم 
یدادوبهاوم 
خواهرشکهازاوبزرگتربودم 
یگفتمنحاضربودم
بشو.آخردرشهرآنّاپسرداشتنخیلیمهمبودبطوریکهدخترعمۀآنّاهمیشهم 
یگفتکاشاوهمپسرمیبود.این
شلوچالقوکوربودم،اماپسربودم.خواهرآنّاهمهمیشهم 
یمعنی بودچونهرچنددوستداشتمثلپسرهابلوزوشلواربپوشدومثلآنهااز
حرفبرای آنّاب 
یپوشیدویاخیاطی و
درو دیوارودرختباالبرود ،اماارزشخودرا هموقتیکهبلوزودامنم 
یدانست.بااینوجودبخاطرخواستخواهرشواینکهفرهنگیکه
یکردازپسرهاکمترنم 
گلدوزیم 
یخواستپسر داشتهباشدتامثل
آنّادرآنبزرگشدهبوددر افکاراودستباالراداشتواوم 
یکرد.خوبآخه،وقتیآنّا
خودشمقامدومرانداشتهباشد،دربازیهایشانهمیشهاوراپسرشصدام 
بعنواندختردومخانوادهبدنیاآمدپدربزرگشحتی برای تبریکگفتنهمبدیدناوومادرشنیامد
ۀخانوادههای شهرشان

کپسررابهخانوادهاشداشت.درخانوادۀآنّاهممثلبقی

چونانتظارورودی
پسرها آزادی و ارزش باالتری داشتند و این مطلب آنقدر عادی بود که حتی پدر و مادرها سعی
یهای
یگفتند :آخه اون پسره! آنّا که اسمهای مختلف با معن 
یکردند آنرا مخفی کنند و همیشه م 
نم 
مختلفمثلصخره،گنج،شراب عسلومادرداشت،معنی مادربرایشازاهمیتخاصی برخوردار
بودچونازبچگی دوستداشتبرای همهنقشمادرراداشتهباشدحتی برای کسانی کهازخودش
یکرد بطوریکه گاهی این خصوصیت باعث
بزرگتر بودند .او نسبت به همه احساس مسئولیت م 
یشد .
دردسرشوباعثبرداشتاشتباهدیگرانم 
یدانست،چون
آنّابعدهاهمدررابطهباشوهرشتاحدیمرزموقعیتخودرادرمقامیکزننم 
یدانست که روش شهر خودش که کاظم و ابی اصرار داشتند آنرا به او بقبوالنند درست نبود و
م
یآورد.
حرفهاییمثلمنزنذلیلنیستمویاتوزنیوبایدجایخودترابدانی،خوناورابجوشم 
یپسندیدولیبهرحالباورکردهبود
ونتیجۀروشمعکوسوافراطیشهرفرنگراهمدیدهبودونم 
کهدرهیچجای دنیاحقوقاومساوی حقوقیکمردنیست.درشهرفرنگاینمساوی بودنحقوق
یشد.بهمین
یگفتنداینحقوقرعایتنم 
درجامعهبیشترمطرحبودهرچندکهعمالًآنقدرهاهمکهم 
یخواستند
دندوزنوشوهرهادردعواهاهریکم 

دلیلدرآنجاهمبسیاریازمردمدراینبارهگیجبو
رئیسبودنخودرابههمدیگرثابتکنندوبجای یکنیروی دستباالدردعواهاکهدرشهرآنّا
مرسومبود،حاالدوتانیروی دستباالدرکاربودواگردرشهراوباوجودظلموکنترلآندست
یکشید.
باال،باالَخرهآرامشبعدازطوفانی وجودداشت،درشهرفرنگطوفانبهجدایی وطالقم 
یگفت هم از ظلم متنفر است و هم از طالق .مالکی 2 11:و کولسیان
یدلیل نبود که استاد م 
پس ب 
318:،21-آنّابهایننتیجهرسیدکهبایدروشخودرادرزیرتعلیماستادپیداکند.روشی کهبستهبه
یک شهر و فرهنگ آن نداشته باشد و حتی بستگی به زمان بخصوصی نداشته باشد ،بلکه همیشه
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جهاشدرستبودهوتساوی زنومردنهدرداشتندودستباال،بلکهدرداشتندودستپایین
نتی 
باشد .و این تساوی در قرار گرفتن صحیح در محل مسئولیتها و انجام آنها باشد و در وفاداری به
یکدیگروبااحترامبهارزشهاییکدیگرهرروزشکوفاتروپربارترگردد .
یکردنداوقاتی
یگرفتندوسعی م 
یکردند.ساعتهادرکالسهای استادتعلیمم 
ابی وآنّاسختکارم 
االاقلکمکمآنهاراتمرینکنند.آنقدرخدمت

راکهدرکالسنبودندبهانجامآنتعالیمبپردازندوی
یکردکهمحبتخودرابا
کردنبهاستادبرای ابی مهمبودکهبسیاری مواقعازکالسهای اوغیبتم 
یدادباابیوقتبگذارندودربارۀدرسهاصحبت
خدمتبهشاگرداندیگرنشانبدهد.اماآنّاترجیحم 
نکهتکتکبااستادوقتبگذارند،هردوپیشاوبروند

وتبادلنظرکنند.اودوستداشتکهبجایای
یگرفتندوشب
رند.کمکمآنهادراینکالسهادربارۀ حکمتیادم 

وازاودربارۀ یکی شدنیادبگی
یدادکهچطورمحبتکنندومحبتحقیقیرابشناسند
شعرداشتند.استادبهآنهاغزلهایعاشقانهیادم 
یگفتکهبایددربدیمثلیکبچهباشندودرنیکوییمثلیک
تاگولمحبتکاذبرانخورند.اوم 
ستند،بلکهمکمل.خداسادهدالنراباحکمتش

یگفتحکمتو سادهدلی مغایرهم نی
بالغ.و بازم 
یبخشد
یطلبند،دروقتنیازحکمتموردنیازرابهآنهام 
یکندووقتیکهازاوحکمتم 
محافظتم 
وآنهاراسرزنشنمیکند.دراینکالسهااستادباآنهاازنتایجعشقحقیقی وابدی بودنآنحرف
یگفتکهعشقحتی ازایمانوامیدهمباارزشتراست.رسالۀ اولقرنتیان13،13:چون
یزد.اوم 
م
یتوانندعشقرابوجودبیاورند.اوبه
یآورد،اماامیدوایماننم 
عشقاستکهامیدوایمانرابوجودم 
راخاموشکند.غزلغزلها8،1:و

یتواندآتشمحبتحقیقی 
یدادکهحتی سردی مرگنم 
آنهایادم 
محبتآمیزوپرازتشویقوتعلیموهدایتبرای

ست.استادخودشهرصبحنامهای

چنینعشقیابدی
یکردند.بعضیروی
یخواندندوبعضیآنراحفظم 
یداد،بعضیآنرام 
آنروزبههریکازشاگردانشم 
یگذشتندتابهکارهای
یکردندوبعضی ازروی آنباسرعتم 
هرجملهوروی هرکلمۀآنتفکرم 
یکردووقتیکسیدرموقعیت
یآمدنگاهم 
روزمرهشانبرسند.استادبدقتاینروشهاراکهازدلبرم 

یبردوآنبرایاومثلهدیهایبودکه
یبردعمیقاًلذتم 
ازنامهاشرابکارم 

اجملهای

درستکلمهی
نقرهایبرایشزیبابودند .
بهایطالییدرظرفی 
یگفتمثلسی 
خودشم 
یرفتندوبسیاری ازاوقاتانجامآنهارا
یهاوبلندیهای زیادجلوم 
آنّاوابی دراینتعالیمباپست 
یشدندو
یدیدند.آنهادربیندرسهاکنفرانسهاییهمداشتندکهدرآنهاشاگردانباهمجمعم 
دشوارم 
یکردند.روزیدریکیازاینکنفرانسهاآنّاوابی
ازآنچهعمالًیادگرفتهبودندبرایهمدیگرتعریفم 
یزدند .از اول ازدواجشان ،آنها خودآگاه و
بر سر موضوعی حرفشان شد و دیگر با هم حرف نم 
یکردند.البتهدلیل
ناخودآگاهازاینسالحدفاعی یعنی سکوتکهدردنیایادگرفته بودنداستفادهم 
اصلیآنبرایآنّااینبودکهاوباوجودیکهمنطققویوتشخیصروحانیبالغیداشت،اماآنقدراز
یگذردبامالیمتبه
یدانستچطورآنچهدرفکرشم 
یتوانستونم 
یشدکهنم 
دستابی عصبانی م 
یدیدکهسکوتکندوکنارهبگیردتابیشترصدمهنخورد.امابیشتراوقاتدلیل
زبانبیاوردوآسانترم 
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اصلیسکوتبرایابیکهاوهمتشخیصروحانیبالغیداشتدوچیزبود،بلکهسهچیز.یکیاینکه
یخواستدر
یاعتمادیهایاوبودهونم 
یدانستکهشروعبحثازاووبدلیلب 
بیشتراوقاتتهقلبشم 
یدانستچطوردیدگاهخودراباصلحو
صحبتمجبوربهاعترافوتوبهشود.دوماینکهمثلآنّانم 
محبتبیانکندوسوماینکهازتجربیاتقبلیادگرفتهبودکهدیریازودآنّابخاطربرقراریصلحدر
یکندوباشوخیومعذرتخواهیآشتیخواهدکرد.غافلازاینکه
خانوادهموضوعراماستمالیم 

حتیاگرظاهراًاینکارآنّابنفعاوبود،امادرطیزماندردهایزیادیرابرایهردویآنهاببارآورد.
کمکمبهروزها،
یکشید،ولی  
در ابتدای ازدواج اینقهرو سکوتهایکی دو ساعتبیشترطول نم 
هفتهها،ماهها،وحتی به سالکشیدهشدو درست مثل معتادی کهحساسیتشرابهموادمخدراز

یدادند.درددیگریکهاینروش
دهدآنهاهمکمکمحساسیتخودرابهسکوتازدستم 

دستم 
ی
یهابحقوازتهدلنبودند،چیزی بهبهتر
برای آنهاایجادکردهبوداینبودکهچونمعذرتخواه 
یشدندکهبرایآنهاعذرخواهیمعنیخودراازدستبدهد
شدوبرعکسکمکمباعثم 

عوضنم 
ی
یکردوبه
د،عذرخواهی آنّاراهمقبولنم 

ازبهعذرخواهی میدی

وابی کهازطرفخودشبندرتنی
یشد سکوت را
صالحدید خود و در زمان خودش بسته به نیاز و یا هر وقت از سکوت خسته م 
یشکست،درحالیکهتلخی نبخشیدن،عادالنهیاناعادالنهجای خودرادرقلبشبیشتروبیشترباز
م
کرد.هررابطهای بهداشتی داردکهگاهگاهی الزمبهگردگیری آناستوالزماستبطورمرتب

م
ی
یتوانستند هر بار ،وقتی آشتی
انجام گیرد ،اما الزم نیست که دردناک باشد .آنّا و ابی هم الاقل م 
آنموضوعصحبتکردهراهحلی برای آنپیداکنند،اماایناتفاقعملی

متدربارۀ 

یکردند،بامالی
م
یآمددوبارهابیازروشسکوتوگاهیخشونت
نبودچونهربارکهاسمآنموضوعدعوابهمیانم 

یانجامیدو
یاحترامی متقابلوکلماتسردوخرابکنندۀ روابطم 
یکردوبیشتراوقاتبهب 
استفادهم 
نزن
دهآلایناستکههمیشهبی 
یکردکهزندگیای 
یشدند.آنّافکرم 
مسائلحلنشدهرویهمانبارم 
نازدواجهافقطپنجاهدرصد

آلتری
ده 
وشوهرصلحوتفاهمباشد،امابخاطرانسانبودنما،حتیدرای 
یشوند.امانکتهدرایناستکه
بحثهاودعواهاایجادم 
تفاهموجودداردومطمئناًدرهرازدواجی  
یگفت،باحسنتدبیر
چنانکهسلیمانکهمعروفبهبرقرارکنندۀصلحودارای حکمتبسیاربودم 
جنگکنید.امثالسلیمان21،18:واینچیزی بودکهدردعواهای ابی وآنّاوجودنداشت.چیزی که
یپرسیدکهآیاتوواقعا
یشدگاهیابیازاوم 
برایآنّاقابلدرکنبوداینبودکهوقتیروابطشانبهترم 
اگرذرهای درفکرابی شکبهحسنتدبیرویا

یکردکهحتی 
یکنی منشریرهستم؟آنّافکرم 
فکرم 
یخواهدازکسیمثلاستادکمکبگیرد.واگرسؤالاوبخاطرشکبه
عدالتشوجوددارد،پسچرانم 
یهایابی
یرغمآنچهگاهیبعلتعصبانیتشازبیعدالت 
افکارآنّادربارۀاوست،آنّاکهفکرمیکردعل 
تخودرابارهابهاوثابتکردهبود.چوناونهتنهاابی راشریر

ازدهانشخارجمیشد،حسننی
یکردوحتی سالهابخاطرابی باآنهاقطع
یدانستبلکهدرمقابلمخالفانازدواجشانازاودفاعم 
نم 
یانداخت،آیاواقعاًازدواجآنهاازخدا
نشکهاکمکمآنّاراهمبهشکم 

رابطهکردهبود.بهرحالای
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یآمدکهابی قبلازازدواجبهاوگفتهبودکهتعمیدروحگرفتهاست،چوناهمیت
بود؟ویادشم 
یدانستکهبرایآنّاعدمصحتآننبودکهدرجۀاولاهمیترا
یدانستولینم 
خاصآنرابرایآنّام 
یگفت .به این ترتیب در تمام مدت
داشت بلکه عدم صداقت ابی بود که به شکها خوش آمد م 
یکردندازشیطاناستوالبته
یکردنداینازدواجازخداستویکروزفکرم 
ازدواجشانیکروزفکرم 
یزد.آنهاهمیشهآرزوداشتندکه
شیطانهمچهمستقیماًوچهازطریقدیگرانبهاینافکارشاندامنم 
بهازدواجشانایمانداشتهباشندچوناستادبهآنهایاددادهبودکهشکاکگماننکندکهچیزیازخدا
دریافتخواهدکرد .
آنّازنمسئولوپرکاری بودوسعی میکردبهتنهایی همهچیزرادرخانهوخانوادهودرکارش
به بهترین نحوی انجام دهد ،غافل از اینکه با شریک نکردن همسرش در حل مشکالت در واقع
یدادکهنیازی بهوجوداونیستوبدوناوهمهمهچیزبخوبی
ناخواستهبهاواینپیغاماشتباهرام 
یخواستشوهرشدرتمامجزئیاتزندگی بااوهمکاروشریک
یرود.درحالیکهاوعمیقاًم 
پیشم 
یشدکهابیوقتی راکهبایدصرف
باشدوزندگیشانرارهبریکند.بهرحالاینپیغاماشتباهباعثم 
یکردوهمیشهدرحالکارکردندر
یشد،صرفکارهایدیگرم 
برطرفکردننیازهایآنّاوبچههام 
خارجازخانهبود.ازآنجایی کهتقسیمکاردرخانوادهدربینآنهادرستنبودودرنتیجهباوجود
یکرد که متعلق به این خانواده
یداد ،گاهگاهی ابی نه تنهااحساس م 
سعی زیادنتیجۀ مطلوب را نم 
یکردکهاستادهماورارهاکردهاستودیگربفکراونیست.بارهابهعقبوبه
نیست،بلکهفکرم 
یطلبید و بعد از مدتی دوباره به خانه
یگشت و در آنجا سرگردان ارادۀ خدا را م 
شهر قبلیش بر م 
یداندچندمینباربرگشت،اینبارهمهچیز
یگشت.باالَخرهابی وقتی بعدازسالهاوبرای خدام 
برم 

یداشت،حاالدیگرآنّافکر
عوضشدهبود.حتیاگرطبقگفتۀاستادآنّابایدهفتهفتادباربخششم 
یدیدکهاینباردیگرنهمسئلۀبخششونه
یکردکهکفگیربهتهدیگبخشِشَشخوردهبود.تازه،اوم 
م
یدانستکهچرا
جوابمثبتشبرای ادامۀزندگی مشترکشانکافی بود.بقولشهرفرنگیهااینبارآنّام 
یدانستکهازاول،
ابی همیشهیکدالرکممیآوردویکدقیقهدیربود.اشعیاء28،21:اودیگرم 
ازدواج آنهااز انسانبودهنهازخداواعتمادآنهابه انسان بوده نهبهخدا.بله،شاگرداناستادهم
یتوانند در انتخاب همسر اشتباه کنند اگر از اول عجله کرده ارادۀ او را در این انتخاب نطلبند و
م
توانندهردوسرسپردهوزیرتعلیماستادباشند،اماتصمیمشاندرمواردی منجملهدرازدواجبا

م
ی
یآورندچوندرآنتصمیمشانازاولانتخاب
وههای درستببارنم 
تأییداونباشد.آنوقتاستکهمی 
یکندو
کردندکهخارجازمحدودهایبروندکهخداگفتهبودفقطدرپشتصحنۀآنمحدودهعملم 

یآوَرَد .
هماهنگیالزمرابوجودم 
یخواستبهعهد
آنّاقبالًازیکی نبودنباکاظمدردکشیدهبود.اماتاجایی کهقدرتداشتم 
یخواستبالباسسفیدکفن
خودوفاداربماندوبقولمعروفبالباسسفیدعروسی آمدهبودوم 
بیرونبرود.غافلازاینکهسعیاوبهتنهاییبرایاینمقصودکافینبود.اماخداوقتیدرداورادراین
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وفاداریدید،اوراازمرگچندجانبهجسمانیوروحانینجاتدادوازشهرشبهجایامنیبیرون
آورد.جایی کهکاظمحاضربهرفتنبهآنجانشد،حتی بهقیمتدوری اززنوفرزندانشواینهم
برایآنّاتأییدیبودبراینکهاووکاظمازاولیکینبودند .
یشد.اوحقیقتاً بدنبال
یگذشتآنّابیشترمتوجۀاهمیتیکی شدنزنوشوهرم 
هرچهزمانم 
یکی شدنباشوهرشبود.ابی هموضعیتمشابهی داشتبااینتفاوتکهمثلبسیاری ازمردهای
یرفت
همشهریشیکیشدنبرایاوبیشترجنبهجسمانیداشت.بههمیندلیلنزداستادبرایکمکم 
ولی حاضرنبودباآنّایعنی نصفۀ دیگرشنزداوبرودتامشکلشانحلشود.آخهوابستگیهای عاطفی
یشد.مثالًیکی ازاین
اوبهگذشتهاسارتهایی برای اوایجادکردهبودکهمانعیکی شدناوباآنّام 
یآمدوآنّاراازآنهاآگاهو
اسارتهایشاینبودکهبعضی ازمسائلزندگی برای اوشخصی بحسابم 
یدانست .
یکرد.حالآنکهخودشهمراهمبارزۀصحیحباآنهارانم 
داخلآنهانم 
وپرتوقعبودنآنهاباعثشدکهقهرادامهیابدوبااینکهدر
بهرحالدرآنکنفرانسخودخواهی 


یزدند.اینروشدرزندگی قبلی آنها
کدرگوشهای نشستهوباهمحرفنم 

جمعبودندولی هری
آسانتربودچوندرشهرمحبتنبودند،امادراینشهرآنهمدر کنفرانس؟اینسکوتمثلکاردی در
زخوباست.چونبهرحالآنهابرای

یکردندنشانبدهندهمهچی
قلبشانبودوباتمامقواسعی م 
یدانندکهشمامریدمنهستیدکههمدیگررامحبت
یگفتازاینمردمم 
یهاالگوبودند.استادم 
خی ل 
یگفتکههمسایۀخودرانهفقط
اء11،1:اوهمچنینم 
،ولوقا11 27:واشعی 

وحنا1331-34:
کنید.ی 
مثلخودبلکهمثلمنمحبتکنید.چهکسی همسایهترازهمسراستوچهمحبتیباالتروکاملتراز
نشانهایازمریداستادبودننبود.استادی
محبتیستکهاستادبهمادارد؟وقطعاًاینخاموشیآنّاوابی 
یداد"ملعونبادکسیکههمسایۀخودرادرپنهانی بزند(ظلمکند)وتمامی قوم
کهپدرشتعلیمم 
ه27،24:نظراستاداینبودکهزنوشوهرهامواظبباشندباچهکسی خواستهیا
بگویندآمین ".تثنی 
یسازندتابهترینآنهامتعلقبههمسرشان(نهفقط
سازندوچهنوعخاطرهای م 

ناخواستهخاطرهم 
ی
نزدیکترینهمسایه،بلکهنیمۀدیگرخودشان)باشد.ابی گاهی اوقاتبهدیگرانآنّارانیمۀبهترخود
معرفیمیکرد،درحالیکهایننهبیانعقیدۀواقعیاوبلکهبیانآرزویشبود .
وقتنهاربودوآنّادراطاقمنتظربودکهابیبیایدوباهمبهرستورانکنفرانسبروندکهخوابش
برد .ابی هم که از این توقع آنّا خبری نداشت ،خودش تنها به سالن غذاخوری رفته بود .وقت
یرفت
یگذشتوآنّادررؤیادیدکهازابی خبری نشد،خودشازاطاقبیرونرفت.همانطورکهم 
م
در افکارخودغرقوبشدتازدستابی عصبانی بودکه داخلرستورانشدورفتپشت صف
یشناخت.مدتی کهدرصفجلو
یکردندواوهیچکسرانم 
ایستادکهغذابگیرد.همهبهاونگاهم 
آمدهاید؟آنّانگاهیبه
رفت،مردیپیشاوآمدوبهاوگفت:خانمشمامطمئنهستیدکهجایدرستی 
اطرافشکردومتوجهشدکهبهرستوراناشتباهواردشدهاستوبهآنمردگفت:مثلاینکهاشتباه
کردم.منبایدبهرستورانباالی تپهبروم.مردنگاهی بهاوکردوگفت:کدامرستوران؟اجازهبدهید
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یکردواینکهاوهمحتماًبایدبیایدوآنجاغذا
شمارابرسانم.درراهآنّاازغذاهایرستورانتعریفم 
بخورد.گفتکهشوهرشمنتظراوستوبایدهرچهزودترخودشرابهآنجابرساندوگرنهنگراناو
یآمدکهبهمقصدرسیدند.واردساختمانی شدند.از
خواهدشد.آنهاازچندکوچهگذشتندوبنظرم 
کراهروگذشتندوازپلههاباالرفتند،ولیرستورانیدرکارنبود.بلهآنّاگمشدهبود.آنهمدر

داخلی
زمانواوبهعقببرگشتهبود.یادشآمدکهچندباردیگرهمکهدردعواهایشباابیخودشمقصر
یآوردکهچطورراهشراپیداکردهبود.آنّاباخجالتاز
بود،ایناتفاقبرایشافتادهبودولیبخاطرنم 
یتوانستهمۀ ماجرارابرای اوتعریفکند،فقطبهاوگفتکه
آنمردخداحافظی کردوچوننم 
یشد.دلشبرای ابی تنگ
داکند.کمکمشبم 

اشتباهکردهاستواحتیاجداردتنهاباشدتاراهراپی
شدهبود.چقدرپشیمانبودکهبااودعواکردهبودکهیکدفعهچشمشبهدرکوچکی افتاد.درراباز
یشدالی چشمهایشرابازکردو
کردوداخلشد.بلهرستورانباالی تپهبود.آنّادرحالیکهبیدارم 
یشداولینفکرش
یادشآمدکهباابیقهراست.ایندیگرعادتهرروزاوشدهبود.هروقتبیدارم 
یشد.با
اینبودکهباابی قهراستیاآشتی وبستهبهجواباینسؤال،روزاوبدیاخوبشروعم 
پشیمانیدویدوابیراکهسرشامبودپیداکردوازاومعذرتخواستوآشتیکردندبدوناینکهدر
بارۀ موضوعآندعواحرفی بزنند.آنهاموقتاًآشتی کردندتادعوای بعدی وعصبانیتبعدی وبلهبار
دیگر بردن یکدیگر بر سر پل سراط و باز شدن نامۀ اعمال و باز بهم گفتن اینکه بخاطر استاد و
یخواست .
وفاداریبهاودرازدواجباهممیمانند.غافلازاینکهاستادوفاداریمذهبیآنهارانم 
یتواندیکنوعراستی
یکردهرچندکهطالقگناهاست،ولیدرعینحالدادنطالقنامهم 
آنّافکرم 
باشدچوناودیدهبودکهدربعضیازازدواجهازنوشوهرسالهازیریکسقفزندگیمیکردندولی
بعللمختلفدوزندگی کامالًجداگانهوتوأمباریاودروغداشتندکهاینبخاطرترسازمردمو
یگفتازظلممتنفر
یگفتازطالقمتنفراستوبیشترازآنم 
ترسازتنهایی بود.استادهمیشهم 
یدانستکهدنیای روابطودنیای نادیدنی هممثلدنیای دیدنی براساسقوانینی ثبت
است.چوناوم 
د،وعصای غضبشزایلخواهدشد.

یکنند.مثالًاینکههرکهظلمبکاردبالخواهددروی
شدهعمل م 
22،8:استادازطالقبعنوانیکبالمتنفربودچونهرچندکهاوحتی برای تنبیهظالم
مان 
امثالسلی 
یکردظالمدستازظلمخودبکشدتابالرانبیندوبخاطرعصبانیتشعصاو
خشنودنبودوآرزوم 
اقتدار خود را در خانواده از دست ندهد ،اما برای او بالی طالق تنفرانگیز بود چون آن بال فقط
یسوزانید .اماهیچوقت
ی شدو آتش آنهمۀخانوادهوظالمومظلومراباهمم 
گریبانگیرظالم نم 
یرود،بلکهاوهرکسراجداگانه
قدرت،عدالت،وفیضخدازیرکنترلظالموخرابی اعمالاونم 
یکندوبرحسبقلبشسرنوشتاوراهدایتمی کند.بعالوهاوحتی راضی بهضررظالم
داوری م 
گرداند.جامعه7،7:وقتی استاددربارۀطالق

یداندکهظلم،مردحکیمراجاهلم 
ی
همنیستچونم 
د،بهاوطالقنامهای

یخواهی
یگفتکهاگرهمسرتانرا(بعلتخیانتوعدموفاداری)نم 
یدادم 
درسم 
یداد.ارمیا
کرد،بلکهآنرابهظلمدررابطههاترجیحم 

24،1:نهاینکهاوطالقراتأییدم 
ی
ه 
بدهید.تثنی 
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یداردو
،عقدنامهای کهبعلتهای اشتباهمعتبرنگاهداشتهشود،درواقعدونفررادراسارتنگهم 

3:8
یشود.ظلمی کهنهآنّاونهابی هیچکدام
باعثظلموگناهنسبتبهیکدیگروبقیۀاعضای خانوادهم 
یکردکه
یآمدآنهارابیشترتحریکم 
وههایخرابیکهببارم 
وجودآنراازطرفخودباورنداشتندومی 
یکرد.آنّا
انگشتاتهامبسویهمدیگردرازکنندوبازظلمبنوعدیگریراهخودرادررابطۀآنهاپیدام 
کردکهانسانهامنجملهزنوشوهرهابرایهمدیگرمثلآیینههستند.هرچهآیینهتمییزترباشد

فکرم 
ی
یرودکهدرصدددرستکردنخودبرآید.
یبیندواحتمالبیشتریم 
طرفمقابلعیبهایخودرابهترم 
یکردبرایهمینبودکهاستادگفتهبوددرهرمشکلیاولبایدسعیکنیدخودتانراعوض
آنافکرم 
کرده،اصالحوپاکسازی راازخودتانشروعکنید.آنوقتبرای دیگرانمثلآیینۀتمییزوشفافعمل
یایکردهباشیدویابخواهیدآنهاراکنترلکنید.وقتیدر
یکنیدبدوناینکهدرعوضکردنآنهاسع 
م
یبینیمواینتصویرنسبتبهخود
یکنیمتصویرچیزی کهروی چشماوافتادهم 
چشمکسی نگاهم 
یبینیم،آنچوببزرگی استدرچشمخودمان.پس
شیئی بسیارکوچکاست.پساگرپرکاهی م 
وقتی پرکاهی دیدیم،بایداولچوبراازچشمخودمانبیرونبیاوریمواولتمرکزمانروی خودو
یرود و راه صلح باز
بعد روی دیگری باشد .چوب که بیرون آمد ،تصویر کاه خود بخود از بین م 
یکردندوبس .
یدیدندوآنرامحکومم 
یشود.آنّاوابیفقطپرکاهرادرچشمدیگریم 
م
ونتیجهاینبودکههرچندآنهاجدانبودندولیوصلووصالیهمبجزیکورقۀکاغذکهآنهارا
یشود
یکنندکهاولسندطالقامضاءم 
یدیدند.مردمفکرم 
یکرددرزندگیشاننم 
زنوشوهراعالمم 
یشودودردلطردکردندیگری
یرود،امادرواقعاولتعهدشکستهم 
وبعدتعهدطرفینازبینم 
یکردکه
یگیرد.طالقیعنیردوقطعکردننهامضاءکردن.آنّافکرم 
یافتدوبعدطالقانجامم 
اتفاقم 
یتوانستشوکیبرایابیباشدتابهتعهدومحبتاولشبرگردد،غافلازاینکهغرور
شایدطالقنامهم 
یخواستدرزندگی ابی یااولباشدیاهیچ.اوسالها
وتعصبآنهاآنراغیرقابلبرگشتکرد.آنّام 
بهاومقاماولراندهدوخودرابهاشتباهاینطور

نتوانستخودراراضی کندکهمهمنیستاگرابی 
قانعکردهبودکهباطالقیکباردیگربهابی آزادی انتخابمیدهدتافارغازمسئولیتهاوبدوناجبار
ازدواج،باتصمیموانتخابخوداورااولقراردهد.بقولمعروف"بندمحبتتوپارهمیکنم،شاید
یآمدکهابی اینتصمیمراگرفتو دوباره
گرهخورَدوبهمنزدیکترشویم ".بعدهموقتی بنظرم 
ازدواجکردند،بعدازیکسالدوبارههمانآشبودوهمانکاسهوطالقی دیگر.آنادرستفکرمی
کردکهبایدرویمعیارهایخودبرایازدواجبایستد،اماچوناینکارراوقتیکهبایدانجاممیدادیعنی
قبلازازدواج،انجامندادهبود،بعدازازدواججای پای محکمی نداشتووقتی نمی توانستمحکم
بایستد از آخرین حربه یعنی طالق استفاده می کرد .اما آنّا هیچوقت حتی بعد از طالق ابی را از
یپذیرفت
زندگیشردوقطعنکردوبارهاوبارهابهمدتبیستسالبازگشتاورا،بهامیدتغییر،م 
گذاشتهونگهداشتهبود.ایننوعباهم

کهاینهماشتباهبودوخودودیگرانرادرابهاموسردرگمی
یداد .
بودنهمقطعاًخداراجاللنم 
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آنّا و ابی مثل اکثر مردم شهرشان در رابطه با قدردانی از آنچهدارند ،مثل قدردانی از همسر و
یکردند.آنهابجایاینکهقدرآنچهخدابهآنهادادهبود
فرزندانشان،برعکسآنچهباید،عملورفتارم 
یگرفتند ،برعکس به حرف
یدانستند و تحت تأثیر نظرات دیگران با انگیزه های نامعلوم  قرار نم 
م
یدادندوکمتربفکرنکاتمثبتوبرکاتوشکرکردنبرایآنبرکات
دیگرانبیشازاندازهاهمیتم 
یکردند و حتی بخاطر آنها زندگی
بودند .آنها روی فکر و حرف مردم بیش از آنچه بایدحساب م 
یماند
یبینندوخاطراتیکهبیادشانم 
یکردند،اماآنّابهتجربهدیدهبودکهاصوالمردمفقطحالرام 
م
یشودوبه
بالوقوعهستند.آنهابراحتی فکروعقیدشاندرموردمطلبی عوضم 
اکثراًخاطراتقری 
ر،ستارههای سینماوافرادسیاسی

یرود.چقدرمشاهی
راحتی خوبیابدخاطراتازذهنشانبیرونم 
مشهورآمدهورفتهاندودرزمانخودبتیبودندوبعدازمدتکوتاهیازذهنهامحوونابودشدند.و

یکردایکاشغرورازایندیدغلطآنهااستفادهنکردهبودوکارشانرابهطالقنکشانیدهبود
بازفکرم 
ویاوقتی کشیدفقطآنرابعنوانیکزنگخطربافروتنی قبولکردههمدیگررابخشیدهوبهفکر
یآمدند.امااینطورنشدوبخششبجایتاغروبآفتاببهسالهاکشیدودشمن
اصالحمشکالتبرم 
مجالزیادییافت. 
یآمدجزاستادهیچکسدرداورا
آنّانگاهی بهشاگردانکالسانداختوآهی کشیدچونبنظرم 
یفهمد حتی بیشتر سرگروهها که سالها زیر دست استاد بودند ،بخصوص اگر خودشان زندگی
نم 
زناشوییموفقیداشتندتمامتمرکزخودرارویمحکومکردنکسانیگذاشتهبودندکهدرطالقافتاده
یشددرک
بودند.آنهاعمقدرداستادرانهازطالقفهمیدهبودندونهدربارۀظلمی کهباعثطالقم 
یتوانستندداشتهباشنداگرآنراتجربهنکردهبودند؟درکالسکسانی بودند
صحیحی داشتند.چطورم 
تهادرستیاغلط،دیگربرای خودارزشی قائلنبودندونهدیگرامیدی به
کهبخاطراینمحکومی 
یتوانستغرور
زندگی بهترداشتند،تازهاگرهنوزدرکالسباقی ماندهبودند.اگرمردمطلقهبود،نم 
یکردند،فراموشکندواگرزن
شکستهاشرازیرپای شاگردانکههرروزهآنراخردتروخردترم 

یکرداو،ابی واستادتنها
مطلقهبوددوبرابرمطرودجامعهبودحتی درجامعۀشهرمحبت.آنّافکرم 
یدانندحقیقتاًبرآنهاچهگذشتهاستوچراچنینتصمیمی گرفتند.آنهاقضاوت
کسانی هستندکهم 
ارملزمکردنرافقطبهروحالقدسدادندواوترمیمو

اصلی رابعهدۀاستادگذاشتندودرنهایتاختی
بخششوآزادی برایشانآوردهرچندکهآخرینجدایی آنهاهیچوقتبهوصالنینجامید.وهرچند
یداد،بخششبودآنهمبخشش
ادگرفتندکهراهازدیادایمانشانکهآنهارابردنیاغلبهم 
دیراماآنهای 
د.لوقا173: 5-

یرسی
مکرّرونامحدودیکههیچوقتکفگیرشبهتهدیگنم 
یکردهرچندکهزنانظالمیدرطیتاریخبودهوهستندولیبطورکلیوبخصوصدر
آنافکرم 


یگرفتندوحتی اوخواندهبودکه
شهرآنّااینزنهابودندکهبیشترزیرشرایطفرهنگی،مظلومقرارم 
یدادکهازهرچهاردخترنوجوانحداقلیکیتحترفتارظالمانهدر
درآزادترینکشورهاآمارنشانم 

یگرفتند.سالهاپیشازاین،بدالیلمختلفطالقکمتربودوهرچندکهدر
مدرسهومحلکارقرارم 
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هیچطالقی یکنفربهتنهایی مجرمنیست،امایکی ازدالیلکمبودنطالقاینبودکهبطورکلی هر
چندزنهامظلومولی حقطالقبامردهابود.اینراهی بودکهانسانهابوسیلۀآندرصدطالقراکم
کردهبودند.امادراینزمانهبهزنهاهمحقطالقدادهشدهوازآنجاییکهزنهادرخارجازخانههم
یخواهندعالوهبراجتماعدرزندگی خصوصی خودهمزیرظلمزندگی کنند،
یکنندودیگرنم 
کارم 
یکردکهایکاشقانونی جهانی
یآورند.اماآنّاآرزوم 
یبینند،آنرابعملهمم 
وقتی چارهرادرطالقم 
یکردندوبهآنهاتعلیممی دادندتابه
وجودداشتکهمردمرابرای انتخابصحیحهمسرآمادهم 
همدیگرظلمنکردهیادبگیرندکهازحقطالقشاناستفادهنکنند .
دردوهزارسالپیش،زنانهرچنداسیروضعیفبودند،ولیاینبهآنهاقبوالندهشدهبود.برای
آنهاعادی بودکهزیردستباشندومقامدومرانسبتبهمردداشتهباشند.درآنزمانحقطالقفقط
نگونهاست.امااستادچهدرحرفوچهدرعمل
بامردهابودچنانکهدربعضی کشورهاهنوزبهمی 
برابر بودن ارزش زن و مرد را به آنها نشان داد .در مورد طالق در واقع او هماهنگ با کالم
رامحکومکرد.مرقس113:،5-متی 11:7و،8اوقبالًهمگفتهبودکهازطالق

یاشسنگدلی 
همیشگ 
یدانستکهظلماست
11و،12چوناوم 
ش1:1و 
متنفراستوازظلمهم،وحتی ازظلمبیشتر.پیدای 
یانجامد ،تنفر خود را هم از ظلم و هم از طالق ابراز کرد .مالکی 2 ،11:ولی وقتی
که به طالق م 
یتوانبههرعلتی طالقداد،جواباوتأکیدبرنیاز
مذهبیونازروی امتحانازاوپرسیدندکهآیام 
اصلی ازدواجبودکهالزمۀجلوگیری ازطالقاستوآنیکی شدنزنوشوهربود.چونبایکی
یشد .
شدنبودکهدیگرسؤالطالقدادنمطرحنم 
مگرنخواندهایدکهخالقدرابتداایشانرامردوزنآفرید.وگفتازاینجهت

بنابراینبهآنهاگفت"
مردپدرومادرخودرارهاکردهبزنخویشبپیونددوهردویکتنخواهندشد.بنابراینبعدازآن
دونیستندبلکهیکتنهستند.پسآنچهراخداپیوستانسانجدانسازد".متی11-4: 1
مخالفانکهمعنی یکی شدنرانفهمیدهبودندوفقطدرپی اینبودندکهاستادرابهتلهبیندازند،
یخواستندچون
بازدرموردطالقوجدایی جسمانی پرسیدندیعنی تأییداورابرای دادنطالقنامهم 
همازدواجوهمطالقبرای آنهافقطمذهبوقانونبودنهیکرابطه.بنابراینپرسیدندپسازبهر
امرفرمودکهزنراطالقنامهایدهندوجداکنند؟جواباستادبادیدنقلبسختآنهابود

چهموسی
11 ،1-3:و در واقع گفت که اگر یکی نیستند
که شرط اصلی و موجّه طالق را زنا بیان کرد .متی  
یتوانندجداشوند.بعبارتی مذهبیونباانگیزۀغلطوبرای امتحانکردناستادازاوپرسیدندکهآیا
م
یدیدگفتمخالفآنوآنهاگفتنداگرخدا
خداموافقطالقاستیامخالفآنواوکهدلآنهارام 
مخالفطالقاستپسچرابرایشقانونگذاشتهاست؟آنوقتاوباجوابشدرواقعتاریخرابهسه
قسمتمجزاتقسیمکرد،قبلازگناه،بعدازگناهودرزمانشریعت،ودورانفیض.قبلازگناهبر
طبقارادۀخدابرای ازدواج،زنوشوهریکی شدندوطالقی درکارنبود،امابعدازگناهدلانسانها
سختتروسختترشدوظلموطالقهابهمیانآمدوخداباشریعتعدالترابهمیانآوردوبرای
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طالققانونگذاشت.آنوقتگفتکهحالزمانزمانفیضاستکهمافوقعدالتاست،پسطالقرا
دهالازنظرخداو
محدودترونهبکلیمنعکرد.هرچندکهعدمطالقمطلقوازدواجموفق،الگویای 
انسانبودهوهست.خداکهزنومردراآفریدقدرتهاییراکهبرایانجامفرامینشالزمداشتندبهآنها
بخشید.اوبهآنهاقدرتدادتاباتصمیموارادۀخودنیازهاواحساساتدیگری رااولگذاشتهتا
یتواندباهمسر
بتوانندباهمیکیشوند.اگرزنیاشوهریاینتصمیمرانگیردورویآنکارنکندنم 
یشود .جواب استاد در واقع
خود یکی شود و فاصلۀ بین آنها کمکم با چیزها و افراد دیگر پر م 
دستورالعملی کلی بودچونحتی زناکهتنهادلیلطالقذکرشدازنظرخدافقطهمبسترشدنبا
داردکههرچهزمانجلورفتهاست،افکارگناهآلودانسانبهآن

شخصدیگرنیستوابعادزیادی 
شاخوبرگهای زیادی بخشیدهوزناراازهمبستری بهابعادوسیعتری کشانیدهاست.بلهبرای خدا
یکندچوناوراکه
یکینبودنباهمسرزناست،چنانکهخداقومشرانسبتبهخودزناکارخطابم 
شوهر و پادشاه اوست اول قرار نداده بود .خدا دوستی با دنیا را دشمنی با خودش و زنا بحساب
یگویدهرکهبهکسی نظرشهوتبیندازددردلخودبااوزناکردهاست.
عقوب4،4:وم 

یآوَرَد.ی
م
متی5 28:
مطالبکتابمقدسراقانونی وشریعتی تعلیممی دادندو

دربینشاگرداناستادهمبودندکهبعضی 
یهاپوشاندنسرزنهاویااستفادهنکردنازجواهراتووسایل
بعضی رابراساسفیض.مثآلبعض 
آرایشراقانونمی کردندویااینکهبااستنادبهکالمخداحقحرفزدنویاشبانی درکلیسارااز
یگرفتند.ویاطالقرادرهرشرایطیمنعمیکردند،اماتعجباینجاستکههیچیکازشاگردان
زنهام 
یکرددرنمی آورد.آیادرطی تاریخهیچیکازشاگرداناوبه
استادعمالًچشمخودراوقتی گناهم 
هیچ زنی با نظر شهوت نگاه نکرده بودند؟ و یا هیچ تصویر گناهآلودی در مجله ،تلویزیون ،و یا
یشدبدون اینکهچشم
ده بودند؟پسچراگاهگاهی گناه زنای آنهافاشم 
وبسایتهای مختلفندی 

یدانندکهمنظورخداایننبودکهعمالًچشمکسیدرآوردهشودو
کسیدرآوردهشود؟چونهمهم 
یکنندوفقطاستاد
فقط تأکیدبربزرگی گناهوعواقببدآنداشت.بعالوهحتی شاگردانهمگناهم 
الگوی کاملاستوبس.درواقعآنچههمدرقلباستاددرموردطالقبود،محکومکردنزنومرد
نبود،بلکهتعلیمی بودبرای شناختشخصیتخداکهبیشازهمه،ماوخیریتمارادوستداردو
یگویدباهمیکیشویدوازظلموسختدلیدوریکنیدتاازدواجتانبهطالقنینجامدوخانواده
اوم 
دانستکههرخانوادهای

ازهمنپاشدوجلوی عواقبوحشتناکطالقگرفتهشود.امااوخوبم 
ی
یدانستکههمۀزنوشوهرها
یکنند.اوم 
موقعیتمخصوصخودراداردوهمهقلباورادنبالنم 
یشوندودرازدواجتصمیمیکنفربرایجلوگیریازگناهوعواقبآنکافینیست.چه
باهمیکینم 
بسادربعضیمواردماندندرازدواجوبهظلموسختدلیادامهدادنصدمۀبیشتریازطالقدارد.بله،
جواباستادجواببهتمامابعادطالقبصورتشریعتینبود،بلکهدستورالعملی کلی بودکههرکس
باید با شناخت شخصیت خدا و در رابطه داشتن با او آنرا در زندگیش بکار ببرد .و البته همه در
______________________________________________________________________________
24

www.persianwo.org

وهایبرتراززرناب 
می 

یکنند.استادباهمهبرطبقارادۀخودوشرایط
زندگیشانبههمۀابعادطالقپینبرده،آنهاراتجربهنم 
یکرد .لوقا 4 ،27-25:البته منظور این نیست که طالق گناه استولی برای بعضی
قلب آنها رفتار م 
یهاآنرادوستدارد.نهاینطورنیست،بلکهمنظور
جایز،ویاخداازطالقمتنفراستامادرموردبعض 
ایناستکهرابطۀزنوشوهربیشازهررابطۀدیگریغیرقابلقضاوتاستوتنهاخداوندقاضی
یتواندبهصالحدیدخوددرزندگی شاگردانشعملکندویااجازه
شدانکاملاستکهم 
عادلوپی 
یگیرد،بلکهمافوقآناست.اوهمانطورکه
دهدطوفانهابیایند،چوناونهتنهادرقالبقانونقرارنم 
زهست.مرقس227:و،28درکالماستادچونتاکیدبر

صاحبسبّتاست،صاحبتمامی شریعتنی
یبینیم
یبینیممثالًنم 
دستورالعملهاینکتهبهنکتهنم 

رابطهبودونهبرشریعت،دربارۀچیزهایزیادی
کهاودربارۀدریافتشفاازطریقپزشکاندستورالعملدقیقی بدهد،اماباتوجهبهتمامکالمشو
یدانیمکههرچندبایدبرای شفابهاو
شناختشخصیتاوواینکهدرنهایتاوشفادهندهاستم 
یبینیم.چنانکه
لهای ازطرفخدام 
یکنیموآنراوسی 
توکلکنیم،امااستفادهازپزشکانراهمردنم 
یکنیم در صورتیکه مغایر با کالم خدا
همین اصل را دربارۀ انجام قوانین هر سرزمین هم رعایت م 
کندتاگمشدهایاز

یتوانداستفادهکندواستفادهم 
ی
نباشند.لُبمطلبایناستکهخداازهمهچیزم 
ل14،14:رومیان
اوگمنشودوحیات،آرامشوشادی مقدسرادردودنیابدستآوَرَد.دومسموئی 
عقوب5 14:

131:-،3ی
یای کهباعث
آنّادرازدواجباکاظموابی دنبالیکی شدنودوستی صادقانهوعمیقبود.دوست 
یشد.درزندگی برای اونهجاهومقاممهمبودونهمالومنال.اودنبالسادگی و
زندگیی آرامم 
15 ،17-15:اما او
یشد .امثال سلیمان  
آرامشی بود که فقط در یکی بودن با همسرش امکانپذیر م 
ییاشایناحساسدوستی صادقانهودوطرفهرانچشیدهبود.اوکهزنی
هیچوقتدررابطۀزناشو 
سادهدلبودهوزندگیشرابهخدادادهبود،درروابطشیادگرفتهبودکهخداحقیقتاًسادهدالنرا
یسازد.همانطورکهدرموردکاظمبطورمعجزهآسایی آنّارااز
یکندواسیرانراآزادم 
محافظتم 
شهرشانبیرونآوردهبود،درموردابی،بطورمعجزهآساییابیرابهشهرشانبرگردانید.برایآنّاتفکر
بهمحبتوکارهای خدابرای ایجادآرامشدرزندگیشبسیارلذتبخشبودچونخدای اوخدای
یگیرند
یکرد.وقتی دونفرطالقم 
عجیبی بودکهمافوققانونوحتی مافوققانونخودشعملم 
یها و دعواهایی که در دوران ازدواجشان بوده ،برایشان بسیار سخت است که در مورد
بعلت تلخ 
همدیگربخششوآرامشداشتهباشندودائمدرپی انتقامگرفتننباشندوزندگی شیرینی باروابط
صحیحبادیگرانبرقرارکنند.امادرموردآنّابخاطربخشش،فیضوعملکردخدادرزندگیش،
مدتی بعدازطالقدوستی وصلحبیناووکاظموابی طوری برقرارشدکهاحتراموقدردانی آنها
چندینبرابرگردید.انگارتنهامشکلآنهاازدواجشانبودکهباعثآنهمهناهماهنگیشدهبود.کارهای
یتواندرقالبقانونقرارداد.درموردکاظم،نهاو،کهبهخانوادۀپدریش
خداعجیباستواورانم 
یدانستند
وابستگی شدیدداشتونهآنّا،هیچکدامحاضربهطالقنبودند،اماقدرهمدیگرراهمنم 
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ازدواجنکردهبودند.وبعدازبچهدارشدن،کاظمکهدرشهرشانقدرتداشت

چونباانگیزۀدرستی 
بچههایشرانخواهددید.
یکردکهاگرفکرطالقبکند،دیگرروی 
بچههاراازآنّابگیرد،اوراتهدیدم 

یخواستبهآنجابرود.
یتوانستونهم 
خدابامعجزهآنّاوبچههارابیرونبردبهجاییکهنهکاظمم 
یتوانستپیشکاظمبرگردد.وامادرموردابی بااینکههیچدلیلی برای بازگشتبهشهرش
آنّاهمنم 
نداشت و سالهای سال دور از آنجا زندگی کرده بود و تازه وابستگیهای زیادی هم در شهر فرنگ
داشت،علیرغمزماننامساعد،کارشرارهاکردوتمامپلهایپشتسرشراخرابکردهوبهشهرش
برگشت،باایناصرارواطمینانکهخدااورابردهوروزیکهپشیمانبرگشتدیگردیرشدهبودهر
چندکههنوزاصرارداشترفتنشازخدابود.البتهآنّاهمبااودراینبارهموافقبود،اماباایندیدکه
صبرخدابهسرآمدهبودواواینهدایتراراهچارۀآنهاقراردادچونمیدیدکهقلبابی دررفتن
یگوید"خدابرمارخنهکردچوناورابحسبقانوننطلبیدیم".
بود،حتیدررفتنهایموقت.داوودم 
یطلبیدنداینبودکهدر
خ15،13:وقانونشهرمحبتکهآنّاوابیبایدبرطبقآنخدارام 
اولتواری 
یدادند.
رادرنقشههایخوددخالتم 

یبخشیدندودائمارضایتدیگری
ازدواجشانهمدیگررادائماًم 
آنّا و ابی درس استاد را از راه سخت تجربه کردند که بخشش و ایمان دست در دست هم جلو
مانماراهدوطرفهای استکهبخششخداباعثایمانماوایمانماباعث

یروند.بخششخداوای
م
بخششخداست.ودررابطۀماانسانهاباهمدیگربخششاستکهآنتخمایمانراکهخدادرقلبمان
17 ،1-1:و این ایمانی است که بر دنیا و تمام مشکالت آن غالب
یکند .لوقا  
کاشته زیاد و بارور م 
یشود .اول یوحنا 5 ،5:بخشیدن یکدیگر طلبیدن خدا بر حسب قانون یعنی آنچیزیست که او
م
یخواهدماآنراانجامدهیم.متی 5،23:چوناینبخشیدناستکهجلوی لغزشخوردنولغزش
م
یشود.وامالغزش
یخوردوظلمعمدیم 
یگیرد،چونوقتیبخششنباشد،شخصلغزشم 
دادنرام 
دادنیعنی عمداًباعثخشمدیگری شدنکهاحتمالاینبرودکهشخصمارانبخشدودرنتیجه
لغزشبخوردواینجریانادامهیابد.بهرحالدربسیاری مواقعوقتی بخششیکطرفهاستهمانطور
یافتند.ارمیا1 15:
یگفتبخاطرقلبمریضمردمودرنتیجهعقوبتخدا،لغزشهااتفاقم 
کهاستادم 
یترسیدندکهکوچکترینحقی بهطالق
بعضی ازسرگروههاازاستادهمسختگیرتربودندوم 
یکردندمباداباعثازدیادطالقشوند،درحالیکهبدونتعلیمبرایازدواجصحیحو
بدهندچونفکرم 
ادامۀآنوبدونکمکبهپیشگیری ازطالق،ایناصرارآنهافقطقانونوشریعتبودوبس.انگار
یداد.وقتی زنو
یکردوشفانم 
برای آنهاجای تعجببودکهچرانوشداروی بعدازمرگ،عملنم 
شوهربدانندکهطالقدرجای خودشجایزاستولی مفیدنیست،آنوقتنهبهاجبارشریعتبلکه
یکنندکهدرمحبتوبخششبهزندگی باهمادامه
باخواستخودودیدی بازوباآزادی انتخابم 
دهند تا مرگ آنها را از هم جدا کند و آنوقت حتی مرگ هم این قدرت را نخواهد داشت .آنّا
یدانستکهخداازطالقمتنفراست.
یدانستکهبایددعاکند،بایدازکالمخدااطاعتنماید،وم 
م
ولی درسدیگری راهماستادبهاودادهبودوآناینبودکههمۀانسانهامنحصربفردندوخداهر
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یکند.خدامحبت
یکرابنابهشرایطمنحصربفردی کهدارددرچارچوباستانداردهایشهدایتم 
یکند ،بخصوص از طرف فرزندانش و نسبت به نزدیکترین
است و محبت خدا ظلم را تحمل نم 
همسایهاشیعنی همسرخود.همینخداحتی درزمانی کهانسانزیرشریعتبودمحبترامافوق
یخواستبهخدانزدیکباشدودرکنترل
شریعتقرارداددراینکههرکسکهنجسبوداگردلشم 
خ31-18:
یشد.دومتواری 
واطاعتاوزندگی کند،باوجودنداشتنامکاناتبازهمپاکمحسوبم 
،21ویاوقتی دوسبطونیماسرائیلدرآنطرفروداردنمذبحی درستکردندکهظاهراًدرست

برخالفدستورشریعتبود،خدابهقلبآنهانگاهکردوآنهاراتنبیهنکرد.آنوقتچقدرعجیباست
یموردطالق،ظلمرادر
اگربخواهیمدرعهدجدیدطالقراشریعتی کنیموحتی باعثشویمبامنعب 
یشود،زانی یا
شریرتشویقنماییم.تازهمگردرزمانفیضگفتهنشدکهاگرکسیکهبهبرادرنامیدهم 
ابتپرستیافحاشیامیگساریاستمگرباشدباچنینشخصمعاشرتمکنیدبلکهغذاهم
طماعی 
یگویدبامرد
یبینیمکهم 
ان5،11:وحتی درشریعتهمبغیراززنادلیلدیگریم 
نخورید؟اولقرنتی 
کجخلقهمراهمباشمباداراههایاوراآموختهشویوجانخودرا
تندخومعاشرتمکنوباشخص 
24و،25چهکسیهمراهنزدیکترازهمسروچهبهاییبزرگتراز
دردامگرفتارسازی.امثالسلیمان22 :
رابطۀابدیباخداوچهدامیخطرناکترازدامشیطانبرایاسارتوازدستدادنایمانماست؟اگر
یاشرابگردنزمینو
یکندویاتقصیرکجخلق 
کسی درتندخویی خوداصرارکرده،یاآنراتوجیهم 
یخواهدعوضشود،آیاعاقبتهمراهیبااوبهماهشداردادهنشدهاست؟پولس
یاندازدونم 
زمانم 
کهازسرگروههای قدیمی بود،همقلبی راکهدنبالاطاعتازخدانبودودرنتیجهمجبوربهرفتنبه

یحکمتیرهبرانراموردانتقاد
یتفاوتیوب 
یکردوهمب 
یشد،محکومم 
دادگاهواستفادهازقانوندنیام 
یپرسیدآیادرمیانشما
یگفتکهاختالفاتشاگرداناستادبایدبینآنهاحلشودوم 
یدادوم 
قرارم 
یرودوآن
یکنفردانانیستکهبتوانددرمیانبرادرانخودحکمکند.بلکهبرادربابرادربهمحاکمهم 
یایمانان.اولازهمهقصورشماایناستکهباهممرافعهداریدودوماینکهبجای قبول
همنزدب 
یسازید.آنوقت
یکنیدکهطرفظالمباشیدوبرادرخودرامغبونم 
اینکهمظلومواقعشویدانتخابم 
یشوند .فریب نخورید زیرا فاسقان و
یدانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نم 
یپرسید آیا نم 
م
بتپرستانوزانیانومتنعمانولواطودزدانوطمعکارانومیگسارانوفحاشانوستمگرانوارث

ان1،11-5:اینحرفاوهرچنددربارۀبرادرانایمانی ودخالت
ملکوتخدانخواهندشد.اولقرنتی 
مستقیمرهبراندر اختالفاتبینآنهاست،امااصولآندرموردرابطۀزنوشوهرایمانداروطالق
سرگروهآنهاکافیستکهآن
یحکمتی 
یتوجهیوب 
آنهاهمصدقمیکند.یعنیاوالًظلمهمسرودوماًب 
زوجرابهدادگاهبکشاند،امااینطالقنیستکهمحکوماستبلکهظلموقلبظالموعدمرهبری
یکشاند .ولی بهرحال
صحیح است که دادخواهی طرف مظلوم را به دادگاه دنیا و به طالق م 
یخواستند در مرافعۀ زن و شوهرها دخالت کنند و نه احتماالً راه آن را
سرگروههای جدید نه م 

یترسیدندهیچطالقی راتأییدنمایندحتی آنهایی راکهاستادبادلیلموجهتأیید
یدانستندوهمم 
م
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یدیدنداصرار
نترسهابودکههربارسرگروههام 

یکردند.بخاطرای
کردهبود.آنهافقططالقرامنعم 
یکند،
آنهادرمنعطالقبطور شریعتی،آنهم شریعتی کهخودشاندرککردهبودند،اشکال ایجادم 
ینمودند .غافل از اینکه
یکردند و کمکم این دین خود را کاملتر عرضه م 
تبصرههایی به آناضافهم 

یایمانتشخیصروحانیوتمییزارواحالزمداردتابتوان
طالقهممثلبقیهچیزهامنجملهازدواجباب 
یآوَرَدتشخیص
طالقجایزویاصدای خدارابرای نبوتدربارۀازدواجباکسی کهدرآیندهایمانم 
یتوان درست کرد و رابطه با او و قدرت پیشدانی اوست که
داد .شریعتی کاملتر از خود خدا نم 
یدهدکهآیابرای یکازدواجبخصوصامیدی هستیانه.چونعالوهبرقدرت
تشخیصروحانیم 
یتوان اینوعدهرابههمهدادکه
معجزاتخدا،درآنجادوقلبودوارادۀآزاددرکارند.بله،م 
یتواناینوعدهرادادکهاواینکارراحتی بدون
یتواندازدواجآنهاراحفظکند،امانم 
قدرتخدام 
همکاری آنزوجباخداانجامخواهدداد.درهرحالعملکردهای دراطاعتخداستکهدیریازود
یشوند،حتیاگرپیشازموعدانجامشدنآندیگرانباابرویباالانداختهبهآننگاهکنند .
ثمربخشم 
استادگفتهبودکه خداازطالقمتنفراستوهمینطورازظلمکردن.اماسنگدلی انسانبودکهاو
یکشانید نه دادن یا گرفتن طالقنامه که تازه استاد آنرا بعنوان چارۀ قانونی و
را بطالق و جدایی م 
24،4-1:چونوقتی مرددرزنشچیزی ناشایسته(هر
ه 
شریعتی برای سنگدلی معرفی کردهبود.تثنی 
یکردند).دیدهو
یکرداوراسنگسارم 
چیزی کهخوششنیایدنهاینکهالزاماًگناهباشدچوناگرزنام 
یرفت،زناکارمحسوبنمیشدوبه
یراند،وقتیزنباطالقنامهبهخانۀشوهریدیگرم 
اوراازخودم 
یشد .دادن فرصتی دیگر از شخصیت
یکردند و شانس دومی به او داده م 
او بچشم بدکاره نگاه نم 
خداست،چنانکهاینراحتی درموردزنزانیهای کهدرحینزناگرفتهبودندهماجراکردوبهاو
یماندکه
یکردند،زندیگرزندهنم 
فرصتی دیگرداد.راستی اگرطبقشریعتزنزانیهراسنگسارم 
شوهرشاوراطالقدهد.پسقانونی جدیدومافوقشریعتبهآنهادادهشدیعنی فیضومحبت.
استادقانونی جدی دبهآنهادادودادنطالقنامهرانهمنعبلکهمحدودترکردوشرطکلی آنرازناکه
یگویمهرکهزنخودرابغیرعلتزناطالقدهد
یوفاییوخیانتاست،اعالمنمودوگفتبشمام 
ب
ودیگریرانکاحکندزانیاست.یعنیاگریکی خیانتکند،دیگریمیتوانداوراطالقبدهد.ولی
یشود.اماچوندرزمان
اگرخیانتی درکارنباشد،آنکهرفتهوبادیگری ازدواجکندزانی محسوبم 
11و،12
،مرقس11 :

111:
یشود،بلکهعذابطالقبرایاوکافیست.متی 
فیضاستدیگرسنگسارنم 
زههای
ستونخسهالیی وجودندارد.انگی 

درخارجازارادۀخداازدواجکردنیکی شدنی درکارنی
یگفتفیضخداآنقدرعظیماستکهحتیبا
یکند.استادم 
غلطدرازدواجاستکهقلبراسختم 
یانجامد،اماهروقتکههردوطرفبخواهند
وجودسنگدلی انسانکهبهظلمکردناودرازدواجم 
ازدواجشانمبارکشودوبهطالقنکشدخداوندحاضراستدرمیانشانبیایدوآندوراسهکردهو
بهمببافدتاپارهنشوند.چونخداقادراستحتیازخیانتآنهااستفادهکردهچشمهردورابازکندو
راه درست را به آنها نشان بدهد .امثال سلیمان 21 ،13:آنّا این فیض خدا را در زندگی بعضی از
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زوجهاییکهازشاگرداناستادبودنددیدهبود.اودیدهبودکهزنبهشوهرشخیانتکردهوشوهراو
رابخشیدهبودودیدهبودکهشوهربهزنخیانتکردهبودوزناورابخشیدهبودوزندگی آنها
بخوبیوباصلحادامهپیداکردهبود،چونتوبهدرکاربودودلیلخیانتحلشدهبودوآندوبعداز
بخشش،تصمیمبهیکیشدنگرفتندورویرابطۀشانسرمایهگذاریکردند.آنوقتخداوفیضاوبه
میانشانآمدوآنهارابهممحکمترازاولپیوست.امااگریکیازآندوحاضرنباشدکهازراههایخود
برگردد،درواقعاینفیضوکمکآسمانی راردکردهوبازنخسهالیی وجودنداردوبزودی پاره
نرانهورقههای

یداندآننخناهماهنگکدامیکبودهاست.ای
یشود.دراینمیانفقطخداستکهم 
م
یکند .پس چقدر ترسناک است جای خدا نشستن و خواسته و
قانونی و نه داوری انسانها تعیین م 
ناخواستهداوریکردنبینحقوناحقبودنزنوشوهراَسبَق .
1118:اودردرسهایخیلیسالها
کند.لوقا 

یگفتاگرکسیزنطالقدادهرابگیرد،زنامی
استادم 
قبلهمگفتهبودکهکاهنونبینبایدزنطالقگرفتهرابگیرند.امابههوشعکهنبیاوبودگفتبرو
زنزانیهبگیرچونازاینکارمنظوروپیغامخاصی داشت،همبرای هوشعوهمبرای مردم.البتهاو
بطورسمبلیکاینفرمانراداد،ولی بهرحالاینفرماناوهممثلخوردنگندمدرمزرعهدرروز
شقبلازغذانشاندهندۀاقتداراوبرقوانینخودشبود.وهرچندکهاو

سبّتویانشستندستهای
احمزهایازکالم

یکند،چنانکهخودتعمیدگرفتوگفتکهنقطهی
حتیخودشقانونشرامراعاتم 
یشود ،اماباهرکسمطابق شرایط اوومنظورنظرخودرفتارکردهاوراهدایت
اوهرگززایلنم 

کندتانقشهاشدرزندگیهاانجامشود.راهاوسادهومستقیماست،امابخاطربخشیدنارادۀآزادبه

م
ی
انسانوهمکارکردناوباخودشوچونتصمیماتانسانهمیشهمطابقارادۀخدانیستاکثراًاینراه
یرسد و ارادۀ خدا چنانکه در آسمان است در زندگی شخص انجام
سریع و مستقیم به انجام نم 
یتواندتکلیف
یشود.راهسادهومستقیماوایناستکهاگرزنی درحینازدواجزناکرد،شوهرم 
نم 
اورابادادنطالقنامهروشنکندوباایندیدکهاگراینامردرجامعهصددرصدانجامشودو
یتوان
هیچکسبههیچدلیلدیگری جززناطالقندهد،پسهرکهمطلقهاستزانیهنیزهستوم 
یکند.پسدرصورتانجامکامل کالم
گفتاگرکسی زنمطلقهرابگیرد،زنزانیهراگرفتهوزنام 
خدا،درعهدعتیق(زمانشریعت)داشتنطالقنامهبنفعزنمطلقهبودچونخیانتنکردهبودوطرد
شدهبودوامادرعهدجدید(زمانفیض)طالقنامهبهضررزن(مرد)مطلقهاستچوننشانهوهمانند
یشدونهدر
مُهری برای خیانتاوست.امااینمسئلهنهدرشهرآنّاآنطورکهاستادگفتهبودانجامم 
شدومطلقههایی بودندکه

شهرفرنگوحتی درشهرمحبتهماینقانونصددرصدانجامنم 
ی
بدالیلدیگروخواستهیاناخواستهمطلقهشدهبودندومطلقهمساویزناکارنبود .
یگفت که در
یکرد و م 
روزی استاد دربارۀ عهدعتیق و تکمیل شدن آن با عهدجدید صحبت م 
عهدعتیقدستوراتزیادی برای همۀابعادزندگی مثلبُعدروحانی،بُعداجتماعی،بُعداخالقی وغیره
وجوددارد.مثالًاینکهزننبایدلباسمردانهبپوشد،مرداننبایدگوشهریششانرابزنند،بیندوابرو
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نبایدبرداشتهشودوتَتو(عالمتبرروی بدن)نبایدکرد.برای همۀایندستوراتدالیلخوبی وجود
یشویم،
دارد،اماوقتی درعهدجدیدازمحکومیتشریعتآزادوباروحخدابطورشخصیهدایتم 
یکنیمبایدباعثجاللخداشودنهاینکهموبهموقوانیناجتماعی
یپوشیموآنچهم 
یخوریم،م 
آنچهم 
شریعتراانجامدهیم.هرچندکهتذکراینها خوباست،امانبایدآنهارامثلشریعتتعلیمدادهو
تأکیدکنند.بههمینمنوالدربارۀطالقکهکامالًبینسهنفراستیعنیدوهمسروخدا.هرشخصی
بایدازروحخداهدایتشودتانتیجۀکارشبهجاللخدابینجامد.ماندندرهرازدواجیالزاماًباعث
یچشاندوبااینکهدرعهدعتیق
شع 3خدادردخیانتهمسررابههوشعم 
جاللخدانیست.درهو 
یگویدکهآنزنبایدمدتهادرپاکی
یکند.اماخدام 
استدرعینتأکیدعدالت،محبتراهمتأکیدم 
زندگیکندووفاداریشراثابتکردهاظهارپشیمانینماید.آنوقتاستکهخودداریاوازگناهباعث
خودوخانوادهاشمیشودوگرنهمحبتکردنبهاوبدونعدالتوبدونثابتکردنوفاداریش

نجات
یدهد که این نه به نجات
یبرد و قلبش را سخت کرده حق را بخود م 
او را بیشتر در گناه فرو م 
یخواهد
یشود،چوناونم 
انجامدونهبهعدالت،بلکهباعثسوءاستفادهکردناززوجخداترسم 

م
ی
کاری کندکهخدادوستنداشتهباشد.بخششومحبتبهشخصخطاکاربدونثابتشدنوفاداری
یانجامد ،زیرا میوۀ عدالت در
یانجامد چون پشیمانی در کار نیست و به عدالت نم 
او به نجات نم 
عقوب318:وعدمپشیمانییعنیادامه

یآورند.ی
یشودبرایآنانیکهسالمتیرابعملم 
سالمتیکاشتهم 
ازعکسالعمل

ست.عکسالعملهوشعسمبلی 

بهگناهکهباعثبرهمخوردنسالمتی وبی عدالتی
خداهمدرعهدعتیقوهمدرعهدجدیداستکهاگرزن(مرد)حقیقتاًپشیمانشدهباشدهمیشه
جای بخششباقیستوبهرحالهمۀتصمیماتبایدباهدایتخداباشدچونخداقلبپشیمانرا
یبیند .
م
ازاستادخواستکهدرموردطالقصحبتکند.استادسرگروههارامأمورکرد

آنّادرکالسبعدی
ادگرفتهاندتوضیحبدهند.جالببودکهتوضیحاتآنهاازیکانتهابهانتهایدیگر

کهدراینبارهآنچهی
وازافراطبهتفریطبود.بعضیقسمتاولحرفاستادراکهخداازطالقمتنفراستگرفتهبودندو
یکردندکهاصالطالقدرهیچصورتیجایزنیستوبعضیقسمتدومراکه
رویآنبطوریتأکیدم 
یخواندندوجوازطالق
خداازظلممتنفراستگرفتهبودندوهرباالی چشمابروگفتنی راظلمم 
نزنوشوهرهافقط

کردند.درحالیکهدرهمۀازدواجهامشکالتوجودداردوخوشبختتری

صادرم 
ی
 51 درصدتفاهمدارند،اماصحبتبرسرمشکالتدرازدواجنبودبلکهبرسرپایهواساسازدواج
یکردکهاستاددرچهفکریست.آخراوساعتهابااستاددر
یدادوآنّافکرم 
بود.استادبههمهگوشم 
اینبارهصحبتکردهبودوکالسهایعملیدیدهبودوبااینافکاربهاستادنگاهیکردوبادیدنلبخند
روی لبهای او شادی درقلبش آمدچونفهمیدکه مثلهمیشهتعلیماستادازتعادلدور نبود .این
یکشید.اودر
دشمناصلی استادبودکههمیشهحتی درحضوراوتعلیماورابهافراطوتفریطم 
ازدواجهممثلموارددیگر،درجایی کهنیازی نیستخودرادرموقعیتخطرناکبیندازیم،مارا
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یخورد.البتهاینحرف
نکهخدامحافظماستوبهماصدمهای نم 

یکندبهاستنادای
تشویقبهاینکارم 
اودرستاستوحفاظتخدابرای فرزندانشوجوددارد،امادرصورتیکهشخصبهاستناد فرزند
بودنوبرایامتحانخداخودرادرآنموقعیتقرارندادهباشد.متی412-1: 
در کالسهای بحث آزاد ،استاد برای اینکه شاگردان را آماده کند تا بتوانند دلیل امید خود را به
کموضوعوعدهای رابعنوانمخالفآنموضوعانتخاب

دیگرانبگویند،افرادی رابعنوانطرفداری
یکرد که از دید خود دفاع کنند .البته این بیشتر برای این بود که خودشان در اعتقادشان با دالیل
م
محکمتقویتشوندودیدطرفمقابلراهمدرککنندنهبرای اینکهبامردمبحثوجدلویاآنها
رامحکومنمایند.جالباینجابودکهبخاطرتعادلعجیبی کهدرکالماستادبود،درهرموردی که
یتوانستندبرای نکاتخودازحرفهای استاددلیلبیاورند.وفقطخود
موردبحثبود،هردوطرفم 
یتوانستبعدالتداوری کند،اینکاررا
یکردوبااینکهم 
اوبودکههردوطرفرابطورکاملدرکم 
یکرد .
نم 
یشویم،
یگفت وقتیکه ما بنام خدا جمع م 
آنّا بیاد آورد که یکی از شاگردان استاد بنام زکریا م 
گرداگردمانفرشتگانبادفترچههاجمعندکهصورتجلسهبردارندودرصدرمجلسخداوندبوسیلۀ

یآیدیعنی از
یبیندوآنچهاززیادتی قلببیرونم 
یکند.اوقلبهارام 
روحالقدسجلسهرارهبری م 

یگردد.پسچهمسئولیتعظیمی برای رهبراناستاگربخواهندبدون
یشودمکتوبم 
زبانخارجم 
ا3،11:آنّابهفکرفرورفتهبودودر
روحالقدسوازدلخودشانبجای دلخداتعلیمدهند.زکری 

یزمانینگاهکنیم،انگارآنچهگفتهشدهو
یکردکهاگرهمۀاعصاررادرنورابدیتوب 
فکرشتجسمم 
یباشند(بصورتی ازانرژی)ودرروزداوری بستهبهاینکهاین
یشودهمگی درفضاموجودم 
گفتهم 
یتوانرد
یگیردچونم 
انرژی برای کسی مخربویابناکنندهبودهداوری برای گویندۀآنصورتم 
پایآنخرابیویابنارادرطیتاریخدنبالکردوازمیوۀآن،فسادیاسالمتیریشۀآنرادریافت.البته
شایداینردپابرایانسانمحدودهمیشهواضحنباشدامابرایخداکهداوراستکامالًآشکاراست.
،چهبسامشورتهاومشاورههاییکهدرتأییدویاردطالق،امابدونهدایتخدادادهشده

1231:
متی 
بودهاند.البتههرچندکهبایدبرایمشورتدادنمواظببود،امادراینبارههم
وبجایبناباعثخرابی 
ینگردوبهکسیکهمیخواهدکمککندحکمتمیبخشد .
خدابرایداوریبهقلبهام 
تعالیم استاداعتدالعجیبی داشت .ایناعتدالاودرهمهچیز،منجملهدرروابطانسانهاقدرت
یکرد،ناخودآگاهبیاد
داشت.آنّادرحالیکهبهافراطوتفریطدرهمۀابعادوروابطدرزندگی فکرم 
سلیمان،آنپادشاهحکیمافتادوخودشرابجای اوگذاشتوپیشخودگفتدنیاهمهباطلاباطیل
است.نگاهکردمودیدممردی راکهآنقدربرای هرریزودرشتی درخانوادهتصمیمگرفتهبودکه
یکردکاشمجردبودتاخودشتصمیمبگیرد،اماوقتیمجردشد
زنشبدوناوفلجبودوزنآرزوم 
یکردشوهریداشتکهبرایشتصمیمبگیردودیدمکهاینهمباطلاباطیلاستچونکسانی
آرزوم 
یپنداشتو
یدانند.ودیدماحمقی راکهخودرادانام 
کهبرکتازدواجرادارندقدرهمسرشانرانم 
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یدیدودیدمکهاینهمباطلاباطیلاستچونکیستکهخودراآنطور
داناییراکهخودرااحمقم 
کههستببیند.ودیدممادرشوهری راکهبیناووعروسشمحبتی عمیقواحترامی متقابلبودو
یماند ،عروس با التماس به او
یرفت هر چقدر هم طوالنی م 
وقتی مادر شوهر به خانۀ عروس م 
یکردکهخوشابحالمادرشوهروعروسیکهبینشاناینقدر
یگفتکهبیشتربماند.مادرشوهرفکرم 
م
یکنند،امااینهمباطل
محبتنیستوبعدازدوسهروزباهمبودنآرزوی جداشدنازهمرام 
یکشند.ودیدممادری را
اباطیلاستچونمادرشوهروعروسبی محبتبرایدردهمدیگردردنم 
بهتروخانوادهای بهتررا

کهتمامزندگیشرابپای دخترشریختهبودتاتحصیلکندوامکانزندگی 
داشتهباشد.آنوقتدخترحتیوقتنداشتمادرشدنرایادبگیرد.ودختریرادیدمکهبیمادربود
وخودبرای اطرافیانشمادری کردهبود،اماوقتنداشتبهمدرسهبرودوزندگی وازدواجبهتری
بچههای خودمادری کند.اینهمباطلاباطیلاستچونباتحصیلقلبی راقلب
داشتهباشدتابرای  
یتوانساختوقلبمادرانهوقتیبرایبنایزندگیخودشندارد.ودیدمکههرچیزدرجای
مادرنم 
خودودرتعادلزیباست .
کهاستادبهسرگروههاسپردهبودتاگله

یگشتوداشتبهمسئولیتی
افکارآنّادرحرفهایاستادم 
یکرد.بله،خدامارابشکلخودآفریدوکالماوشمشیردودماستکه
رامثلاوشبانی کنندفکرم 
یمیراند.زبانماهممثلشمشیردودمی استکهوقتی ازکالم
یکندوبادمدیگرم 
بایکدمزندهم 
یکنیماگرآنراشریعتیبکارببریمیعنیاگرفقطبهبُعدعدالتآنفکرکنیموآنرابزبان
خداصحبتم 
یعوضبکارببریم،بشرطی کهمغایرباعدالتنباشد
یمیراندواگرآنرابافیضومحبتب 
بیاوریم،م 
یکند.چونهرچندکهمحبتطرفمقابلعدالتدراینشمشیردودماستاماخارجازآن
زندهم 
یداند و
شمشیر نیست .تنها کسی که صاحب این شمشیر دودم است و استفادۀ آنرا بطور کامل م 
یتواندازآنباحداکثرمنفعتاستفادهکند،خودخداونداست.اوستکههرکسرامطابقنیازو
م
یکند.خداونددربیابانباشیطانبوسیلۀشمشیردودمکالممبارزهکردوبرندهشد.
موقعیتشهدایتم 
پستعجبی نداردکهشی طانباکالماووبااعتبارآنمبارزهکند.وجنگاوبامابرسرایمانمابه
همینکالماست.پسبایدازخودخدایادبگیریمویادبگیریمکهازاوهدایتشویمکهچطورازاین
شمشیردودماستفادهکنیم.استفادهازلبۀعدالت آنبرای زدن،فقطدردستخداونداستچون
کشد.مکاشفه11،15:وبرای ایمانداریستکه

یایماناناستکهم 
ی
داوری براساسشریعتبرای ب 
مخداراعوضکندوخودرادرجنگباخداقراردهد.مکاشفه1،11:2،11:تعلیمی کهباعث

تعالی
نآوردناستانداردهای خدادرزندگی ایمانی و اخالقی ایمانداراندرازدواجوخارجازازدواج

پایی
شود.تعلیمیکهباعثلغزشدیگرانشدهوآنهارادرایمانسستکند.وتعلیمشریعتیکهقدرتو
یبرد .قدرت و هدایتی که باید بوسیلۀ سرگروهها برای انجام
هدایت روحالقدس را زیر سؤال م 
ازدواجهای درستوپیشگیری ازطالقهاجاری شودنه اینکهفقطبعدازمرگ ازدواجها آنهارابا
تنفس مصنوعی ظاهراً زنده نگهدارند .بله بودهاند تعدادکمی که به فیض خدا حتی بعد از سالها با
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یتوانبراساساینتجربیاتهمۀمردگانرا
افتهاند،امانم 
تنفسمصنوعی باالَخرهجانگرفتهوشفای 
روی تنفس مصنوعی گذاشت .بلکه تعلیم از روحالقدس ،تشخیص روحانی ،و ارزیابی مرتب
یرسد.خالصهاینکه
یبردوکارازدواجبهتنفسمصنوعینم 
ازدواجهاستکهنیازبهطالقراازبینم 
یکنند و
مذهبیون ،حتی مذهبیون مسیحی با استانداردهای زمین و بر طبق شریعت زندگی م 
دهشدگانبااستانداردهای آسمانچون نهدر شریعت،بلکهدرفیضخداونداستکهدرهای
بخشی 
نبازندوقدرتروحالقدسدراختیارایمانداراناستتاآنیکیشدنراکهالزمۀ

آسمانبهرویزمی
جلوگیریازطالقاستبرایشانامکانپذیرسازد .
یگفتمنراهوراستی وحیاتهستمیعنی حقهستموفقطخداحقاست.یکی از
استادم 
یگفتکهاوکلمۀخداوخودخداست.آنّاشکی بهحقانیتکتابمقدس
شاگرداننزدیکشیوحنام 
کهکالمخداوهمانکلمۀنوشتهشدۀخداست،نداشت.چونزندهبودنوقدرتوصحتآنرابا
جزئیاتفراواندرزندگیشچشیدهبودوهربارتشنگی اوبرطرفشدهبود.مسلماًکسی کهتشنه
خودرابانوشابههای دیگرکه

یخواستتشنگی 
یآوردوقتی راکهم 
ینوشدولی اوبیادم 
استآبم 
باوجودمصرفآننوشابههانهتنها

یآمدندبرطرفکند.ولیوقتی
تر،گرانتر،وبامزهتربنظرم 


خوشنما
افتآبگوارایی شدکهاستادباکالمش

یشد،آنوقتآمادۀدری
یاشبرطرفنشده،بیشترهمم 
تشنگ 
ینوشید .
یدادوآنّاتشنۀاینآببودوآنراهرروزهم 
بهاوم 
یدانستچطورکمبودمحبتی
یتوانستونم 
ینوشید،هرگزنم 
اگرآنّااینآبزندهراهرروزهنم 
راکهازطرفشوهرشداشتجبرانکند.اواینرادریافتهبودکهاگرشوهردستمحبتبسوی
یتروبهتراست؟اینکهعاشق
یرسد.کدامعمل 
زنشدرازنکند،محبتکردنزنبهتنهاییبهجایینم 
بدنبالمعشوقبرودوبافداکاری وعشقخودجاناورادریابدویامعشوقبدنبالعاشقبگرددو
عاشقمخفیبماند؟آنّاباتمامقدرتبهاستادچسبیدهبودتاازاویادبگیردوزندگیشرادرکمالو
یشد
یدانستکهکلماتحیاتنزداوست.روزهایی راکهاوسرگروهم 
پری بهانجامبرساند،چونم 
یکرد،امااگرهمفرصتی برای مطالعهنبود،چوناواینکاررانهفقطبه
برای درسآنروزمطالعهم 
یداد،درسهاباهدایتو
منظورتعلیم،بلکهمرتبوهرروزهبرای گرسنگی ورشدخودشانجامم 
یکردکهبلهخداغذای روحانی رابصورت
یرفتند.آنّابهاینمطلباینطورنگاهم 
تأییداستادجلوم 
یتوانندشاگردانراسیرکنند،امااوبایداینموادرادرطیهفتهبوسیلۀ
یدهدوآنموادم 
مواداولیهم 
روحالقدسانتخابکردهوباتعمقپروردهبصورتغذایی خوشمزهتحویلشاگردانبدهد.بعالوهاو

یگفتآنکهدرکارخدا
همیشهاینرادرنظرداشتکهمبادادرکارخدااهمالکند،چونارمیام 
یکرد ،بلکه
اهمال کند ،ملعون است .او هیچوقت به درس دادن بصورت درس و مدرسه نگاه نم 
یشد.هرچندکهاو
بهازبرکردننبودوفقطبایدعملم 

بصورتروش زندگی شیرینی کهاحتیاجی 
یافتاد،امااشتیاقدرستعمل
یکردوم 
یماندویااشتباهم 
خودشدرمواردی ازانجامآنهاغافلم 
یکردتابهراهخودادامهدهد .
کردنودیدنلبخنداستادبازاورابلندم 
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آنّافکرشبهدرسهای قدیماستادکشیدهشد.درسی کهسالهاپیشگرفتهبود،امااآلنبرای او
یشد.درسی دربارۀدوقهرمانایمان،جدعونویفتاح،کههردوبرقومرهبری
تجربهوبیشتربازم 
یکردندوهردوصفاتوعطایاییعالی داشتند،امازندگی براییکی باصلحوفراوانی بودوبرای
م
یرغمسعی اوبرای وفادارماندنبهخدا،نتیجهبرعکسانتظارشبود.
دیگری باجنگوکوتاهکهعل 
داورانبابهای 8و،12بلههردومردخدابودندوروحخداآنهارابرای داوری قوممسحکردهبودو
11،32:امادرایندنیاآنکهفروتنبودوجاللخدارا
ان 
هردوقهرمانایمانمحسوبشدندعبرانی 
یطلبیدوهمقطارانوروابطخودرابا احتیاطانتخابکردهبود،پیروزی فراوانکسبکرد.پس
م
درسهای استادفقطبرای آخرتنبودند،بلکهدستورالعملهایی برای داشتنزندگی پیروزمندانهدراین
یتوانیمازآننتیجهبگیریم،امامشکل
یدانیموم 
دنیاهمبودند.ماهمۀداستانجدعونویفتاحرام 
یدانیم و بنابراین تصمیمگیری به مراتب
اینجاست که در زندگی روزانۀ خودمان آخر داستان را نم 
یکردکهحتماً
یکنند.آنّافکرم 
سختتراست،بخصوصوقتی وقایعبهواضحی سیاهوسفیدتظاهرنم 
یکند
برای همیناستادمرتببرای آنهاازداستانهای حقیقی وازنمونۀزندگیافرادتاریخی صحبتم 
تاآنهانتیجۀزندگیهاراببینندوبتوانندبادرسگرفتنازآنهادرزندگی خودتصمیمدرستبگیرند.
یدانستکهداستانتاثیرگذاری برروی رفتارمردمرا
استاددوستداشتداستانتعریفکندچونم 
یتوانندآنهارادرککنندومطالبآنرابهزندگی خودربط
یکند،چونمردمم 
داردوآنهاراعوضم 
بدهند .

آنّا در رابطهاش با ابی همیشه احساس ترس ،دوری از خدا و نداشتن کنترل بر احساسات و
یکرد.نیرویی
دراوبودکهکمکماورانسبتبهنجاتشمشکوکم 

اعمالشراداشت.احساسگناهی 
یآمد
یشد.هروقتاونزدیکم 
یکردکههیچوقتهماهنگی درآندیدهنم 
رابطۀاووابی راکنترلم 
یآمددیگرمیلیدرآنّابرایزندگیبااونبود.انگارخطروحآنها
یشدووقتیابینزدیکم 
ابیدورم 
یگفتندبینزنومردهرکدامعاشقتراستبایدبیشتر
هیچنقطۀتالقی نداشت.آخردرشهرآنهام 
یخواستندشکارباشندونه
بدود.البدهمینفکردرآنهااینتصورکاذبراساختهبودکههردوم 
شکارچی.اینباطبیعتزنانۀآنّاجوربود،اماباطبیعتمردانهکهبیشازشکاربودندوستدارد
شکارچی باشد جور نبود .در رابطۀ آنها ابی همیشه شک داشت که آیا بهتر است شکار باشد یا
یکشید.این
یزدوباپاپیشم 
یکردوآنّارابادستپسم 
شکارچی وهرباررُلمختلفی رابازی م 
مطلبآنّاراهمدررُلخودگیجکردهبود.آنّاآنقدردعاکرده،روزهگرفته،وآخرینسعی خودرا
یکردبااینهمهسرمایهگذاری روحانی وجسمانی روی رابطۀشانودرطی سالها،
کردهبودکهفکرم 
نکهازابتدارابطهایدرکارنبودویکیشدن

امکاننداردکارشانبهجداییهمیشگیبکشد.غافلازای
یکردتنهادلیل آن اینبودکهکنترلرابطهو
کههیچحتی نقطۀتالقی در آن نایاببود.آنّافکرم 
ازدواج آنها در دست خدا نبود .خدا از طالق متنفر است ولی بیش از آن از ظلم متنفر است .در
یکندوزمان
ستکمکمظلمودرنتیجهگناهواردشدهوخداآنرامنقطعم 

رابطهایکهدرکنترلخدانی
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ا3،8:واماخداازاینانقطاعخشنودنیستچون
زههای آنزوجدارد.ارمی 
آنبستگی بهاعمالوانگی 
یداندکه
یدهدچونم 
یشودبلکهدرحفظازدواج.اماخدابهآناجازهم 
جاللاودرطالقظاهرنم 
نتیجۀآنازدواجبخصوص،کمترازنتیجۀطالقآنباعثجاللاومیشود .
یخواهید جالل خدا را
یبخشد .پس اگر امنیت م 
یگفت که فراوانی جالل خدا حفاظت م 
استاد م 
بطلبید.هرجاکهجاللخداهست،امنیتهستومردمدوروبرایماندارانبایداحساسامنیتکنند.
یکرداینبودکههمیشهزنهایی دوروبرآنهابودندکهاز
یکی ازچیزهایی کهآنّاراخیلی ناراحتم 
یفهماندندکهدرمقابلآنّامظلومهستندو
زههایدیگربهدروغبهابیاینرام 
رویحسادتویاانگی 
درمقابلاواحتیاجبهمحافظتابیدارند.اماهدفاصلیآنهااینبودکهآندورابجاییکیبودندر
یدانستکهبطورمستقیموغیرمستقیمموردتهمتقرارگرفتهو
مقابلهمدیگرقراردهند.آنّاچونم 
یکشید،چوناگرحقیقتهمانبودکهآنها
سوءاستفادهشدهاست،خیلی زجر م 
ازنقطهضعفابی  
توانستتوبهوعذرخواهی کندوهمهچیزدرستشود،اماچیزی نبودکهاو

یکردند،اوم 
ی
وانمودم 
یخواست
یشدزیرکنترلاونبود.بعالوهاینمسئلهکهآنّام 
بتواندعوضکندوآنچهبایدعوضم 
جاللخدادرزندگیشدیدهشودزیرسؤالرفتهبودواینازهمهبرایشگرانتربود.آنّابعدهادیدکه
کندتارابطههارابهمبزندو

یایماناستفادهم 
ی
اینیکی ازشگردهای دشمناستکهازایمانداروب 
جاللخداظاهرنشودوحفاظتوامنیتاودرآنرابطهجاری نگردد.البتهاینمسئولیتوگناهابی
یگرفتومطمئنبودکهدرشناخت
لههاتوجهی نداشتومقصراصلی رااشتباهم 
بودکهبهاینحی 
یخواست به روشهای
یکند .بعالوهاو با همسرش همسنگر نبود .و گناه آنّا بود که م 
خود اشتباه نم 
یکند.احتماالًریشۀهردوگناهغروربودکهبهاینهمهاره
انسانی خودبهابی ثابتکندکهاشتباهم 
ا13،18-11:
یانجامیدوابی وآنّارابرای همدیگرسوهانروحکردهبود.ارمی 
دادنهاوتیشهگرفتنهام 
یکردحاالکهدرستکردنموقعیتدرکنترلاونیستبایددر
اماباالَخرهبعدازسعی زیادآنّافکرم 
مقابل این شگرد دشمن در دعا از خدا تعلیم بگیرد تا عکسالعمل صحیحی نشان بدهد .این
عکسالعملفقطادامهبهمهربانیکردنبود.چونیادشآمدکهیکروزاستاددربارۀمیوۀروحتعلیم

یآورند.امابدستآوردن
یگفتمهربانی یعنی بنفعکسانی کارکردنکهصبراورابهسرم 
یدادوم 
م
یخواستبرای آنّابسیارسختبود،چوندشمنازدوستاستفادهکردهبود.داوران
جهای کهم 
نتی 
1418: 
یکردآنروزروزآخرزندگیشاست.
زمانهایی بودکهآنّاازشدتعاجزبودندرازدواجشفکرم 
یگفتبیاباهمزندگیمراازاولتابحالارزیابیکنیم،نهآنطورکهمن
ینشستوبهاستادم 
آنوقتم 
یبینند،بلکهآنطورکهتوآنرا
یبیند،ونهآنطورکهدیگرانآنرام 
یبینم،نهآنطورکهابی آنرام 
آنرام 
یکردوهنوزازتولدشدورترنرفتهبودکهدلشبحالخودش
یبینی وازاولزندگیشرامرورم 
م
یدیدمثلیعقوبمحیطو دیگرانی کهبهاوتسلط
یسوختوهنوزبهاعمالشنرسیدهبودکهم 
م
یگفتخداوندااگرفقطعدالتخودرابستهبه
داشتنداورادرمسیرتصمیماتشقراردادهبودندوم 
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اعمالمناجراکنی،منمحکوممولیاگرتمامیعدالت(عدالتکامل)خودراانجامدهیوشرایطرا
یتوانم
یدهی تاخشمتازمنبرگرددومنم 
همبحساببیاوری،آنوقتخودتگناهانمرافدیهم 
خداوندهرچندکهگناهکردهام،اماتوبرحسبتمامی عدالتخود،خشم

مثلدانیالبگویمکهای 
قبلرسواشدهام.اینخرابیها

خودراازمنبرگردانچونبخاطرگناهانخودودیگرانوحتینسلهای
شدهامنظرکنونهبخاطرعدالتمن بلکهبرحسبرحمعظیم
راببینوچونبهاسمتومسمّی  
ال 1
خود،برمنرحمکن.دانی 
یکشدوبعضی نهوبیادآوردکهبا
یکردکهچرابعضی ایماندارانکارشانبهطالقم 
آنّافکرم 
یکند،ولی اصلمطلب
وجودیکهدالیلطالق،شرایطواوضاعواحوالدرموردهرزوجی فرقم 

یگوید شما
روی باور قلبی زن و شوهر برای دوام ازدواجشان است .و باز بیاد آورد که خداوند م 
یگویید راههای من ناموزون است ولی راههای خودتان موزون است .و بیادش آمد که چقدر
م
یکنندحالآنکهفقط
یشوند،آنهارابعنوانحقیقتی قبولم 
چیزهاستکهازبسبرای مردمتکرارم 
مانبودوکتابمقدسرابارهاوبارها

موروثی وفرهنگی هستند.مثالًیکروزدوستی کهسالهادرای
دهامکهنوشتهبدون
توانمقسمبخورمکهدرکتابمقدس دی 

خواندهبود،بهاوزنگزدوگفتم 
ی
یکرد در
یبینیم این چیزی که او فکر م 
یافتد .و حال آنکه م 
خواست خدا برگی از درخت نم 
شهرخودشبودوآنچهدرکتابمقدسنوشتهشدهبود،اینبودکهبدون

کتابمقدسبود،ازمَثَلهای

یشود.البتهدرنظراولهردویکمفهومرادارند،امااگربهپای
خواستخدامویی ازسرماگمنم 
یدهد،به
قترکشیدهشود،یکینیستند.چونخداهمانقدرکهبهانسانوحفاظتاوارزشم 
بحثعمی 
دهد.کمااینکهحکومتبردنیاوتغذیهازدرختانرابدستانسانداد،اما

درخت آنارزشرانم 
ی
یکندتامویی ازسرآنهاگم
یکنند،حکومتم 
خودبرانسانهایی کهباارادۀآزادشاناوراانتخابم 
نشود.بله،راههای انسانموزوننیست،چونراههای پدرانشانراباراههای خدادر یکسطحقرار
یگوینداگربعدازایمانگناهکنیودرگناهبمانینجاتخودرا
یدهند.مثالًم 
دادهیابرآنهاترجیحم 
یگیرد.امادر
یگوینددراینشرایطخداعطایای خودراازتوم 
یدهی وحتی فراتررفتهم 
ازدستم 
یگویندوقتی یکطرفهرچقدردرظلموگناهاصرارکند،بازهمطالقجایزنیست.
موردطالقم 
ازاوبخشندهترنیستعهدوعطایایماراپس

پسخداوندکهدامادآسمانیوالگویماست،وکسی
یدانددرچهشرایطی بستهشدهاستبهمبزند؟آیا
یتواندآنعهدراکهخدام 
یگیرد،اماانساننم 
م
کلراحاللکردهایدوقسم

یگویدشماقسمخوردنبههی
اینچهفرقی باحرفخداوندداردکهم 
خوردن به قربانی مذبح راحرام .مگر هیکل بزرگتر از قربانی نیست؟ مگر نجات(ازدواج آسمانی)
بزرگترازازدواجزمینی نیست؟ومگرحیاتابدی باالتراززندگی کوتاهدرایندنیانیست؟راههای
یسازد.قانونیکهبیشتراوقاتباقانون
یخواهدقانونم 
انسانحقیقتاًناموزوناستوازآنچهقلبشم 
یکنندولیوقتیقلبشاندراتحادباهم
یکردکهزنوشوهرهاهمهاشتباهم 
خدایکینیست.آنافکرم 
یتوانندزندگیوطوفانهایزندگیشانرا
استووقتیتعهدازدواجشانحقیقیوازتهدلبودهاستم 
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اگر چه تقصیر هر کدام باشد به کمک خدا پشت سر بگذارند .آنوقت تحمل دردها و سختیهای
یماندکهبیشترمیوهخواهدآورد.اماوقتی تعهدازاول
ازدواجشاندرستمثلپاککردندرختی م 
شدنبودهاند،میوه نیاوردهو

زههاغیرازاتحاددرازدواجویکی 
صمیمی ودرراستی نبودهوانگی 
آنوقت است که حتی ممکن است خود باغبان اجازه دهد آن شاخۀ بدون میوه قطع شود و شاخۀ
دیگری پیوندبخورد.چنانکهدرقومیهودوملتهااتفاقافتادوخداایناجازهرابخاطرسنگدلی قوم
یایمانی بریده شدند و تو با ایمان پایدار
17و ،11خدا گفت شاخهها بجهت ب 
یهود داد .رومیان 11 :
هستی.پسمهربانی وسختی خدارامالحظهکناماسختی برآنانیکهافتادندامامهربانبرتواگردر
مهربانی ثابتباشی واِلّاتونیزبریدهخواهی شد.واگرایشاننیزدربی ایمانی نمانندپیوندخواهند
شدزیراخداقادراست.پسآنانیکهحتی بعدازمدتهاجدایی بهمپیوستندودوبارهازدواجکردند،
یایمانی نسبتبهازدواجشانباقی نماندند،بلکهایمانداشتندکهازدواجشاناز
آنهایی بودندکهدرب 
خداستویکی شدنواتحادشاندراووحقیقیستوازاینجهتبموقععملکردندوبازگشتآنها
یخوردواینقانونراخداقبالًگفتهاست،اما
یایمانبهایماندارپیوندنم 
یدانیمکههمسرب 
دیرنبود.م 
یایمانازنظرخداوازنظردنیابحثی دیگراستچونمابرای ایماناشخاصمعیاری داریموخدا
ب
یخوردوبازندگی یکایمانداریکی
یخواندهیچوقتپیوندنم 
یایمانم 
معیارعمیقتری.آنکهخداب 
یایمان
یشود.پسبرای حفاظتخودماناستکهبایدحتی بامعیارهای خودمانهمکهشدهباب 
نم 
قترازماست،اگربهعمقیازشناختقلبوصدای
ازدواجنکنیم.امابخاطراینکهمعیارهایخداعمی 
خدارسیدهباشیمکهبتوانیمبدونشکاورابشنویمآنوقتمسئلهروشنتراست.خدادربارۀازدواجهر
یشنودویاوقتی
یکند.امااگرشخصبخاطرامیالخودحرفخدارانم 
کساولباخوداوصحبتم 
یتواندنتیجۀخوبیراانتظاربکشد .
یکند،نم 
شنیداطاعتنم 
یکند
بعدازبازشدنراهانسانبهخداوریختندیوارجدایی،هرکسرابطۀشخصیباخداپیدام 
ودیگرزیرشریعتوبکنونکنبرای همدیگرنیستیم،چونهرچندقوانینخدادرقلبمانوشته
شده است و کالم خدا را برای راهنما داریم ،اما تصمیمات هر یک از ما باید از رابطۀ ما با خدا
یگوید به رأی من خوشحالتر است اگر
سرچشمه بگیرد .به این دلیل پولس رسول در عهدجدید م 
یداندو
ماندارسابقهدارکهکالمرام 

یکنمکهروحخدارادارم.(یک ای
ازدواجنکندومنگمانم 
تجربۀروحانی باخداداردولی انسانی استکهتجربۀشخصی درازدواجندارد.پساوهمشخصاً
18و ،41او اینرا
اینطور هدایت شده که خوشحالیش در عدم ازدواج بوده ).اول قرنتیان 7-1:1و -12
یگویدتوکیستی کهبربندۀکسی
یگویدنهبطریقحکمودستوربرای همهوبازم 
بطریقاجازهم 
یشودلیکناستوارخواهدشدزیراخداقادر
یکنی.اونزدآقای خودثابتیاساقطم 
دیگرحکمم 
14 4:
ان 
استکهاوراثابتنمایدرومی 
استادادامهدادکهقانونخداکاملوپاکاست،اماقانوننفسناپاکاستچنانکهپولسرسول
یدهد.
یخواهدانجامم 
یدهدوکاری راکهنم 
یخواهدانجامدهدانجامنم 
یگویدکهکاری راکهم 
م
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یبخشد.بههمیندلیلنبوتشدهاستکهروزیشریعت(قانون
قانونحیاتپیروزاستوپیروزیم 
دستهجمعی وکلی شریعت،بلکهروححیاتو
شودنهبکنونکنهای  

خدا)درقلبشمانوشتهم 
ی
یتوانباقانونو
یشود.اینزندگیرانم 
تروحبراساسقوانینخدادرقلبهرشخصنوشتهم 

هدای
قدرتهای انسانی بهانجامرسانیدهرچندکهآنقوانینبنظرکاملبیایند.فقطباهدایتروحخدا
یتوان درروحراهرفتوباخدامصاحبتداشتوبطورشخصی هدایتشد.چوناوگفتکه
م
وحنا11 11:اوحتی قبلازآمدنشپیغامداده
آمدهامتاایشانحیاتبیابندوآنرازیادترحاصلکنند.ی 

یباشندونهبدی تاشمارادر
دانمکهفکرهای سالمتی م 

بودکه"فکرهایی راکهبرای شمادارمم 
ی
ندهایروشناست .
غامهاواعمالاوبرایماهمهبرایآی 
اء2111:پی 
آخرتامیدبخشم".ارمی 
آخرکالسآنروزبودوآنّاازپنجرهبیرونرانگاهمیکرد.غروبیکروزسردزمستانبود.هر
چنددیگرابی بااودرهیچکالسی نبودولی مطمئنبودکهاستاداوراهمرهانکردهوکماکاناورا
یدانستکه
یدهد،آخهاگراوبههرچیزشکداشتبهوفاداری استادششکی نداشت.اوم 
تعلیمم 
یوفاییانسانهانبودواوبههمۀشاگردانشبهارینورابعدازهرزمستانو
وفاداریاستادوابستهبهب 
ندهایروشنرابعدازهرسکوتتاریکوعدهدادهبود.
آی 
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