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٣

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﻧﻮیﺴﻨﺪ

آﺘﺎب

در ﮔﺬﺵﺘﻪ ،ﻋﺪﻩ ای در آﻠﻴﺴﺎ و ﺥﺎرج از ﺁن ،ﺥﺒﺮ ﻣﺮگ آﺎﻧﻮن ازدواج را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻴﺂوردﻧﺪ .ایﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر زﻧﺪﮔﯽ هﺎی ﮔﺮوهﯽ و اﺵﺘﺮاآﯽ ،ازدواج هﺎی ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺵﺮط ،و ﻗﺮار داد
هﺎی ازدواج ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺱﺒﻚ ُﻣﺪرن و "ﻣﺘﻤﺪن" زﻧﺪﮔﯽ ایﺠﺎد ﮔﺮدیﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺁیﻨﺪ
ﺱﻨﺖ" ﮔﺮدیﺪﻩ ﺑﻮد را ﻧﺎﺟﻮر و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دوام
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮﺋﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﻪ در ﻃﻮل ﺕﺎریﺦ " ُ
ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ هﺎی هﻮﻝﻨﺎك ،ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ازدواج هﺎ دوام یﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ازدواج ﭘﻴﺮوان
ﻣﺴﻴﺢ ﻗﻮی ﺕﺮ از هﺮ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺱﺖ .در ﻧﺘﻴﺠ ایﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ آﺎﻧﻮن ازدواج ،ﺕﻌﻠﻴﻢ و
راهﻨﻤﺎیﯽ هﺎی زیﺎدی در ﺥﺼﻮص ازدواج ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ ،و ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻞ
ﮔﺮدیﺪﻩ ،آﺘﺎب هﺎی ﺑﻴﺸﻤﺎری ﻧﻮﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ ،و ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗ زیﺎدی ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ازدواج ﺕﻮﺱﻂ
آﻠﻴﺴﺎهﺎیﯽ آﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آﺘﺎب ﻣﻘﺪس هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺱﺖ.

٤

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺟﯽ ﺁداﻣﺰ ﻧﻮیﺴﻨﺪ ایﻦ آﺘﺎب ،از ﻣﻌﺪود آﺎﺕﺒﺎن ﻣﺴﻴﺤﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﻄﻴ روﺣﺎﻧﯽ ﺥﻮد را
ِ
در زﻣﻴﻨ راﺑﻄ آﻼم ﺥﺪا ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت روزﻣﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در یﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ،و
ﺑﺎ ﺟ ّﺪیﺖ و ﺵﻬﺎﻣﺖ ﺥﺎص ﺁﻧﺮا در ﺥﺪﻣﺖ آﻠﻴﺴﺎی ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﮔﻤﺎردﻩ اﺱﺖ .ﺥﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎور آﻼم
ﺥﺪا )ﺵﻴﺦ آﻠﻴﺴﺎ( ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ ﻗﺮن هﺎ اﺱﺖ وﺟﻮد داﺵﺘﻪ ،در ایﻦ ﻗﺮن دوهﺰار اﺱﺖ آﻪ در آﻠﻴﺴﺎی
ﻏﺮب رواج ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ و ﻣﻮﺟﻮدیﺖ ﺥﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﺥﺪﻣﺘﯽ ﭘﺮارزش و ﺣﻴﺎﺕﯽ در آﻠﻴﺴﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻩ
اﺱﺖ .اﻣﺎ ایﻦ ﻧﻮﭘﺎیﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدیﺪﻩ آﻪ ﺑﺴﻴﺎری از آﺸﻴﺸﺎن و ﺥﺎدﻣﻴﻦ آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺮای دریﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺱﯽ و رواﻧﻜﺎوی )آﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻃﺮﻓﺪاران زیﺎدی
را دارد( ﭘﻨﺎﻩ ﺁورﻧﺪ ،و ﺁﻧﺮا ﺑﺎ اﺹﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ آﻼم ﺥﺪا ادﻏﺎم ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ،اﻣﺮوزﻩ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪ
ﻣﺸﺎورت اﻧﺠﺎم ﺵﺪﻩ و آﺘﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﺪﻩ در ایﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ.
ﻼ ﻣﺨﺎﻝﻒ اﺱﺖ و ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺥﻮد را در یﻜﺎیﻚ آﺘﺎب هﺎی ﺥﻮد ،آﻪ ﺑﻴﺶ از
ﺟﯽ ﺁداﻣﺰ ﺑﺎ ایﻦ آﺎر آﺎﻣ ً
ِ
ﺹﺪ ﺟﻠﺪ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،اﺑﺮاز آﺮدﻩ اﺱﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺥﺎﻃﺮ او اﻗﺪام ﺑﻪ ﺕﺄﺱﻴﺲ "ﻣﺆﺱﺴ ﺕﻌﻠﻴﻢ و ﺕﺮﺑﻴﺖ
ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﻴﺤﯽ"  Christian Counseling and Educational Foundationدر ﺵﻬﺮ ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ واﻗﻊ در
آﺸﻮر ﺁﻣﺮیﻜﺎ را ﻧﻤﻮد ،ﺕﺎ ﭘﺎی ﻣﺸﺎورت روﺣﺎﻧﯽ آﻠﻴﺴﺎ ﺹﺮﻓًﺎ ﺑﺮ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺘﻮار ﮔﺮدد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻪ در آﻠﻴﺴﺎی ﻏﺮب ،هﻨﻮز اآﺜﺮیﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوراﻧﯽ اﺱﺖ آﻪ ﭘﻴ ُﺮو اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ هﻤﺮاﻩ
ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،و ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ ﺑﺎ روش ﺁداﻣﺰ آﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺮ آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺕﮑﻴﻪ دارد ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﺑﺪیﺤﯽ اﺱﺖ کﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﺎرﺱﯽ زﺑﺎﻧﺎن دﻧﻴﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺕﯽ وﺟﻮد دارد کﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﺮهﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺁﻧﺎن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ و در ایﻦ کﺘﺎب اﺵﺎرﻩ ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ .اﻝﺒﺘﻪ اکﺜﺮ ﻣﻮاردی کﻪ در ایﻦ کﺘﺎب ﻋﻨﻮان
ﺵﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎرﺱﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮد ،وﻝﯽ ﻧﻤﻴﺘﻮان وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺥﺎص ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﺋﯽ را
ﻧﺎدیﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ .یﻘﻴﻨًﺎ ﭘﺲ از رواج ﺟﺰﺋﻴﺎﺕﯽ کﻪ در ایﻦ کﺘﺎب ﺕﻮﺱﻂ ﺟﯽ ﺁداﻣﺰ ﻓﺎش ﮔﺮدیﺪﻩ ،ﻓﺎرﺱﯽ
زﺑﺎﻧﺎﻧﯽ کﻪ دارای ﻋﻄﻴ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت از ﻃﺮیﻖ کﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﺕﺸﻮیﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﺵﺘﻦ
کﺘﺎﺑﯽ کﻪ ﺵﺎﻣﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ کﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﻮم و ﻓﺮهﻨﮓ ﻓﺎرﺱﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ.
ﺁیﺎﺕﯽ آﻪ از ﻋﻬﺪ ﺟﺪیﺪ در ایﻦ آﺘﺎب ذآﺮ ﺵﺪﻩ را از ﺕﺮﺟﻤ ﺟﺪیﺪ هﺰار ﻧﻮ اﻧﺠﻴﻞ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،و
ﺁیﺎﺕﯽ آﻪ از ﻋﻬﺪ ﻗﺪیﻢ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ را از ﺕﺮﺟﻤ ﻗﺪیﻢ آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺮداﺵﺖ آﺮدﻩ ام .آﺘﺎب هﺎی ﺟﯽ
ﺁداﻣﺰ را ﻣﻴﺘﻮان در ﺁدرس کﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮی  www.timelesstexts.com :یﺎﻓﺖ.
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ﻓﺼﻞ اول
اهﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎورت در ازدواج
ازدواج اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺸﺎورت روﺣﺎﻧﯽ کﺸﻴﺶ و یﺎ دیﮕﺮ ﺥﺎدﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺹﻼﺣﻴﺖ آﻠﻴﺴﺎ را دارد .ﻣﺸﺎوران
آﻠﻴﺴﺎ هﺎی ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ آﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺥﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺥﺼﻮﺹًﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺹﻠﯽ
ﻣﺸﺎورت ﺁﻧﻬﺎ را ﺕﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪهﺪ .یﻘﻴﻨًﺎ دیﺮی ﻧﺨﻮاهﺪ کﺸﻴﺪ کﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ در کﻠﻴﺴﺎ هﺎی دیﮕﺮ
کﺸﻮر هﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ایﺠﺎد ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ .ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ کﺸﻴﺸﺎن و ﻣﺸﺎیﺦ کﻠﻴﺴﺎ هﺎ ﺑﺎیﺪ هﺮ ﭼﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﺸﺎورت ازدواج ﻻزم اﺱﺖ را ﺑﻴﺂﻣﻮزﻧﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ ،ﭼﻮن ازدواج اوﻝﻴﻦ آﺎﻧﻮﻧﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺥﺪا ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد ،ﺱﻤﺘﯽ اﺱﺎﺱﯽ و
ﺑﻨﻴﺎدی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیﮕﺮ آﺎﻧﻮن هﺎی اﺟﺘﻤﺎع دارد .ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﻜﻪ دوﻝﺖ ،ﺕﺠﺎرت ،و ﺣﺘﯽ آﻠﻴﺴﺎ،
ﺕﺮآﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺨﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺥﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﻴﺎد ازدواج را در ﺑﺎغ ﻋﺪن اﺱﺘﻮار ﻧﻤﻮد .او ﺥﻮد ﻗﻮاﻋﺪ
ﺁن را ﺑﻨﺎ ﺱﺎﺥﺖ ،ﺥﻮد اوﻝﻴﻦ ازدواج را ﺑﺮﮔﺰار آﺮد ،و ﺁن را ﭘﺎیﻪ و اﺱﺎس اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار داد.
ازدواج را ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻴﺪ و ﺁﻧﻮﻗﺖ آﺸﻮر و دوﻝﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﺥﻮاهﺪ ﮔﺮدیﺪ )ﺑﮕﻮﻧﻪ ای آﻪ آﺸﻮر هﺎی ﭼﻴﻦ
و ﺵﻮروی ﺕﺠﺮﺑﻪ آﺮدﻩ اﻧﺪ( ،ﺕﺠﺎرت ﻧﺎﺑﻮد ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ و آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن ﺥﻮاهﺪ رﻓﺖ .ﭘﺲ ﺕﻌﺠﺐ
ﻧﺪارد آﻪ ﺵﻴﻄﺎن از هﻤﺎن ﺱﺮﺁﻏﺎز ،ﺱﻌﯽ داﺵﺘﻪ آﻪ ﮔﻮل دﻏﻞ ﺥﻮد را ﻣﻴﺎن زوج هﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﺎیﺪ.
ﻻ ﺑﺎﻋﺚ رﺵﺪ ﺵﺨﺼﯽ ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج
ﭼﻮن ازدواج ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄ ﺑﻨﻴﺎدی اﺱﺖ ،ﻣﺸﺎورت ﺁن ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﺮدد .هﺮ یﻚ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ و راﻩ ﺥﻮد ،ﻣﻴﺂﻣﻮزﻧﺪ آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎرهﺎی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮﺋﯽ را ﺕﺤﻤﻞ
ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺱﺎل ﭘﻴﺶ از یﻚ آﺎرﺥﺎﻧ ﺱﻮﭘﺎپ ﺱﺎزی دیﺪن ﻣﻴﻜﺮدم ،و ﭼﻴﺰی آﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﺟﻠﺐ آﺮد،
ﻗﺴﻤﺖ ﺁزﻣﺎیﺶ ﺱﻮﭘﺎپ هﺎ ﺑﻮد .ﺹﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻧﺪازﻩ و ﺵﻜﻞ و ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﺱﻮﭘﺎب ،هﻤﻪ در ﻣﻌﺮض
یﻚ ﻧﻮع ﺁزﻣﺎیﺶ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .در ایﻦ ﺁزﻣﺎیﺶ ،هﺮ ﺱﻮﭘﺎﺑﯽ زیﺮ ﻓﺸﺎری ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎیﺪ
ﺕﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎیﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ ایﻦ ﻃﺮیﻖ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ و ﻋﻴﺒﯽ آﻪ در ﺱﻮﭘﺎب ﺑﻮد ﺁﺵﻜﺎر
ﻣﻴﮕﺮدیﺪ.
ﻓﺸﺎرهﺎیﯽ آﻪ از ﻃﺮیﻖ ازدواج ﺑﺮ زن و ﺵﻮهﺮ وارد ﻣﻴﮕﺮدد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺵﻜﻞ ،راهﯽ ﺑﺮای
اﻓﺸﺎی ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ هﺎ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد دو ﮔﻨﺎﻩ آﺎر را ،ﺣﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ آﻪ ﻧﺠﺎت یﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ را،
ﻻ ا یﻦ
زیﺮ یﻚ ﺱﻘﻒ ﻗﺮار ﺑﺪهﻴﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺮور زﻣﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺸﺎر هﺎیﯽ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ .و ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻓﺸﺎر هﺎ ﺑﻘﺪری زیﺎد ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ آﻪ ﺥﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت دیﮕﺮی ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،و ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ
هﺎی دیﮕﺮی را ﻧﻴﺰ آﻪ ﺕﺼﻮر وﺟﻮدﺵﺎن را ﻧﻤﻴﺸﺪ ،اﻓﺸﺎ ﻣﻴﻨﻤﺎیﻨﺪ .هﺮ ﻗﺪر زوﺟﯽ ﻓﻜﺮ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ هﻢ
ﺱﺎزﮔﺎرﻧﺪ ،دیﺮ یﺎ زود آﺸﻒ ﺥﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد آﻪ اﺱﺎﺱًﺎ هﻴﭻ زوج ﮔﻨﺎﻩ آﺎری ﺑﺎ هﻢ ﺱﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ
در ﺹﻮرﺕﯽ آﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺪاﺥﻠﻪ آﺮدﻩ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎیﺪ ،اﻣﻜﺎن ایﺠﺎد وﺣﺪت ﺑﺎ دوام وﺟﻮد دارد.
ﺕﺼﻮر ﺁﻧﻜﻪ هﻢ ﻋﻘﻴﺪﻩ و هﻤﻔﻜﺮ ﺑﻮدن زوﺟﯽ ،ﺱﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ایﺸﺎن را ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﻓﺮاهﻢ ﻣﻴﺪارد،
ﺥﻴﺎﻝﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .زن و ﺵﻮهﺮ ﻓﻘﻂ در ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ اﺱﺖ آﻪ ﺑﺎیﺪ رﺵﺪ آﻨﻨﺪ ،ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
یﻜﺪیﮕﺮ ﺱﺎزﮔﺎر ﺑﺸﻮﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪا ،دو ﻣﻮﺿﻮع را آﻪ اهﻤﻴﺘﯽ ﻓﻮق ﺑﺮ هﻤﻪ دارﻧﺪ را ﻋﻨﻮان ﺥﻮاهﻢ آﺮد :اول ،ﻧﺎم ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ
در ﮔﺮو ﻣﺆﺙﺮ ﺑﻮدن و یﺎ ﻧﺒﻮدن ﻣﺸﺎورت اﻧﺠﺎم ﺵﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .در ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ آﺘﺎب اﻓﺴﺴﻴﺎن ،و در
ﻗﺴﻤﺘﯽ آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﭘﻮﻝﺲ ازدواج را ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ
آﻠﻴﺴﺎیﺶ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺱﺖ) .(1ﺁن ﮔﻮﻧﻪ آﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮای آﻠﻴﺴﺎیﺶ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺵﻮهﺮ ﺑﺎیﺪ ﺑﺮای
زن ﺥﻮد ﺑﺎﺵﺪ ،و هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻴﺢ اﺱﺖ ،زن ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ ﺑﺮای ﺵﻮهﺮش ﺑﺎﺵﺪ .ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ
آﻪ زن و ﺵﻮهﺮ راﺑﻄ ﺥﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﺢ و آﻠﻴﺴﺎیﺶ ﻧﻜﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﺵﺎهﺪان ﺥﻮﺑﯽ از ﻓﻴﺾ ﻣﺴﻴﺢ
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در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .و در ﺹﻮرﺕﯽ آﻪ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد ﺵﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ،
ﺵﺮم را ﺑﺮ ﻧﺎم ﻋﻴﺴﯽ وارد ﻣﻴﺂورﻧﺪ.
دوم ،راﺑﻄﻪ ای اﺱﺖ آﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج ﺑﺎ ﺥﺪا دارﻧﺪ .راﺑﻄ زن و ﺵﻮهﺮ ﺑﺎ ﺥﺪا ،ﺑﻄﻮر ﺥﺎﺹﯽ
ﺕﺤﺖ ﺕﺂﺙﻴﺮ راﺑﻄ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄ ﻣﻬﻤﯽ ،آﻪ ﺵﺎیﺪ دﻝﻴﻞ ﺑﯽ ﺙﻤﺮ ﺑﻮدن دﻋﺎی
ﺑﺴﻴﺎری از زن و ﺵﻮهﺮان ﺑﻮدﻩ ،ﺕﺎ ﺑﺤﺎل ﺟﺰو ﺕﻌﻠﻴﻤﺎت آﻠﻴﺴﺎ ﻧﺒﻮدﻩ اﺱﺖ .اﻣﺎ آﻼم ﺥﺪا ﺹﺮیﺤًﺎ
ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
اول ﭘﻄﺮس 3
":7ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺱﺎن ،ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ ای ﺵﻮهﺮان ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ هﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ و ﺑﺎ ﺁﻧﺎن ﭼﻮن
ﺟﻨﺲ ﻇﺮیﻔﺘﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام رﻓﺘﺎر آﻨﻴﺪ ،ﭼﺮا آﻪ هﻤﭙﺎی ﺵﻤﺎ وارث هﺪی ﺱﺨﺎوﺕﻤﻨﺪاﻧ ﺣﻴﺎﺕﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا
دﻋﺎیﺘﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﺸﻮد".
ﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻧﺎهﻤﺎهﻨﮕﯽ و ﻧﺎﺱﺎزﮔﺎری آﻪ در راﺑﻄ ﻣﻴﺎن زن و ﺵﻮهﺮ هﺎ ﻣﺘﺪاول ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻧﺎهﻤﺎهﻨﮕﯽ راﺑﻄ ﺵﺎن ﺑﺎ ﺥﺪا اﺱﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ را ﺑﺎیﺪ در ﻣﻮﻋﻈﻪ هﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎورت
ﻼ روﺵﻦ ﺱﺎﺥﺖ .هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎورت و راهﻨﻤﺎیﯽ ،ﺑﺪون ﺕﻤﺎیﻞ ﻃﺮﻓﻴﻦ )هﺮﭼﻨﺪ ﺁی
ازدواج آﺎﻣ ً
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺵﻮهﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ( ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ و ﺕﻮﺑﻪ و ﻣﺼﺎﻝﺤﻪ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ و اﻧﺠﺎم هﺮ
ﭼﻪ ﺥﺪا از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روﺑﺮو ﻧﺨﻮاهﺪ ﺵﺪ .ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ یﻜﺎیﻚ ﺵﺮایﻂ ،ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ و
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻼم ﺥﺪا اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﻣﺸﺎورت اﻧﺠﺎم ﺵﺪﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺵﺪ ،ﭼﻮن دﻋﺎیﯽ آﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺁن ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ "ﻣﺴﺘﺠﺎب" ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت زیﺎدی آﻪ در ازدواج ﭘﺪیﺪ ﻣﻴﺂیﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻝﯽ و ﺕﻌﻠﻴﻢ و ﺕﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺕﺎ
زﻣﺎﻧﯽ آﻪ اول هﻤﺎهﻨﮕﯽ و هﻤﺴﺎزی ﻣﻴﺂن زن و ﺵﻮهﺮ ﭘﺪیﺪ ﻧﻴﺎیﺪ ،ﺣﻞ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ .راﺑﻄ ﻧﺎ ﺱﺎﻝﻢ
ﺑﺎ ﺥﺪا اﺱﺖ آﻪ ﻧﺎهﻤﺎهﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁوردﻩ اﺱﺖ .وﻗﺘﯽ ﺵﻮهﺮی ﺑﻪ دﻝﻴﻠﯽ از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زن ﺥﻮد
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻴﻮرزد ،ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻼم ﺥﺪا در اول ﭘﻄﺮس  ،7 :3اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺵﺖ آﻪ ﺥﺪا ﻧﻴﺰ ،از
ارﺕﺒﺎط ﺑﺎ وی اﻣﺘﻨﺎع ﺥﻮاهﺪ ورزیﺪ.
ﺕﺎ ایﻨﺠﺎ ،ﺣﺪودًا ﺑﺎ اهﻤﻴﺘﯽ آﻪ ﻣﺸﺎورت ازدواج در آﻠﻴﺴﺎ دارد ﺁﺵﻨﺎ ﺵﺪﻩ ایﺪ .هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺶ از ایﻦ
ﻣﻴﺘﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﺁن ﺱﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،وﻝﯽ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺥﻮاﺱﺘﻪ ام اﺵﺎرﻩ ﺑﺮ اﺱﺎس ﺁن آﺮدﻩ ﺑﺎﺵﻢ .ﻗﺒﻞ از اداﻣﻪ
ﺑﻪ ﺹﺤﺒﺖ هﺎیﻢ ،ﻻزم ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﻗﻠﻤﺮو ﺥﺎص ایﻦ آﺘﺎب را ﺑﺮای ﺵﻤﺎ ﺁﺵﻜﺎر ﻧﻤﺎیﻢ:
اول ﻣﻴﭙﺮدازم ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ایﻦ آﺘﺎب ﻧﻴﺴﺖ:
 .1ازدواج ﻣﻮرد ﺕﻮﺟﻪ ایﻦ آﺘﺎب اﺱﺖ و ﻧﻪ ﺥﺎﻧﻮادﻩ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺥﺎﻧﻮادﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺕﺮﺑﻴﺖ و اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧ ﺥﻮد را دارﻧﺪ .ﻣﻦ در ایﻦ آﺘﺎب
ﺑﻪ
رواﺑﻂ زوج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و رواﺑﻂ زوج ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺵﺎن ﺹﺤﺒﺖ ﺥﻮاهﻢ آﺮد ،وﻝﯽ ﻓﻘﻂ ﺕﺎ ﺟﺎیﯽ
آﻪ ﺕﺂﺙﻴﺮ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ زن و ﺵﻮهﺮ ﻣﻴﮕﺬارد.
 .2ازدواج ﻣﻮرد ﺕﻤﺮآﺰ ایﻦ آﺘﺎب اﺱﺖ و ﻧﻪ ﻃﻼق و ازدواج ﻣﺠﺪد .در ﺟﺎی دیﮕﺮی در ﺥﺼﻮص
ﻃﻼق و ازدواج ﻣﺠﺪد ﺹﺤﺒﺖ آﺮدﻩ ام و اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﻧﺪارد در ایﻨﺠﺎ ﺁﻧﺮا ﺕﻜﺮار ﻧﻤﺎیﻢ).(2
 .3ازدواج ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺱﺖ و ﻧﻪ ﻣﺸﺎورت ﻗﺒﻞ از ازدواج .اﻝﺒﺘﻪ ﻣﺸﺎورت ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺣﺎﺋﺰ
اهﻤﻴﺖ زیﺎدی اﺱﺖ ،و ﻣﻦ در آﺘﺎب  ،(3) Shepherding God’s Flockدر ایﻦ ﻣﻮرد ﺹﺤﺒﺖ آﺮدﻩ
ام .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻝﻌ ﺟﺎﻣﻊ ایﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ آﺘﺎب  Three to Get Readyﻧﻮﺵﺘ Howard Eyrich
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
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ﻧﻤﺎیﻴﺪ.
 .4ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﻣﺸﺎورت در ﺥﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ .ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﭘﺮ اهﻤﻴﺖ اﺱﺖ و ﺱﺰاوار ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧ ﺥﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
 .5ازدواج ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺱﺖ و ﻧﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ .از ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ آﻪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻮاﻧﺐ زیﺎدی را دارد،
ﺱﺰاوار ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧ ﺥﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
ﺣﺎل ﻣﻴﭙﺮدازیﻢ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ایﻦ آﺘﺎب هﺴﺖ:
 .1ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .اﻝﺒﺘﻪ ﺹﺮﻓًﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪﻩ آﻪ ﻣﺸﺎیﺦ آﻠﻴﺴﺎ در ﺥﺪﻣﺖ
روزاﻧ ﺥﻮد ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.
 .2دﻻیﻞ ایﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ .هﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺎﻩ "ﺁدم" ﺱﺮﭼﺸﻤ هﻤ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
زﻧﺎﺵﻮیﯽ ،اﻣﺎ آﻼم ﺥﺪا ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﺴﺘﺮش دادﻩ و ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن دﻻیﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺁن ﻧﻴﺰ آﺮدﻩ
اﺱﺖ .ﭼﻮن ایﻦ ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ ،ﻣﻦ ﻧﻴﺰ در اﻗﺘﺒﺎس از ﺁن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻩ ام.
 .3راﻩ هﺎی آﺸﻒ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﻧﺎم ﮔﺬاری ،و ﺵﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ،ﺑﺮ اﺱﺎس آﻼم ﺥﺪا.
 .4راﻩ هﺎی دﺱﺘﺮﺱﯽ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ از ﻃﺮیﻖ آﺘﺎب ﻣﻘﺪس.
ﺣﺎل ﺑﺎ در دﺱﺖ داﺵﺘﻦ آﻼم ﺥﺪا هﻤﺮاﻩ ایﻦ آﺘﺎب ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺕﻤﺮآﺰ ﻓﻜﺮی ﺥﻮد را ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ
ﻣﺸﺎورت ازدواج ﻗﺮار ﺑﺪهﻴﺪ .ﺣﺎل آﻪ ﺵﺮوع آﺮدﻩ ایﺪ ،هﺪف ﺵﻤﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺵﺪ آﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را
ﺑﻴﺂﻣﻮزیﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﻴﺪ ،ﺥﻮاهﻴﺪ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد زیﺎدی آﻪ ﺑﺮ دور و اﻃﺮاف ﺵﻤﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺎج
راهﻨﻤﺎیﯽ از آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ آﻤﻚ آﻨﻴﺪ .ﭼﻨﺎن آﻪ در ایﻦ راﻩ ﻣﻘﺪس ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻴﺪاریﺪ ،دﻋﺎی ﻣﻦ
ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ایﻦ آﺘﺎب آﻤﻚ ﭘﺮ ﺑﻬﺎیﯽ ﺑﺮای ﺵﻤﺎ واﻗﻊ ﺑﺸﻮد.
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ﺕﻜﻠﻴﻒ
ﺹﻮرﺕﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺕﯽ آﻪ ﺥﻮد داﺵﺘﻪ ایﺪ ،و یﺎ دوﺱﺘﺎن و ﺥﻮیﺸﺎوﻧﺪان ﺵﻤﺎ داﺵﺘﻪ اﻧﺪ را ﺑﺮ
روی آﺎﻏﺬی ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ .هﺮ یﻚ از ایﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺵﺮح ﺑﺪهﻴﺪ و ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ آﻪ از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺣﻞ
ﺵﺪﻩ اﻧﺪ یﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻞ ﺵﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺪاریﺪ ،در آﻨﺎر ﺁن ﻋﻼﻣﺖ ﺱﺆال ﺑﮕﺬاریﺪ.
)ﺑﻪ یﺎد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ ﻧﺎم و هﻮیﺖ اﺵﺨﺎص را ﻓﺎش ﻧﻜﻨﻴﺪ(
ﺣﺎل از ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﺵﺎﮔﺮدان آﻼس ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺱﺆال ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری آﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﺹﻮرت دیﮕﺮی
ﺑﺮای ﺥﻮد ﺕﻬﻴﻪ آﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﻪ آﻼس ﺑﻴﺂوریﺪ .در دﻧﺒﺎﻝ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻣﺎ از ایﻦ
آﺘﺎب ،هﺮ ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮیﺪ آﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای در ایﻦ ﺹﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺁن را ﻣﺠﺪدًا
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﺑﺪهﻴﺪ )ﺑﺪون ﺁﻧﻜﻪ ﻧﺎم اﺵﺨﺎص را ﻓﺎش آﻨﻴﺪ( .ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ راﻩ ﺣﻞ
آﻼم ﺥﺪا را در ﺥﺼﻮص ﺁن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮیﺪ .یﻚ ﻧﻔﺮ از ﺵﺎﮔﺮدان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﮕﺮدد آﻪ ایﻦ ﺹﻮرت
را هﻤﻴﺸﻪ در آﻼس هﻤﺮاﻩ ﺥﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ،و ﻣﺴﺎﺋﻞ را در وﻗﺖ ﻻزم ﺑﺮای آﻼس یﺎدﺁوری ﻧﻤﺎیﺪ

) (1در ﺥﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج ﺑﻪ آﺘﺎب ﻣﻦ Christian Living in the Home :رﺟﻮع ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
)ایﻦ آﺘﺎب ﺕﻮﺱﻂ هﻤﻴﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺱﯽ ﺕﺮﺟﻤﻪ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ(
) (2ﺑﻪ آﺘﺎب ﻣﻦ Marriage, Divorce and Remarriage :رﺟﻮع ﻧﻤﺎیﻴﺪ.
)ایﻦ آﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺱﯽ ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ(
) (3آﺘﺎب  ، Marriage, Divorce and Remarriageﺹﻔﺤﺎت  234ﺕﺎ .253
)ایﻦ آﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺱﯽ ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ(

٩

ﻓﺼﻞ دوم
ازدواج ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎور
ﻣﺸﺎوراﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در ﺥﺪﻣﺖ ﺥﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﻴﺘﺸﺎن درﺱﺖ ﻧﻴﺴﺖ و یﺎ ﺑﺎ
اﺹﻮل آﻼم ﺥﺪا ﺁﺵﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ایﻦ ﺥﺎﻃﺮ آﻪ ازدواج ﺥﻮدﺵﺎن ﺥﺮاب اﺱﺖ .دﻋﺎیﺸﺎن ﺑﺮای
ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ راهﻨﻤﺎیﺸﺎن ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺙﻤﺮ ﻧﻤﻴﺮﺱﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ دیﮕﺮان را آﻤﻚ آﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺥﻮد
ﺣﺎﻇﺮ ﺑﻪ دریﺎﻓﺖ آﻤﻚ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎوراﻧﯽ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ایﻤﺎن ﺑﺮ آﻼم ﺥﺪا و ﻗﺪرت روح اﻝﻘﺪس ﺑﻪ راﻩ ﺣﻞ هﺎی آﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﺕﺂآﻴﺪ آﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺥﻮد ﺁن را رد آﺮدﻩ اﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺥﻮدﺵﺎن در اﺙﺮ ﮔﻨﺎﻩ ،ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ اﺟﺮای آﻼم
ﺥﺪا آﻮر ﺵﺪﻩ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در آﻼم ﺥﺪا آﺸﻒ آﺮدﻩ و ﺁن را ﺑﺮ دیﮕﺮان ﺕﺂآﻴﺪ
ﻧﻤﺎیﻨﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺼﺎیﺢ ایﻦ ﺥﺎدﻣﻴﻦ ﮔﻮش ﻣﻴﺪهﻴﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮیﻢ ﭼﺮا ﺑﻪ ایﻦ زوج هﺎ آﻤﻜﯽ ﻧﺸﺪﻩ ،و ﭼﺮا
ﻼ ﻧﺼﺎیﺤﯽ را آﻪ ﻣﻴﺪهﻨﺪ در ﻧﻬﺎیﺖ ﺑﺎ ﺵﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮد .وﻗﺘﯽ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺑﺮ داوﻃﻠﺒﺎن
آً
ﻣﺸﺎورت ﺥﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺥﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪهﻨﺪ ،ﺕﻌﺠﺐ ﻧﺪارد آﻪ در ﺥﺪﻣﺖ آﻠﻴﺴﺎ و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ
ﺥﻮد ﺵﻜﺴﺖ ﺥﻮردﻩ اﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ از ﺥﺎدﻣﯽ ﻣﻴﺸﻨﻮیﺪ آﻪ ﺑﻪ زوج ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻴﮕﻮیﺪ؛ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﯽ ایﻤﺎﻧﺸﺎن آﻪ ایﺠﺎد زﺣﻤﺖ
آﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ آﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁن آﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روﻣﻴﺎن  18 : 12ﻋﻤﻞ آﻨﻨﺪ): (1
روﻣﻴﺎن 12
":18اﮔﺮ اﻣﻜﺎن دارد ،ﺕﺎ ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺵﻮد ،ﺑﺎ هﻤﻪ در ﺹﻠﺢ و ﺹﻔﺎ زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻴﺪ".
ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺁن ﻣﻴﺎﻓﺘﻴﺪ آﻪ راﺑﻄ ﺥﻮد ﻣﺸﺎور ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺱﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﻴﺸﻨﻮیﺪ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ
ﺵﺨﺼﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﺮدﻩ آﻪ زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﻣﻮردی را ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪارد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻧﻜﻪ در ﺵﺮاآﺖ هﻤﻪ
ﭼﻴﺰ ﭘﺎﻓﺸﺎری آﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺑﻄ ﻣﺸﺎور ﺑﺎ ﺵﺮیﻚ زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﺸﻜﻮك ﻣﻴﺸﻮیﺪ ).(2
ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﺑﮕﻮیﻢ ایﻦ اﺱﺖ؛ ﺁﻣﻮزش و آﺴﺐ راﻩ و روش ﻣﺸﺎورت ازدواج در آﻠﻴﺴﺎ و اﺟﺮای
ﺁن ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻼم ﺥﺪا آﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد ﻣﺸﺎور ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ ﭘﺎك و ﺑﺮ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﻘﺪس آﻼم
ﺥﺪا اﺱﺘﻮار ﺑﺎﺵﺪ ،و در ایﻦ راﻩ در ﺣﺎل رﺵﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ .ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺑﻪ دیﮕﺮان ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ،
ﺥﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ اﺟﺮا آﻨﻴﺪ .راهﯽ را آﻪ ﺑﻪ دیﮕﺮان ﺕﺠﻮیﺰ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ،ﺥﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ در ﺁن ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﻴﺪ .اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻗﺪرت ﺑﻴﻨﺶ و اﻧﺠﺎم آﺎر را ،آﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮیﻖ روح اﻝﻘﺪس ﺱﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻧﺨﻮاهﻴﺪ
داﺵﺖ .ﺥﺪاوﻧﺪ ﻗﻮل ﻧﺪادﻩ آﻪ اﺵﺨﺎص دو رو را ﺑﺮآﺖ ﺑﺪهﺪ.
ﭘﺲ آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺥﺪﻣﺘﯽ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﺪ؟ آﻴﺴﺖ آﻪ ﺹﻼﺣﻴﺖ اﻧﺠﺎم آﺎر ﻣﺸﺎورت ازدواج
آﻠﻴﺴﺎ را دارد؟ ازدواج ﭼﻪ آﺴﯽ زیﺒﻨﺪ راﺑﻄ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ آﻠﻴﺴﺎیﺶ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،و آﻠﻴﺴﺎی او ﺑﺎ
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ؟ ﺕﻤﺎم ایﻦ ﺱﺆاﻻت ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ایﻦ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻣﺸﺎوران را دﭼﺎر ﺵﻚ ﻓﻠﺞ
آﻨﻨﺪﻩ ای ﻧﻤﺎیﻢ ﺕﺎ هﻴﭻ وﻗﺖ در ﻓﻜﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﺎری ﻧﺒﺎﺵﻨﺪ .ﺿﻮاﺑﻄﯽ را آﻪ آﻼم ﺥﺪا وﺿﻊ آﺮدﻩ ﻏﻴﺮ
واﻗﻌﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺵﻴﺦ آﻠﻴﺴﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮیﺪ .آﻼم ﺥﺪا در ﺣﺎﻝﯽ آﻪ
دﺱﺘﮕﺬاری ﺑﺮ ﻣﺮدان ﻓﺎﻗﺪ ﺵﺮایﻂ ﻻزم را ﻣﻨﻊ ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺁﻧﻘﺪر ﺱﺨﺖ ﮔﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ آﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺵﻴﺦ
آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺸﻮد )اول ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس  3و ﺕﻴﺘﻮس  .(1هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺥﺼﻮص ﻣﺸﺎوریﻦ آﻠﻴﺴﺎ ،هﺮﭼﻨﺪ ﻻزم
اﺱﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﺵﺎن را ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ازدواج ﺥﻮدﺵﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺥﻮاﺱﺖ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ اﻧﺠﺎم
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دهﻨﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺁن ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ازدواﺟﺸﺎن ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ آﻤﺎل رﺱﻴﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ آﻤﺎل رﺱﻴﺪن ﺿﺎﺑﻄﻪ ای
ﺿﺮوری ﺑﻮد ،ﺁﻧﻮﻗﺖ آﺴﯽ ﺹﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎورت در آﻠﻴﺴﺎ را ﻧﻤﻴﺪاﺵﺖ ،و یﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ آﺮدن یﺎ هﺮ
آﺎر دیﮕﺮی را ﻧﻤﻴﺪاﺵﺖ .ﺥﻴﺮ ،ﭼﻴﺰی آﻤﺘﺮ از آﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻻزم ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ؛ اﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ دیﮕﺮ ،ﭼﻴﺰی
آﻤﺘﺮ از دو رویﯽ و ﺵﻜﺴﺖ در ازدواج ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺱﺖ .ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﻣﻴﺎن ایﻦ دو
ﻗﻄﺐ ﻧﻬﺎیﯽ را ﺑﺪﺱﺖ ﺁورد؟
ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ ،اﺟﺎزﻩ ﺑﺪهﻴﺪ هﺸﺪار ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﺑﺪهﻢ آﻪ ﺕﺼﻮر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺵﻜﺴﺖ در ازدواج
ﺥﻮدﺵﺎن ،ﺁﻧﻬﺎ را دارای ﺹﻼﺣﻴﺖ آﻤﻚ ﺑﻪ دیﮕﺮان ﻣﻴﻜﻨﺪ .اﻓﺮاد زیﺎدی هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد ﺑﻄﻮر ﻓﻼآﺖ ﺑﺎری ﺵﻜﺴﺖ ﺥﻮردﻩ اﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺕﺎ ﺟﺎیﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺱﺮاﻧﺠﺎم ﺵﺪﻩ اﺱﺖ،
و ﺥﻮد را ﻣﺸﺎوران ازدواج ﻣﺎهﺮی ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻮن ﺕﺠﺮﺑ دﺱﺖ اول از ایﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را دارﻧﺪ .ﺑﺨﻮد
ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ "ﻣﻦ ﺥﻮدم ﻣﺰ ﺁن را ﺥﻮب ﭼﺸﻴﺪﻩ ام و ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ از ﺕﺠﺮﺑﻪ ﺥﻮد اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﻨﻤﺎیﻢ".
ﺕﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺹﻼﺣﻴﺖ اﺵﺨﺎص را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻼم و
ﻣﻬﺎرﺕﯽ اﺱﺖ آﻪ ﻣﺸﺎوران در اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ،و اﺟﺮای ﻗﻮاﻋﺪ ﺁن در دﺱﺖ دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺕﺠﺮﺑ یﻚ
ازدواج ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻴﺰ آﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .اﻝﺒﺘﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎ هﺎیﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺱﺖ آﻪ ﺑﻪ یﺎری ﻓﻴﺾ ﺥﺪا ،ﺵﻜﺴﺖ هﺎی
ﻣﺨﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭘﺮ ﺵﻜﻮهﯽ ﺕﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎی ﺕﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﺥﺪاوﻧﺪ در آﻼم ﺥﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ
ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ را ﻣﻴﺪهﺪ:
روﻣﻴﺎن 5
" :20ﺣﺎل ،ﺵﺮیﻌﺖ ﺁﻣﺪ ﺕﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰون ﺵﻮد؛ اﻣﺎ ﺟﺎیﯽ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ اﻓﺰون ﺵﺪ ،ﻓﻴﺾ ﺑﯽ ﻧﻬﺎیﺖ
اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﮔﺮدیﺪ".
اﻣﺎ در ﺥﺼﻮص ایﻨﮕﻮﻧﻪ اﺵﺨﺎص ،ﺕﻐﻴﻴﺮی آﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ ﺑﻘﺪری ﺁﺵﻜﺎر اﺱﺖ آﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺾ ﺥﺪا را ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﻣﻴﺘﻮان دیﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺱﺖ آﻪ ﺵﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻪ
ﻼ از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺣﻞ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ازدواج او
ﺕﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺒﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد را آﺎﻣ ً
ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از راﺑﻄ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ آﻠﻴﺴﺎیﺶ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺱﺖ آﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ
ﺑﺮ اﺱﺎس آﻼم اﻝﻬﺎم ﺵﺪ ﺥﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را راهﻨﻤﺎیﯽ آﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺘﻜﯽ ﺑﺮ ﺕﺠﺮﺑ ﺥﻮیﺶ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎیﺪ).(3
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺱﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺕﻌﺪاد روزاﻓﺰون ﻣﺸﺎوریﻦ ازدواج "ﺥﻮدﮔﻤﺎردﻩ" در آﻠﻴﺴﺎ ﭘﺎیﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .وﻗﺖ
ﺁن رﺱﻴﺪﻩ آﻪ آﻠﻴﺴﺎ ﺕﺮﺕﻴﺒﯽ را ﺑﺪهﺪ ﺕﺎ آﻮران راهﻨﻤﺎی آﻮران ﻧﮕﺮدﻧﺪ .ازدواج هﺎی ﺑﻴﺸﻤﺎری
ﮔﺮﻓﺘﺎر راهﻨﻤﺎیﯽ ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
ﻼ ﺑﻪ ﺁن اﺵﺎرﻩ آﺮدم ،در
ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﻣﻴﺎن آﺎﻣﻞ ﺑﻮدن و دورویﯽ و ﺵﻜﺴﺖ در ازدواج را آﻪ ﻗﺒ ً
ﺹﻮرﺕﯽ ﺑﺪﺱﺖ ﻣﻴﺂیﺪ آﻪ ﺵﺮایﻂ زیﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺵﺪ:
 .1ﻝﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺥﺎدم کﻠﻴﺴﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺕﺎ ازدواﺟﺶ آﺎﻣﻞ ﺵﻮد ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺥﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎورت ازدواج
آﻠﻴﺴﺎ را ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮد .در ﻏﻴﺮ ایﻨﺼﻮرت ،هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺵﺮوع ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد.
 .2ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ در ﺹﻮرﺕﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زوﺟﻬﺎی دیﮕﺮ آﻤﻚ ﻧﻤﺎیﺪ آﻪ ازدواج ﺥﻮدش ﻧﻤﻮﻧﻪ ای
ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﺵﺪ .ایﻦ هﻤﺎن ﻇﺎﺑﻄﻪ ای اﺱﺖ آﻪ ﺑﻪ آﺸﻴﺶ ﺹﻼﺣﻴﺖ ﺹﺤﺒﺖ آﺮدن را ﻣﻴﺪهﺪ.
آﻼم ﺥﺪا در ﺕﻴﻄﺲ  ، 7 : 2او را ﻻزم ﻣﻴﺪارد آﻪ "در هﺮ ﻣﻮرد" ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺵﺪ:
ﺕﻴﻄﺲ 2
" :7ﺥﻮد در هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺱﺮﻣﺸﻖ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺎش .در ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺥﻮد ﺹﺪاﻗﺖ و ﺟﺪیﺖ ﺑﻪ ﺥﺮج دﻩ"،
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"ﻧﻤﻮﻧﻪ" ﺑﻮدن ،آﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺁیﺎت آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺁن را ﻻزم ﻣﻴﺸﻤﺎرﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺁﻧﻜﻪ ایﻤﺎﻧﺪار ﺑﻪ آﻤﺎل
رﺱﻴﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬیﺮ اﺱﺖ .یﻜﯽ از راﻩ هﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ،ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺵﻜﺴﺖ هﺎی
ﺥﻮد را از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺟﺒﺮان آﺮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،و دیﮕﺮی ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺵﺮط را هﻤﭽﻨﺎن دﻧﺒﺎل
ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ.
ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺮای دیﮕﺮان ﺑﺎﺵﺪ ،ﺑﺎیﺪ داﺋﻤًﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺮﻣﺖ ﺑﺎﺵﺪ.
اﮔﺮ ازدواج آﺮدﻩ اﺱﺖ ،ﺑﺎیﺪ ازدواﺟﺶ در راﻩ ﺹﺤﻴﺢ ﭘﻴﺶ روی آﻨﺪ ،و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺂیﺪ را
ﻋﻤﺪًا از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺣﻞ ﻧﻤﺎیﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ هﻤﭽﻮن داوْد ﺑﮕﻮیﺪ:
ﻣﺰﻣﻮر 101
" :2در ﻃﺮیﻖ آﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺥﺮدﻣﻨﺪی رﻓﺘﺎر ﺥﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد .ﻧﺰد ﻣﻦ آﯽ ﺥﻮاهﯽ ﺁﻣﺪ؟ در ﺥﺎﻧ
ﺱﻠﻴﻢ ﺱﺎﻝﻚ ﺥﻮاهﻢ ﺵﺪ".

ﺥﻮد ﺑﺎ دل

ﻝﻐﺖ  ، tamآﻪ در آﻼم ﺥﺪا "ﺱﻠﻴﻢ" ﺕﺮﺟﻤﻪ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ ،یﻌﻨﯽ "یﻜﭙﺎرﭼﮕﯽ"" ،ﺑﯽ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ" و
"آﺎﻣﻞ" .اﮔﺮ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ در راﻩ ﺑﯽ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ ﺵﺪن ﻧﺒﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﻤﻢ ﻧﺒﺎﺵﺪ آﻪ هﺮ
ﻣﺸﻜﻠﯽ آﻪ در راهﺶ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد را ﺑﺎ دﻋﺎ و از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺣﻞ ﻧﻤﺎیﺪ ،ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎور
دیﮕﺮان ﺑﺎﺵﺪ.

) (1ﺑﻪ ایﻦ ﺁیﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎیﻴﺪ :روﻣﻴﺎن  13 :12ﺕﺎ .21
) (2ﺑﻪ ایﻦ ﺁیﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎیﻴﺪ :اﻓﺴﺴﻴﺎن .25 :4
) (3ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﺱﺘﻔﺎد از ﺕﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮیﻖ ﺹﺤﻴﺢ و در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺱﺐ ،ﺑﻪ آﺘﺎب
ﻣﻦ ( Grist from Adam’s Mill :رﺟﻮع ﻧﻤﺎیﻴﺪ.
)ﺕﺎ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ایﻦ آﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺱﯽ ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ(
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ﻓﺼﻞ ﺱﻮم
ﻋﻠﺘﻬﺎیﯽ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮیﯽ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﻧﻮع ﻋﻠﺘﻬﺎ
در ایﻦ ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞ هﺎی دیﮕﺮ ایﻦ آﺘﺎب راﺟﻊ ﺑﻪ دﻻیﻞ اﺹﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺹﺤﺒﺖ ﺥﻮاهﻢ
آﺮد .اﻝﺒﺘﻪ ﺑﺪیﻬﯽ اﺱﺖ آﻪ ﻋﻠﺖ هﻤﻴﺸﻪ ﮔﻨﺎﻩ اﺱﺖ ،وﻝﯽ ﮔﻨﺎﻩ را ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ :ﺁﻧﭽﻪ از ﻃﺮیﻖ
ﻋﻘﺎیﺪ ﻧﺎدرﺱﺖ ﺱﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ،و ﺁﻧﭽﻪ از ﮔﺮایﺶ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ و در رﻓﺘﺎر ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد دیﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﻪ هﺮ
ﺹﻮرﺕﯽ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺟﻠﻮﻩ آﻨﺪ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎیﺪ ﺟﺎیﮕﺰیﻦ اﺵﺘﺒﺎﻩ ﺑﮕﺮدد ،و اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﺥﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻴﺰ
ﺟﺎیﮕﺰیﻦ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﻝﺒﺘﻪ اﻣﻜﺎن دارد آﻪ اﻋﻤﺎل ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد از ﻋﻘﺎیﺪ ﻧﺎدرﺱﺖ ﻧﻴﺰ
ﺱﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﮕﻴﺮد ،وﻝﯽ ﻧﻪ هﻤﻴﺸﻪ .آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﺎن ﻋﻘﺎیﺪ ﻧﺎدرﺱﺖ و رﻓﺘﺎر هﺎی ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد ﻓﺮﻗﯽ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﻤﻴﺸﻮد ،و هﺮ دو را اﻓﺸﺎ آﺮدﻩ و ﺕﺼﺤﻴﺢ ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ:
دوم ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس 3
" :16ﺕﻤﺎﻣﯽ آﺘﺐ ﻣﻘﺪس اﻝﻬﺎم ﺥﺪاﺱﺖ و ﺑﺮای ﺕﻌﻠﻴﻢ و ﺕﺂدیﺐ و اﺹﻼح و ﺕﺮﺑﻴﺖ و ﭘﺎرﺱﺎیﯽ ﺱﻮدﻣﻨﺪ
اﺱﺖ"،
" :17ﺕﺎ ﻣﺮد ﺥﺪا ﺑﻪ آﻤﺎل ﺑﺮای هﺮ آﺎر ﻧﻴﻜﻮ ﺕﺠﻬﻴﺰ ﮔﺮدد".
آﻼم ﺥﺪا هﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را یﻚ ﺟﺎ زیﺮ ﻋﻨﻮان "ﮔﻨﺎﻩ" و یﺎ "ﮔﻨﺎﻩ ﺁدم" ﺟﻤﻊ ﻧﻜﺮدﻩ آﻪ دیﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺁن
ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﺪ .اﻝﺒﺘﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺎدرﺱﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﻘﺎیﺪ ﻏﻠﻂ ﮔﻨﺎﻩ اﺱﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺁن را
ﻏﻠﻂ ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪهﺪ .و ﻗﻄﻌًﺎ اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎیﺪ و ﺕﺮآﻴﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد ،ﭼﻪ ﺵﻨﺎﺥﺘﻪ و یﺎ ﻧﺸﻨﺎﺥﺘﻪ،
ﻧﺘﻴﺠ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮدی اﺱﺖ آﻪ اﻧﺴﺎن از ﺁدم ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻩ اﺱﺖ .وﻝﯽ ﻣﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻋﻠﺖ هﺎی
هﻤﺠﻮار و ﻧﺰدیﻜﯽ را آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺵﻜﺴﺖ ازدواج هﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ را ﺕﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪهﻴﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻼم ﺥﺪا ﻧﻴﺰ
ﺁﻧﻬﺎ را ﺕﺸﺨﻴﺺ دادﻩ اﺱﺖ .ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ دﻻیﻞ ﻣﺸﺮف و هﻤﺠﻮار ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ،ﭼﻪ ﻓﺎیﺪﻩ ای را
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ؟ اوﻻً ،وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎیﺪی ﻣﻴﺸﻮیﻢ آﻪ اﺵﺘﺒﺎﻩ هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻼت را ﭘﺪیﺪ
ﻣﻴﺂورﻧﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا اﺹﻼح آﻨﻴﻢ .هﺸﺪار دادن و ﻧﺼﻴﺤﺖ آﺮدن ﻣﺮدم
ﺑﺨﺎﻃﺮ ایﺠﺎد یﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺱﺎﻝﻢ ،ﻓﺎیﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺥﺪا اﺱﺖ را ﺑﺘﻮان
ﻼ روﺵﻦ ﻧﻴﺰ آﺮد .ﻃﺮیﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺱﺎﻝﻢ را ﺕﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻴﺘﻮان ﺕﻐﻴﻴﺮ داد ،آﻪ ریﺸ ﺁﻧﺮا
ﺑﺮایﺸﺎن آﺎﻣ ً
در اﻓﻜﺎر ﻧﺎدرﺱﺖ اﺵﺨﺎص ﭘﻴﺪا آﺮد و ﺁن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد.
وﻗﺘﯽ ایﻤﺎﻧﺪاری راﻩ درﺱﺖ را ﻣﻴﺪاﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ آﻼم ﺥﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺁﺵﻨﺎ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،وﻝﯽ از اﺟﺮای ﺁن
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻴﻮرزد ،ﺁن ﺑﯽ اﻃﺎﻋﺘﯽ او را ﺑﺎیﺪ ﺑﺘﻮان ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ آﺮد و ﺑﺎ ﺁن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ کﺮد .در ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻮاردی ،ﺕﻌﻠﻴﻢ دادن ﮔﻨﺎﻩ آﺎر ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺥﻮد ﻣﻴﺪاﻧﺪ ،ﻓﺎیﺪﻩ ای ﻧﺪارد .در ایﻦ ﻣﻮرد ﻓﻘﻂ راﻩ ﺕﺂدیﺐ آﻼم
ﺥﺪا اﺱﺖ آﻪ ﻻزم ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .اﮔﺮ ایﻤﺎﻧﺪاری ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﻋﺎدات ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮدی را وارد زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد
ﻧﻤﻮدﻩ اﺱﺖ ،و ﺁن ﻋﺎدات ﻣﺸﻜﻼﺕﯽ را ایﺠﺎد آﺮدﻩ اﻧﺪ .و او ﺕﺼﺪیﻖ ﻣﻴﻜﻨﺪ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ و
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺕﻮﺑﻪ و ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁن ﻋﺎدات را ﺑﺎ راﻩ و روش آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺕﻐﻴﻴﺮ
ﺑﺪهﺪ ،ﺑﺎیﺪ او را آﻤﻚ آﺮد و ﺁﻣﻮزش داد ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺎدات ﻧﻴﻚ را ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﻋﺎدات ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد ﺑﻨﻤﺎیﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ،ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﻋﻠﻞ ﻧﺰدیﻚ و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎﺵﻮیﯽ ،هﻤﭽﻮن ﻋﻘﺎیﺪ و اﻓﻜﺎر
ﻏﻠﻂ ،ﻋﺎدات ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد ،و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺱﺎﻝﻢ ،هﺮ یﻚ راﻩ و روش ﺥﺎص رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺥﻮد را ﻣﻴﺪارﻧﺪ.
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ﻋﻠﻞ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد و ﻏﻴﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ دﻝﻴﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را ﭘﻴﺪا آﻨﻴﻢ ،ﺑﺎیﺪ اول ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺁن ﻣﺴﺌﻠﻪ کﻪ از اﻓﻜﺎر ﻏﻠﻂ ﺱﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﮔﻨﺎهﯽ ﻋﻤﺪی اﺱﺖ ،و یﺎ ﻧﺎﺕﻮاﻧﯽ ﺁن ﺵﺨﺺ در ﻗﺒﺎل ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎهﯽ اﺱﺖ آﻪ در او ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎیﺪ در ﻧﻈﺮ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﻢ آﻪ وﻗﺘﯽ آﻼم ﺥﺪا رﻓﺘﺎر یﺎ ﻋﻤﻠﯽ را "ﮔﻨﺎﻩ" ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ،ﺹﺤﻴﺢ
ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻋﻨﻮان دیﮕﺮی را ﺑﺪهﻴﻢ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﮔﻨﺎهﯽ را ﻧﻮﻋﯽ "ﻣﺮض" ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ آﺮدن ،یﺎ
ﺁن را "ﻧﺎﺑﺎﻝﻎ" ﺑﻮدن ﺵﺨﺺ ﺕﻮﺹﻴﻒ ﻧﻤﻮدن ،یﺎ ﺑﻪ ﺁن ﻋﻨﺎویﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺱﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دادن ،ﺟﺰ
ﺕﺤﺮیﻒ آﺮدن ﺁن و ﻇﺎهﺮی ﻓﺮیﺒﻨﺪﻩ دادن ﺑﻪ ﺁن ،ﭼﻴﺰ دیﮕﺮی ﻧﻴﺴﺖ.
واژﻩ را ﻣﻌﻨﯽ ﺵﻨﺎﺱﺎن ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺱﺖ ﺕﻌﺮیﻒ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .وﻝﯽ ایﻦ ﺕﻌﺮیﻒ آﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ .واژﻩ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺕﺎﺑﻠﻮی راهﻨﻤﺎیﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد یﺎ رﻓﺘﺎر ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮدی ،ﺑﺮﭼﺴﺐ "ﻣﺮض"
ﻼ ﺵﺨﺼﯽ آﻪ اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺴﯽ دارد را
ﺑﺰﻧﻴﺪ ،وﺿﻊ ﺁن را ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺕﻐﻴﻴﺮ دادﻩ ایﺪ .ﻣﺜ ً
"ﻣﺮیﺾ" ﺵﻨﺎﺥﺘﻦ ،در ﺣﺎﻝﯽ آﻪ آﻼم ﺥﺪا ﮔﻨﺎﻩ او را "ﻧﻨﮕﻴﻦ" ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ و او را "ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ"
ﺵﻨﺎﺥﺘﻪ ،ﺣﺎﻝﺘﯽ را ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ آﻪ ﻋﻼج ﺁﻧﺮا ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺑﺮای ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺵﻮیﯽ ،ﺕﺎ ﺟﺎیﯽ کﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎیﺪ از ﻋﻨﺎویﻨﯽ کﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ کﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ اﺱﺘﻔﺎدﻩ
کﺮد .هﻤﺎن ﻗﺪر آﻪ ﻏﺪ ﻣﻐﺰی را ﻧﻮﻋﯽ "ﻣﺮض" ﺵﻨﺎﺥﺘﻦ اهﻤﻴﺖ زیﺎدی دارد ،ﮔﻨﺎﻩ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ
ﻼ ﺑﺎ آﺘﺎب
ﻓﻘﻂ "ﮔﻨﺎﻩ" ﺥﻮاﻧﺪ .ﻋﻨﺎویﻦ آﺎذب ﻣﺠﻤﻮﻋًﺎ از رواﻧﭙﺰﺵﻜﯽ ﺱﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،و آﺎﻣ ً
ﻣﻘﺪس در ﺕﻀﺎد ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از کﻠﻤ "ﮔﻨﺎﻩ" ﺥﺸﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺱﺪ ،و ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ ﻋﻮض آﺮدن ﺁن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﻼیﻢ ﺕﺮی ُﻣﺤﺒﺖ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﺪ .ﺵﺨﺼﯽ کﻪ دایﻢ اﻝﺨﻤﺮ اﺱﺖ را ﺑﺠﺎی "ﮔﻨﺎﻩ آﺎر"" ،ﻣﺮیﺾ" یﺎ
دارای ﻧﻮﻋﯽ "ﺑﻴﻤﺎری" ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ کﺮدن  ،ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﺥﻴﺮ ﺥﻮاهﺎﻧﻪ ﺑﻴﺂیﺪ ،وﻝﯽ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺥﻼف ﺁن ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺱﺖ .هﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺥﻴﺮ ﺥﻮاهﺎﻧﻪ ﺕﺮ از ﺥﺪا ﺑﺎﺵﺪ .وﻗﺘﯽ دایﻢ اﻝﺨﻤﺮی
را "ﻣﺮیﺾ" ﺑﺸﻤﺎریﺪ ،اﻣﻴﺪ را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺵﺘﻪ ایﺪ .دارویﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺿﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ،
اﮔﺮ دایﻢ اﻝﺨﻤﺮی را ﺁﻧﻄﻮری آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ "ﮔﻨﺎﻩ آﺎر" ﺑﺸﻤﺎریﻢ ،ﺁﻧﻮﻗﺖ اﻣﻴﺪی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای او
ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺂیﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺁﻣﺪ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺎ را ار ﺟﺰای ﮔﻨﺎﻩ ﺁزاد آﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻣﺪ ﺕﺎ ﻣﺎ
را از ﺕﺴﻠﻂ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺁزاد ﺱﺎزد.
اول ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن 6
" :9ﺁیﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻴﺪ آﻪ ﻇﺎﻝﻤﺎن وارث ﭘﺎدﺵﺎهﯽ ﺥﺪا ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ؟ ﻓﺮیﺐ ﻧﺨﻮریﺪ! ﺑﯽ ﻋﻔﺘﺎن ،ﺑﺖ
ﭘﺮﺱﺘﺎن ،زﻧﺎآﺎران ،هﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزان – ﭼﻪ ﻓﺎﻋﻞ و ﭼﻪ ﻣﻔﻌﻮل"،
" :10دزدان ،ﻃﻤﻊ ورزان ،ﻣﻴﮕﺴﺎران ،ﻧﺎﺱﺰاﮔﻮیﺎن و ﺵﻴﺎدان وارث ﭘﺎدﺵﺎهﯽ ﺥﺪا ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ".
" :11ﺑﻌﻀﯽ از ﺵﻤﺎ در ﮔﺬﺵﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮدیﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﺎم ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺥﺪاوﻧﺪ و ﺕﻮﺱﻂ روح ﺥﺪای ﻣﺎ
ﺵﺴﺘﻪ ﺵﺪﻩ ،ﺕﻘﺪیﺲ ﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺎرﺱﺎ ﺵﻤﺮدﻩ ﺵﺪﻩ ایﺪ".
دایﻢ اﻝﺨﻤﺮی ﺟﺰو ﮔﻨﺎهﺎﻧﯽ اﺱﺖ آﻪ آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﮕﻮیﺪ از ﺁن رهﺎ ﺵﺪﻩ "ﭘﺎك ﺵﺪﻩ ایﺪ و ﺟﺰو ﻣﻘﺪﺱﻴﻦ
ﻼ ﻧﻴﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﺵﺪﻩ ایﺪ)".ﺁی .(11
ﺥﺪا ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻨﺎم ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺥﺪاوﻧﺪ و روح ﺥﺪای ﻣﺎ آﺎﻣ ً
وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌ "اﻝﻜﻠﯽ هﺎی ﮔﻤﻨﺎم" ﺕﻮﺹﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻪ ﺵﺨﺺ اﻝﻜﻠﯽ روزاﻧﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ یﺎد ﺥﻮد ﺑﻴﺂورد آﻪ
اﻝﻜﻠﯽ اﺱﺖ ،ﺁیﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ دارﻧﺪ یﺎ ﺥﺪا؟ آﻼم ﺥﺪا ﺑﻪ اﻝﻜﻠﯽ هﺎ و هﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎز هﺎ و ﺱﺎیﺮ "ﮔﻨﺎﻩ
آﺎران" ،ایﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﻣﻴﺪهﺪ آﻪ "ﺑﻌﻀﯽ از ﺵﻤﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻮدیﺪ" یﻌﻨﯽ در زﻣﺎن ﮔﺬﺵﺘﻪ ،و ﺣﺎل آﻪ
ﺁزاد ﺵﺪﻩ اﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠ ﺁن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﺎم ﻋﻴﺴﯽ ﺥﺪاوﻧﺪ و روح اﻝﻘﺪس ﺑﺮ ﺁن ﭼﻴﺮﻩ ﮔﺮدﻧﺪ.
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ﻓﺮﻗﯽ آﻪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻋﻨﺎویﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ایﺠﺎد ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ ،ﻓﺮﻗﯽ اﺱﺖ آﻪ در ﻓﻜﺮ آﺮدن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻴﺂورﻧﺪ ،و ﺁن ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻓﻜﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑ ﺥﻮد ﻓﺮﻗﯽ در اﻧﺘﺨﺎب راﻩ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ایﺠﺎد
ﻣﻴﺴﺎزد ،و ﺱﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮﻗﯽ در ﺣﺎﺹﻞ ﺁن ﺑﺪﺱﺖ ﻣﻴﺂورد.
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺥﻮد ﺥﻮاهﯽ یﻜﯽ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ،ازدواﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ اﻓﺘﺎدﻩ اﺱﺖ ،ﻧﺒﺎیﺪ دﻝﻴﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را در "ﻧﺎداﻧﯽ" و یﺎ "ﻧﺎﺑﺎﻝﻐﯽ" ﺵﺨﺺ داﻧﺴﺖ .ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ اﺹﻄﻼﺣﯽ آﻪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻩ ﺵﺪﻩ
ﻣﻼیﻢ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺟﻠﻮﻩ ﺑﺪهﺪ ،وﻝﯽ در ﺥﺼﻮص ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺎﻝﻐﯽ ﭼﻪ کﺎر ﻣﻴﺘﻮان آﺮد؟ ﺟﺰ ایﺠﺎد
ﺵﺮایﻂ داﻧﺶ و ﺑﻠﻮغ ،ﺁیﺎ آﺎر دیﮕﺮی را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮای او آﺮد؟ ﺥﻴﺮ ،و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای دﺱﺖ یﺎﺑﯽ
او ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺑﻠﻮغ ،وﻗﺖ ﻻزم اﺱﺖ ،و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎیﺪ ﺹﺒﺮ کﺮد .وﻝﯽ وﻗﺘﯽ دﻝﻴﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
"ﺥﻮدﺥﻮاهﯽ" ﺵﺨﺺ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎیﻴﻢ ،ﻓﻮرًا ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ او آﻤﻚ ﻧﻤﺎیﻴﻢ:
ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﺎن 2
" :3هﻴﭻ آﺎری را از ﺱﺮ ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺒﯽ یﺎ ﺕﻜﺒﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺕﻨﯽ دیﮕﺮان را از ﺥﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ".
" :4هﻴﭻ یﻚ از ﺵﻤﺎ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﻔﻜﺮ ﺥﻮد ﻧﺒﺎﺵﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دیﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻨﺪیﺸﺪ".
در ایﻦ ﺹﻮرت ،ﺁﻧﻜﻪ ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺕﻮﺑﻪ آﻨﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻼم ﺥﺪا یﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد را ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎیﺪ .ﺁیﺎ ﻣﺤﺒﺖ آﺮدن ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺑﻪ یﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد ﺑﮕﻮیﺪ" :ﺣﺎﻻ ﺑﺎیﺪ ﺹﺒﺮ آﻨﯽ ﺕﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻝﻎ
ﺑﺸﻮم" ،یﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﮕﻮیﺪ" :ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻩ ام و از ﺕﻮ و از ﺥﺪا ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ،و از ﺥﺪا ﻣﻴﺨﻮاهﻢ
ﻣﺮا ﻋﻮض آﻨﺪ".
آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺵﺎﻣﻞ راهﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘًﺎ ﭘﺮ از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﺑﻪ ﺁن ﻣﻌﻨﯽ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ را "ﮔﻨﺎﻩ" ﻋﻨﻮان
آﺮدﻩ اﺱﺖ .اﻝﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺕﻮام ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﺑﺎیﺪ آﻠﻴﺴﺎ ﺵﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ را ﺑﺮای
ﻣﻌﺎیﻨ ﭘﺰﺵﻜﯽ آﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺒﻴﺐ هﺪایﺖ ﻧﻤﺎیﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺕﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﭼﻮن ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﯽ ،آﻪ در
ﻧﺘﻴﺠ ﮔﻨﺎﻩ ﺁدم و ﻧﻔﺮیﻦ ﺑﻌﺪ از ﺁن ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ ،ﮔﻨﺎﻩ ﺥﻮد ﺵﺨﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﺎیﺦ آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ
ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎی ﺁن ﻋﻮارض ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻨﺎﻩ اﺱﺖ و ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺮض ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
هﻢ ﺕﻤﻴﺰ ﺑﺪارﻧﺪ .هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺵﺘﯽ ،ﺥﺎرج از ﺁﻧﭽﻪ ﺕﺎ ﺑﺤﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪﻩ ،ایﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی را
ﺥﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد .ﺵﻨﺎﺥﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺥﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﻼم ﺥﺪا ،ﺱﺪ ﻣﻌﺒﺮی ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد در راﻩ ﻋﻼج
ﺁﻧﻬﺎ.

ﺷﻨﺎﺱﺎیﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ
ﻻ
زن و ﺵﻮهﺮان و ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ در ﺵﻨﺎﺥﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ دﻗﺖ زیﺎدی ﺑﻜﻨﻨﺪ .دﻻیﻞ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺕﺼﻮر آﻨﻴﺪ آﻪ یﻜﯽ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج ﻣﺴﺌﻠ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دارد آﻪ ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ
ﻧﺸﺪﻩ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن ،ﻃﺮز ﺑﺮﺥﻮرد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪی ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ ،و ایﻦ ﺑﺮﺥﻮرد ﺑﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ
ﺕﻴﺮﮔﯽ رواﺑﻂ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺱﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ ﺵﺪﻩ ﻣﺪاوا ﺑﮕﺮدد ،ﺁیﺎ ایﻦ ﭘﺎیﺎن ﻗﻀﻴﻪ
ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد؟ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺥﻴﺮ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﻞ ﺵﺪﻩ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺁن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ
ﺑﺎﺵﺪ ،ﺣﺎﻝﺖ و ﺕﺮآﻴﺐ رﻓﺘﺎری آﻪ از وﺟﻮد ﺁن ﺵﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،هﻨﻮز ﺑﺮ ﺟﺎی ﺥﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد ،و
از ﺑﻴﻦ ﻧﺨﻮاهﺪ رﻓﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺁن ﺣﺎﻝﺖ و رﻓﺘﺎر ﺕﺮآﻴﺐ یﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ ﺵﺪﻩ و از ﻃﺮیﻖ آﻼم
ﺥﺪا ﺑﻪ ﺁن رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺑﺸﻮد .ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ،آﻪ در ﺟﻮار ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﺵﻜﺎر ،ﺥﻮد را ﻣﺨﻔﯽ
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آﺮدﻩ اﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺵﻜﻞ ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد در ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺕﻮﺱﻂ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ و آُﻨﺪ
و آﺎو واﻗﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،آﻤﺎآﺎن ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺥﻮاهﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺕﺼﻮر آﻨﻴﺪ آﻪ ﻣﺴﺌﻠ ﺟﺴﻤﯽ ﺵﺨﺼﯽ ﺣﻞ ﺵﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردی ﻧﻴﺰ زن و ﺵﻮهﺮ
هﻤﺮاﻩ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ آﻮﺵﺶ ﻧﻤﺎیﻨﺪ رﻓﺘﺎر و ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎهﯽ آﻪ ﺑﺮ اﺙﺮ ﻓﺸﺎر ﺁن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،در
زﻧﺪﮔﯽ ﺁن دو ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ را ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ آﻨﻨﺪ ،و ﺱﭙﺲ ﺟﺎی ﺁن را ﺑﺎ ﺕﺮآﻴﺐ رﻓﺘﺎر ﻧﻴﻜﯽ آﻪ در آﻼم ﺥﺪا
ﺁﺵﻜﺎر ﺵﺪﻩ ،ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ ،هﺮ دو ﺁﻧﻬﺎ ﻻزم ﺥﻮاهﻨﺪ داﺵﺖ آﻪ ﺑﻴﻨﺸﯽ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺱﺖ ﺑﻴﺂورﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ هﺎی ﺑﻌﺪ ایﻦ آﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آﻪ رواﺑﻂ زﻧﺎﺵﻮیﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ،
رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺥﻮاهﻢ آﺮد .ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ هﻤﺠﻮار ،ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و در هﺮ ﻣﻮردی
ﻼ ﻧﺸﺎن دادﻩ ام ،ایﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺁﻣﺎد رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺑﺎﺵﻨﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮری آﻪ ﻗﺒ ً
هﻤﺠﻮار از دو ﻧﻮع ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ:
 .1ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﺱﺮﭼﺸﻤ
 .2ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﺱﺮﭼﺸﻤ

از اﺙﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺮ روی اﻓﻜﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ.
از رﻓﺘﺎر ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ.

در ﺥﺼﻮص ﻣﻮرد اول ،ﺁن را زیﺮ ﻋﻨﻮان "ﺑﺮداﺵﺖ هﺎیﯽ از ازدواج آﻪ ﺥﻼف ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا
ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ" رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺥﻮاهﻢ آﺮد ،و ﻣﻮرد دوم را زیﺮ ﻋﻨﻮان "ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎﻩ در زﻧﺪﮔﯽ" ﺑﺮرﺱﯽ
ﺥﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد .دو ﻧﻮع دیﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ آﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺁﻧﻬﺎ را زیﺮ هﺮ یﻚ از
ﻋﻨﺎویﻦ ﺑﺎﻻ ﺟﺎی داد ،وﻝﯽ ﺑﻘﺪری ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و زیﺮ ﻋﻨﻮان "رواﺑﻂ ﺑﺎ
دیﮕﺮان" و "اﺙﺮات ﻣﻌﻤﻮل اﺟﺘﻤﺎع" ،رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺥﻮاهﻢ آﺮد .ایﻦ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺵﻤﺎ اﺑﺰار ﻓﺮاواﻧﯽ
را ﺥﻮاهﻨﺪ داد ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ هﺮ ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻠ زﻧﺎﺵﻮیﯽ را ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ ﻧﻤﺎیﻴﺪ.

ﺕﻜﻠﻴﻒ
ﺑﻄﻮر ﺵﻔﺎهﯽ یﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ را ﺵﺨﺼًﺂ ﺑﻪ آﻼس ﮔﺰارش دهﻴﺪ .هﺮ ﮔﺰارﺵﯽ ﺑﺎیﺪ یﻚ
ﻣﺴﺌﻠ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را آﻪ اﺙﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و یﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠ زﻧﺎﺵﻮیﯽ دارد را ﺕﻌﺮیﻒ ﻧﻤﺎیﺪ ،و
ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺸﺨﺼ ﺁن را ﺑﺎزﮔﻮ آﻨﺪ .ایﻦ ﻋﻼﻣﺎت را ﺕﺎ اﻧﺪازﻩ ای آﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ آﻨﻴﺪ
و راﻩ رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎیﻴﺪ.
ﻣﻮاردی آﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎیﺪ ﻏﻠﻂ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺥﺘﻼف و ایﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ در ازدواج ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ را ﻧﺎم
ﺑﺒﺮیﺪ .یﻚ یﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺕﺠﺮﺑ ﺵﺨﺼﯽ ﺥﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﺱﺘﺎن و ﺥﻮیﺸﺂوﻧﺪان ﺥﻮد را ﺵﺮح
دهﻴﺪ .ﺱﻌﯽ آﻨﻴﺪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﺵﺨﺎص ﻧﺒﺮیﺪ.
در ﻣﻮرد ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺎهﯽ آﻪ در اﺵﺨﺎص ﻣﺠﺮد اﻣﻜﺎن ایﺠﺎد ﺵﺪن را دارد ،و ﭘﺲ از ازدواج
در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ایﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﻓﻜﺮ آﻨﻴﺪ ،و ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﺵﻤﺎ ﻣﻴﺮﺱﺪ را یﺎدداﺵﺖ
آﺮدﻩ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ در آﻼس ﺁﻣﺎدﻩ ﺱﺎزیﺪ.
ﻓﻬﺮﺱﺘﯽ از ﻧﺎم و ﺑﺮﭼﺴﺐ هﺎی ﻏﻠﻄﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺵﻤﺎ ﻣﻴﺮﺱﺪ را ﺕﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎیﻴﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺮ آﺪام ،ﻧﺎم
ﺹﺤﻴﺢ ﺁن را آﻪ در آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻩ ﺵﺪﻩ ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ.

١٦

ﻓﺼﻞ چﻬﺎرم
ﺑﺮداﺷﺖ هﺎیﯽ از ازدواج آﻪ ﺧﻼف آﻼم ﺧﺪا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
"اﺷﺘﺒﺎهﺎت اﺱﺎﺱﯽ"
هﺮ ﭼﻨﺪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺵﺘﺒﺎهﯽ اﻣﻜﺎن ایﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت را در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ دارد ،در ایﻨﺠﺎ ﻣﻦ
ﺹﺮﻓًﺎ در ﺥﺼﻮص ﺑﺮداﺵﺖ هﺎی ﻏﻠﻄﯽ آﻪ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺤﺚ ﺥﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد .در
ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕﯽ اﺱﺖ آﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن زیﺎدی ،ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﭘﻴﺮو ﻣﺴﻴﺢ دﭼﺎر اﺵﺘﺒﺎﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﺕﺼﻮری رویﺎیﯽ از ازدواج دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ ﺑﺎیﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ازدواج ﺑﭙﺮدازم.

ﺑﻨﻴﺎد ازدواج
اآﺜﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎد ازدواج ﺁﺵﻨﺎیﯽ دارﻧﺪ ،وﻝﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻘﺼﻮدی آﻪ دارد ﺑﯽ اﻃﻼع هﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﮕﺬاریﺪ در اﺑﺘﺪا اﺹﻞ ﻣﺴﻠﻤﯽ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎیﻢ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﭙﺮدازم ﺑﻪ راﺑﻄ ﻋﻤﻠﯽ آﻪ ﺁن اﺹﻞ در زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺵﻮیﯽ دارد .اوﻻً ،ﺵﺨﺺ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺎیﺪ درك آﻨﺪ آﻪ ازدواج ﺑﻨﻴﺎدی روﺣﺎﻧﯽ دارد .ایﻦ اﺹﻞ ﻣﻤﻜﻦ
اﺱﺖ واﺿﺢ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،وﻝﯽ اﻣﺮوزﻩ در هﻤﻪ ﺟﺎ ﻋﻜﺲ ﺁن را ﻣﻴﺸﻨﻮیﻢ .در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ ﺑﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ آﻪ ازدواج ﺑﻪ اﻣﺮ ﺥﺪا ﺹﻮرت ﻧﻤﻴﮕﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺹﻼح دیﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺱﺖ آﻪ
ﺕﺪﺑﻴﺮ یﺎﻓﺘﻪ اﺱﺖ .ایﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﻣﺘﻀﺎد هﻢ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻧﺘﺎیﺞ ﺵﮕﺮﻓﯽ در
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
اﮔﺮ ازدواج ﺱﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺱﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ آﻼم ﺥﺪا ﺁن را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻩ اﺱﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﺑﺎیﺪ ﺕﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎیﺪار ﺑﺎﺵﺪ آﻪ ﺥﺪا ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺱﺖ .ﻗﻮاﺋﺪ و ﺁرﻣﺎن هﺎی ازدواج ﺑﺎیﺪ هﻤﺎن ﺑﺎﺵﻨﺪ آﻪ ﺥﺪا
ﻣﻘﺮر داﺵﺘﻪ ،و آﺴﯽ ﻧﺒﺎیﺪ ﺕﻮاﻧﺎیﯽ ایﺠﺎد اﺹﻼﺣﺎﺕﯽ را در ﺁن داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ .و ﺑﻌﻜﺲ ،اﮔﺮ ازدواج ﺑﺎ
ﺕﺪﺑﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ایﺠﺎد ﮔﺮدیﺪﻩ ،و ﺕﻤﺎم ﺵﺮایﻂ ﺁن را اﻧﺴﺎن وﺿﻊ آﺮدﻩ ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ
ﻼ ﺁن را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎیﺪ.
ﺥﻮد ﺁن را ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪهﺪ و یﺎ آ ً
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ در آﻠﻴﺴﺎ درك آﺎﻓﯽ از ﺑﻨﻴﺎد رﺑﺎﻧﯽ آﻪ ازدواج دارد ﻧﺪارﻧﺪ ،و آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻴﺰ از روی ﺱﺎدﮔﯽ
ﻓﺮض ﺑﺮ ﺁن داﺵﺘﻪ آﻪ ایﻦ ﺕﻌﻠﻴﻤﺎت را ﺁﻧﻬﺎ ﺥﻮد یﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺪر آﺎﻓﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ایﻦ ﻣﺒﺤﺚ از
آﻼم ﺥﺪا ﺁﺵﻨﺎ ﻧﺴﺎﺥﺘﻪ اﺱﺖ .در ﺥﺎﻧﻮادﻩ ﻧﻴﺰ ایﻦ آﻮﺕﺎهﯽ دیﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﺟﻮاﻧﺎن ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج
ﻼ ﻋﻜﺲ ﺁن را
اﺱﺖ را از آﺠﺎ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺁﻣﻮﺥﺖ؟ از ﺕﺒﻠﻴﻐﺎت رﺱﺎﻧﻪ هﺎی ﮔﺮوهﯽ؟ در ﺁﻧﺠﺎ آﺎﻣ ً
دریﺎﻓﺖ ﺥﻮاهﻨﺪ آﺮد .وﻗﺘﯽ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﯽ آﻪ ازدواج ﺕﺪﺑﻴﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺱﺖ ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ،
ﺱﺮاﻧﺠﺎم ﺁﻧﺮا ﻧﻴﺰ ﺥﻮاهﻨﺪ ﭘﺬیﺮﻓﺖ و از ﺁﻧﺮو ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﺥﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ازدواج ﺥﻮد را ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻝﺢ
ﻧﺎدرﺱﺖ و هﺪﻓﯽ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﺥﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ایﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻻزم اﺱﺖ آﻪ ﻣﺸﺎوریﻦ آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺥﻮد داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت را در
ﺥﺼﻮص ﺑﻨﻴﺎد ازدواج ﺑﺪﺱﺖ ﺁورﻧﺪ .ﻓﺮض داﺵﺘﻦ ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ اﻋﻀﺎی آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﻼم ﺥﺪا را در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ازدواج دریﺎﻓﺖ آﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﻧﺎ ﻣﺴﺌﻮل و ﺑﯽ ﺙﻤﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﻓﺘﻮای ﺵﻜﺴﺖ را
ﻣﻴﺪهﺪ .ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎیﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد .ﻏﺎﻝﺒًﺎ دیﺪﻩ ﺵﺪﻩ آﻪ زن و ﺵﻮهﺮان ﻣﻔﻬﻮم
ازدواج و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در ﺑﺮ دارد را درك ﻧﻜﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺕﻤﺎم اﻋﻀﺎی آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ آﻼم ﺥﺪا
در ﺥﺼﻮص ازدواج ﺕﻌﻠﻴﻢ یﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻮیﮋﻩ در ﺥﺼﻮص ﺑﺮﺕﺮی ﺁن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﻧﻴﻮی آﻪ رایﺞ
دارد.
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ﻣﻘﺼﻮد ازدواج
ﻧﺪاﺵﺘﻦ درك آﺎﻓﯽ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن از ﻣﻘﺼﻮد ازدواج ،ﭘﻴﺎﻣﺪ هﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﺣﺘﯽ در
ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺮوان ﻣﺴﻴﺢ ،ﻧﻈﺮات ﻋﺠﻴﺒﯽ در ﺥﺼﻮص ﻣﻘﺼﻮد ازدواج ﺵﻨﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ زن و
ﺵﻮهﺮی ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻘﺼﻮد ﺁن را درك ﻧﻜﺮدﻩ اﻧﺪ ،ازدواج ایﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺕﺐ ﺑﺪور از ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺵﺪ
ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺼﻮد از ازدواج ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا آﺮدن هﺮ ﭼﻴﺰ دیﮕﺮ ،ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻮهﺮ
از ﺁن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ؟ کﻼم ﺥﺪا در ایﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﮕﻮیﺪ:
ﭘﻴﺪایﺶ 2
" :18و ﺥﺪاوﻧﺪ ﺥﺪا ﮔﻔﺖ» :ﺥﻮب ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺁدم ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺎﺵﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮایﺶ ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ وی ﺑﺴﺎزیﻢ"«.
ﻣﻘﺼﻮد از ازدواج ،ﺕﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزی اﺱﺖ آﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ "یﺎر" دارد .ازدواج ﭼﻨﺎن ﻃﺮح ﺵﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ
ﺕﻨﻬﺎیﯽ را ﺵﻜﺴﺖ ﺑﺪهﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﻘﺼﻮد از ازدواج ﺕﺄﻣﻴﻦ یﺎر و ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ایﻦ
ﺕﺄآﻴﺪ را ﻧﻴﺰ در ﺟﺎی دیﮕﺮی از آﻼم ﺥﺪا ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ:
اﻣﺜﺎل 2
" :16ﺕﺎ ﺕﻮ را از زن اﺟﻨﺒﯽ رهﺎیﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،و از زن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ای آﻪ ﺱﺨﻨﺎن ﺕﻤﻠﻖ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ؛"
" :17آﻪ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻧﯽ ﺥﻮد را ﺕﺮك آﺮدﻩ ،و ﻋﻬﺪ ﺥﺪای ﺥﻮیﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻩ اﺱﺖ".
ﻣﻼآﯽ 2
" :14اﻣﺎ ﺵﻤﺎ ﻣﻴﮕﻮﺋﻴﺪ ﺱﺒﺐ ایﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺱﺒﺐ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﺕﻮ و زوﺟ ﺟﻮاﻧﯽ ات
ﺵﺎهﺪ ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ و ﺕﻮ ﺑﻪ وی ﺥﻴﺎﻧﺖ ورزیﺪﻩ ای ،ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ او یﺎر ﺕﻮ و زوﺟ هﻢ ﻋﻬﺪ ﺕﻮ ﻣﯽ
ﺑﻮد".
در ﺁﻣﻼآﯽ  14 : 2آﻠﻤﺎﺕﯽ ﭼﻮن "یﺎر" و "زوﺟﻪ" و "هﻢ ﻋﻬﺪ" ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ازدواج ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻩ
ﺵﺪﻩ اﻧﺪ .در اﻣﺜﺎل " ،17 : 2ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻧﯽ" اﺵﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄ ﻧﺰدیﻚ و ﺹﻤﻴﻤﯽ ﻣﻴﻜﻨﺪ .ایﻦ
ﺁیﺎت در ﻣﺠﻤﻮع ،راﺑﻄﻪ ای را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ آﻪ ﺵﺎﻣﻞ ﻧﺰدیﻜﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺕﻌﻬﺪی داﺋﻤﯽ )"ﻋﻬﺪ ﺥﺪای
ﺥﻮیﺶ"( ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .ﻧﺰدیﻜﯽ ﺑﺪون ﺕﻌﻬﺪی داﺋﻢ آﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺕﻌﻬﺪی داﺋﻢ ﺑﺪون ﻧﺰدیﻜﯽ ﻧﻴﺰ آﺎﻓﯽ
ﻧﻤﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺑﻪ هﺮ دو ایﻦ ﻋﻨﺎﺹﺮ اﺣﺘﻴﺎج اﺱﺖ ﺕﺎ ﺕﻨﻬﺎﺋﯽ در اﻧﺴﺎن ﺵﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮرد.
در ﺥﺼﻮص ﻣﻘﺼﻮد ازدواج ﻋﻘﺎیﺪ زیﺎدی وﺟﻮد دارد آﻪ اآﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ اﺵﺘﺒﺎﻩ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .رایﺞ ﺕﺮیﻦ ﺁﻧﻬﺎ
ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ازدواج ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺕﺮویﺞ ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ایﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی و
ازدواج را ﺑﺎ هﻢ ﻣﺨﻠﻮط آﺮدﻩ اﺱﺖ .ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺱﻔﻨﺪ و ﺱﮓ و ﮔﺮﺑﻪ ،ﺑﺮای ﺟﻔﺖ
ﮔﻴﺮی اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﺑﻪ ازدواج ﻧﺪارد .یﻘﻴﻘًﺎ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺣﻴﻮان ،ﺑﺪون
ﺕﺸﺮیﻔﺎت ازدواج در ﺣﺎل ﺕﺮویﺞ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ!
ﺥﻴﺮ ،ازدواج ﭼﻴﺰی ﺑﻴﺶ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی اﺱﺖ .ازدواج یﺎر ﺑﻮدن اﺱﺖ ،و ﺕﻨﻬﺎ یﻜﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ ﺁن
ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .آﺘﺎب ﻣﻘﺪس یﺎر ﺑﻮدن را ﻧﻮﻋﯽ ﺹﻤﻴﻤﻴﺖ ﻧﺸﺎن دادﻩ آﻪ ﺵﺎﻣﻞ هﻤ ﺟﻮاﻧﺐ
ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻴﮕﺮدد .ﺑﻪ ایﻦ ﺥﺎﻃﺮ اﺱﺖ آﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺹﺮﻓًﺎ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ازدواج ﻣﺤﺪود
ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .یﺎر ﺑﻮدن ﺹﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺎن دو ﻧﻔﺮ ایﺠﺎد ﺑﺸﻮد وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺱﻮﻣﯽ در ﺣﺎل ﻣﺪاﺥﻠﻪ
آﺮدن در ﺁن اﺱﺖ .زﻧﺎ ،ﺑﯽ ﻋﻔﺘﯽ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻴﺶ از یﻚ زن داﺵﺘﻦ ،ﺁن یﺎر ﺑﻮدﻧﯽ آﻪ آﻼم ﺥﺪا از ﺁن
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ﺱﺨﻦ ﻣﻴﮕﻮیﺪ را ﺑﻪ ﺕﺒﺎﻩ ﻣﻴﻜﺸﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺁن ﺹﻤﻴﻤﻴﺖ ﻧﺰدیﻚ و داﺋﻤﯽ آﻪ ﻻزﻣ ﺁن اﺱﺖ را از ﺑﻴﻦ
ﻣﻴﺒﺮد .در ﻋﻨﻮان "یﻚ ﺕﻦ" ﺑﻮدن آﻼم ﺥﺪا ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄ اﻧﺤﺼﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ آﻪ ﺑﻌﺪًا راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺁن ﺹﺤﺒﺖ ﺥﻮاهﻢ آﺮد .ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ دارﻧﺪ آﻪ ازدواج ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﻣﺠﺎز آﺮدن رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ
ﻼ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺹﺤﺒﺖ ﺥﻮاهﻢ آﺮد ﻧﻴﺰ ،آﺎﻣ ً

وﻇﻴﻔ

ازدواج

ﺵﺎیﺪ ﺕﻌﺠﺐ آﻨﻴﺪ آﻪ وﻇﻴﻔ ازدواج را ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺮد ﻋﻨﻮان آﺮدﻩ ام ،ﭼﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ازدواج ﺵﺎﻣﻞ
وﻇﺎیﻒ زیﺎدی ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .دﻝﻴﻞ ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﺹﺤﺒﺖ از وﻇﻴﻔﻪ ای ﻣﻴﻜﻨﻢ آﻪ ﻣﺒﻨﺎی وﻇﺎیﻒ دیﮕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ،
و ﺁن ﺕﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺑﻪ "یﺎر" اﺱﺖ .وﻗﺘﯽ زن و ﺵﻮهﺮی ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﺕﻌﻬﺪ ازدواج را
ﻻ ﻧﺪارﻧﺪ( ،هﺮ یﻚ ﺕﻌﻬﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻪ ﺕﺎ ﺁﺥﺮ ﻋﻤﺮ یﺎر
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺕﻮﺟﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ یﺎ ﻧﻪ )و ﻣﻌﻤﻮ ً
دیﮕﺮی ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .ﺕﻮﺟﻪ ﻧﻴﺰ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ ﺕﻌﻬﺪ ﺁﻧﻬﺎ ایﻦ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ یﺎری ﺑﺮای ﺥﻮد دریﺎﻓﺖ
ﺥﻮاهﻨﺪ آﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ یﺎری ﺑﺮای دیﮕﺮی ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .ازدواج ﺕﻌﻬﺪ ﻋﺸﻘﯽ اﺱﺖ آﻪ در ﺁن ،ﺵﺨﺼﯽ
ﻋﻬﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ آﻪ ﻧﻴﺎز هﺎی زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد را ﺕﺎ ﺁﺥﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺁوردﻩ آﻨﺪ ،ﺑﺪون هﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺵﺮﻃﯽ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،وﻗﺘﯽ زن یﺎ ﺵﻮهﺮی ﮔﻠﻪ کﻨﺎن ﻣﻴﮕﻮیﺪ "ﻣﻦ از ازدواج ﺥﻮد راﺿﯽ ﻧﻴﺴﺘﻢ" ،ایﻦ ﺣﺮف او
ﺑﯽ ﺟﺎ اﺱﺖ .ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ" :ﺵﻤﺎ وارد ﭘﻴﻤﺎن ازدواج ﻧﺸﺪیﺪ ﺕﺎ رﺿﺎیﺖ ﺥﻮد را ﺑﺪﺱﺖ ﺑﻴﺂوریﺪ.
ﺕﻌﻬﺪ ﺵﻤﺎ ایﻦ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺮای ﺵﺮیﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد "یﺎر" ﺑﻮدﻩ ،و ﺕﻤﺎم ﺁﻧﭽﻪ ﺵﺎﻣﻞ ﺁن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ را اﻧﺠﺎم
ﺥﻮاهﻴﺪ داد .ازدواج ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺵﺨﺼﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪاری آﻪ ﻣﻴﺪهﺪ ،ﻣﻘﺪاری را ﻃﻠﺐ
آﻨﺪ .ﺕﻌﻬﺪ ﺁن یﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺱﺖ ﺑﺮای ﺕﺄﻣﻴﻦ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز ﺵﺮیﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺵﻤﺎ اﺱﺖ ،ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁن ﭼﻴﺰی
دریﺎﻓﺖ ﺑﻜﻨﻴﺪ یﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﭘﺲ ﺱﺆاﻝﯽ آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ایﻦ اﺱﺖ ،ﺁیﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺥﻮد وﻓﺎدار هﺴﺘﻴﺪ
یﺎ ﺥﻴﺮ؟".
اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎری ازدواج ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺕﺎ از ﺁن وﺱﻴﻠﻪ ﭼﻴﺰی را ﺑﺮای ﺥﻮد دریﺎﻓﺖ آﻨﻨﺪ .ایﻦ ﺵﻬﻮت ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ﻧﻪ
ﻋﺸﻖ ،و ﺥﻼف آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ .ﺕﻌﻬﺪی آﻪ در ازدواج ،ﺵﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺵﺨﺺ دیﮕﺮ ﻣﻴﺪهﺪ ،ﺣﺮآﺖ
ﻋﺎﺵﻘﺎﻧﻪ ای اﺱﺖ آﻪ اهﺪا ﻧﻤﻮدن را در ﺑﺮ دارد و ﻧﻪ دریﺎﻓﺖ آﺮدن را .ﺵﺨﺺ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺎیﺪ از ﺥﻮد
ﺑﭙﺮﺱﺪ" :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺥﺪا و ﺵﺮیﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد را ﺥﻮﺵﻨﻮد ﺱﺎزم؟" ،و ﻧﻪ "ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺥﻮدم
را ﺥﻮﺵﻨﻮد ﺱﺎزم؟" وﻇﻴﻔ اﺱﺎﺱﯽ ازدواج ،ﺥﻮﺵﻨﻮد آﺮدن ﺥﺪا اﺱﺖ ﺑﻮﺱﻴﻠ ﺥﻮﺵﻨﻮد آﺮدن زن
یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد .ایﻦ وﻇﻴﻔ ادر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ درﺟ اهﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد و اﺱﺎﺱﯽ اﺱﺖ ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ وﻗﺘﯽ
ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اوﻝﻮیﺖ هﺎی ازدواج ﺹﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد و یﺎ ﺑﺤﺚ در ﺥﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
ﻣﻴﺂیﺪ .درك ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ هﺸﻴﺎر آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،و ﺟﻮاب ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻠﻪ هﺎ را ﻣﻴﺪهﺪ .ﻣﺸﺎوریﻦ
ازدواج آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﻣﻌﻨﯽ ایﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﺱﺎﺱﯽ را ﺑﺨﻮﺑﯽ درك آﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن را در
ﻗﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺂﻣﻮزﻧﺪ .ﺟﻨﮓ اﻓﺰاری اﺱﺖ کﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺪارد.
ﺣﺎل ﻣﻴﭙﺮدازم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دیﮕﺮ.

ﺕﻌﻬﺪ در ازدواج
ازدواج ﺑﺪون ﺕﻌﻬﺪ ،وﺿﻊ ﺕﺄﺱﻒ ﺑﺎری را دارد .وﻗﺘﯽ زن و ﺵﻮهﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در هﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ
ازدواج ﺥﻮد را ﻝﻐﻮ آﻨﻨﺪ ،ﺁن ازدواج اﻣﻜﺎن دوام یﺎﻓﺘﻦ را ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻻ در هﺮ ﻧﻮع ﺕﻮاﻓﻘﯽ ﻣﻴﺎن دو ﮔﻨﺎﻩ آﺎر دیﺮ یﺎ زود ایﺠﺎد ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ،
ﻣﺸﻜﻼت ایﺠﺎد ﺵﺪﻧﺪ؛ و ﻣﻌﻤﻮ ً
اﮔﺮ ﺕﻌﻬﺪی در ﻣﻴﺎن ﻧﺒﺎﺵﺪ اﻣﻴﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ اﺥﺘﻼﻓﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .در ﺕﻮاﻓﻖ ﻣﻴﺎن دو ﻧﻔﺮ ،وﻗﺘﯽ
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ﺕﻨﻬﺎ یﻚ ﻧﻔﺮﺵﺎن ﮔﻨﺎﻩ آﺎر ﺑﺎﺵﺪ ،ﺑﻘﺪر آﺎﻓﯽ اﺥﺘﻼف ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻬﺪ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و ﺥﺪا در
آﺘﺎب ﭘﻴﺪایﺶ( ،ﭼﻪ رﺱﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻜﻪ هﺮ دو ﮔﻨﺎﻩ آﺎر ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﻝﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺥﺘﻼف وﺟﻮد
ﻧﺪاﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ،ﺥﻴﻠﯽ هﺎ دﺱﺖ ﻣﻴﻜﺸﻨﺪ و ﺟﺪا ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
آﻼم ﺥﺪا ازدواج را "ﻋﻬﺪ" ﺕﺸﺮیﺢ آﺮدﻩ ،و ایﻦ ﻣﻮﻗﺮاﻧﻪ ﺕﺮیﻦ و اﺟﺒﺎر کﻨﻨﺪﻩ ﺕﺮیﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺱﺖ آﻪ
ﺑﺮای ﺵﺮح ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻴﺎن دو ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ازدواج ﺵﺎﻣﻞ ﺕﻌﻬﺪ اﺱﺖ؛ ﺕﻌﻬﺪ ﺑﻪ یﺎر ﺑﻮدن ﺑﻪ هﻤﺴﺮ
ﺥﻮد .ازدواج ﺕﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻮع یﺎر ﺑﻮدﻧﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺵﺎﻣﻞ ﺑﺮﺁوردﻩ ﺱﺎﺥﺘﻦ ﺕﻤﺎم ﻧﻴﺎزهﺎی ﺵﺮیﻚ زﻧﺪﮔﯽ
ﺥﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻴﺎز ﺟﻨﺴﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ ،و ﻏﻴﺮﻩ .ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ،آﺎری ﺕﻤﺎم ﺵﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
ﺑﺮ ﺥﻼف اﺵﺨﺎص دیﮕﺮ ،اﻝﺰاﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ روزاﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺕﻬﺪیﺪ ﻃﻼق ﺑﺎﺵﻨﺪ .اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن ﭼﻨﻴﻦ
ﺕﻌﻬﺪی ﺑﻪ ایﺸﺎن ایﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﻣﻴﺪهﺪ آﻪ ﻃﻼق ﭼﻴﺰی ﮔﺰیﺪﻩ ﺵﺨﺼﯽ یﺎ اﺥﺘﻴﺎری ﻧﻴﺴﺖ .ایﻦ ﻓﺮق
اﻋﺠﺎب اﻧﮕﻴﺰی اﺱﺖ آﻪ ﭘﻴﺮوان ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ دیﮕﺮان دارﻧﺪ .ﺕﻌﻬﺪی آﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺕﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺥﻮد
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
از آﺠﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ آﻪ ازدواج ﺕﻮاﻓﻘﯽ اﺱﺖ کﻪ ﻋﻬﺪی را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ دارد؟ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻜﻪ در ﺁیﺎت ذآﺮ ﺵﺪﻩ
ﻗﺒﻞ )اﻣﺜﺎل  16 : 2و  ،17و ﻣﻼآﯽ  ،(14 : 2ﺑﻌﻨﻮان ﺕﻌﻬﺪ ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ﺁی زیﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﻜﻨﻢ:
ﺣﺰﻗﻴﺎل 16
»" :8و ﭼﻮن از ﺕﻮ ﮔﺬر آﺮدم ﺑﺮ ﺕﻮ ﻧﮕﺮیﺴﺘﻢ و ایﻨﻚ زﻣﺎن ﺕﻮ زﻣﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد .ﭘﺲ داﻣﻦ ﺥﻮد را
ﺑﺮ ﺕﻮ ﭘﻬﻦ آﺮدﻩ ،ﻋﺮیﺎﻧﯽ ﺕﻮ را ﻣﺴﺘﻮر ﺱﺎﺥﺘﻢ و ﺥﺪاوﻧﺪ یﻬﻮﻩ ﻣﻴﮕﻮیﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺕﻮ ﻗﺴﻢ ﺥﻮردم و ﺑﺎ
ﺕﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ و از ﺁن ﻣﻦ ﺵﺪی".
در ﺣﺰﻗﻴﺎل ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﺕﻌﻬﺪی آﻪ ﻣﻴﺎن ﺥﺪاوﻧﺪ و ﺑﻨﺪ او اﺱﺖ ،ﺑﺎ ﺕﻌﻬﺪ ﻣﻴﺎن زن و ﺵﻮهﺮ یﻜﺴﺎن
ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .در ﻣﻼآﯽ ،ﺥﺪاوﻧﺪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ آﻪ زن و ﺵﻮهﺮ در ﺕﻌﻬﺪ ﺑﻬﻢ یﻜﯽ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،و در ﺣﺰﻗﻴﺎل ایﻦ
ﻼ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ" .ﻋﻬﺪ" و "ﺟﻮاﻧﯽ" آﻪ در اﻣﺜﺎل و ﻣﻼآﯽ ﻗﻴﺪ ﺵﺪﻩ ﻋﻬﺪ ازدواج ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
ﺕﻌﻬﺪ را ﻋﻤ ً
ﺿﻤﻨًﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ایﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺵﺎرﻩ آﻨﻢ آﻪ در ایﻦ ﺁیﺎت زن و ﺵﻮهﺮ هﺮ دو یﺎر و هﻤﺪم یﻜﺪیﮕﺮ ﺥﻮاﻧﺪﻩ
ﺵﺪﻩ اﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ هﺮ دو اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ یﺎر و هﻤﺪم ﺑﻮدن ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺵﻮهﺮ .هﺮ دو در
ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺥﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ.
روﻣﻴﺎن 7
" :2ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺵﺮیﻌﺖ ،زن ﺵﻮهﺮدار ﺕﺎ زﻣﺎن زﻧﺪﻩ ﺑﻮدن ﺵﻮهﺮش ،ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻪ اﺱﺖ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺵﻮهﺮش ﺑﻤﻴﺮد ،زن از ﻗﻴﺪ ﺕﻌﻬﺪ ﺵﺮﻋﯽ ﺑﻪ وی ﺁزاد ﻣﯽ ﺵﻮد".
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﺕﻌﺮیﻒ ﺕﻌﻬﺪ ازدواج ﺑﻌﻨﻮان ﺕﻮاﻓﻘﯽ رﺱﻤﯽ و اﻝﺰام ﺁور ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺵﺎیﺪ ﺑﻬﺘﺮیﻦ راﻩ
رﺱﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮهﺮ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﻘﻞ از رویﺪادی اﺱﺖ آﻪ در ﭘﻴﺪایﺶ  8 :15ﺕﺎ  20ذآﺮ ﺵﺪﻩ .در ﺁن
ﺥﺪاوﻧﺪ وارد ﻋﻬﺪ ﺑﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ ﮔﺮدیﺪ )ایﻦ ﺁیﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻄﺎﻝﺐ را دﻧﺒﺎل آﻨﻴﺪ( .در ﺁی
 ،10ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ آﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺕﯽ دو ﺕﻜﻪ ﺵﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻢ ﮔﺬاردﻩ ﺵﺪﻧﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ وﻗﺘﯽ ﺁﻓﺘﺎب ﻏﺮوب آﺮدﻩ
و ﺕﺎریﻜﯽ ﻏﻠﻴﻈﯽ هﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﺁی  ،(17ﭼﺮاﻏﯽ ﻣﺸﺘﻌﻞ )آﻪ ﻧﺸﺎﻧ ﺣﻀﻮر ﺥﺪاوﻧﺪ
ﺑﻮد( از ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ایﻦ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ وﻗﺘﯽ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪ ،در اﺹﻄﻼح ﻋﺒﺮاﻧﯽ،
ﻋﻬﺪ "ﺑﺮیﺪﻩ" ﻣﻴﺸﺪ .ﻋﻬﺪ را اﺵﺨﺎص ﻧﻤﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﺁﻧﺮا "ﻣﻴﺒﺮیﺪﻧﺪ" .ﻋﻬﺪ ﺑﻘﺪری ﭘﺮ اهﻤﻴﺖ ﺑﻮد ،آﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮگ و دو ﺕﻜﻪ ﺵﺪن )ﺣﻴﻮان( هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد .ﺑﺎ ایﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺵﺨﺺ اﻇﻬﺎر ﻣﻴﺪاﺵﺖ آﻪ ﻗﺴﻢ ﺥﻮد را ﺕﺎ
ﭘﺎی ﻣﺮگ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﺪارد .او ﺑﺎ ایﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﮕﻔﺖ آﻪ اﮔﺮ در ﻋﻬﺪ ﺥﻮد وﻓﺎدار ﻧﺒﻮد ،ﺣﺎﺿﺮ اﺱﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﺁن ﺣﻴﻮان ﺕﻜﻪ ﺕﻜﻪ ﺑﺸﻮد .در ﻋﻬﺪ ﻣﻴﺎن ﺥﺪاوﻧﺪ و اﺑﺮاهﻴﻢ ،ﺥﺪا ﻝﻌﻦ ﺁن ﻋﻬﺪ را ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺁن
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد آﻪ ﻣﻦ ﺕﻜﻪ ﺕﻜﻪ ﺵﻮم اﮔﺮ ﻋﻬﺪ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن ﻧﺮﺱﺎﻧﻢ .ﺕﺸﺒﻴﻬﯽ دﻝﻴﺮاﻧﻪ و ﺑﯽ ﺑﺎك ﺑﻮد ،و
در ﺹﻮرت ﺑﯽ وﻓﺎیﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ای هﻮﻝﻨﺎك را ﻧﻤﺎیﺎن ﻣﻴﺴﺎﺥﺖ .ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ اﺱﺖ آﻪ ﻣﻦ
ازدواج را ﺕﻌﻬﺪی اﻝﺰام ﺁور و داﺋﻢ اﻝﻌﻤﺮ ﻋﻨﻮان آﺮدﻩ ام.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺁﻣﻮزش آﺎﻓﯽ در ﺥﺼﻮص ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﺐ ﻧﺪارﻧﺪ .وﻇﻴﻔ آﺸﻴﺶ و ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ
اﺱﺖ ،آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را در ایﻦ ﺥﺼﻮص اﺥﻄﺎر دادﻩ و راهﻨﻤﺎیﯽ آﻨﻨﺪ .ﺥﺪاوﻧﺪ ازدواج را از دیﺪﮔﺎﻩ ﺥﻮد
ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺁﻧﺮا ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ و یﺎ ﻧﺒﻴﻨﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮر ،ﺥﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم یﻬﻮد را آﻪ وارد ﻋﻬﺪ ﺑﺎ او
ﺵﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﺎﻩ داری از ﺵﺮایﻂ ﺁن ﻣﻴﺪیﺪ ،ﭼﻪ ﺁﻧﺮا درك ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ و ﻗﺼﺪ ﺁن را ﻣﻴﺪاﺵﺘﻨﺪ یﺎ
ﻧﻪ.
در ایﻦ ﻓﺼﻞ از آﺘﺎب ،ﻣﻦ ﺵﺮوع ﺑﻪ ﺱﺨﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮایﺾ ﻏﻠﻂ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن از ازدواج ﻧﻤﻮدﻩ
ام .ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺥﻮد را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺎیﺪ آﺘﺎب ﻣﻘﺪس آﻪ در ایﻨﺠﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدیﺪﻩ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ،
و ﺁﻧﻮﻗﺖ دیﮕﺮان را ﺁﻣﻮزش ﺑﺪهﻨﺪ .درک کﺎﻓﯽ و اﺱﺘﺪﻻل ﺁن ﺑﺮای ﻣﺸﺎوران کﻠﻴﺴﺎ اهﻤﻴﺖ ﻓﻮق
اﻝﻌﺎدﻩ ای را دارد .ایﻦ ﻓﺼﻞ را رهﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺕﺎ ﺁﻧﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻝﺐ ذآﺮ ﺵﺪﻩ در ﺁن اﺱﺘﺎد ﺵﺪﻩ ﺑﺎﺵﻴﺪ .ﺁﻧﭽﻪ
در ﺁن ﻣﻴﺂﺑﻴﺪ ،ﺑﻨﻴﺎدی ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺕﻤﺎم ﺁﻧﭽﻪ ﺥﻮاهﻴﺪ آﺮد اﺙﺮ ﺥﻮاهﺪ ﮔﺬاﺵﺖ.

ﺕﻜﻠﻴﻒ
هﺮ ﺵﺎﮔﺮدی یﻜﯽ از ﻋﻘﺎیﺪ اﺵﺘﺒﺎهﯽ را آﻪ در ﺥﺼﻮص ازدواج وﺟﻮد دارد و در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﻨﻮان
ﮔﺮدیﺪﻩ را ﺑﺮای رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای )واﻗﻌﯽ یﺎ ﺱﺎﺥﺘﮕﯽ – ﻣﺠﺪدًا یﺎدﺁوری ﻣﻴﻜﻨﻢ آﻪ اﺱﻢ اﺵﺨﺎص
را ﻓﺎش ﻧﻜﻨﻴﺪ( آﻪ در ﻧﺘﻴﺠ اﺵﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮدن ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺕﻴﺮﮔﯽ رواﺑﻂ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺵﺪﻩ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎیﺪ .ﺑﺎ
هﺪایﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺥﻮد ،ﺁﻧﺮا ﺑﻪ آﻼس ﺕﻘﺪیﻢ آﻨﻴﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﺮداﺷﺖ هﺎیﯽ از ازدواج آﻪ ﺧﻼف آﻼم ﺧﺪا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
"اﺷﺘﺒﺎهﺎت واﺑﺴﺘﻪ"
اﺵﺘﺒﺎهﺎت دیﮕﺮی ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼت در ازدواج ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺹﺤﺒﺖ هﺎیﻢ
را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺱﻪ ﻧﻮع ﺥﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد:
 .1ﺕﺼﻮرات اﺵﺘﺒﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ
 .2هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺥﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
 .3ازدواج ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﯽ اﺵﻜﺎﻝﯽ را ﻧﺪارد.

 .1ﺕﺼﻮرات اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ
ﺕﺼﻮر ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ "رْﻣﺎﻧﺘﻴﻚ" )اﻓﺴﺎﻧﻪ ای( ﺑﺮای ایﺠﺎد اﺱﺘﺤﻜﺎم در ازدواج ﻻزم ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ،
در هﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺘﺪاول اﺱﺖ .اﻣﻴﺪوارم از ﺹﺤﺒﺖ هﺎیﻢ ایﻨﻄﻮر ﺑﺮداﺵﺖ ﻧﺸﻮد آﻪ ﻋﺸﻖ رْﻣﺎﻧﺘﻴﻚ را
ﺁﻧﻄﻮری آﻪ در آﻼم ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺁن اﺵﺎرﻩ ﺵﺪﻩ ،ﺑﺪ ﻧﺎم ﺟﻠﻮﻩ دادﻩ ﺑﺎﺵﻢ .یﻘﻴﻨًﺎ ﻋﺸﻖ یﻌﻘﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
راﺣﻴﻞ ﻣﺜﺎل ﺥﻮﺑﯽ از ﺁن ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ایﻦ وﺟﻮد ،ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ایﻦ ﻧﻮع ﻋﺸﻖ ﭘﺎی ازدواج
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ﺑﺮ ﺥﻼف آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ .ﺑﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﯽ یﻘﻴﻨًﺎ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻌﻨﻮان اﻋﺘﻘﺎدی ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺎدﻩ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺕﺤﻤﻞ ﺕﻠﻘﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد .آﻼم ﺥﺪا در هﻴﭻ ﺟﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ آﻪ ﻋﺸﻖ
رْﻣﺎﻧﺘﻴﻚ ﭘﺎی ازدواج ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،و در واﻗﻊ ﺑﻄﻮری آﻪ در ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻘﺎط از ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺪاول اﺱﺖ،
ازدواج ﻗﺮاردادی اﺱﺖ ﻣﻴﺎن دو ﻓﺎﻣﻴﻞ .در ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،اﻋﻀﺎی ﺥﺎﻧﻮادﻩ ﭘﺲ از ﺕﻮاﻓﻖ
ﻻ ﺵﻮهﺮ ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ
ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﻬﻴﺰیﻪ ،ﺕﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ آﻪ آﺪام ﻣﺮد ﺑﺎ آﺪام زن ازدواج ﻧﻤﺎیﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺑﺎر زن ﺥﻮد را در ﺵﺐ ﻋﺮوﺱﯽ ﺥﻮد ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ .ﺑﺎ ایﻦ وﺟﻮد ،زن و ﻣﺮدی آﻪ ﺥﺪا را ﻣﻴﭙﺮﺱﺘﻨﺪ و
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽ ﺥﻮد ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،و ﻣﺎیﻠﻨﺪ ﺕﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺥﻮد را از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺣﻞ
آﻨﻨﺪ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ای را ﺑﺪﺱﺖ ﺑﻴﺂورﻧﺪ .در واﻗﻊ ازدواج هﺎیﯽ آﻪ ﺑﺮ
ﭘﺎی ﻋﺸﻖ روﻣﺎﻧﺘﻴﻚ اﺱﺘﻮار ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﺑﻄﻮری آﻪ در آﺸﻮر هﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺁﻣﺮیﻜﺎ رایﺞ اﺱﺖ،
ﮔﻮاﻩ ﺙﺒﺎت آﻤﺘﺮی را ﻣﻴﺪهﻨﺪ ﺕﺎ ازدواج هﺎیﯽ آﻪ ﺑﺮ ﺁن اﺱﺘﻮار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻗﺒﻞ از ایﺮاد ﮔﻴﺮی،
ﺑﻬﺘﺮ اﺱﺖ ﺑﻪ ﺱﺎﺑﻘ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ اﻓﻜﻨﺪ.
"اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮدم آﻪ ﻋﺸﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺮوری ازدواج ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﻣﮕﺮ ﺵﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدیﺪ آﻪ ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺵﺪن
دایﻢ اﻝﻌﻤﺮ ﻧﺸﺎﻧ ﻋﺸﻖ ﺑﺪون ﺵﺮط اﺱﺖ؟"
ﺑﻠﻪ ،هﺮ دو ﻧﻈﺮیﻪ درﺱﺖ اﺱﺖ ،وﻝﯽ ﺵﻤﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺮق دو ﻣﻮﺿﻮع زیﺮ را ﺕﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪهﻴﺪ:
 .1ﻋﺸﻘﯽ آﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎیﻪ و اﺱﺎس ازدواج را دارد،
 .2ﻋﺸﻘﯽ آﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﻴﻔﻪ و ﻧﻌﻤﺖ ازدواج را دارد.
هﺮﭼﻨﺪ "ﻋﺸﻖ رْﻣﺎﻧﺘﻴﻚ" ﺵﺮﻃﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ رﻓﺘﺎر هﺎی ﻋﺎﺵﻘﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن یﺎ ﺵﻮهﺮ
ﭘﺲ از ﺕﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺕﺴﻠﻴﻢ ،وﻇﻴﻔﻪ ای داﺋﻤﯽ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ .ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺕﺐ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ از ﻋﺸﻖ
رْﻣﺎﻧﺘﻴﻚ اﺱﺖ ،ﭼﻮن اراﺋ ﺕﻤﺎم وﺟﻮد ﺥﻮد را ﺑﻪ دیﮕﺮی در ﺑﺮ ﻣﻴﺪارد .وﻗﺘﯽ ﺵﺨﺼﯽ ﺕﻤﺎم وﺟﻮد
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ﺥﻮد را ﺑﻪ دیﮕﺮی ﻣﻴﺪهﺪ ،اﺣﺴﺎﺱﺎت ﻋﺸﻘﯽ در دﻧﺒﺎﻝ ﺁن رﻓﺘﺎر ﻋﺎﺵﻘﺎﻧ او ﻧﻴﺰ ﭘﺪیﺪ ﻣﻴﺂیﺪ .ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً،
هﺮ ﭼﻨﺪ اﺣﺴﺎﺱﺎت ﻋﺎﺵﻘﺎﻧﻪ ﻻزﻣ ایﺠﺎد ﻗﺮارداد ازدواج ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺎﺹﻞ و ﻧﺘﻴﺠ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺁن هﺴﺖ،
اﻝﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺵﺮط ﺁﻧﻜﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺁن ﺑﻄﻮر ﺹﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدیﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ.
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ آﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﻪ "ﻋﺸﻖ اﺣﺴﺎﺱﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﺴﻴﺖ" ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺎﺵﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺁن
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﺁن ﻋﺸﻘﯽ آﻪ از ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮود ،ﭼﻴﺰی اﺱﺖ آﻪ ﻣﺎ اﺑﺮاز ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ )یﻌﻨﯽ ﻋﺸﻘﯽ آﻪ در
آﻨﺘﺮل ﻣﺎ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ و آﻼم ﺥﺪا ﺁن را اﻣﺮ آﺮدﻩ اﺱﺖ( .دﻧﺒﺎل آﺮدن ﺕﻤﺎیﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،هﻢ ﮔﻨﺎﻩ اﺱﺖ و
هﻢ ﺑﯽ ﻓﺎیﺪﻩ .اﺣﺴﺎﺱﺎت واﻗﻌﯽ و داﺋﻤﯽ آﻪ در ﻋﺸﻖ وﺟﻮد دارد ،ﻧﻈﻴﺮ ﺥﻮﺵﻨﻮدی ،ﻧﺸﺎط ،اﻣﻨﻴﺖ و
ﺁﺱﺎیﺶ ،و ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮل و ﻓﺎیﺪ ﺁن ﺕﻤﺎیﻠﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺑﻪ دیﮕﺮی ﻣﯽ ورزیﻢ .ﺟﻮیﺎی رﺿﺎیﺖ
ﺥﻮد ﺵﺪن در ازدواج اﺵﺘﺒﺎﻩ اﺱﺖ .ﻋﺎﺵﻖ ﺑﻮدن در ازدواج ،یﻌﻨﯽ ﺟﻮیﺎی رﺿﺎیﺖ زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد
ﺵﺪن .ﻋﺸﻘﯽ آﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺥﻮاﺱﺖ و اﺣﺴﺎس ﺥﻮد دارد ﺥﻮد ﺥﻮاهﯽ و ﺥﻮدﮔﺮاﺋﯽ اﺱﺖ و هﻴﭽﻮﻗﺖ
رﺿﺎیﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ داﺵﺖ .اﻣﺎ ﻋﺸﻘﯽ آﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺥﻮاﺱﺖ و اﺣﺴﺎس دیﮕﺮی اﺱﺖ ،دیﮕﺮ ﮔﺮا اﺱﺖ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ ،و آﻤﺎل رﺿﺎیﺖ را ﻧﻴﺰ ایﺠﺎد ﻣﻴﺴﺎزد .ﻧﻤﻮﻧ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ در ازدواج
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺥﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻠﻴﺴﺎی ﺥﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ:
اﻓﺴﺴﻴﺎن 5
" :25ای ﺵﻮهﺮان ،زﻧﺎن ﺥﻮد را ﻣﺤﺒﺖ آﻨﻴﺪ ،ﺁن ﮔﻮﻧﻪ آﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺰ آﻠﻴﺴﺎ را ﻣﺤﺒﺖ آﺮد و ﺟﺎن
ﺥﻮی را ﻓﺪای ﺁن ﻧﻤﻮد"،
ﺥﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﺵﻖ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺪ ،وﻝﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻨﺎهﯽ آﻪ در اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻓﺪا آﺮدن یﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺥﻮد ﺑﻪ
او ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد .ایﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁن ﻧﺒﻮد آﻪ ﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪر ﺟﺬاب ،دﻝﺮﺑﺎ ،و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮدیﻢ آﻪ ﺥﺪا ﻣﺎ را دوﺱﺖ
داﺵﺖ .ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ،ﻣﺎ را وﻗﺘﯽ دوﺱﺖ داﺵﺖ آﻪ ﻣﺎ دﺵﻤﻦ او ﺑﻮدیﻢ .هﻴﭻ ﭼﻴﺰی در ﻣﺎ ﻧﺒﻮد آﻪ ﻣﺎ را
ﺟﻠﺐ او کﻨﺪ .ﺥﺪا از ﻧﻴﺖ ﺥﻮش ﺥﻮد ،ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺥﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺑﺮاز آﻨﺪ .و از ایﻦ
رو اﺱﺖ آﻪ زن و ﺵﻮهﺮاﻧﯽ آﻪ اﺣﺴﺎﺱﺎت ﺑﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁن ،یﺎد
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ آﻪ یﻜﺪیﮕﺮ را دوﺱﺖ ﺑﺪارﻧﺪ.
یﻮﺣﻨﺎ 3
»" :16زیﺮا ﺥﺪا ﺟﻬﺎن را ﺁﻧﻘﺪر ﻣﺤﺒﺖ آﺮد آﻪ ﭘﺴﺮ یﮕﺎﻧ
هﻼك ﻧﮕﺮدد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﺎویﺪان یﺎﺑﺪ".

ﺥﻮد را داد ﺕﺎ هﺮآﻪ ﺑﻪ او ایﻤﺎن ﺁورد

در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺁی یﻮﺣﻨﺎ  16 :3ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ" :زیﺮا ﺥﺪا ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﺁﻧﻘﺪر ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد آﻪ ﭘﺴﺮ یﮕﺎﻧ
ﺥﻮد را داد" ؛ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺁﺥﺮ ﻏﻼﻃﻴﺎن  20 :2ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ " :ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺱﻴﻠ ایﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺥﺪا آﻪ ﻣﺮا
ﻣﺤﺒﺖ آﺮد و ﺟﺎن ﺥﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ داد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ آﻨﻢ"؛ و در ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺘﯽ  44 :5ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ:
"اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮیﻢ دﺵﻤﻨﺎن ﺥﻮد را دوﺱﺖ ﺑﺪاریﺪ و ﺑﺮای ﺁﻧﺎن آﻪ ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﺁزار ﻣﯽ رﺱﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎ
آﻨﻴﺪ"؛ و در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺁی روﻣﻴﺎن  20 :12ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ" :ﺑﻠﻜﻪ» :اﮔﺮ دﺵﻤﻦ ﺕﻮ ﮔﺮﺱﻨﻪ اﺱﺖ او را
ﺱﻴﺮ آﻦ و اﮔﺮ ﺕﺸﻨﻪ اﺱﺖ ﺑﻪ او ﺁب ﺑﺪﻩ" .ﺑﻄﻮری کﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ،ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ در آﻼم ﺥﺪا از دادن
ﺵﺮوع ﻣﻴﺸﻮد .ﻋﺸﻖ یﻌﻨﯽ دادن از وﺟﻮد ﺥﻮد ﺑﻪ دیﮕﺮی ،دادن وﻗﺖ ﺥﻮد ،دادن ﺥﻮاﺱﺖ هﺎی ﺥﻮد،
اﻓﻜﺎر ﺥﻮد ،اهﻤﻴﺖ ﺥﻮد ،ﭘﻮل ﺥﻮد ،و ﺣﺘﯽ ﺟﺎن ﺥﻮد .وﻗﺘﯽ ﺵﻤﺎ داﺋﻤًﺎ از ﺥﻮد ﺑﻪ دیﮕﺮی ﻣﻴﺪهﻴﺪ،
"ﮔﻨﺠﯽ" را در وی ﺱﭙﺮدﻩ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ،و "دل ﺕﻮ ﻧﻴﺰ در ﺁﻧﺠﺎ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد".
ﻣﺘﯽ 6

٢٣

" :21زیﺮا هﺮ ﺟﺎ ﮔﻨﺞ ﺕﻮﺱﺖ ،دل ﺕﻮ ﻧﻴﺰ در ﺁﻧﺠﺎ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد".
در آﻼم ﺥﺪا "دل" ﻧﺸﺎﻧ ﺕﻤﺎم درون ﺵﺨﺺ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،یﻌﻨﯽ ﺕﻤﺎم اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺱﺎت وی .ایﻦ ﻧﻮع
ﻋﺸﻖ ﺵﺎﻣﻞ دادن از ﺥﻮد اﺱﺖ و ﺁﻏﺎز ﺁن ﻧﻴﺰ از ﺥﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،و ﻧﻮع ﻋﺸﻘﯽ اﺱﺖ آﻪ در ازدواج
ﻻزم اﺱﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁن ﻣﻴﮕﺮدد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺕﻤﺎم دﻻیﻞ اﺵﺘﺒﺎﻩ ﺑﺎ هﻢ ازدواج
آﺮدﻩ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ازدواج ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺵﻜﺴﺘﯽ رﻗﺖ ﺑﺎر رﺱﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،هﻨﻮز اﻣﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﺕﺎ ازدواﺟﺸﺎن را ﺕﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﻪ ﻣﻴﺪرﺥﺸﺪ ﺑﻨﻤﺎیﻨﺪ .ﺵﺮط ﺁن اﺱﺖ کﻪ ﻣﺎیﻞ
ﺑﺎﺵﻨﺪ ﺕﻮﺑﻪ آﺮدﻩ و ﻋﺸﻖ ﺥﺪا را از ﻃﺮیﻖ آﻼﻣﺶ ﺑﻴﺂﻣﻮزﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺕﻮﺑﻪ ،آﻪ ﺵﺎﻣﻞ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺮﺕﻜﺐ ﺵﺪﻩ ﺑﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﻻزم اﺱﺖ ﻧﻬﻮ اﺑﺮاز ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ
ﻻ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ زﻣﺎن آﺎﻓﯽ
یﻜﺪیﮕﺮ را ﺑﻴﺂﻣﻮزﻧﺪ .در ایﻨﺠﺎ ،ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺵﻮد .ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺕﺎ ﺁﻧﻬﺎ واﻗﻌًﺎ اﺹﻮل آﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﺪرﺱﺘﯽ و ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
در ﻃﺮیﻖ ایﻦ دﻧﻴﺎ ،ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺥﻮد ﺑﺨﻮد ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد .ﺵﺨﺺ ﺑﯽ ارادﻩ اﺱﺖ و ﺣﺮآﺘﯽ از ﺥﻮد
ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﺎری را ﻧﺪارد .ﻧﻪ اﺣﺘﻴﺎج دارد وﻗﺖ ﺹﺮف آﻨﺪ و یﺎ آﻮﺵﺸﯽ ﺑﺨﺮج ﺑﺪهﺪ،
و ﻓﺪاآﺎری و ﺁﻣﻮزﺵﯽ ﻧﻴﺰ در آﺎر ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺘﯽ کﻪ در کﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ دﻗﻴﻘًﺎ ﻋﻜﺲ ﺁن
اﺱﺖ .ﺁن ﻋﺸﻘﯽ آﻪ از ﺥﺪا ﺱﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺰاف ﻓﺮزﻧﺪ یﮕﺎﻧ او ایﺠﺎد ﮔﺮدیﺪ .زن و
ﺵﻮهﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺎیﯽ را ﺥﻮاهﻨﺪ ﭘﺮداﺥﺖ .ایﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ را آﺸﺖ و ﭘﺮورش
دهﻨﺪ ﺕﺎ رﺵﺪ آﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻗﻮﻝﯽ آﻪ در ﻣﺮاﺱﻢ ﻋﺮوﺱﯽ ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ دادﻧﺪ هﻤﺎن ﻧﺒﻮد؟ ﻣﮕﺮ آﺸﻴﺶ از
ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﭘﺮﺱﻴﺪ" :ﺁیﺎ او را دوﺱﺖ داری؟" ﺥﻴﺮ ،ﺱﺆال او ایﻦ ﺑﻮد" :ﺁیﺎ او را ﺕﻤﺎم ﻋﻤﺮت
دوﺱﺖ ﺥﻮاهﯽ داﺵﺖ؟"
ازدواج ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺣﺴﺎﺱﯽ کﻪ ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ اﺱﺘﻮار ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل و ﻋﻬﺪی اﺱﺘﻮار اﺱﺖ کﻪ
ﺑﻪ زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ کﻪ ﺕﺎ ﺁﺥﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺥﻮاهﻴﺪ کﺮد.
ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزﻩ ﺹﺤﺒﺖ از دوﺱﺖ ﭘﺴﺮ و دوﺱﺖ دﺥﺘﺮ داﺵﺘﻦ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮف هﺎیﯽ ﺹﺤﻴﺢ
ﻧﻴﺴﺖ .رواﺑﻂ در دوﺱﺘﯽ و رﻓﺎﻗﺖ از ﻃﺮیﻖ ﺱﻬﻴﻢ ﺵﺪن ﻋﻘﺎیﺪ و اﻓﻜﺎر و ﺟﺰﻋﻴﺎت ﺥﺼﻮﺹﯽ ایﺠﺎد
ﻣﻴﺸﻮد و رﺵﺪ ﻣﻴﮑﻨﺪ .در ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻋﺒﺎرﺕﯽ آﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رﻓﺎﻗﺖ ،ﺕﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﻮﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ ،ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ
ﻓﺮق ﻣﻴﺎن دوﺱﺖ و ﺑﻨﺪﻩ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد:
یﻮﺣﻨﺎ 15
" :15دیﮕﺮ ﺵﻤﺎ را ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺥﻮاﻧﻢ ،زیﺮا ﺑﻨﺪﻩ از آﺎرهﺎی ارﺑﺎﺑﺶ ﺁﮔﺎهﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻠﻜﻪ ﺵﻤﺎ را دوﺱﺖ
ﺥﻮد ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﻢ ،زیﺮا هﺮ ﺁﻧﭽﻪ از ﭘﺪر ﺵﻨﻴﺪﻩ ام ،ﺵﻤﺎ را از ﺁن ﺁﮔﺎﻩ ﺱﺎﺥﺘﻪ ام".
ﺁﻧﭽﻪ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن راﺑﻄ دوﺱﺘﺎﻧﻪ و رواﺑﻂ دیﮕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﻋﻤﻖ ﺱﻬﻴﻢ ﺵﺪن ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ اﺱﺖ .ﺑﻨﺎی
رﻓﺎﻗﺖ ،رﺿﺎیﺖ ﺑﻪ ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺕﺮیﻦ راز و ﻧﻴﺎزهﺎی ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺵﺨﺺ دیﮕﺮ اﻓﺸﺎ آﻨﻴﻢ .زن
و ﺵﻮهﺮان ﺑﺎیﺪ ﻧﺰدیﻚ ﺕﺮیﻦ دوﺱﺘﺎن یﻜﺪیﮕﺮ ﺑﺎﺵﻨﺪ .ازدواج ﺑﻴﺶ از هﺮ راﺑﻄ دیﮕﺮی اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ایﺠﺎد و ﭘﺮورش اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ را دارد.
وﻗﺘﯽ ﺵﻮهﺮی ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﺁیﺎ ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﻪ ﺵﺮیﻚ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﮕﻮیﻢ آﻪ زﻧﺎ آﺮدﻩ ام ،ﺣﺎل آﻪ ﺕﻮﺑﻪ آﺮدﻩ و
رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع را ﻓﺴﺦ آﺮدﻩ ام و ﺑﺨﺸﺶ ﺥﺪا را ﻧﻴﺰ یﺎﻓﺘﻪ ام؟" او را ﺑﺎیﺪ یﺎدﺁوری آﺮد آﻪ ازدواج
"یﻚ ﺕﻦ" ﺵﺪن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺥﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدیﻜﯽ زن و ﺵﻮهﺮ را ﺑﻘﺪری ﺹﻤﻴﻤﯽ و ﻗﻮی و ﭘﻴﻮﺱﺘﻪ ﺑﻬﻢ آﺮدﻩ
ﺑﻮد ،آﻪ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ،ﺣﺘﯽ ﻝﺒﺎس ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺂیﺪ .در ﭘﻴﺪایﺶ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ:
ﭘﻴﺪایﺶ 2

٢٤

" :25و ﺁدم و زﻧﺶ هﺮ دو ﺑﺮهﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺥﺠﺎﻝﺖ ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ".
ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ایﻦ ﺁیﻪ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﺥﺠﺎﻝﺖ از ﺑﺮهﻨﮕﯽ ﺁﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ایﻦ اﺱﺖ آﻪ
ﺑﻘﺪری ﻧﺰدیﻚ ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﺒﻮد آﻪ از هﻢ ﭘﻨﻬﺎن آﻨﻨﺪ .راﺑﻄ ایﺸﺎن رْك و ﺑﯽ ﭘﺮوا
ﺑﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺎﻩ وارد ﺹﺤﻨﻪ ﺵﺪ ،اﺟﺒﺎرًا ﺥﻮد را ﭘﻮﺵﺎﻧﺪﻩ و ﭘﻨﻬﺎن آﺮدﻧﺪ .ﻝﺒﺎس ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ
رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن یﻜﺪیﮕﺮ و ﻣﻴﺎن ایﺸﺎن و ﺥﺪا اﺱﺖ .وﻗﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﺑﺮهﻨﻪ ﻣﻴﺸﻮیﻢ،
ﺥﻮد را ﺑﺎز و ﺑﺮهﻨﻪ و ﻣﻜﺸﻮف اﺣﺴﺎس ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ:
ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎن 4
" :13هﻴﺞ ﭼﻴﺰ در ﺕﻤﺎم ﺁﻓﺮیﻨﺶ از ﻧﻈﺮ ﺥﺪا ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن او آﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﺑﺎ اوﺱﺖ ،ﻋﺮیﺎن و ﺁﺵﻜﺎر اﺱﺖ".
ﻣﻌﻨﯽ "یﻚ ﺕﻦ" را ﻧﺒﺎیﺪ ﺹﺮﻓًﺎ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب راﺑﻄ

ﺟﻨﺴﯽ دیﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺮاﺕﺮ از ﺁن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.

ﭘﻴﺪایﺶ 2
" :42از ایﻦ ﺱﺒﺐ ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺥﻮد را ﺕﺮك آﺮدﻩ ،ﺑﺎ زن ﺥﻮیﺶ ﺥﻮاهﺪ ﭘﻴﻮﺱﺖ و یﻚ ﺕﻦ
ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد".
ایﻦ ﺁیﻪ ﺹﻤﻴﻤﻴﺖ و یﮕﺎﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ را در ازدواج ﻣﻴﺮﺱﺎﻧﺪ ،ﺕﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی آﻪ دو ﻧﻔﺮ "یﻚ ﻧﻔﺮ" ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
در اﻓﺴﺴﻴﺎن ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ آﻪ "ﺁن دو یﻜﯽ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ":
اﻓﺴﺴﻴﺎن 5
»" :31از ایﻦ رو ﻣﺮد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺥﻮد را ﺕﺮك ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ زن ﺥﻮیﺶ ﺥﻮاهﺪ ﭘﻴﻮﺱﺖ ،و ﺁن دو یﻚ
ﺕﻦ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ"«.
ﺑﻪ ایﻦ ﺥﺎﻃﺮ اﺱﺖ آﻪ راﺑﻄ ﺥﺎرج از ازدواج ،ﺑﻘﺪری ﺑﺮ ﺹﻤﻴﻤﻴﺖ و یﮕﺎﻧﮕﯽ ازدواج ﻝﻄﻤﻪ ﻣﻴﺰﻧﺪ
آﻪ راﺑﻄ "یﻚ ﺕﻦ" را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﻴﺎﻧﺪازد.
وﻗﺘﯽ ﺵﻮهﺮی ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :اﻣﺎ زﻧﻢ آﻪ ﺥﺒﺮ ﻧﺪارد" ،او از ﺟﺎﻧﺐ زن درﺱﺖ ﻣﻴﮕﻮیﺪ ،وﻝﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺥﻮدش ﭼﻪ؟ زن او ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ از راﺑﻄ ﻧﺎﻣﺸﺮوع او ﺥﺒﺮ ﻧﺪاﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ،وﻝﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ یﻚ ﺕﻦ
ﺑﻮدﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺥﻮاهﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ آﻪ اﺵﻜﺎﻝﯽ در راﺑﻄ ﺁﻧﻬﺎ ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ﺣﺘﯽ اﻣﻜﺎن دارد
ﺕﺼﻮر آﻨﺪ آﻪ ﺥﻮد او ﺑﺎﻋﺚ اﺵﻜﺎل راﺑﻄﻪ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .در هﺮ ﺣﺎل ،ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ ﺹﻤﻴﻤﻴﺖ و یﮕﺎﻧﮕﯽ
در ازدواج ﮔﻨﺎﻩ اﺱﺖ ،و اﻋﺘﺮاف و ﺕﻮﺑﻪ را ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺥﺪا و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد دﻧﺒﺎل داﺵﺘﻪ
ﺑﺎﺵﺪ.

 – 2هﻤﻪ چﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ
وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺕﻤﺎیﻞ ﺑﻬﻢ داﺵﺘﻪ و "یﻜﯽ" ﺵﺪﻧﺪ )ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺁن ﭘﻴﻮﺱﺘﻦ و ﭼﺴﺒﻴﺪن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ(،
ازدواﺟﺸﺎن ﭼﻨﺎن وﺿﻊ ﺕﺎزﻩ ای را ایﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ آﻪ هﻴﺞ یﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺵﺘ ﺥﻮد
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ازدواج ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ و اﺱﺎﺱﯽ در زن و ﺵﻮهﺮ ﭘﺪیﺪ ﻣﻴﺂورد ،یﺎ اﻝﺰاﻣًﺎ ﺑﺎیﺪ ﭘﺪیﺪ ﺑﻴﺂورد .و اﮔﺮ
ازدواج ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺹﺤﻴﺢ ﭘﻴﺶ ﺑﺮدﻩ ﺵﻮد ،ﺁن ﺕﻐﻴﻴﺮات اﺱﺎﺱﯽ ﻧﻴﺰ یﻘﻴﻨًﺎ ایﺠﺎد ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ.
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وﻝﯽ اﻓﺮادی هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻝﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮیﻢ دارﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ" :هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺕﻐﻴﻴﺮ
ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد .ﻣﻦ هﻤﺎن آﺎر هﺎیﯽ آﻪ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻣﻴﻜﺮدم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎهﯽ ﮔﻴﺮی ،ﺑﺎزی ﻓﻮﺕﺒﺎل ﺑﺎ
دوﺱﺘﺎﻧﻢ ،و ﻏﻴﺮﻩ ،را دﻧﺒﺎل ﺥﻮاهﻢ آﺮد" .ﺥﻴﺮ! ﭘﺲ از ازدواج اوﻝﻮیﺖ هﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎیﺪ از ریﺸﻪ
ﺕﻐﻴﻴﺮ آﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ،ﺵﻮهﺮ ﺑﺎیﺪ زن ﺥﻮد را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺕﻤﺎم اﻓﺮاد دیﮕﺮ در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺪارد ،و ﻧﻴﺎزهﺎی او
را ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻧﻴﺎزهﺎی ﺥﻮد و دیﮕﺮان ﺑﺸﻤﺎرد .ﺑﺮ ﺥﻼف ﻋﻘﻴﺪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺁزادی زن ،زن ﺵﻮهﺮ
دار ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻓ ﺥﻮد را ﺑﺎ وﻇﺎیﻒ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد یﻜﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺕﻤﺎیﻞ او در هﺮ آﺎری آﻪ
ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺑﺎیﺪ ﺕﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز هﺎی ﺵﻮهﺮش ﺑﺎﺵﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﭘﻴﺶ ﺑﺮدن ﺣﺮﻓ ﺥﻮد .ﻋﻘﻴﺪ ُﻣﺪرن اﻣﺮوزﻩ
ﻼ ﺥﻼف ﺑﺎ
آﻪ ﻣﻴﮕﻮیﺪ زن و ﺵﻮهﺮ ﺑﺎیﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺵﺨﺼﯽ یﺎ ﺥﺼﻮﺹﯽ ﺥﻮد را داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،آﺎﻣ ً
ﺕﻌﻠﻴﻤﺎت آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ .ﺵﻮهﺮ ﺑﺎیﺪ ﺥﻮدش را ﺑﻪ زن ﺥﻮد ﺑﺪهﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺥﻮد را ﺑﻪ آﻠﻴﺴﺎ
داد ،و زن ﺑﺎیﺪ ﺥﻮد را ﻣﻄﻴﻊ ﺵﻮهﺮش ﺑﺴﺎزد هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ آﻠﻴﺴﺎ ﺥﻮد را ﻣﻄﻴﻊ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻴﺴﺎزد.
آﻮﺵﺶ در ﭘﻴﺶ ﺁوردن ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﯽ ،آﻪ در ﻓﺼﻞ هﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺹﺤﺒﺖ ﺥﻮاهﻢ
ﻧﻤﻮد ،راﺑﻄ "یﻚ ﺕﻦ" را در ازدواج ایﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮداﻧﺪ.
ﻣﺮدم در ﻣﺠﺎﻝﺲ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ هﺎ و در دورﻩ هﺎی ﺥﺼﻮﺹﯽ ،دﻧﺒﺎل راﺑﻄ ﻧﺰدیﻚ و ﺹﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،وﻝﯽ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮیﻖ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن یﺎری آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ وﺿﻊ آﺮدﻩ اﻣﻜﺎن ﭘﺬیﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ  .در
ﺹﻮرﺕﯽ آﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم ﺹﺮﻓًﺎ ﺥﻮﺵﺒﺨﺖ ﺑﻮدن ﻧﺒﺎﺵﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﺥﻮاﺱﺖ ﺥﺪا و آﻮﺵﺶ در راﻩ او
ﺑﺮای ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁن "یﻚ ﺕﻨﯽ" آﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺥﺪا اﺱﺖ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺁن هﻤﺪﻣﯽ و یﺎری و
ﺹﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪﺱﺖ ﺥﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ .ازدواج ﺕﻌﻬﺪی اﺱﺖ ﺑﺮای ﺕﺒﺪیﻞ ﺵﺪن ﺑﻪ ﺵﺨﺼﯽ ﺟﺪیﺪ.
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺑﺎ ﺕﻌﻠﻴﻤﺎت آﻼم ﺥﺪا
اﺱﺖ ،روﺑﺮو ﺵﺪﻩ و ﺁن را رد ﻧﻤﺎیﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ایﻦ ﻧﻜﺘﻪ آﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﻋﻘﺎیﺪی ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا
وﺟﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ﺕﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎیﯽ از ﺕﺼﻮرات ﻏﻠﻂ و ﺥﻄﺮ ﻧﺎك از ﻣﺪ ﻧﻈﺮ او ﻣﺨﻔﯽ
ﺥﻮاهﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

 – 3ازدواج ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﯽ اﺷﻜﺎﻝﯽ را ﻧﺪارد
اول ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن 7
" :39زن ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺵﻮهﺮش زﻧﺪﻩ اﺱﺖ ،ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻪ اﺱﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺵﻮهﺮش در ﮔﺬﺵﺖ ،ﺁزاد
اﺱﺖ ﺕﺎ ﺑﺎ هﺮآﻪ ﻣﯽ ﺥﻮاهﺪ ازدواج آﻨﺪ ،اﻝﺒﺘﻪ ﺑﻪ ایﻦ ﺵﺮط آﻪ ﺁن ﻣﺮد در ﺥﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺵﺪ".
ﺑﻄﻮری آﻪ در آﻼم ﺥﺪا ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،ازدواج ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ازدواج ﻓﻘﻂ در
ﭼﻬﺎر ﭼﻮب راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺥﺪا اﻧﺠﺎم ﭘﺬیﺮ اﺱﺖ .ﻃﺒﻖ آﻼم ﺥﺪا ،راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺥﺪا از ﻧﺠﺎت ﺵﺮوع ﻣﻴﺸﻮد.
ﭘﺲ هﻴﺞ ازدواﺟﯽ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺥﺪا ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺥﺎرج از ﻣﺤﺪود ﻧﺠﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺱﺖ .ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ،ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺸﺘﻪ ،ازدواج ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﯽ اﺱﺖ.
در ﻃﻮل ﺕﺎریﺦ ﻋﻬﺪ ﻗﺪیﻢ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،آﻪ ازدواج هﺎیﯽ آﻪ ﻣﻴﺎن ایﻤﺎﻧﺪار و ﺑﯽ ایﻤﺎن رخ دادﻩ ،هﻤﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دور ﺵﺪن ﻣﺮدم از ﺥﺪا ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
دوم ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن 6
" :14زیﺮ یﻮغ ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﯽ ایﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮویﺪ ،زیﺮا ﭘﺎرﺱﺎیﯽ و ﺵﺮارت را ﭼﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪی اﺱﺖ و ﻧﻮر و
ﻇﻠﻤﺖ را ﭼﻪ ﺵﺒﺎهﺘﯽ؟"
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در ﺁی ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ آﻼم ﺥﺪا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ازدواج را ﺑﺮای ایﻤﺎﻧﺪار و ﺑﯽ ایﻤﺎن ﻣﻤﻨﻮع آﺮدﻩ ،ﺑﻠﻜﻪ
هﺮ ﻧﻮع راﺑﻄ ﻧﺰدیﻜﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎن ﺁن دو ﻣﻤﻨﻮع آﺮدﻩ اﺱﺖ .وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ وارد "یﻮغ ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ"
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﻨﯽ ﺁن ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ هﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪی واﻗﻌﯽ ایﺠﺎد ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ایﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ دو
ﻼ ﻣﺨﺎﻝﻒ و دو ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻀﺎد ،دو هﺪف ﺟﺪا و دو ﻧﺤﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دو ﺹﺎﺣﺐ
ﻧﻮع ﺕﻔﻜﺮ آﺎﻣ ً
ﻣﺘﻔﺎوت و دو ﻗﺪرت ﻣﻐﺎیﺮ ﺑﺎ هﻢ اﺱﺖ آﻪ در آﺎر ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ ،ﭼﻄﻮر ﻣﻴﺘﻮان
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺰدیﻜﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﻴﺎن ﺁن دو را داﺵﺖ؟ ﻣﻘﺼﻮد "یﻚ ﺕﻦ" ﺵﺪن ﺵﻜﺴﺖ ﺥﻮردﻩ اﺱﺖ .ﺁن دو
ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪی ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،ﭼﻮن از هﻤﺎن ﺁﻏﺎز ﺑﺎ هﻢ اﺥﺘﻼف داﺵﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﻗﺒﻞ از ایﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﯽ ،ﺕﻤﺎم ایﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺱﺎﺱﯽ را روﺵﻦ ﻧﻤﺎیﺪ و
ﻼ ﻣﺮﺕﻜﺐ ﺵﻜﺴﺖ ایﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺥﺪا ﺵﺪﻩ
ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺥﺪا را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎیﺪ .در ﺥﺼﻮص ﺁن اﺵﺨﺎﺹﯽ آﻪ ﻗﺒ ً
اﻧﺪ ،ﺁیﺎت ﻓﻮق راهﻨﻤﺎی ایﺸﺎن ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد:
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" :12ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﯽ ﮔﻮیﻢ – ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮیﻢ ﻧﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ – آﻪ اﮔﺮ ﺑﺮادری هﻤﺴﺮ ﺑﯽ ایﻤﺎن دارد و ﺁن زن
ﺣﺎﺿﺮ اﺱﺖ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ آﻨﺪ ،ﺁن ﺑﺮادر ﻧﺒﺎیﺪ زن ﺥﻮد را ﻃﻼق ﮔﻮیﺪ".
" :13و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ زﻧﯽ ﺵﻮهﺮی ﺑﯽ ایﻤﺎن دارد و ﺁن ﻣﺮد ﺣﺎﺿﺮ اﺱﺖ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ آﻨﺪ ،ﺁن زن
ﻧﺒﺎیﺪ از ﺵﻮهﺮش ﺟﺪا ﺵﻮد".
" :14زیﺮا ﺵﻮهﺮ ﺑﯽ ایﻤﺎن ﺑﻮاﺱﻄ هﻤﺴﺮش ﺕﻘﺪیﺲ ﻣﯽ ﺵﻮد و زن ﺑﯽ ایﻤﺎن ﺑﻪ واﺱﻄ
ﺵﻮهﺮش.
در ﻏﻴﺮ ایﻦ ﺹﻮرت ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺵﻤﺎ ﻧﺎﭘﺎك ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﺎن ﻣﻘﺪﺱﻨﺪ".
" :15اﻣﺎ اﮔﺮ ﺁن آﻪ ﺑﯽ ایﻤﺎن اﺱﺖ ﺑﺨﻮاهﺪ ﺟﺪا ﺵﻮد ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﻮیﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﯽ ﺵﻮهﺮ یﺎ زن
ﻣﺆﻣﻦ اﺟﺒﺎری ﻧﺪارد ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ آﻨﺪ .وﻝﯽ ﺥﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺹﻠﺢ و ﺁﺵﺘﯽ ﺥﻮاﻧﺪﻩ اﺱﺖ".
" :16زیﺮا ای زن ،از آﺠﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ﺵﻮهﺮت ﻧﺨﻮاهﯽ ﺵﺪ؟ و ای ﻣﺮد ،از آﺠﺎ ﻣﯽ
داﻧﯽ آﻪ هﻤﺴﺮت را ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاهﯽ داد؟"
اول ﭘﻄﺮس 3
" :1ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺱﺎن ،ﺵﻤﺎ ای زﻧﺎن ،ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد ﺑﺎﺵﻴﺪ ﺕﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ایﺸﺎن ﺑﺮﺥﯽ ﺑﻪ آﻼم
ایﻤﺎن ﻧﺪاﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،ﺑﯽ ﺁﻧﻜﻪ ﺱﺨﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺁوریﺪ ،در اﺙﺮ رﻓﺘﺎر ﺵﻤﺎ ﺟﺬب ﺵﻮﻧﺪ"،
" :2زیﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎك و ﺥﺪاﺕﺮﺱﺎﻧ ﺵﻤﺎ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺥﻮاهﻨﺪ آﺮد".
" :3زیﺒﺎیﯽ ﺵﻤﺎ ﻧﻪ در ﺁرایﺶ ﻇﺎهﺮی ،هﻤﭽﻮن ﮔﻴﺴﻮان ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻮاهﺮات و ﺟﺎﻣﻪ هﺎی ﻓﺎﺥﺮ،
" :4ﺑﻠﻜﻪ در ﺁن اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺎﺵﺪ آﻪ ﺁراﺱﺘﻪ ﺑﻪ زیﺒﺎیﯽ ﻧﺎ ﭘﮋﻣﺮدﻧﯽ روﺣﯽ ﻣﻼیﻢ و ﺁرام اﺱﺖ ،آﻪ
در ﻧﻈﺮ ﺥﺪا ﺑﺲ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺱﺖ".
" :5زیﺮا زﻧﺎن ﻣﻘﺪس اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺵﺘﻪ آﻪ ﺑﺮ ﺥﺪا اﻣﻴﺪ داﺵﺘﻨﺪ ،ﺥﻮد را ﺑﺪیﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺁراﺱﺘﻨﺪ .ﺁﻧﺎن
ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد ﺑﻮدﻧﺪ"،
" :6ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺱﺎرا ﻣﻄﻴﻊ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮد و او را ﺱﺮور ﺥﻮد ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﺪ .ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻧﻴﻚ آﺮدار ﺑﺎﺵﻴﺪ و
هﻴﭻ ﺕﺮس ﺑﻪ دل راﻩ ﻧﺪهﻴﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان او ﺥﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد".
" :7ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺱﺎن ،ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ ای ﺵﻮهﺮان ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ هﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ و ﺑﺎ ﺁﻧﺎن ﭼﻮن
ﺟﻨﺲ ﻇﺮیﻔﺘﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام رﻓﺘﺎر آﻨﻴﺪ ،ﭼﺮا آﻪ هﻤﭙﺎی ﺵﻤﺎ وارث هﺪی ﺱﺨﺎوﺕﻤﻨﺪاﻧ ﺣﻴﺎﺕﻨﺪ،
ﻣﺒﺎدا
دﻋﺎیﺘﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﺸﻮد".

٢٧

ﻃﺒﻖ ﺁیﺎت ذآﺮ ﺵﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،آﻪ ایﻤﺎﻧﺪار ﺑﺎیﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺱﺮﭘﻴﭽﯽ از آﻼم ﺥﺪا ﺕﻮﺑﻪ آﻨﺪ و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ
ﺥﺪا از او ﻣﻴﺨﻮاهﺪ یﻌﻨﯽ ﺵﺎهﺪی اﻣﻴﻦ ﺑﺮای او ﺑﺎﺵﺪ.

ﺧﻼﺻ

ﻣﻄﺎﻝﺐ

ﻣﺸﺎوران ازدواج آﻠﻴﺴﺎ ،آﻪ اهﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺥﺪﻣﺘﯽ آﻪ ﺑﺮای ﺥﺪا و دیﮕﺮان ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺥﻮد ﺑﺎیﺪ
اﻓﻜﺎر ﺹﺤﻴﺢ و ﺱﺎﻝﻤﯽ را داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎیﺪ ﻏﻠﻄﯽ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺵﻜﺴﺖ در ازدواج ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺎﺵﻨﺪ .ﺁﺵﻨﺎیﯽ آﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺵﺘﺒﺎهﺎﺕﯽ آﻪ در ایﻦ ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞ هﺎی ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺵﺎرﻩ ﺵﺪﻩ،
هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭼﺎر آﻼم ﺥﺪا ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ،و ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ وﻇﻴﻔ زن و ﺵﻮهﺮان ﺑﺮ اﺱﺎس آﻼم ﺥﺪا ،داﻧﺸﯽ
اﺱﺖ آﻪ ﺑﺎیﺪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ.

ﺕﻜﻠﻴﻒ
از ایﻦ ﻓﺼﻞ و از ﻓﺼﻞ هﺎی ﻗﺒﻞ آﺘﺎب ،ﻓﻬﺮﺱﺘﯽ از ﺕﻤﺎم اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎیﺪ ﻏﻠﻂ را در یﻜﺠﺎ ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ.
ایﻦ ﻓﻬﺮﺱﺖ را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﺟﺎیﯽ آﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺱﺘﺮس ﺵﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﺑﮕﺬاریﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺮ
ﻻ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﺥﻮاهﻴﺪ آﺮد را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ایﻦ ﻓﻬﺮﺱﺖ
ﻋﻘﻴﺪ ﻏﻠﻂ ،یﻚ یﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁیﺎﺕﯽ آﻪ اﺣﺘﻤﺎ ً
را ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن آﺎﻣﻞ آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺱﺎﻝﻴﺎن دراز در ﺥﺪﻣﺖ ﺑﻪ دیﮕﺮان ﺑﻪ ﺵﻤﺎ آﻤﻚ ﺥﻮاهﺪ
آﺮد .در دﺱﺖ داﺵﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻬﺮﺱﺘﯽ ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ایﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺥﻮاهﺪ داد آﻪ ﺕﻤﺎم اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎیﺪ اﺵﺘﺒﺎﻩ
را ﺱﻨﺠﻴﺪﻩ ایﺪ ،و ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎی ایﻦ ﺕﺼﻮرات ﻏﻠﻂ و ﺥﻄﺮ ﻧﺎك ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﺵﻤﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ.

٢٨

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎﻩ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮ ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎﻩ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺵﻴﻮ ﺟﺎیﮕﺰیﻦ آﺮدن ﺁن ﺑﺎ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﺑﺠﺎی ﺕﻜﺮار ﺁﻧﭽﻪ در ﺟﺎی دیﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ام ،ﻧﻈﺮﺕﺎن را ﺑﻪ آﺘﺎﺑﻢ The Christian Counselor’s
 Manualو ﻓﺼﻠﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺁن اﺥﺘﺼﺎﺹﯽ دادﻩ ام ﺟﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻢ .در ایﻨﺠﺎ آﺎﻓﯽ اﺱﺖ ﺑﮕﻮیﻢ آﻪ ﺹﺮﻓًﺎ
ﺕﺮك ﻋﺎدت ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد آﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺟﺎیﮕﺰیﻦ آﺮدن ﺁن ﺑﺎ ﻋﺎدﺕﯽ اﺱﺖ آﻪ در آﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .آﻼم ﺥﺪا در ایﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
آﻮﻝﺴﻴﺎن 3
" :9ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ دروغ ﻣﮕﻮیﻴﺪ ،زیﺮا ﺁن اﻧﺴﺎن ﻗﺪیﻢ را ﺑﺎ آﺎرهﺎیﺶ از ﺕﻦ ﺑﻪ در ﺁوردﻩ ایﺪ"
" :10و اﻧﺴﺎن ﺟﺪیﺪ را در ﺑﺮ آﺮدﻩ ایﺪ ،آﻪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ هﺮ ﺁن ﻧﻮ ﻣﯽ ﺵﻮیﺪ ﺕﺎ ﺑﺼﻮرت
ﺁﻓﺮیﻨﻨﺪ ﺥﻮیﺶ در ﺁیﺪ".
در ﺁیﺎت ﺑﺎﻻ ﺥﺪاوﻧﺪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ " ،ﺁن اﻧﺴﺎن ﻗﺪیﻢ را ﺑﺎ آﺎرهﺎیﺶ از ﺕﻦ ﺑﻪ در ﺁوردﻩ ایﺪ" ،و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ
ﺁن ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ" :و اﻧﺴﺎن ﺟﺪیﺪ را در ﺑﺮ آﺮدﻩ ایﺪ" .ایﻦ ﻃﺮیﻘﯽ اﺱﺖ آﻪ ﻣﻦ ﺁن را "ازﺥﻮد ﺑﻴﺮون
آﺮدن" ،و "ﺑﺨﻮد اﻓﺰودن" ﻧﺎم ﮔﺬاﺵﺘﻪ ام .ایﻦ ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد
ﻼ ﺁﻧﭽﻪ آﻬﻨﻪ ﺑﻮد را ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺕﺎزﻩ اﺱﺖ ﻣﻌﺎوﺿﻪ آﺮدیﻢ ،و
زﻧﺪﮔﯽ .آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﮕﻮیﺪ ﻣﺎ در ﻣﺴﻴﺢ ،ﻗﺒ ً
ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧ ﺥﻮد را ﺑﺎیﺪ ﻧﻤﻮدار ﺁن ﻣﻘﺎﻣﯽ آﻨﻴﻢ آﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ در ﺥﺪاوﻧﺪ داریﻢ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ،ﻣﺎ ﺑﺎیﺪ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در ﺕﻮﻝﺪ ﺕﺎز ﺥﻮد از ﺥﺪا دریﺎﻓﺖ آﺮدﻩ ایﻢ را در زﻧﺪﮔﯽ
روزاﻧ ﺥﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻴﻢ.
دﻝﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎهﯽ آﻪ ﻗﺒﻞ از ازدواج و یﺎ ﺑﻌﺪ از ازدواج ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ ﺹﺤﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ،
ﺑﻪ ایﻦ ﺥﺎﻃﺮ اﺱﺖ آﻪ ایﻦ ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﻗﺪرت ویﺮان آﻨﻨﺪﻩ را در ازدواج دارﻧﺪ .ﻣﺸﺎوران ازدواج
آﻠﻴﺴﺎ ،ﺑﺪون ﺁﺵﻨﺎیﯽ ﺑﺎ اﺙﺮات زیﺎن ﺑﺨﺸﯽ آﻪ ایﻦ ﻧﻮع ﺕﺮآﻴﺒﺎت در ازدواج ایﺠﺎد ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﺪون
ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﺮآﻴﺒﺎت ،ﺑﻪ هﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺕﻌﺪادی از ایﻦ ﺕﺮآﻴﺒﺎت )در ﻓﺼﻞ هﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺁن ﺥﻮاهﻴﻢ رﺱﻴﺪ( ،اول ﺑﺎیﺪ
راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻊ آﻠﯽ ﮔﻨﺎهﺎﻧﯽ آﻪ در ازدواج ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﺹﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎیﻢ.
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ در ﺥﺪﻣﺖ ﺥﻮد ﺑﺎ ﺵﻜﺴﺖ روﺑﺮو ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن هﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را در
ﻗﺎﻝﺐ ﺥﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺵﺎیﺪ ﺁن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺰو ﺕﺮآﻴﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮدی اﺱﺖ آﻪ ﺑﻪ
ﺹﻮرت ﻋﺎدت در ﺁﻣﺪﻩ اﺱﺖ .ایﻦ ﺿﻌﻒ ﺥﻄﺮﻧﺎآﯽ اﺱﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﻣﻜﺎن دارد ﺵﻮهﺮی ﻓﻘﻂ
یﻚ ﺑﺎر زﻧﺎ آﺮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯽ ﺁن وﺟﻮد ﻧﺪاﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل زیﺎد دارد آﻪ اﻓﻜﺎر زﻧﺎ آﺎری
ﻣﺪت هﺎ وﺟﻮد داﺵﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻋﺎدت در ﺁﻣﺪﻩ ،و ﺣﺎل ﻣﻴﻮ ﮔﻨﺎﻩ را ﺑﻪ ﺙﻤﺮ ﺁوردﻩ اﺱﺖ .اﮔﺮ
راهﻨﻤﺎی ازدواج ،از اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﻓﻜﺎری ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺵﺪ ،و ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدد ،آﺎری را آﻪ
ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ازدواج را ﭘﺬیﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻨﻤﺎیﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ایﻦ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﮔﻨﺎهﯽ آﻪ ﻓﻘﻂ
یﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و یﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻨﺸﺄ هﻤ ﮔﻨﺎهﺎن از ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﻋﺎدت ﺵﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
ﻻ ایﻨﻄﻮر اﺱﺖ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁن ﭼﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺱﺪ.
ﺥﻴﺮ ،وﻝﯽ ﻣﻌﻤﻮ ً
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ﺑﻪ ایﻦ ﺥﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﺮآﻴﺒﺎﺕﯽ را در ﮔﺬﺵﺘ اﻓﺮاد ﺟﻮیﺎی ﺵﻮﻧﺪ .اﻝﺒﺘﻪ
ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Freudﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻻزم ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ زیﺮ هﺮ ﺱﻨﮕﯽ در ﮔﺬﺵﺘ ﺵﺨﺺ
ﺑﻨﻤﺎیﺪ .اﻣﺎ در ایﻦ ﻣﻮرد ﺑﺨﺼﻮص ،ﻻزم اﺱﺖ آﻪ ﺕﻌﺪاد دﻓﻌﺎت وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ اﻓﻜﺎری را در ﮔﺬﺵﺘ
ﺵﺨﺺ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻮد .ﺑﺎیﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را آﻪ ﺑﺎ ﺁن روﺑﺮو هﺴﺘﻴﺪ ،ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت اﺕﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ
)ﻋﺎدت( و یﺎ ﻣﻮردی اﺱﺖ آﻪ ﻓﻘﻂ یﻚ ﺑﺎر اﺕﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ اﺱﺖ.
داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ را ﻣﻴﻜﻨﺪ؟ ﭼﻪ اهﻤﻴﺘﯽ را دارد؟ دﻝﻴﻞ ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﮔﻨﺎهﯽ آﻪ ﺑﻪ
دﻓﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایﺠﺎد ﮔﻨﺎهﺎن دیﮕﺮی ﻣﻴﺸﻮد ،و ﻝﺬا ﺕﻌﺪاد ﮔﻨﺎهﺎن دیﮕﺮی را ﺕﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻴﺪهﺪ آﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ هﻢ ﺑﻮدﻩ و ﻧﻮع ﺕﺮآﻴﺒﯽ از ﮔﻨﺎﻩ را ﺑﺨﻮد ﻣﻴﮕﻴﺮد .و ایﻦ ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﺱﺨﺖ ﺕﺮ از
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮوﻧﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎهﺎن ﺕﺮآﻴﺐ یﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دﻝﻴﻞ دﻓﻌﺎت وﻗﻮع ﺥﻮد ﺕﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،و از ﻧﻈﺮ
ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ و ﺣﺘﯽ ﺵﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﻓﺮیﺒﻨﺪﻩ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺥﻮدﺁﮔﺎﻩ و ﺑﯽ
ارادﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺥﺎﻃﺮ در ﺥﻔﺎ و ﻓﺮیﺒﻨﺪﻩ ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﺎدت را ﺑﺎیﺪ ﻋﻤﺪًا ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﭼﺎرﻩ ای آﻪ در آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺁن ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺵﺪﻩ ﺕﻐﻴﻴﺮ داد.
ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ،ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎیﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎﻩ را ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ آﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭼﺎر هﺮ آﺪام را
ﻧﻴﺰ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺎیﺪ ﺁﻣﺎد ﺁن ﺑﺎﺵﻨﺪ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺁﻧﭽﻪ آﺘﺎب ﻣﻘﺪس راهﻨﻤﺎیﯽ
ﻣﻴﻜﻨﺪ را ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻨﺪ و اﺟﺮای ﺁن را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺂﻣﻮزﻧﺪ،
ﺕﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺁن راﻩ هﺎی ﺕﺎزﻩ ﺑﻪ ﺵﻜﻞ ﻋﺎدت در ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﻪ ایﻨﺼﻮرت ﭘﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﺮدد.

ﺁیﺎ اﻣﻜﺎن ﺕﻐﻴﻴﺮ یﺎﻓﺘﻦ وﺟﻮد دارد؟
اﺵﺨﺎﺹﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﺑﺘﻮان ﺵﺨﺼﯽ آﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﻋﺎدت آﺮدﻩ ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ
از دوران آﻮدآﯽ در او ﺑﻮدﻩ را ﻋﻮض آﺮد .اﻣﺎ آﻼم ﺥﺪا ﻋﻜﺲ ﺁن را ﻣﻴﮕﻮیﺪ .ﺕﻐﻴﻴﺮ آﺮدن ،ﻣﺮآﺰ
ایﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن را ﺕﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪهﺪ .هﻴﭻ ﺕﻐﻴﻴﺮی آﻪ ﺥﺪا اﻣﺮ آﺮدﻩ ،ﺑﺮای ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ را
ﺥﺪاوﻧﺪ و ﻣﻨﺠﯽ ﺥﻮد ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ،و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﺁن هﺴﺘﻨﺪ ،دور از واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﺘﻴﺠ یﻚ
ﺑﺮرﺱﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ آﻪ ﻋﺎدﺕﯽ آﻪ از آﻮدآﯽ در اﻧﺴﺎن ﺑﻮدﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻌﺮوف
 Harvardواﻗﻊ در آﺸﻮر ﺁﻣﺮیﻜﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺹﺪهﺎ ﻣﺮد و زن را در ﻃﯽ ﭼﻬﻞ ﺱﺎل دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﻴﺠ
ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ کﻪ در آﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Adaptation to Lifeدر هﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدیﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان
ﺵﺪﻩ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ آﻪ آﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﻔﻮﻝﻴﺖ ،اﺙﺮی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺱﺎل هﺎی ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد،
و ﺕﺠﺮﺑﻴﺎت ﺟﺮاﺣﺖ دار ،ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻝﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﻧﺘﻴﺠ ایﻦ ﺑﺮرﺱﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺁﻧﭽﻪ آﻼم ﺥﺪا ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﭼﻴﺰی را ﻧﻤﻴﺎﻓﺰایﺪ ،ﭼﻮن آﻼم ﺥﺪا ﺑﺮ
ﭘﺎی ﺥﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺱﺖ ،ﺹﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺁﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﮕﻮیﺪ .آﻼم ﺥﺪا هﻴﭻ ﻧﻮع ﺕﺄیﻴﺪ و ﺣﻤﺎیﺘﯽ را ﻻزم
ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺟﺎﻝﺐ ایﻨﺠﺎ اﺱﺖ آﻪ ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺱﺎل ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ و ﺕﺤﻘﻴﻖ ،ﺕﺎزﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ هﺰاران ﺱﺎل ﭘﻴﺶ،
ﺥﺪا ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻓﺸﺎ آﺮدﻩ ﺑﻮد ،رﺱﻴﺪﻩ اﻧﺪ.
اﻝﺒﺘﻪ اﺵﺨﺎﺹﯽ آﻪ ﺥﻮد ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را دارﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮض ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن
یﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮی اﺱﺖ ،یﺎ ﺵﺎﻣﻞ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ  Freudﻣﻴﺒﺎﺵﺪ آﻪ ﻣﻴﮕﻮیﺪ ﺕﻐﻴﻴﺮ آﺮدن اﻧﺴﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺬیﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ،یﺎ ﺑﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮدن آﻮﺵﺶ هﺎیﺸﺎن در اﻧﺠﺎم آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ ،و یﺎ ﺕﺮآﻴﺒﯽ از ﺁﻧﻬﺎ اﺱﺖ .دﻝﻴﻞ
ﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁن اﺱﺖ کﻪ ﻋﺎدت ﮔﻨﺎﻩ
ﺑﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪن آﻮﺵﺶ هﺎی ایﻤﺎﻧﺪاران در اﻧﺠﺎم آﻼم ﺥﺪا ،ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺁﻝﻮد ﺥﻮد را از ﻃﺮیﻖ راﻩ هﺎی دﻧﻴﻮی )یﻚ ُﺑﻌﺪی( از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺵﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﻧﻪ از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا
)دو ُﺑﻌﺪی" :از ﺥﻮد ﺑﻴﺮون آﺮدن  /ﺑﺨﻮد اﻓﺰودن"( .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ در ﻧﺘﻴﺠ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺥﻮد ﺑﻮدﻩ ﺑﺠﺎی ﺕﻮآﻞ ﺑﻪ روح اﻝﻘﺪس.

٣٠

دﻻیﻞ دیﮕﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﺁن آﻪ ﻣﺮدم ﺕﻐﻴﻴﺮ آﺮدن را ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ هﺎ ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ
دیﮕﺮ ﭘﻴﺮ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ .در ﺥﺼﻮص ایﻦ اﺵﺨﺎص ،ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮیﺪ" :ﺑﻴﺂﺋﻴﺪ ﺑﺎ هﻢ ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻴﻢ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﺕﻐﻴﻴﺮی آﻪ ﺥﺪا در اﺑﺮاهﻴﻢ ایﺠﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﺁن هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺮﺕﺮ از ﺵﻤﺎ ﺑﻮد  ."....اﻓﺮاد
دیﮕﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ دوران ﻃﻔﻮﻝﻴﺖ ﺥﻮد را دﻝﻴﻞ ﻣﻴﺪارﻧﺪ و ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ" :اﻣﺎ ﺵﻤﺎ آﻪ ﺥﺒﺮ ﻧﺪاریﺪ ﻣﻦ در ﭼﻪ
ﺥﺎﻧﻮادﻩ ای ﺑﺰرگ ﺵﺪﻩ ام" .ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاض هﺎیﯽ ﺑﺎیﺪ ﮔﻔﺖ" :اﻝﺒﺘﻪ ﺥﺒﺮ ﻧﺪارم ،وﻝﯽ ﺁیﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ
وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ در ﺵﻬﺮهﺎی ﻗﺮﻧﺖ و ﺕﺴﺎﻝﻮﻧﻴﻜﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺵﻤﺎ ﺑﻮد؟ ﺥﺪاوﻧﺪ از ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﯽ آﻪ از
ﺟﻬﺎﻝﺖ و آُﻔﺮ در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ او ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺕﻐﻴﻴﺮ یﺎﻓﺘﻦ را داﺵﺖ ،و ﺁن را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .او
هﻤﺎن را از ﺵﻤﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ،و ﺑﺎ ﻓﻴﺾ او ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺥﻮاهﻴﺪ آﺮد" .اﻓﺮاد دیﮕﺮی ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ" :ﻣﻦ
هﻤﻴﻦ هﺴﺘﻢ آﻪ هﺴﺘﻢ" .ﻣﻨﻈﻮرﺵﺎن ایﻦ اﺱﺖ" :اﻧﺘﻈﺎر ﺕﻐﻴﻴﺮ آﺮدن را از ﻣﻦ ﻧﺪاﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ" .ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ" :ﺵﻜﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺵﻤﺎ هﻤﻴﻦ هﺴﺘﻴﺪ آﻪ هﺴﺘﻴﺪ ،وﻝﯽ ﺥﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﻴﺨﻮاهﺪ ﺵﻤﺎ
ایﻨﻄﻮر ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ،و اﮔﺮ ﺕﻮﺑﻪ آﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ او ﻣﻴﮕﻮیﺪ ﮔﻮش ﺑﺪهﻴﺪ ،ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ در ﺁیﻨﺪﻩ ایﻨﻄﻮر ﻧﺨﻮاهﻴﺪ
ﻣﺎﻧﺪ".
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ هﺮ ﻗﻴﻤﺘﯽ آﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺘﯽ آﻪ ﺕﻐﻴﻴﺮ یﺎﻓﺘﻦ در ﻣﺴﻴﺢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬیﺮ اﺱﺖ،
اﺱﺘﻮار و ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .و ﺑﺎ هﻤﺎن ﺱﻤﺎﺟﺖ ،ﺑﺎیﺪ ﺕﻤﺎم ﺕﻐﻴﻴﺮاﺕﯽ را آﻪ آﻼم ﺥﺪا اﻣﺮ آﺮدﻩ ﺑﺮای
داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت واﺟﺐ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .در هﺮ یﻚ از اواﻣﺮ ﺥﺪاوﻧﺪ اﻣﻴﺪ وﺟﻮد دارد .ﺥﺪاوﻧﺪ هﻴﭻ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺥﻮد ﻧﺪادﻩ آﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮیﻖ آﻼم او ،و ﺑﺎ ﺣﻤﺎیﺖ روح اﻝﻘﺪس ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠ اﺟﺮا
ﺑﺮﺱﺎﻧﻨﺪ .ﺕﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی آﻪ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻃﺎﻝﺐ اﺱﺖ ،ﺥﻮاﺱﺖ ایﺸﺎن اﺱﺖ .وﻇﻴﻔ ﺕﻤﺎم ﻣﺸﺎوران
آﻠﻴﺴﺎ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ آﻪ ﻣﺎیﻠﻨﺪ ﺥﻮاﺱﺖ ﺥﺪا را اﻧﺠﺎم رﺱﺎﻧﻨﺪ آﻤﻚ آﻨﻨﺪ ،و ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ ﻣﺎیﻞ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻴﺂورﻧﺪ را ﻣﺠﺎب ﺱﺎزﻧﺪ.
ﺣﺎل آﻪ ایﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادیﻢ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺕﺮآﻴﺒﺎت ویﮋﻩ ای از ﮔﻨﺎﻩ آﻪ ﻣﺸﺎوران
ازدواج ﺑﺎ ﺁن روﺑﺮو ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﭙﺮدازیﻢ.

ﺕﻜﻠﻴﻒ
زن ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﻣﻦ ﺵﺐ زﻧﺪﻩ دارم" ،و ﺵﻮهﺮ ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :و ﻣﻦ ﺵﺐ هﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻴﺪار ﺑﻤﺎﻧﻢ" .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ایﻦ ﺥﺎﻃﺮ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺵﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﻮیﻴﺪ" :ﭘﺲ یﻚ ﻧﻔﺮ از ﺵﻤﺎ
ﺑﺎیﺪ ﻋﻮض ﺑﺸﻮد ،و یﺎ هﺮ دو ﻣﻘﺪاری ﺥﻮد را ﻋﻮض آﻨﻴﺪ" .هﺮ دو ﺟﻮاب ﻣﻴﺪهﻨﺪ" :وﻝﯽ ﻣﺎ
ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺥﻮد را ﻋﻮض آﻨﻴﻢ .ﻣﺎ هﻤﻴﻦ هﺴﺘﻴﻢ آﻪ هﺴﺘﻴﻢ ،و ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺥﻮدﻣﺎن را ﺕﻐﻴﻴﺮ
ﺑﺪهﻴﻢ .ﺑﺎور آﻨﻴﺪ ﭼﻮن ﺱﻌﯽ آﺮدﻩ ایﻢ".
راﺟﻊ ﺑﻪ ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﻼم ﺥﺪا ،هﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺵﻤﺎ ﻣﻴﺮﺱﺪ را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ راﻩ ﺣﻞ ﺁن،
یﺎدداﺵﺖ آﻨﻴﺪ .ﺵﺎیﺪ ﺑﺨﻮاهﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻄﻮر ﮔﻔﺘﮕﻮیﯽ ﻣﻴﺎن ﺵﻤﺎ و ایﻦ زوج در ﺟﻠﺴ راهﻨﻤﺎیﯽ
ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ.
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ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ ،ﻓﻬﺮﺱﺘﯽ از ﺕﻤﺎم ﻣﻮارد "از ﺥﻮد دور آﺮدن  /ﺑﺨﻮد اﻓﺰودن" ،آﻪ در ﺥﺼﻮص
ﻧﻮﺵﺘ ﻗﺒﻠﯽ ﺥﻮد ﻣﻼﺣﻀﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ را ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ .ایﻨﻬﺎ را ﺑﻪ آﻼس ﺁوردﻩ و ﺑﺎ ﺱﺎیﺮ ﺵﺎﮔﺮدان ﺱﻬﻴﻢ
ﺑﺸﻮیﺪ.

ﻓﺼﻞ هﻔﺘﻢ
ﺕﺮآﻴﺒﺎن ویﮋ ﮔﻨﺎﻩ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺴﻤﺖ اول
در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ،از ﺑﻬﺎﻧﻪ هﺎیﯽ کﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﺮﺣﻖ ﺵﻤﺎردن زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد ﺥﻮد ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ
ﻼ ایﻦ اﺱﺖ ،آﻪ ایﺠﺎد ﺕﻐﻴﻴﺮاﺕﯽ آﻪ آﻼم ﺥﺪا اﻣﺮ
ﺹﺤﺒﺖ کﺮدم .ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪ آﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ایﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ هﺎ آ ً
ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻨﻨﺪ ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت ﺥﻮد آﻤﻚ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﺕﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺸﺎن دادﻩ ام آﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻴﺘﻮان ایﻦ آﺎر را
اﻧﺠﺎم داد .ﺣﺎل وﻗﺖ ﺁن رﺱﻴﺪﻩ آﻪ ﺑﻪ ﺕﻌﺪادی از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺹﻠﯽ رﺱﻴﺪﮔﯽ دﻗﻴﻖ ﺕﺮی را ﺑﻨﻤﺎیﻢ.

اﺧﺘﻼل ارﺕﺒﺎﻃﺎت
اﺥﺘﻼل در ارﺕﺒﺎت ﻣﻴﺎن ﺁدم و آﻪ ﭘﺲ از ﮔﻨﺎﻩ ﺁدم ایﺠﺎد ﮔﺮدیﺪ ،ﺵﺎﻣﻞ دو ُﺑﻌﺪ اْﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺑﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﮔﻨﺎﻩ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺁدم و ﺥﺪا و ﺁدم و ﺣﻮا آﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ﺵﻜﺴﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و ﺥﺪا ﭘﺲ
از ﮔﻨﺎ  ،ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ای ﻣﺨﺮب آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ راﺑﻄ ﺁدم و ﺣﻮا را ﻧﻴﺰ ﺕﻐﻴﻴﺮ داد .ارﺕﺒﺎط ،ﻋﻨﺼﺮی
ﻻزم وﺿﺮوری ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺱﺖ ،و ﺑﺮای ایﺠﺎد و ﺑﺮﻗﺮاری ﺁن ﺹﻤﻴﻤﻴﺘﯽ آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ازدواج ﻃﺮح آﺮدﻩ ،ﺣﻴﺎﺕﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
هﻤﺎﻧﻄﻮری آﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪ ،اﻓﺸﺎی ﺣﻘﺎیﻖ دروﻧﯽ ﺑﺮای ایﺠﺎد رﻓﺎﻗﺖ ﺿﺮوری اﺱﺖ،
ﺥﺼﻮﺹًﺎ ﺑﺮای ایﺠﺎد رﻓﺎﻗﺘﯽ ﺹﻤﻴﻤﯽ .وﻗﺘﯽ ﺁدم و ﺣﻮا ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪن ﺥﻮد را ﭘﻮﺵﺎﻧﺪﻧﺪ ﭼﻮن
ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﺁﺱﻴﺐ ﭘﺬیﺮی آﺮدﻧﺪ؛ ﭼﻴﺰی را ﺑﺎیﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ .ﮔﻨﺎهﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺁن اﻋﺘﺮاف و ﺕﻮﺑﻪ
ﻧﺸﺪﻩ ،هﻤﻴﺸﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺱﺮﭘﻮش ﮔﺬاری و اﺱﺘﺘﺎر ﻣﻴﮕﻤﺎرد و ﻧﺘﻴﺠ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮی آﻪ دارد،
ﺵﻜﺴﺖ ارﺕﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و ﺥﺪا و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد دیﮕﺮ اﺱﺖ .ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﺁدم و ﺣﻮا ﻓﺮار آﺮدﻩ و از
ﺣﻀﻮر ﺥﺪا ﻣﺨﻔﯽ ﺵﺪﻧﺪ .اﻣﺮوزﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎری از ﺣﻀﻮر ﺥﺪا ﻣﺨﻔﯽ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺑﺎ ایﻦ ﺕﻔﺎوت آﻪ از
ﺣﻀﻮر یﻜﺪیﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮار ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .ﺵﻮهﺮان از ﺣﻀﻮر زﻧﺎﻧﺸﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،و زﻧﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ایﺠﺎد ارﺕﺒﺎط ﺹﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ،و یﺎ ﺕﺮﻣﻴﻢ ارﺕﺒﺎط ﺵﮑﺴﺘﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻻزم
اﺱﺖ ﮔﻨﺎهﯽ آﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺁن ﮔﺮدیﺪﻩ را از ﻣﻴﺎن راﻩ ﺑﺮداﺵﺖ .ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
آﻼم ﺥﺪا ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺕﺒﺎﻃﺎت را از ﻃﺮیﻖ" :از ﺥﻮد ﺑﻴﺮون آﺮدن  /ﺑﺨﻮد اﻓﺰودن" ﺣﻞ
ﻣﻴﻜﻨﺪ:
اﻓﺴﺴﻴﺎن 4
" :25ﭘﺲ ،از دروغ روی ﺑﺮﺕﺎﻓﺘﻪ ،هﺮ یﻚ ﺑﺎ هﻤﺴﺎی
هﻤﻪ،
اﻋﻀﺎی یﻜﺪیﮕﺮیﻢ".

ﺥﻮد ،ﺱﺨﻦ ﺑﻪ راﺱﺘﯽ ﮔﻮیﻴﺪ ،ﭼﺮا آﻪ ﻣﺎ
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ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ راﺱﺘﮕﻮیﯽ ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﻋﺎدت ﺑﻪ دروﻏﮕﻮیﯽ ﻧﺸﻮد ،هﻴﭻ اﻣﻴﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠ ارﺕﺒﺎﻃﺎت ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ ،اهﻤﻴﺖ ارﺕﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﺵﺨﺎص را در ایﻦ ﺁیﺎت ﻣﺸﺎهﺪﻩ
ﻣﻴﻜﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﻜﻪ آﻼم ﺥﺪا ﺑﻪ ﺱﻪ ﻣﻮرد اﻗﺘﺪار در رواﺑﻂ زﻧﺎن و ﺵﻮهﺮان ،واﻝﺪیﻦ و
ﻓﺮزﻧﺪان ،و ﺁﻗﺎیﺎن و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﺴﺌﻠ ارﺕﺒﺎط را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻩ اﺱﺖ:
اﻓﺴﺴﻴﺎن 4
" :25ﭘﺲ ،از دروغ روی ﺑﺮﺕﺎﻓﺘﻪ ،هﺮ یﻚ ﺑﺎ هﻤﺴﺎی ﺥﻮد ،ﺱﺨﻦ ﺑﻪ راﺱﺘﯽ ﮔﻮیﻴﺪ ،ﭼﺮا آﻪ ﻣﺎ
هﻤﻪ،
اﻋﻀﺎی یﻜﺪیﮕﺮیﻢ".
»" :26هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺥﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﯽ ﺵﻮیﺪ ،ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ«  :ﻣﮕﺬاریﺪ روزﺕﺎن در ﺥﺸﻢ ﺑﻪ ﺱﺮ رﺱﺪ"،
" :27و اﺑﻠﻴﺲ را ﻣﺠﺎل ﻧﺪهﻴﺪ".
" :28دزد دیﮕﺮ دزدی ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ آﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺵﻮد ،و ﺑﺎ دﺱﺘﻬﺎی ﺥﻮد آﺎری ﺱﻮدﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم دهﺪ،
ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان را ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰی دهﺪ".
" :29دهﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ هﻴﭻ ﺱﺨﻦ ﺑﺪ ﮔﺸﻮدﻩ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺘﺎرﺕﺎن ﺑﻪ ﺕﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی دیﮕﺮان ﺑﻪ آﺎر ﺁیﺪ و
ﻧﻴﺎزی را ﺑﺮﺁوردﻩ ،ﺵﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﻓﻴﺾ رﺱﺎﻧﺪ".
" :30روح ﻗﺪوس ﺥﺪا را آﻪ ﺑﺪان ﺑﺮای روزهﺎیﯽ ﻣﻬﺮ ﺵﺪﻩ ایﺪ ،ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎزیﺪ".
" :31هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺕﻠﺨﯽ ،ﺥﺸﻢ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ،ﻓﺮیﺎد ،ﻧﺎﺱﺰاﮔﻮیﯽ و هﺮ ﻧﻮع ﺑﺪﺥﻮاهﯽ را از ﺥﻮد دور
آﻨﻴﺪ".
" :32ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن و دﻝﺴﻮز ﺑﺎﺵﻴﺪ و هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ آﻪ ﺥﺪا ﺵﻤﺎ را در ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺨﺸﻮدﻩ اﺱﺖ ،ﺵﻤﺎ
ﻧﻴﺰ یﻜﺪیﮕﺮ را ﺑﺒﺨﺸﺎیﻴﺪ".
ﺥﺪاوﻧﺪ ﺥﻮب ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ای ﻧﻈﻴﺮ )زن و ﺵﻮهﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ و واﻝﺪیﻦ،
ﻏﻼم و رﺋﻴﺲ( را ایﺠﺎد ﻧﻤﺎیﻨﺪ ،ﺑﺎیﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﺹﺤﺒﺖ آﻨﻨﺪ .راﻩ رﻓﺘﻦ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،آﻪ ﻋﻨﻮان دو
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎر ﺕﺎ ﺵﺶ اﻓﺴﺴﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،راﻩ رﻓﺘﻦ ﻣﺠﺮدی ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺕﻮاﻓﻖ داﺵﺘﻦ در راﻩ ﻧﻴﺰ ﻻزم ﺑﻪ
داﺵﺘﻦ ﺕﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ.
ایﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﻣﻴﺮﺱﻴﻢ آﻪ ﺁن را "ﻣْﻌﻤﺎی ارﺕﺒﺎﻃﺎت" ﻧﺎم ﮔﺬاردﻩ ام .ﺑﻪ ﺁن ﻣﻌﻨﯽ آﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای
ﻼ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدیﺪﻩ،
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ارﺕﺒﺎط ﻻزم اﺱﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺥﻮد ارﺕﺒﺎط دﭼﺎر اﺥﺘﻼل ﺵﺪﻩ و یﺎ آ ً
ﭼﻪ ﺑﺎیﺪ آﺮد؟ آﻼم ﺥﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
ﻣﺘﯽ 18
»":15اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﺑﻪ ﺕﻮ ﮔﻨﺎﻩ ورزد ،ﻧﺰدش ﺑﺮو و در ﺥﻠﻮت ﺥﻄﺎیﺶ را ﺑﻪ او ﮔﻮﺵﺰد آﻦ .اﮔﺮ
ﺱﺨﻨﺖ را ﭘﺬیﺮﻓﺖ ،ﺑﺮادرت را ﺑﺎزیﺎﻓﺘﻪ ای؛"
" :16اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﭙﺬیﺮﻓﺖ ،یﻚ یﺎ دو ﻧﻔﺮ دیﮕﺮ را ﺑﺎ ﺥﻮد ﺑﺒﺮ ﺕﺎ "هﺮ ﺱﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﻮاهﯽ دو یﺎ ﺱﻪ ﺵﺎهﺪ
ﺙﺎﺑﺖ ﺵﻮد"".
":17اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺱﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮش دهﺪ ،ﺑﻪ آﻠﻴﺴﺎ ﺑﮕﻮ؛ و اﮔﺮ آﻠﻴﺴﺎ را ﻧﻴﺰ ﻧﭙﺬیﺮﻓﺖ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ او را
اﺟﻨﺒﯽ یﺎ ﺥﺮاﺟﮕﻴﺮ ﺕﻠﻘﯽ آﻦ".
":18ﺁﻣﻴﻦ ،ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮیﻢ ،هﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺒﻨﺪیﺪ ،در ﺁﺱﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ؛ و هﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ
زﻣﻴﻦ ﺑﮕﺸﺎیﻴﺪ ،در ﺁﺱﻤﺎن ﮔﺸﻮدﻩ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ".
":19ﺑﺎز ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮیﻢ آﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ دو ﻧﻔﺮ از ﺵﻤﺎ ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ در ﺑﺎر هﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای آﻪ در
ﺥﺼﻮص ﺁن ﺱﺆال ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ﺑﺎ هﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،هﻤﺎﻧﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﻦ در ﺁﺱﻤﺎن اﺱﺖ ﺑﺮای
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ایﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺥﻮاهﺪ رﺱﻴﺪ".
":20زیﺮا ﺟﺎیﯽ آﻪ دو یﺎ ﺱﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺵﻮﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺁﻧﺠﺎ در ﻣﻴﺎن ایﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮم"«.
ﻼ زن و ﺵﻮهﺮ( ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﺱﻌﯽ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠ ﻣﻴﺎن ﺥﻮد را ﺣﻞ کﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
اول دو ﻣﺘﺨﺎﺹﻢ )ﻣﺜ ً
اﮔﺮ یﻜﯽ از ﻃﺮﻓﻴﻦ "ﻧﭙﺬیﺮﻓﺖ" ) ،(16دیﮕﺮی ﺑﺎیﺪ یﻚ یﺎ دو ﻧﻔﺮ از ایﻤﺎﻧﺪاران را ﺑﺎ ﺥﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
راهﻨﻤﺎ و ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﺑﺒﺮد .اﮔﺮ ﺑﺎز ﮔﻮش ﻧﻜﻨﺪ ،ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﭘﻴﺶ آﻠﻴﺴﺎ ﮔﺬاردﻩ ﻣﻴﺸﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﻪ
آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﻮش ﻧﻜﺮد ،از آﻠﻴﺴﺎ اﺥﺮاج ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ایﻨﺠﺎ اﺱﺖ" :اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻧﭙﺬیﺮﻓﺖ" .ﺹﺤﺒﺖ از ارﺕﺒﺎط ﻗﻄﻊ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .و ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ در ﭼﻴﺴﺖ؟ در دﺥﺎﻝﺖ دادن اﺵﺨﺎص
دیﮕﺮ ﺑﺮای ﺕﺴﻬﻴﻞ ایﺠﺎد ارﺕﺒﺎط دوﺑﺎرﻩ ،و ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ رﻓﻊ اﺥﺘﻼﻓﺎت.
وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠ ﻣﻴﺎن ﺥﻮد را ﺣﻞ آﻨﻨﺪ ،و ارﺕﺒﺎط ﻗﻄﻊ ﮔﺮددﻩ ،ﺑﺎیﺪ ﺟﻮیﺎی آﻤﻚ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
اﺵﺨﺎص دیﮕﺮ اﻣﻜﺎن ﺁﻧﺮا دارﻧﺪ آﻪ ریﺴﻤﺎن هﺎی ﺁﺱﻴﺐ دیﺪ ارﺕﺒﺎﻃﺎت را ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ زدﻩ و
ﺁن را ﻣﺠﺪدًا ﺑﺮﻗﺮار ﺱﺎزﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،آﺎرﺑﺮد ﻧﺎدرﺱﺖ ﺥﺸﻢ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ اﺱﺖ کﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ایﺠﺎد ارﺕﺒﺎط ﺹﺤﻴﺢ ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮد)اﻓﺴﺴﻴﺎن  26 : 4ﺕﺎ .(32
ﺥﺸﻢ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺥﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ :در ﺥﻮد ﻧﮕﺎﻩ داﺵﺘﻦ )ﺁی  (26و ﭘﺮﺥﺎش آﺮدن )ﺁیﺎت  29ﺕﺎ
 .(32هﺮ دو اﺵﺘﺒﺎﻩ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ ﺥﺸﻢ ﺑﻪ ﺥﻮدی ﺥﻮد ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻤﻴﺒﺎﺵﺪ .در ﺟﺎی دیﮕﺮی در
ﺥﺼﻮص ایﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﺹﺤﺒﺖ آﺮدﻩ ام ،و ﺁن را در ایﻨﺠﺎ ﺕﻜﺮار ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد.
هﻤ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺹﺤﺒﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺥﺸﻢ ،دروغ ﮔﻮیﯽ ،و ﻃﺮیﻖ "از ﺥﻮد دور
ﻼ اﺱﺘﻔﺎدﻩ
آﺮدن  /ﺑﺨﻮد اﻓﺰودن" را داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺎﺵﻨﺪ از هﺮ یﻚ از ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤ ً
ﻧﻤﺎیﻨﺪ).(1
در ﻣﻘﺪﻣ ایﻦ آﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪ آﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺥﻮش ﻧﻴﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد هﺎی ﭼﻨﺎن
ﺑﺪی را ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻪ از ﺥﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﻈﺮ ﺥﻮدﺵﺎن را ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺑﺮاز ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮ ﺣﻖ ﺵﻤﺮدن ﺁن ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ" :ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮ
دیﮕﺮی اﺱﺖ آﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺁﻧﺮا ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ" .اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ آﻼم ﺥﺪا در ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم اﻓﺴﺴﻴﺎن ،ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﺱﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
ﻧﻈﺮ ﺵﺨﺼﯽ ﺥﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ ،ﻻﻋﻘﻞ یﻜﯽ از ایﻦ ﻣﻮارد رخ ﻣﻴﺪاد:
 .1دروغ ﮔﻮیﯽ ،یﺎ
 .2رواج دادن ﻧﻈﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ )یﻌﻨﯽ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ یﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ هﻤﺎن ارزﺵﯽ را داﺵﺘﻪ
ﺑﺎﺵﺪ آﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺵﺨﺺ دیﮕﺮی دارد(.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ای آﻪ ﭼﻨﻴﻦ راهﻨﻤﺎیﯽ هﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻴﺂورﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺥﻄﺮﻧﺎك ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ زن ﺥﻮد ﺑﮕﻮیﻢ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺮ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ او ﻓﺮق ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺵﻢ ،ﭼﻮن
اﻣﻜﺎن دارد واﻗﻌًﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ )ﻧﻈﺮ او ﺵﺎیﺪ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ( .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﮔﺬﺵﺘﻪ از ﺁﻧﻜﻪ
واﻗﻌًﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺱﺖ یﺎ ﻧﻪ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ آﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺱﺖ ،وﻝﯽ ﺑﺎز ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
دیﮕﺮ ﺁن را اراﺋﻪ دادﻩ ﺑﺎﺵﻢ ،ﺑﺎز دروغ ﮔﻔﺘﻪ ام ،ﭼﻮن ﺥﻼف ﺁﻧﭽﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ را ﮔﻔﺘﻪ ام.
ﻧﻈﺮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻪ در ﺥﺼﻮص ارﺕﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم رایﺞ اﺱﺖ ﻣﻴﮕﻮیﺪ؛ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﭼﻪ
اﻋﺘﻘﺎد داریﺪ ،هﻤﺎﻧﻜﻪ ﺹﺪاﻗﺖ را داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﺎﻓﯽ اﺱﺖ .ﭼﻴﺰی آﻪ ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ اﺱﺖ ﺹﻠﺢ
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،و ﺑﻪ هﺮ ﻗﻴﻤﺘﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎز داﺵﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ .ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ ﭼﻮن ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺵﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد
ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺒﺎﺵﺪ؛ و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ،ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای در ﺑﺤﺚ آﺮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ایﻦ ﻧﻈﺮیﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺱﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺤﺾ آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﺂورد .ﻗﺎﺋﺪ
ﻣﺮدم در آﻼم ﻣﻘﺪس ،ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻣﺤﺒﺖ اﺱﺖ:

اﺱﺎﺱﯽ ارﺕﺒﺎط ﻣﻴﺎن

اﻓﺴﺴﻴﺎن 4
" :15ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،از هﺮ ﺣﻴﺚ ﺕﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ او آﻪ ﺱﺮ اﺱﺖ ،یﻌﻨﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،رﺵﺪ
ﺥﻮاهﻴﻢ آﺮد".
ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﺎهﯽ دردﻧﺎك اﺱﺖ ،وﻝﯽ دﻝﻴﻞ ﻧﻤﻴﺸﻮد آﻪ ﺁن را ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮد .دو ﻧﻔﺮ آﻪ ازدواﺟﺸﺎن را ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ آﻼم ﻣﻘﺪس اﺱﺘﻮار ﺱﺎﺥﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮﺋﯽ ﺥﻮد ﺑﮕﺮیﺰﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎیﺪ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺁﻧﭽﻪ ﺥﺪا از ایﺸﺎن ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﺁﻧﺮا اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻨﺪ ،ﺥﻮاﻩ ﺑﺎ ﺁن ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ یﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻼم
ﺥﺪا ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
اﻓﺴﺴﻴﺎن 4
" :25ﭘﺲ ،از دروغ روی ﺑﺮﺕﺎﻓﺘﻪ ،هﺮ یﻚ ﺑﺎ هﻤﺴﺎی
هﻤﻪ،
اﻋﻀﺎی یﻜﺪیﮕﺮیﻢ".

ﺥﻮد ،ﺱﺨﻦ ﺑﻪ راﺱﺘﯽ ﮔﻮیﻴﺪ ،ﭼﺮا آﻪ ﻣﺎ

ﺕﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ آﻼم ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ" :ﭼﺮا آﻪ ﻣﺎ هﻤﻪ ،اﻋﻀﺎی یﻜﺪیﮕﺮیﻢ ،".و ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ آﻪ هﺮ دو ﺑﺎیﺪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﺱﻬﻴﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ یﻜﺪیﮕﺮ ﻧﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﭼﻄﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ هﻤﺮاﻩ یﻜﺪیﮕﺮ راﻩ
ﺑﺮوﻧﺪ؟ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺥﻮد را از ﻃﺮیﻖ راﻩ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻼم ﺥﺪا ﺣﻞ ﻧﻤﺎیﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺁﻧﻜﻪ
ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺁن ﺑﻜﻨﻨﺪ .ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ دردﻧﺎك ﺑﺎﺵﺪ ،وﻝﯽ در دراز ﻣﺪت ﺑﻘﺪر دروغ ﮔﻔﺘﻦ دردﻧﺎك
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد.
آﻼم ﺥﺪا در ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم اﻓﺴﺴﻴﺎن ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺕﯽ دیﮕﺮ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﮕﻮ وﻝﯽ ﻧﻪ ﺕﻮام ﺑﺎ ﺥﺸﻢ ﺑﯽ
اﺥﺘﻴﺎر .هﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻴﺎن آﺮد ،اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺵﺪ در ﺹﻮرﺕﯽ آﻪ ﺑﺎ روﺵﯽ
ﺹﺤﻴﺢ ﺑﻴﺎن ﺵﻮد .در اﻓﺴﺴﻴﺎن  ،29 : 4آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎیﺪ "ﺑﻪ ﺕﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی
دیﮕﺮان ﺑﻪ آﺎر ﺁیﺪ و ﻧﻴﺎزی را ﺑﺮﺁوردﻩ ،ﺵﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﻓﻴﺾ رﺱﺎﻧﺪ" .ایﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
اﻝﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﮕﻮیﻢ آﻪ ﺕﻤﺎم ﺣﺮف هﺎی زن و ﺵﻮهﺮ ﺑﺎیﺪ از آﻼم ﺥﺪا ﺑﺎﺵﺪ .در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ،اﺣﺘﻴﺎج
زیﺎدی ﺑﻪ اﺑﺮاز اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎیﺪ ﺵﺨﺼﯽ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺂیﺪ ،وﻝﯽ وﻗﺘﯽ ایﻤﺎﻧﺪاری ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﺥﻮد ﺁزاد ﺑﺎﺵﺪ آﻪ:
 .1ﻧﻈﺮش ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎیﺪ ،و
 .2اﺥﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺱﺎس ﺱﻠﻴﻘﻪ و یﺎ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺑﻮدن ﻧﻈﺮیﻪ ﺑﺎﺵﺪ ،و ﻧﻪ ﻣﻮاردی آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﺸﻮد.
اﻣﺎ در ﺟﺎیﯽ آﻪ اﺹﻮل آﻼم ﻣﻘﺪس ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮان از اﺹﻞ آﻼم ﺥﺎرج ﺵﺪ.
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺂیﺪ آﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻝﻌ آﺎﻓﯽ آﻼم ﺥﺪا ،و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﺑﻄ ﺁن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠ
ﻼ ﺕﻮاﻓﻖ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺕﺼﻤﻴﻢ ﻓﻮری را ﻧﻤﻴﺘﻮان ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻓﻌ ً
یﻜﺪیﮕﺮ ﻣﺨﺎﻝﻔﻨﺪ )و ﭘﺲ از ﻣﺪاﺥﻠ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﻪ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺥﻮد ﺑﺮﺱﻨﺪ( .اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ
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آﻪ در ﺁن ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺕﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺟﻔﺘﺸﺎن ﺹﺤﻴﺢ اﺱﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ هﻢ ﻓﺮق
ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻨﺎﺱﺎزی و از ﻃﺮیﻖ آﻼﻣﯽ آﻪ ﻧﻈﺮ آﻤﻚ را دارد ،ﻗﺎﺋﺪ اﺱﺎﺱﯽ ارﺕﺒﺎﻃﺎت
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،و در وﻗﺖ آﺎﻣﻠﺶ ،راﺑﻄ ﺹﺤﻴﺤﯽ را ﻧﻴﺰ در ازدواج ﭘﺪیﺪ ﻣﻴﺂورد .از راﻩ ﺕﻘﻠﺒﯽ
رواﻧﺸﻨﺎﺱﺎن ﭘﻴﺮوی ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮدم را در راﻩ آﻼم ﺥﺪا هﺪایﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ آﻤﻚ آﻨﻴﺪ آﻪ در ﺁن
ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ.

ﺧﻮد ﺧﻮاهﯽ
ﻣﺸﻜﻞ اﺹﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮﺋﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زیﺎد ﺥﻮد ﺥﻮاهﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ) .(٢آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
دوم ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس 3
" :2ﻣﺮدﻣﺎن ﺥﻮدﭘﺮﺱﺖ ،ﭘﻮﻝﺪوﺱﺖ ،ﻻف زن ،ﻣﺘﻜﺒﺮ ،ﻧﺎﺱﺰاﮔﻮ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ واﻝﺪیﻦ ،ﻧﺎﺱﭙﺎس،
ﻧﺎﭘﺎك"،
" :3ﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ،ﺑﯽ ﮔﺬﺵﺖ ،ﻏﻴﺒﺖ ﮔﻮ ،ﺑﯽ ﺑﻨﺪوﺑﺎر ،وﺣﺸﯽ ،دﺵﻤﻦ ﻧﻴﻜﻮیﯽ"،
" :4ﺥﻴﺎﻧﺘﻜﺎر ،ﻋﺠﻮل و ﺥﻮدﭘﺴﻨﺪ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.
آﻠﻤ  philautosدر زﺑﺎن یﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﻋﺎﺵﻖ و یﺎ دوﺱﺖ ﺥﻮد" ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺁن ﺥﻮد ﺥﻮاهﯽ آﻪ در
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﮔﻮیﺎ ﻋﻴﺐ و ایﺮاد آﺎﻓﯽ ﻧﺪارد ،آﻪ اﻣﺮوزﻩ رواﻧﺸﻨﺎﺱﺎن و
رواﻧﻜﺎوان ﻣﺎ را ﻣﺮﺕﺒًﺎ ﺑﻪ ﺥﻮد ﺥﻮاهﯽ ﺕﺸﻮیﻖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و وﺟﻮد ﺁﻧﺮا ﺕﺼﺪیﻖ ﻣﻴﻨﻤﺎیﻨﺪ .ﺕﺄآﻴﺪ ﺑﺮ "اول
ﺑﻮدن" ،و "اول ﺑﺨﻮد رﺱﻴﺪن" در هﻤﻪ ﺟﺎ دیﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ایﻦ را در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ )ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن( ،در آﺘﺎب هﺎی ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ آﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﻮی ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﻣﺎ را راﺿﯽ
آﻨﻨﺪ آﻪ واﻗﻌًﺎ "ﺵﺨﺼﻴﺘﯽ" را داریﻢ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ارزش زیﺎدی را ﺑﺮای ﺥﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﻢ .ﺟﺎﻣﻌ
اﻣﺮوزﻩ ﺥﻮدﺥﻮاهﯽ را ﻣﺮﺱﻮم آﺮدﻩ اﺱﺖ.
اﻝﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﺥﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ آﻪ ﺥﻮدﺥﻮاهﯽ و ﺥﻮد دوﺱﺘﯽ ﺑﺎ هﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺕﻨﺪ .ﺕﻮﺟﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ آﻼم
ﺥﺪا ﻓﺮﻗﯽ را ﻣﻴﺎن ایﻦ دو ﻧﮕﺬاﺵﺘﻪ اﺱﺖ .ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻋﻘﺎیﺪ "ﻗﺪر ﺥﻮد را داﻧﺴﺘﻦ و ﺑﻪ ﺥﻮد ارزش
دادن"  Self Love and Self Esteemرا دﻧﺒﺎل ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺥﻮدﺵﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺥﻮد را دوﺱﺖ ﺑﺪاریﺪ .ﻣﻨﻈﻮرﺵﺎن دو ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺱﺖ آﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ دادﻩ .و در
دﻧﺒﺎﻝ ﺁن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ آﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮﻣﺎن دادﻩ آﻪ هﻤﺴﺎی ﺥﻮد را ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺥﻮد دوﺱﺖ ﺑﺪاریﻢ .اﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ آﻼم ﺥﺪا را ﺕﻐﻴﻴﺮ دادﻩ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ:
 .1هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻣﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﺱﺖ داﺵﺘﻦ و ﻣﺤﺒﺖ آﺮدن ﺑﺨﻮد دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ؛ ﻓﺮﻣﺎن "هﻤﺴﺎی
ﺥﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺥﻮیﺶ دوﺱﺖ ﺑﺪار" )ﻣﺘﯽ  ،(39 :22ﻓﺮض ﺑﺮ ﺁن دارد آﻪ ﻣﺎ آﻤﺎآﺎن ﺥﻮد را دوﺱﺖ
ﻣﻴﺪاریﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ،ﻣﻴﺘﻮان ﺁن را ایﻨﻄﻮر ﺑﻴﺎن آﺮد :هﻤﺴﺎی ﺥﻮد را }هﻤﺎﻧﻄﻮری آﻪ ﺥﻮد
را دوﺱﺖ ﻣﻴﺪاری{ دوﺱﺖ ﺑﺪار.
 .2ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮﻣﻮد:
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ﻣﺘﯽ 22
":40ایﻦ دو ﺣﻜﻢ ،اﺱﺎس ﺕﻤﺎﻣﯽ ﺵﺮیﻌﺖ ﻣﻮﺱﯽ و ﻧﻮﺵﺘﻪ هﺎی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﺱﺖ"«.
و ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ،ﻓﺮاﻣﻴﻦ را در دو ﻓﺮﻣﺎن )ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺥﺪا و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﺴﺎی ﺥﻮد(
ﺥﻼﺹﻪ ﻧﻤﻮد .وﻝﯽ ایﻦ اﺵﺨﺎص ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻼم ﺥﺪا ﻓﺮﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮاﺕﺮ از ﺁن رﻓﺘﻪ و
ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ اﮔﺮ ﺥﻮد را دوﺱﺖ ﻧﺪاری و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻜﻨﯽ؛ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﯽ هﻤﺴﺎی ﺥﻮد را دوﺱﺖ ﺑﺪاری و او را
ﻣﺤﺒﺖ آﻨﯽ.
ﻣﺸﺎوران ازدواج آﻠﻴﺴﺎ ایﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺥﻮاهﻨﺪ یﺎﻓﺖ آﻪ ﺕﺮآﻴﺐ ﺥﻮدﺥﻮاهﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،و ﺕﺒﻠﻴﻐﺎت
رواﻧﺸﻨﺎﺱﺎن آﻪ ﺁﻧﺮا ﺕﺼﺪیﻖ ﻣﻴﮑﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠ اﺱﺎﺱﯽ ازدواج را ﺕﺸﻜﻴﻞ دادﻩ اﺱﺖ .او ﺑﺎیﺪ ﺥﻮد را
ﺁﻣﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮی آﻪ ﻇﺎهﺮًا ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺂیﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺥﻮدﺑﻴﻨﯽ و
ﺥﺼﻮﺹًﺎ ﺑﺎ ﺕﻔﺴﻴﺮات ﻏﻠﻂ و ﺑﺎ ﻏﺮض آﻼم ﺥﺪا ،ﺁﺵﻨﺎ ﺑﻨﻤﺎیﻨﺪ.
ﻣﺘﯽ 16
":24ﺱﭙﺲ رو ﺑﻪ ﺵﺎﮔﺮدان آﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ آﺴﯽ ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوی آﻨﺪ ،ﺑﺎیﺪ ﺥﻮد را اﻧﻜﺎر
آﺮدﻩ ،ﺹﻠﺐ ﺥﻮیﺶ ﺑﺮﮔﻴﺮد و از ﭘﯽ ﻣﻦ ﺑﻴﺎیﺪ".
":25زیﺮا هﺮ آﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ ﺟﺎن ﺥﻮد را ﻧﺠﺎت دهﺪ ،ﺁن را از دﺱﺖ ﺥﻮاهﺪ داد؛ اﻣﺎ هﺮ آﻪ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ
ﻣﻦ ﺟﺎن ﺥﻮد را از دﺱﺖ ﺑﺪهﺪ ،ﺁن را ﺑﺎز ﺥﻮاهﺪ یﺎﻓﺖ".
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ در ﺥﺼﻮص ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺥﻮد ﻣﺎ اﺱﺖ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ " ﺑﺎیﺪ ﺥﻮد را اﻧﻜﺎر آﺮد" .ایﻦ راﻩ
اﺹﻠﯽ ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن ارزش ﺥﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺥﻮد اﺱﺖ .اﻣﺎ ﺕﻮﺟﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن
ارزش ﺥﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺥﻮد ،ﺑﺎیﺪ اول ﺥﻮب ﺵﺪ .ﺑﻪ ﺁن ﻣﻌﻨﯽ آﻪ ،هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁن دو ﻓﺮﻣﺎن )ﺥﺪا
وهﻤﺴﺎی ﺥﻮد را دوﺱﺖ ﺑﺪار( را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎیﻴﻢ ،ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺥﻮد ﻧﻴﺰ ﺥﻮاهﻴﻢ یﺎﻓﺖ.
ارزش ﺑﺮای ﺥﻮد داﺵﺘﻦ اﻣﺘﻴﺎزی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺱﺖ و ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺹﺮﻓًﺎ ﺑﺮای دریﺎﻓﺖ ﺁن آﻮﺵﻴﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ
و ﭼﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻧﺒﯽ .اﮔﺮ آﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن ارزش ﺥﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺥﻮد ،ﺱﻌﯽ آﻨﺪ ایﻦ دو ﻓﺮﻣﺎن
را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎیﺪ ،یﻘﻴﻨًﺎ ﺵﻜﺴﺖ ﺥﻮاهﺪ ﺥﻮرد .هﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ از آﻼم ﺥﺪا ﺱﺆ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎیﺪ.
روﻣﻴﺎن 6
":17اﻣﺎ ﺥﺪا را ﺵﻜﺮ آﻪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻮدیﺪ ،ﻝﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺕﻤﺎﻣﯽ دل ﻣﻄﻴﻊ ﺁن ﺕﻌﻠﻴﻢ ﮔﺸﺘﻴﺪ
آﻪ ﺑﺪان ﺱﭙﺮدﻩ ﺵﺪیﺪ".
آﻼم ﺥﺪا را " ﺑﺎ ﺕﻤﺎﻣﯽ دل" اﻃﺎﻋﺖ آﺮدن ﻣﺰایﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را دارد ،وﻝﯽ اﮔﺮ ﺥﻮاﺱﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰی
ﺟﺰ ﺥﻮاﺱﺖ ﺥﺪا ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،دوروﺋﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺸﻤﺎری را ﭘﺪیﺪ ﺥﻮاهﺪ ﺁورد .ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ
ﺥﻮد را ﺑﻪ آﺎر ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻴﮕﻤﺎرﻧﺪ ،و او و ﭘﺎدﺵﺎهﯽ او را ﭘﻴﺶ از هﺮ ﭼﻴﺰ دیﮕﺮ ﻣﻴﺸﻤﺎرﻧﺪ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ آﻪ ﺥﺪا ﺑﺮای ایﺸﺎن ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻪ ایﺸﺎن ﻓﻮایﺪ زیﺎدی را ﻣﻴﺮﺱﺎﻧﺪ
آﻪ ﺑﯽ ایﻤﺎﻧﺎن ﺑﻴﻬﻮدﻩ در دﻧﺒﺎل ﺁن ﻣﻴﺪوﻧﺪ.
ﻣﺰﻣﻮر 103
":2ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺥﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرك ﺑﺨﻮان! و ﺟﻤﻴﻊ اﺣﺴﺎن هﺎی او را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻜﻦ!"
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ﺱﺆال ایﻨﺠﺎ اﺱﺖ ،آﻪ ﺥﻮدﻣﺎن را ﺥﺪﻣﺖ آﻨﻴﻢ یﺎ ﻋﻴﺴﯽ را؟ ﻣﺨﻠﻮق را ﺥﺪﻣﺖ آﻨﻴﻢ یﺎ ﺥﺎﻝﻖ را؟
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ را دﻧﺒﺎل آﻨﻴﻢ یﺎ ﺁﻧﻜﻪ اﺣﺴﺎن هﺎی ﻓﺮاوان و ﺑﯽ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﻣﻴﺂورد؟
یﻌﻘﻮب 1
":17هﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻴﻜﻮ و هﺮ ﻋﻄﺎی آﺎﻣﻞ از ﺑﺎﻻﺱﺖ ،ﻧﺎزل ﺵﺪﻩ از ﭘﺪر ﻧﻮرهﺎی ﺁﺱﻤﺎﻧﯽ آﻪ در او ﻧﻪ
ﺕﻐﻴﻴﺮی اﺱﺖ و ﻧﻪ ﺱﺎی ﻧﺎﺵﯽ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ".
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺟﺪیﺖ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت آﻪ ﺹﺤﺒﺖ از " ﺥﻮد ﺱﺎزی و ﻗﺪر ﺥﻮد را
داﺵﺘﻦ" ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺵﺪﻩ ،و ﺑﺠﺎی ﺁن ایﻤﺎﻧﺪاران را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁﻧﭽﻪ دﻝﭙﺬیﺮ و ﻧﺸﺎط اﻧﮕﻴﺰ اﺱﺖ ،یﻌﻨﯽ
ﺥﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ و ﭘﺎدﺵﺎهﯽ او ﺑﻨﻤﺎیﻨﺪ .در ﺁﻧﻜﻪ ﺥﻮدﺥﻮاهﯽ ازدواج را ویﺮان ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺵﻜﯽ
ﻧﻴﺴﺖ .وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ را دیﮕﺮان ﺑﻪ ایﺸﺎن
ﺑﺪهﻨﺪ ،ﺑﺎ هﻢ ازدواج آﻨﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺕﻤﺎم ﻋﻨﺎﺹﺮ ُﻣﺨﺮب در یﻚ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ .اﺱﺎس زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺵﻮﺋﯽ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺕﻌﻬﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻪ دیﮕﺮی را ﻣﻘﺪم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ایﻦ ﻋﻜﺲ ﺥﻮدﺥﻮاهﯽ اﺱﺖ.
ﺑﺮای ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮدﺥﻮاهﺎﻧﻪ ﻋﺎدت آﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﻣﺸﻜﻞ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .ایﻦ اﻣﺮ ﺑﻄﻮر
اﺕﻮﻣﺎﺕﻴﻚ ﭘﻴﺶ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ ،و ﻻزم ﺑﻪ دﻋﺎ و آﻮﺵﺶ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺥﻮاهﺪ داﺵﺖ .ﻗﺪم اول ،ﺵﻨﺎﺥﺖ
ﺥﻮدﺥﻮاهﯽ و ﺕﻮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮیﻖ هﺎی ﺁن در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ اﺱﺖ .ﺁن روح ﺕﻮﺑﻪ آﺎری آﻪ از
راﻩ ﮔﺬﺵﺘ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد ﺑﻴﺰار ﮔﺸﺘﻪ را ﻻزم ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺁﻧﻮﻗﺖ اﺱﺖ آﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ راﻩ ﺟﺪیﺪ ﺥﺪا را ﺥﻮاﺱﺘﻪ و
دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎیﺪ .ﺑﻪ ایﻦ ﺹﻮرت اﺱﺖ آﻪ ﺕﻐﻴﻴﺮات ﻻزم ایﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.
ﻝﻮﻗﺎ 9
":2ﺱﭙﺲ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ آﺴﯽ ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوی آﻨﺪ ،ﺑﺎیﺪ ﺥﻮد را اﻧﻜﺎر آﺮدﻩ ،هﺮ روز
ﺹﻠﻴﺐ ﺥﻮیﺶ ﺑﺮﮔﻴﺮد و از ﭘﯽ ﻣﻦ ﺑﻴﺎیﺪ".
وﻗﺘﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻴﮕﻮیﺪ آﻪ ﺹﻠﻴﺐ ﺥﻮد را "هﺮ روز" ﺑﺮداریﻢ و ﺑﺪیﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ ﺥﻮاﺱﺖ هﺎی ﺥﻮد
را ﻣﺼﻠﻮب ﻧﻤﺎیﻴﻢ ،ﻣﺴﻴﺢ ﻃﺮیﻖ "از ﺥﻮد دور آﺮدن  /ﺑﺨﻮد اﻓﺰودن" را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﺎیﺎن ﺱﺎﺥﺘﻪ
اﺱﺖ .ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺕﻐﻴﻴﺮ ،ﻋﺒﺎرت اﺱﺖ از ﺟﺎیﮕﺰیﻦ آﺮدن ﺥﻮاﺱﺖ ﺥﺪا ﺑﺠﺎی ﺥﻮاﺱﺖ ﺥﻮد .ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ
ﺥﺪا و هﻤﺴﺎی ﺥﻮد )و ﻧﺰدیﻚ ﺕﺮیﻦ هﻤﺴﺎیﻪ ﺑﺨﻮد در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮﺋﯽ ،زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ(،
یﻌﻨﯽ آﻨﺎر ﮔﺬاﺵﺘﻦ ﺥﻮد دوﺱﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺥﻮد.
ازدواج ﺑﻴﺶ از هﺮ ﻧﻬﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺑﺎ ﺥﻮدﺥﻮاهﯽ اﺱﺖ .دﻝﻴﻞ ﺁن ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺕﻌﻬﺪات و
ﻣﺒﺎرزات ﺁیﻨﺪ ازدواج ﺑﻪ روﺵﻨﯽ ﻃﺎﻝﺐ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺵﯽ از ﺥﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﭼﻮن هﺪف ﻣﻘﺪم ﺱﺎﺥﺘﻦ
ﺥﻮاﺱﺖ هﺎی دیﮕﺮی اﺱﺖ .ﺑﯽ دﻝﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ آﺎران ﺑﺎ ازدواج ﺁﻧﻘﺪر ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ ،ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ
ﻼ ﺑﺮﺿﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ
آﺮدن ﺑﺮای ﺵﺨﺼﯽ دیﮕﺮ ،و ﺑﺮای ﺥﻮﺵﯽ و ﺑﺮﺁورد ﻧﻴﺎزهﺎی ﺵﺨﺼﯽ دیﮕﺮ ،آﺎﻣ ً
اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .هﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺁزاد ﺵﺪﻩ ،ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺕﻤﺎم ﺕﻌﻬﺪات ازدواج را ﺑﺪون ﻗﺪرت روح
اﻝﻘﺪس و راهﻨﻤﺎیﯽ ﺥﺪا اﻧﺠﺎم رﺱﺎﻧﺪ .و ﺥﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺵﮕﻔﺖ ﺁوری هﺮ دو را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺥﻮد دادﻩ
اﺱﺖ .آﻼم ﺥﺪا راهﻨﻤﺎی ﻣﺎ اﺱﺖ و روح اﻝﻘﺪس او ﻗﻮت دل ﻣﺎ اﺱﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ایﻦ
اﺱﺖ آﻪ ایﻤﺎﻧﺪاران را ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﺎیﻖ و اﻣﻜﺎﻧﺎﺕﯽ ﺁﺵﻨﺎ آﻨﻨﺪ؛ و در راﻩ ﺑﻨﺎ ﺱﺎﺥﺘﻦ ازدواﺟﯽ آﻪ ﺵﺒﻴﻪ
راﺑﻄ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎ آﻠﻴﺴﺎیﺶ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
ﭼﻮن ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ درازا آﺸﻴﺪﻩ ﺵﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺕﺮآﻴﺒﺎت اﺱﺎﺱﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮﺋﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ
اداﻣﻪ ﺥﻮاهﻢ داد.
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ﺕﻜﻠﻴﻒ
ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در ﺥﺼﻮص ﺥﻮد ﺥﻮاهﯽ ،ﺥﻮد دوﺱﺘﯽ ،اﻧﻜﺎر آﺮدن از ﺥﻮد ،و ﺑﻪ ﺹﻠﻴﺐ آﺸﻴﺪن ﺥﻮد
ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪﻩ را ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ازدواج ﺑﺼﻮرت ﮔﺬارش ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ.
ﺹﺤﻨﻪ ای از ﺟﻠﺴ راهﻨﻤﺎیﯽ ﺵﻜﺴﺖ رواﺑﻂ در ازدواج را ﺕﺼﻮر آﻨﻴﺪ ،و ﺁﻧﭽﻪ در ﺁن ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻴﺸﻮد را ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ .ﺥﺼﻮﺹًﺎ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ یﻚ راهﻨﻤﺎی ﺑﺮزیﺪ ازدواج آﻠﻴﺴﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻴﮕﻮیﺪ.

٣٩

) (1ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺥﺸﻢ ﺑﻪ آﺘﺎب ﻣﻦ  The Christian Counselor’s Manualرﺟﻮع
ﻧﻤﺎیﻴﺪ.
) (٢ﺑﻪ یﺎد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ هﺮ یﻚ از ﻣﺴﺎﺋﻞ یﺎد ﺵﺪﻩ ،و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ آﻪ ﺑﻌﺪًا یﺎد ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ ،اﻣﻜﺎن
ﻻ ﺥﻮدﺥﻮاهﯽ و ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ
ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ را دارﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻤﻮ ً
هﻢ و ﺕﺮآﻴﺒﯽ از رﻓﺘﺎر ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻝﻮد ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ .ﺑﺮای ﺵﻨﺎﺥﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻤﻊ ﺁوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ آﺘﺎب ﻣﻦ The Christian Counselor’s Manual :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎیﻴﺪ.

ﻓﺼﻞ هﺸﺘﻢ
ﺕﺮآﻴﺒﺎن ویﮋ ﮔﻨﺎﻩ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺴﻤﺖ دوم
در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دو ﺕﺮآﻴﺐ اﺥﺘﻼل ارﺕﺒﺎﻃﺎت و ﺥﻮد ﺥﻮاهﯽ ،آﻪ ﻋﺎﻣﻞ ایﺠﺎد اآﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ
ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ رﺱﻴﺪﮔﯽ آﺮدیﻢ .در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺕﺮآﻴﺐ ویﮋ ﮔﻨﺎهﺎﻧﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ ﭘﺮداﺥﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ
اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻝﯽ ،ﺵﺎﻧﻪ ﺥﺎﻝﯽ آﺮدن از ﺕﻘﺼﻴﺮ ،و اوﻝﻮیﺖ هﺎی ﻧﺎﺹﺤﻴﺢ.
اﻣﺎ ﻗﺒﻼ از ﺵﺮوع ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺕﺮآﻴﺒﯽ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎهﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺎیﺪ ﺕﻮﺟﻪ ﺵﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻻ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺵﻜﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﺕﺮآﻴﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ،
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎیﻢ :هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻌﻤﻮ ً
ایﻦ ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ از دو یﺎ ﺱﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل،
ﻻ دارای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻝﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﭼﻮن ﺹﺎﺣﺐ اﺥﺘﻴﺎر ﺥﻮد در ﺥﺮج
ﺵﺨﺺ ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻌﻤﻮ ً
آﺮدن ﻧﻤﻴﺒﺎﺵﺪ و یﺎ داﺵﺘﻦ ﺣﺴﺎب را ﻧﻴﺎﻣﻮﺥﺘﻪ اﺱﺖ ،و یﺎ ﺁﻧﻜﻪ هﺮ دو .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺵﺨﺼﯽ آﻪ اوﻝﻮیﺖ
ﻻ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻝﯽ را ﻧﻴﺰ دارد .و ﺑﺎﻻ ﺥﺮﻩ،
هﺎی ﻧﺎدرﺱﺘﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد ﺑﻨﺎ ﺱﺎﺥﺘﻪ اﺱﺖ ،ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺕﻘﺼﻴﺮ را ﺑﺮ ﮔﺮدن زن و یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﺸﻜﻞ ارﺕﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن یﮕﺪیﮕﺮ را ﻧﻴﺰ
ﻼ ﻧﺸﺎن دادﻩ ام ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺕﻴﺮﮔﯽ رواﺑﻂ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﺥﻮد ﻧﻴﺰ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻴﺂورﻧﺪ .ﺑﻄﻮری آﻪ ﻗﺒ ً
ﻣﺸﻜﻼت دیﮕﺮی را ایﺠﺎد ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ .اﮔﺮ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﺵﻮد ﺕﺎ ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﺕﺮآﻴﺒﺎت رﺵﺪ آﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﭘﻴﻮﺱﺘﮕﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺎ هﻢ ایﺠﺎد ﺥﻮاهﻨﺪ آﺮد .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دیﮕﺮی راﻩ ﻣﻴﺎﺑﻨﺪ و
ﺑﻪ ایﻦ ﺹﻮرت ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﺟﺪیﺪی را از ﮔﻨﺎﻩ ایﺠﺎد ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎ ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﺕﺮآﻴﺒﺎت روﺑﺮو ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن آﻼم ﺥﺪا ﺁن را ﺣﻞ
ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ ،ایﻦ ﻋﻤﻞ او ﺥﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺵﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ دیﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﺮدد .ﻏﻠﺒﻪ آﺮدن ایﻤﺎﻧﺪار ﺑﺮ یﻚ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ او ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﻴﺪهﺪ ﺕﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دیﮕﺮ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻧﻴﺰﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎیﺪ .و ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ روﺑﺮو ﺵﺪن ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺣﻞ ﺵﺪن ﺁﻧﻬﺎ از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ آﻪ دل و ﺟﺮﻋﺖ ایﻤﺎﻧﺪار را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺑﺮویﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ دیﮕﺮ ﺥﻮد زیﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ راهﯽ ﺥﻮد ﺕﺮآﻴﺐ ﺁﻣﻮﺥﺘﻪ ای ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺕﻤﺎم
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت دیﮕﺮ.
ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﺑﻪ یﺎد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ در ﺥﺼﻮص ﺕﻤﺎم ﺕﺮآﻴﺒﺎﺕﯽ آﻪ در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺵﺪﻩ )در ایﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ
ﺹﺤﺒﺖ از ﺕﺮآﻴﺒﺎﺕﯽ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رواج دارﻧﺪ آﺮدﻩ ام( ﺕﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﻨﻤﺎﺋﻴﺪ.

٤٠

ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻣﻊ در آﺘﺎب ﺥﻮد  ،(1) Ready to Restoreﺹﺤﺒﺖ آﺮدﻩ
ام .در ایﻨﺠﺎ ﺹﺮﻓًَﺎ در ﻣﻮرد اﺙﺮی آﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون اﻧﻀﺒﺎط در ازواج ایﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺹﺤﺒﺖ ﺥﻮاهﻢ
کﺮد.
در آﺘﺎب  ، Ready to Restoreﻧﺸﺎن دادم آﻪ ایﻤﺎﻧﺪار ﺑﺎیﺪ اول اﻧﻀﺒﺎط روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﻴﺂﻣﻮزد ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺕﺮآﻴﺐ ﺕﺎزﻩ ای را ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺕﺮآﻴﺐ ﻗﺪیﻤﯽ ﺥﻮد ﺑﻨﻤﺎیﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ،در ﺁن آﺘﺎب ﺕﺄآﻴﺪ آﺮدم آﻪ
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺥﻮد ﻧﻴﺰ اﻧﻀﺒﺎط روﺣﺎﻧﯽ را آﺴﺐ آﺮدﻩ ﺑﺎﺵﻨﺪ ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺁن را ﺑﻪ دیﮕﺮان
ﺁﻣﻮزش ﺑﺪهﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺕﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻤﺎﺋﯽ را ایﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ،
ﺑﻪ ایﻦ ﺹﻮرت آﻪ ﺑﻨﺎ ﺱﺎﺥﺘﻦ اﻧﻀﺒﺎط ﺥﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺵﺘﻦ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ،ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺁﻣﻮزﺵﯽ ﻓﺸﺮدﻩ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط را ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت
ﺁﻣﻮزش دهﻨﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺁن را ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻘًﺎ زیﺮ ﻧﻈﺮ ﺥﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ.
ﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪ آﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻝﯽ را ﻧﻴﺰ ﭘﺪیﺪ ﻣﻴﺂورد .وﻝﯽ از ﺁﻧﺠﺎیﯽ آﻪ اﻧﻀﺒﺎط
ﻗﺒ ً
ﺑﺮای هﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻻزم ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﻓﻘﺪان ﺁن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎری را در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮﺋﯽ ایﺠﺎد
ﻧﻤﺎیﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،آﺎر ﺱﺎد ﻝﺒﺎس ﺵﻮیﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮیﺪ .وﻗﺘﯽ ﺵﻮهﺮی ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﺒﻮدن
ﻝﺒﺎس آﺎرش ﺑﻪ زن ﺥﻮد ﭘﺮﺥﺎش ﻣﻴﻜﻨﺪ ،اﻣﻜﺎن ایﺠﺎد ﺵﻜﺎف ﻋﻈﻴﻤﯽ را در ازدواج ﭘﺪیﺪ ﻣﻴﺂورد .و یﺎ
ﭘﺮداﺥﺖ ﻧﻜﺮدن ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺹﻮرت ﺣﺴﺎب هﺎ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻣﻴﺎن زوﺟﯽ ایﺠﺎد ﻧﻤﺎیﺪ .ﺑﻄﻮر
آﻞ ،ﻃﻔﺮﻩ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎیﻒ زﻧﺎﺵﻮیﯽ یﻜﯽ دیﮕﺮ از دﻻیﻞ اﺹﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ازدواج ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ اﺹﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺵﺪﻩ را ﺁﻣﻮزش دهﻨﺪ ،و زﻧﺪﮔﯽ آﺮدن
ﺑﺮ اﺱﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺕﺸﻮیﻖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ آﺎری ،ﻧﺸﺎن ﺥﻮاهﻨﺪ داد آﻪ ﺥﺪایﯽ آﻪ ﻣﺎ را در
ﺵﺒﺎهﺖ ﺑﻪ ﺥﻮد ﺁﻓﺮیﺪ ،ﺥﺪا ای اﺱﺖ آﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻴﻜﺸﺪ و ﻧﻘﺸﻪ هﺎیﺶ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺵﺪﻩ
اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد .ﺁﻣﺪن ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺵﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ در آﺘﺎب داﻧﻴﺎل ﺁن را
ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ ،و آﺎر هﺎی او ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺒﻮت هﺎیﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮرش در ﻋﻬﺪ ﻗﺪیﻢ ﻓﺎش ﺵﺪﻩ
ﺑﻮد ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ هﺰاران ﺱﺎل ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺂیﺪ ﻓﺎش ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺥﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎیﺶ را
زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن آﻴﺴﺖ آﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻧﺪارد.
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺟﻮیﺎی ﺕﺮآﻴﺐ ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ در داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت ﺥﻮد ﺑﺎﺵﻨﺪ ،و ﻃﺮیﻖ اﻧﺠﺎم
دادن ﺕﻜﻠﻴﻔﺎت ﺥﺎﻧﮕﯽ ایﺸﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ زیﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺕﻜﻠﻴﻔﺎت ،ﻧﺸﺎﻧ ﺑﯽ
اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺱﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺹﺮﻓًﺎ ﺑﺎ ﺱﺮزﻧﺶ و یﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮد .ایﻤﺎﻧﺪاران
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ آﻤﻚ دارﻧﺪ ﺕﺎ هﻔﺘ ﺥﻮد را ﺵﺎﻣﻞ اﻧﻀﺒﺎط ﻧﻤﺎیﻨﺪ ﺕﺎ ﺕﻜﻠﻴﻔﺎت ایﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﻧﺒﺎیﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮدن و یﺎ ﻃﻐﻴﺎن ﻣﺘﻬﻢ آﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از
ایﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻘﺪری ﺑﯽ اﻧﻈﺒﺎط هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻧﻴﺖ هﺎیﯽ آﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺵﻜﺴﺖ ﻣﻴﺨﻮرﻧﺪ.
دﻝﻴﻞ ﺁﻧﺠﺎ اﺱﺖ آﻪ هﻨﻮز اﻧﻀﺒﺎط را ﺵﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم آﺎرهﺎی ﺥﻮد ﻧﻨﻤﻮدﻩ اﻧﺪ.
ﺣﺎل ﻣﻴﭙﺮدازیﻢ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم آﺎر .ایﻤﺎﻧﺪار ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻻزم دارد ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻜﺎر ﺑﺎیﺪ ﺑﻜﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻻزم دارد ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﺪ .ایﻦ دﺱﺘﻮر در ﺥﺼﻮص اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻴﺶ از ﺱﺎیﺮ ﻣﻮارد
زﻧﺪﮔﯽ ﺹﺪق ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺁن ﻣﻌﻨﯽ آﻪ ﭘﺲ از ﺁﻣﻮزش اﺹﻮل زﻧﺪﮔﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط ،ﺵﺨﺺ را ﺑﺎیﺪ
ﺑﺮای ﻣﺪﺕﯽ ﺕﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺵﺖ ،ﺕﺎ ﺁﻧﻜﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺁﻣﻮﺥﺘﻪ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی
ﺵﺪﻩ ﺑﺪﺱﺖ ﺁورد.
ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ایﻤﺎﻧﺪاری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁن ﻧﺒﺎﺵﺪ آﻪ ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ او ﺑﺎﻋﺚ ایﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ دیﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺵﺪﻩ.
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ او دﻝﻴﻞ ﺑﺮ ﺵﺎﻧﻪ ﺥﺎﻝﯽ آﺮدن از ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮایﺶ ﻧﻤﻴﺒﺎﺵﺪ .او ﺑﺎیﺪ
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ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻋﻮاﻗﺐ ﮔﻨﺎﻩ را درك ﻧﻤﺎیﺪ ،و ﻧﻘﺸﯽ را آﻪ ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ در ﺁیﻨﺪ او ﺥﻮاهﺪ داﺵﺖ را ﻧﻴﺰ
درك ﺑﻨﻤﺎیﺪ .ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ آﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺹﺮﻓًﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ
ای در ﺣﻖ ﺥﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻤﻚ ﺑﻪ ایﻤﺎﻧﺪار ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﻴﻠﻪ ﮔﺮ و ﻣﻮزیﺎﻧ ﺁن ﻧﻴﺰ ﻏﻠﺒﻪ
ﻧﻤﺎیﻨﺪ.

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻝﯽ
ﭘﻮل ﺑﻪ ﺥﻮدی ﺥﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را ایﺠﺎد ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ .ﻣﺜﺎل ﻣﻌﺮوﻓﯽ هﺴﺖ آﻪ ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﻣﻨﺸﺄ ﺕﻤﺎم ﻣﺸﻜﻼت
ﻼ اﺵﺘﺒﺎﻩ اﺱﺖ .آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
ﭘﻮل ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ" .ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺵﺘﯽ آﺎﻣ ً
اول ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس 6
" :10زیﺮا ﭘﻮﻝﺪوﺱﺘﯽ ریﺸﻪ ای اﺱﺖ آﻪ هﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪی از ﺁن ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺁیﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ در ﺁرزوی
ﺙﺮوت ،از ایﻤﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ ،ﺥﻮد را ﺑﻪ دردهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺠﺮوح ﺱﺎﺥﺘﻪ اﻧﺪ".
ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ریﺸ ﺵﺮارت در ﭘﻮل ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺱﺖ آﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻴﻜﺸﺎﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺟﻨﺎیﺖ و دروغ و زﻧﺎ و ﻏﻴﺮﻩ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﻴﻜﻨﺪ .اﮔﺮ دﻩ ﻓﺮﻣﺎن ﺥﺪا را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮیﺪ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎری را در آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ آﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ آﻪ هﺮ یﻚ از ﻓﺮﻣﺎن هﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺱﺖ آﻪ ﺵﻜﺴﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻮل در ازدواج ﻣﺸﻜﻠﯽ ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد ،ﺑﺎیﺪ اول ﺑﺮﺁورد آﺮد آﻪ ﺁیﺎ "ﭘﻮﻝﺪوﺱﺘﯽ" ﺕﺄﺙﻴﺮ ﺑﺮ
ﺁن داﺵﺘﻪ یﺎ ﺥﻴﺮ .اﮔﺮ ﻃﻤﻊ را یﺎﻓﺘﻴﺪ ،آﻪ یﻚ ﺣﺎﻝﺖ ﺥﺴﺎﺱﺖ یﺎ ﻣﺤﺮآﯽ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺁوری ﭘﻮل
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ دیﮕﺮی " ﺑﺪی هﺎ" ﻧﻴﺰ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد ،و ﻻزم ﺑﻪ
آﺸﻒ و رﺱﻴﺪﮔﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
ﺑﻄﻮری آﻪ در ﺁی ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﻴﻮرزﻧﺪ " :از ایﻤﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ ،ﺥﻮد را ﺑﻪ
دردهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺠﺮوح ﺱﺎﺥﺘﻪ اﻧﺪ" .ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻴﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت زیﺎد اﺱﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﺪرت دیﺪﻩ ﺵﺪﻩ آﻪ ﻣﺸﺎوران از ایﻦ ﺁی ﭘﺮﻗﺪرت اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎیﻨﺪ ﺕﺎ ایﻤﺎﻧﺪاران را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺠﺎب آﺮدﻩ
و روح ﺕﻮﺑﻪ را ایﺠﺎد ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ در ﻓﺮﺹﺖ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺱﺆال آﻨﻨﺪ" :ﺁیﺎ یﻜﯽ از اهﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﺵﻤﺎ ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪ
ﺵﺪن اﺱﺖ؟" اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺑﻠﻪ ﺑﻮد ،ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺁی ﻗﺒﻞ ﺟﺎی ﻣﺆﺙﺮی را ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ اﺱﺖ.
اول ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس 6
" :9اﻣﺎ ﺁﻧﺎن آﻪ ﺱﻮدای ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪ ﺵﺪن دارﻧﺪ ،دﭼﺎر وﺱﻮﺱﻪ ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دام اﻣﻴﺎل ﭘﻮچ و زیﺎﻧﺒﺎر
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺁیﻨﺪ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺕﺒﺎهﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد".
ایﻦ ﺁیﻪ ﺑﻪ ایﻤﺎﻧﺪار اﺥﻄﺎر ﭘﺮﻗﺪرﺕﯽ را ﻣﻴﺪهﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻨﺸﯽ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ .ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ آﻪ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ آﻪ ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﭘﻴﺸ ﭘﻮل در ﺁوردن را دﻧﺒﺎل ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ،و ﺵﺎﻣﻞ " وﺱﻮﺱﻪ ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دام
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اﻣﻴﺎل ﭘﻮچ و زیﺎﻧﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎر" ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ .ﺕﻮﺟﻪ ﻧﻴﺰ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ آﻼم ﺥﺪا در ﺥﺼﻮص ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪ
ﺵﺪن ،ﻧﻤﻴﮕﻮیﺪ ﺵﺎیﺪ و یﺎ اﻣﻜﺎن دارد آﻪ "ﮔﺮﻓﺘﺎر" ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ "ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ" .ﭘﺲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮیﻢ آﻪ ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪ ﺵﺪن هﺪف ایﺪﻩ ﺁل ﺑﺮای یﻚ ایﻤﺎﻧﺪار ﻧﻤﻴﺒﺎﺵﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺨﺎﻃﺮ هﻤﻴﻦ آﻪ
هﺪف ایﺪﻩ ﺁﻝﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﺥﻄﺎر ﺵﺪﻩ آﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮی هﺪایﺖ ﺥﻮاهﺪ آﺮد ،و ﺣﺘﯽ
ﺵﺎیﺪ ایﻤﺎن ﺑﻪ ﺥﺪا را ﻧﻴﺰ از دﺱﺖ ﺑﺪهﻴﻢ.
اﻣﺜﺎل 28
" :20ﻣﺮد اﻣﻴﻦ ﺑﺮآﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺥﻮاهﺪ یﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺁﻧﻜﻪ در ﭘﯽ دوﻝﺖ ﻣﯽ ﺵﺘﺎﺑﺪ ﺑﯽ ﺱﺰا ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ".
" :21ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻴﻜﻮ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻝﻘﻤﻪ ای ﻧﺎن ،ﺁدﻣﯽ ﺥﻄﺎ آﺎر ﻣﻴﺸﻮد".
" :22ﻣﺮد ﺕﻨﮓ ﻧﻈﺮ در ﭘﯽ دوﻝﺖ ﻣﯽ ﺵﺘﺎﺑﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﺪ آﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی او را در ﺥﻮاهﺪ یﺎﻓﺖ".
اﻣﺜﺎل 23
" :4ﺑﺮای دوﻝﺘﻤﻨﺪ ﺵﺪن ﺥﻮد را زﺣﻤﺖ ﻣﺮﺱﺎن و از ﻋﻘﻞ ﺥﻮد ﺑﺎز ایﺴﺖ".
ﻣﺸﺎوران روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎیﺪ ﺕﻮﺟﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ آﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﭘﻮل را هﺪف ﺥﻮد ﻗﺮار دادﻩ
ﻼ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ هﻤﺎن
اﻧﺪ .ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﻮل و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ﻏﺎﻝﺒ ًﺎ در ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﻘﺪار آﻤﯽ دارﻧﺪ و یﺎ اﺹ ً
ﺵﺪت وﺟﻮد دارد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ آﻪ ﺵﺨﺺ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل دارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮایﺶ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﻮل اﺱﺖ آﻪ ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ اﺱﺖ .ﺱﺆاﻻت ﺵﺎﺥﺺ ﺁن ﭼﻨﻴﻦ هﺴﺘﻨﺪ" :ﺁیﺎ دﻝﺘﺎن ﻣﻴﺨﻮاهﺪ اﺟﻨﺎس ﺵﻴﻚ و
ﻝﻮآﺲ را داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ؟" "ﺁیﺎ یﻜﯽ از اهﺪاف ﺵﻤﺎ ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن ﭘﻮل هﺴﺖ؟"
ﻻ ﺁﻧﻄﻮری آﻪ در اول ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس  9 : 6ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ ،ﻣﺸﺎوران ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ آﻪ
ﻣﻌﻤﻮ ً
ﭘﺸﺖ ﭘﺮد ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎهﯽ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﻮل و دروغ ﮔﻮیﯽ و ﺕﻨﻔﺮ ،ﺥﻮد ﺥﻮاهﯽ و ﺥﻮدﻣﺤﻮری
ﻣﺨﻔﯽ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﻣﺸﺎور ﺑﺎیﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﻘﻄ اﺕﺼﺎل ﮔﻨﺎهﯽ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻩ دیﮕﺮ ﺑﺎﺵﺪ .ﭼﻨﻴﻦ
ﻻ در هﻤ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت ﻣﻮﺟﻮد اﺱﺖ ،و ایﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﻮل و ﻣﺎل دﻧﻴﺎ اﺱﺖ آﻪ
اﺕﺼﺎﻝﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ ﻧﺎدیﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ را ،ﻓﻘﻂ از
در ﭘﺸﺖ اآﺜﺮ ﮔﻨﺎهﺎن دیﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﭼﻨﻴﻦ اﺕﺼﺎل هﺎیﯽ آﻪ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻃﺮیﻖ ﭘﯽ ﮔﻴﺮی ُﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻓﺎش ﻧﻤﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ آﻪ رآﻮد اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ،وﺱﻮﺱ ایﻤﺎﻧﺪار ﺑﻪ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ هﺎی ﻣﺸﻜﻮك ﭘﻮل
ﺱﺎز ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد .اﻣﺮوزﻩ ﻧﻴﺰ ﺵﺎهﺪ ﻃﺒﻠﻴﻐﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺵﺮآﺖ هﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻴﺒﺎﺵﻴﻢ آﻪ
ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﭘﻮل و ﻣﺎل دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻦ هﺪف ﺵﺎیﺎﻧﯽ اﺱﺖ .ایﻦ ﺕﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﺎدرﺱﺖ و ﺑﺴﻴﺎر زیﺎن ﺑﺎر
ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﺑﻄﻮری آﻪ در ﺁی اول ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس  ، 9 : 6ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺘﻴﺠ ﺁن را دیﺪﻩ ایﻢ .اﻝﺒﺘﻪ داﺵﺘﻦ ﭘﻮل
و ﻣﺎل اﺵﻜﺎﻝﯽ را ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در ﺹﻮرﺕﯽ آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ ﺁﻧﺮا دادﻩ ﺑﺎﺵﺪ:
اول ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس 6
":17ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪان ایﻦ دﻧﻴﺎ را ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎ آﻪ ﻣﺘﻜﺒﺮ ﻧﺒﺎﺵﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎل ﻧﺎﭘﺎیﺪار دﻧﻴﺎ اﻣﻴﺪ ﻣﺒﻨﺪﻧﺪ .ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻴﺪﺵﺎن
ﺑﺮ ﺥﺪا ﺑﺎﺵﺪ آﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺱﺎزد ﺕﺎ از ﺁﻧﻬﺎ ﻝﺬت ﺑﺒﺮیﻢ".
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﻮل و ﻣﺎل دﻧﻴﺎ و دﺱﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺁن ،و ﺁن را هﺪف زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد ﻗﺮار دادن ﺑﮕﻮﻧﻪ ای آﻪ ﺑﺨﻮد
ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﻣﻦ اﻣﻴﺪوارم روزی ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪ ﺑﺸﻮم" ،و ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﯽ را در دل ﺥﻮد ﭘﺮورش دادن ﮔﻨﺎﻩ
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،و ﺑﻪ ﺱﺎدﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایﺠﺎد ﺕﺮآﻴﺒﺎت دیﮕﺮی از ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻴﮕﺮدد.
ﺣﺎل آﻪ وارد ایﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺵﺪﻩ ایﻢ ،ﻻزم اﺱﺖ در ﺥﺼﻮص ﺙﺮوت و ﻣﺰایﺎ و ﻣﻌﺎیﺐ ﺁن ﺹﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎیﻴﻢ .آﻼم ﺥﺪا در ﺥﺼﻮص ﺙﺮوت ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮیﺪ:
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اول ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس 6
":17ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪان ایﻦ دﻧﻴﺎ را ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎ آﻪ ﻣﺘﻜﺒﺮ ﻧﺒﺎﺵﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎل ﻧﺎﭘﺎیﺪار دﻧﻴﺎ اﻣﻴﺪ ﻣﺒﻨﺪﻧﺪ .ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻴﺪﺵﺎن
ﺑﺮ ﺥﺪا ﺑﺎﺵﺪ آﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺱﺎزد ﺕﺎ از ﺁﻧﻬﺎ ﻝﺬت ﺑﺒﺮیﻢ".
":18ﺁﻧﺎن را اﻣﺮ آﻦ آﻪ ﻧﻴﻜﻮیﯽ آﻨﻨﺪ و در آﺎرهﺎی ﺥﻴﺮ دوﻝﺘﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻩ ،ﺱﺨﺎوﺕﻤﻨﺪ و ﮔﺸﺎدﻩ دﺱﺖ
ﺑﺎﺵﻨﺪ".
":19ﺑﺪیﻦ ﺱﺎن ،ﮔﻨﺠﯽ ﺑﺮای ﺥﻮد ﺥﻮاهﻨﺪ اﻧﺪوﺥﺖ آﻪ ﭘﯽ اﺱﺘﻮار زﻧﺪﮔﯽ ﺁیﻨﺪ ایﺸﺎن ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد و
ﺁن ﺣﻴﺎت را آﻪ ﺣﻴﺎت واﻗﻌﯽ اﺱﺖ ﺑﻪ دﺱﺖ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺁورد".
ایﻦ ﺁیﺎت در ﺥﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺙﺮوت ،ﺣﻴﺎﺕﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .ﺕﻮﺟﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ آﻼم ﺥﺪا ﻧﻤﻴﮕﻮیﺪ
ﺵﺨﺺ ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪ ﺑﺎیﺪ ﻣﺎل ﺥﻮد را ﺑﺒﺨﺸﺪ ،و یﺎ ﻣﻘﺪاری از ﺁن را ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺕﺎ ﺁﻧﻜﻪ دیﮕﺮ ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻩ
ﺑﺎﺵﺪ .در ﺕﻤﺎم ﻃﻮل ﺱﺨﻦ ایﻦ ﺁیﺎت ،ﻓﺮض ﺑﺮ ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﺵﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻤﺎآﺎن ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪ ﺥﻮاهﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ ،ﻧﻤﻴﮕﻮیﺪ آﻪ ﻝﺬت ﺑﺮدن از ﺁﻧﭽﻪ ﺙﺮوت ایﺠﺎد ﻣﻴﺴﺎزد ﻋﻴﺐ و یﺎ ﮔﻨﺎﻩ اﺱﺖ .اﺕﻔﺎﻗﺎً،
ﻼ در ﺥﺼﻮص اهﺪاف
ﻋﻜﺲ ﺁﻧﺮا ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ .اﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺹﺮیﺤًﺎ ﻣﻴﮕﻮیﺪ؛ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻗﺒ ً
زﻧﺪﮔﯽ دیﺪﻩ ایﻢ ،ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺵﺨﺺ ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﻪ ﺙﺮوت ﺥﻮد ﺑﺒﺎﻝﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎل ﺥﻮد ﺕﻜﻴﻪ ﻧﻤﺎیﺪ .ﺑﺎیﺪ ﺁن را ﺑﺎ
ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ واﻗﻌًﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ﺱﻬﻴﻢ ﮔﺮدد و ﺱﺨﺎوﺕﻤﻨﺪاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎیﺪ ،و ﭼﺸﻢ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺁن ﺙﺮوﺕﯽ
ﺑﺪوزﻧﺪ آﻪ در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺥﺪاوﻧﺪ اﻓﺰون ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺕﻤﺎم ایﻦ اﺹﻮل آﻼم ﺥﺪا را ﻧﻘﺾ آﺮدﻩ اﻧﺪ ،در ﺹﻮرﺕﯽ آﻪ ﻧﻘﺾ ﻓﻘﻂ یﻚ ﻣﻮرد از
ﻻ در ﺥﺎﻧﻪ ای آﻪ ﻣﺴﺌﻠ ﻣﺎﻝﯽ وﺟﻮد
ایﻦ اﺹﻮل آﺎﻓﯽ اﺱﺖ ﺕﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ را ﺥﺮاب آﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ً
دارد ،ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎیﺪ ﭘﻮل را ﺥﺮج آﺮد دیﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .اﻣﺎ ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﺎﻝﺒًﺎ
ریﺸ دیﮕﺮی را دارد .ﻏﺎﻝﺒًﺎ ﭘﻮﻝﺪوﺱﺘﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺁن را ﻧﻴﺰ ﺥﻮاهﻴﺪ یﺎﻓﺖ .ﺱﺮﺱﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل
ﻻ
را ﻣﻴﺘﻮان از ﻋﺪم رﺿﺎیﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺟﻮد ﺁن ﺕﺸﺨﻴﺺ داد ،و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل را ﻣﻌﻤﻮ ً
از ﺕﺮس ﺑﯽ اﻧﺪازﻩ از ﻧﺪاﺵﺘﻦ و یﺎ از دﺱﺖ دادن ﺁن ﻣﻴﺘﻮان ﺵﻨﺎﺥﺖ .ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ایﻦ ﻗﺴﻤﺖ از
ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺱﻴﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﻇﺎهﺮًا دیﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺣﻞ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ.
اآﺜﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺹﺤﻴﺢ در ﺥﺼﻮص ﭘﻮل ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﺹﺤﻴﺢ ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ،
ﻧﻤﻴﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر اﺹﻮل آﻼم ﺥﺪا را اﺟﺮا ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺎور ازدواج آﻠﻴﺴﺎ ،ﺵﻤﺎ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎج
داریﺪ آﻪ ایﻦ اﺹﻮل را ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎیﺪ ﺕﻮاﻧﺎیﯽ ﺁﻣﻮزش ﺁن را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ آﻼم ﺥﺪا
داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﻌﻠﻴﻤﺎﺕﯽ ﻻزم ﻧﺒﻮد ،ﺥﺪاوﻧﺪ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس اﻣﺮ ﻧﻤﻴﻔﺮﻣﻮد.
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺵﻨﺪ ﺙﺮوت داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت ،هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ دﺥﺎﻝﺘﯽ در اﻣﺮ واﺟﺐ اﻧﺠﺎم
آﻼم ﺥﺪا در زﻧﺪﮔﯽ ایﺸﺎن ﻧﻨﻤﺎیﺪ .ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس ﻧﻴﺰ آﺎرش ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪان ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﻝﻌ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺁﻧﭽﻪ
در رﺱﺎﻝ یﻌﻘﻮب در ﻣﻮرد ﺙﺮوت و ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪان ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪﻩ ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎوران آﻼم ﺥﺪا واﺟﺐ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻮاﻇﺐ ﻧﺒﺎﺵﻴﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﺙﺮوت او ﻗﺎﺋﻞ ﺵﻮیﺪ ،آﻪ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺮای او ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺮای آﻠﻴﺴﺎی ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺰ زیﺎن ﺑﺎر ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﮔﻬﮕﺎهﯽ ،زن و ﺵﻮهﺮان وارد ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﻝﺬت از ﺙﺮوت ﻋﻴﺐ دارد یﺎ ﻧﺪارد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ایﻦ ﻧﻮع اﻓﻜﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮز ﻓﻜﺮی آﻪ
ﻼ ﺑﺮ ﺥﻼف آﻼم ﺥﺪا
ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﺥﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﺱﺎدﻩ را ﺑﺮای ایﻤﺎﻧﺪار ﻣﻴﺨﻮاهﺪ" ﺱﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و آﺎﻣ ً
اﺱﺖ .ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ "ﺱﺎدﻩ" را ﺑﺮای هﻤﻪ واﺟﺐ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎیﺪ ﻧﻈﺮ آﻼم را در ایﻦ ﺥﺼﻮص
ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪ:
ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﺎن 4
":12ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدن را ﻣﯽ داﻧﻢ ،ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ در وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ را .در هﺮ وﺿﻊ و ﺣﺎﻝﯽ،
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رﻣﺰ زیﺴﺘﻦ در ﺱﻴﺮی و ﮔﺮﺱﻨﮕﯽ ،و ﺑﯽ ﻧﻴﺎزی و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ام".
ﺵﺎیﺪ ایﺸﺎن اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ راﻩ "ﺑﯽ ﻧﻴﺎزی" و "وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ" را ﺑﻴﺂﻣﻮزﻧﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ در اول
ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس  17 : 6ﺥﻮاﻧﺪیﻢ ،ﺥﺪا " هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺱﺎزد ".
ﻧﻮﻋﯽ ﻝﺬت در داﺵﺘﻦ ﺙﺮوت وﺟﻮد دارد ،و ﺁن ﺱﻬﻴﻢ ﺵﺪن ﺑﺎ دیﮕﺮان اﺱﺖ .ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ایﻤﺎﻧﺪاران
ﻧﻴﺂﻣﻮﺥﺘﻪ اﻧﺪ آﻪ" :دادن از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﺥﻨﺪﻩ ﺕﺮ اﺱﺖ)"«.آﺎرهﺎی رﺱﻮﻻن  ،(35:20زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ
ایﺸﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻼ هﺎیﯽ ﺑﺴﻴﺎری ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ .ﺑﺎیﺪ ﺑﻴﺂﻣﻮزﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺙﺮوﺕﯽ آﻪ ﺥﺪا ﺑﻪ ایﺸﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ
ﺥﻮد ﻧﻴﺰ ﻝﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺕﺎ از ﺹﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺥﺪا را ﺵﻜﺮﮔﺬاری ﺑﻨﻤﺎیﻨﺪ.
ﭘﻮل در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎری را ایﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻧﻤﻴﺘﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ هﻤﻪ در ایﻨﺠﺎ ﺹﺤﺒﺖ
کﺮد .ﺁﻧﭽﻪ اهﻤﻴﺖ دارد ﺁﺵﻨﺎیﯽ آﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ و ﺕﻮاﻧﺎیﯽ ﺁﻣﻮزش اﺟﺮای ﺁن در زﻧﺪﮔﯽ اﺱﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،هﻤ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺕﻮاﻧﺎیﯽ ایﺠﺎد ﺑﻮدﺟ ﻣﺎﻝﯽ را داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ .ﺁﺵﻨﺎیﯽ ﺑﺎ
اﺵﺨﺎﺹﯽ آﻪ ﺕﺠﺮﺑ ﭼﻨﻴﻦ آﺎری را دارﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺱﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ) .ﺵﺨﺺ ﻣﺴﻴﺤﯽ آﻪ ﺵﻴﻮ آﺎر
ﻼ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﺱﺮﻣﺎی ﺑﺎ ارزﺵﯽ اﺱﺖ ﺑﺮای
او در زﻣﻴﻨ اﻣﻮر ﻣﺎﻝﯽ آﺎﻣ ً
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ(.

ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻝﯽ آﺮدن از ﺕﻘﺼﻴﺮ
وﻗﺘﯽ ﺥﺪا ﺁدم و ﺣﻮا را ﭘﺲ از ﺱﻘﻮﻃﺸﺎن ﻣﻮرد ﺱﺆال ﻗﺮار داد ،ﺟﻮاﺑﯽ آﻪ دادﻧﺪ اوﻝﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﺵﺎﻧﻪ ﺥﺎﻝﯽ آﺮدن در ﺕﺎریﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻮد .ایﻦ واﻗﻌﻪ ﺕﺎ اﻣﺮوز در ﺣﺎل ﺕﻜﺮار ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ.
ﭘﻴﺪایﺶ 3
":11ﮔﻔﺖ» :آﻪ ﺕﻮ را ﺁﮔﺎهﺎﻧﻴﺪ آﻪ ﻋﺮیﺎﻧﯽ؟ ﺁیﺎ از ﺁن درﺥﺘﯽ آﻪ ﺕﻮ را ﻗﺪﻏﻦ آﺮدم آﻪ از ﺁن
ﻧﺨﻮری ،ﺥﻮردی؟«"
" :12ﺁدم ﮔﻔﺖ» :ایﻦ زﻧﯽ آﻪ ﻗﺮیﻦ ﻣﻦ ﺱﺎﺥﺘﯽ ،وی از ﻣﻴﻮ درﺥﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ داد آﻪ ﺥﻮردم"«.
" :13ﭘﺲ ﺥﺪاوﻧﺪ ﺥﺪا ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ» :ایﻦ ﭼﻪ آﺎر اﺱﺖ آﻪ آﺮدی؟« زن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎر ﻣﺮا اﻏﻮا ﻧﻤﻮد
آﻪ ﺥﻮردم"«.
ﮔﻠ ﺁدم ایﻦ ﺑﻮد" :ایﻦ زﻧﯽ آﻪ ﻗﺮیﻦ ﻣﻦ ﺱﺎﺥﺘﯽ ،وی  .".........و ﮔﻠ ﺣﻮا ایﻦ ﺑﻮد" :ﻣﺎر ﻣﺮا
 .".....ﺁدم و ﺣﻮا ﭼﻨﻴﻦ اﺥﺘﻴﺎر آﺮدﻧﺪ آﻪ ﺕﻘﺼﻴﺮ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن دیﮕﺮی ،یﺎ ﺥﺪا ،و یﺎ اوﺿﺎع و
اﺣﻮال ﺑﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﻧﻬﺎیﺘًﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺵﺎن ﺕﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎ ﺥﺪا ﺑﻮد.
ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺵﻨﻴﺪن ﺣﺮف هﺎیﯽ ﭼﻮن" :اﮔﺮ ﺵﻮهﺮم ﺑﺮای ﻣﻦ )ﭼﻨﻴﻦ( ﻣﻴﻜﺮد ،ﺁﻧﻮﻗﺖ
ﻣﻦ )ﭼﻨﺎن( ﻣﻴﻜﺮدم" را داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ .ایﻦ اﺹﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺕﻘﺼﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .راهﻨﻤﺎی هﻮﺵﻴﺎر ،در اوﻝﻴﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺕﻘﺼﻴﺮ ،اﺱﺎس ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ هﺎی هﺮ یﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج را روﺵﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ .ﺑﻄﻮر
ﻣﺜﺎل ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮیﺪ )داﺥﻞ ﭘﺮاﺕﺰ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ یﺎر ﺑﻮدن اﺱﺖ را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎیﻴﺪ(:
"اﻝﺒﺘﻪ اﻧﺠﺎم )ﭼﻨﻴﻦ( آﺎری ﺑﺮای ﺵﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺁﺱﺎن ﻣﻴﺒﻮد ،اﮔﺮ ﺵﻮهﺮ ﺵﻤﺎ )ﭼﻨﺎن(
آﺎری را ﻣﻴﻜﺮد ،وﻝﯽ ﻣﻮﺿﻮع ایﻨﺠﺎ اﺱﺖ آﻪ ﺵﻤﺎ )ﭼﻨﻴﻦ( آﺎری را ﺑﺎیﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ،
ﺹﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺁﻧﻜﻪ او ﺑﺮای ﺵﻤﺎ )ﭼﻨﺎن( آﺎری را ﺑﻜﻨﺪ یﺎ ﻧﻜﻨﺪ .ﺵﻤﺎ ایﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ
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ﺁﻧﻜﻪ ﺵﻮهﺮﺕﺎن ﺁﻧﭽﻪ ﺵﻤﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﺪ ﻧﻤﻴﻜﻨﻴﺪ ،یﺎ ﺑﻪ ﺵﺮط ﺁﻧﻜﻪ ﺁن را اﻧﺠﺎم
ﺑﺪهﺪ ﻧﻤﻴﻜﻨﻴﺪ .ﺁن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺥﺪا از ﺵﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺁﻧﺮا دارد ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻜﻪ
ﺵﻤﺎ هﻨﮕﺎم ازدواج ﺥﻮد ﻗﺴﻢ ﺥﻮردیﺪ آﻪ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺵﺮط ﺁن را اﻧﺠﺎم ﺥﻮاهﻴﺪ داد".
ﻼ روﺵﻦ ﻧﻤﻮد .هﺮ آﺪام از ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ هﺎیﯽ را در ﻗﺒﺎل ﺥﺪاوﻧﺪ
ایﻦ اﺹﻞ را ﺑﺎیﺪ آﺎﻣ ً
و یﻜﺪیﮕﺮ دارﻧﺪ .ایﺸﺎن را ﺑﺎیﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬیﺮش و اﺟﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺹﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺁﻧﭽﻪ هﻤﺴﺮﺵﺎن
آﺮدﻩ یﺎ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ.
ﺁن ﻣﺸﺎور روﺣﺎﻧﻴﯽ آﻪ ﺵﺎﻧﻪ ﺥﺎﻝﯽ آﺮدن از ﺕﻘﺼﻴﺮ را ﻧﺎدیﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮد ،و یﺎ ﺁن را ﺑﭙﺬیﺮد ،در ﺥﺪﻣﺖ
ﺥﻮد ﺵﻜﺴﺖ ﺥﻮاهﺪ ﺥﻮرد .اﻣﺎ ﺁن ﻣﺸﺎوری آﻪ در هﻤﺎن ﺱﺮﺁﻏﺎز ،ﺹﺮیﺤًﺎ اﻋﻼم ﻣﻴﮑﻨﺪ آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ
ﺵﺎﻧﻪ ﺥﺎﻝﯽ آﺮدن از ﺕﻘﺼﻴﺮ و دیﮕﺮی را ﻣﻘﺼﺮ ﮔﻨﺎهﺎن ﺥﻮد ﻧﻤﻮدن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ،ﻗﺪم ﻣﻬﻤﯽ را
در راﻩ ﻧﻴﻜﻮیﯽ ﺑﺮداﺵﺘﻪ اﺱﺖ.

اوﻝﻮیﺖ هﺎی ﻏﻠﻂ
در رﺱﺎﻝ اﻓﺴﺴﻴﺎن و آﻮﻝﺴﻴﺎن،ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ کﻪ ﺕﺮﺕﻴﺐ اوﻝﻮیﺖ هﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺵﺨﺼﯽ ﭘﺲ از ازدواج ،اول
زن یﺎ ﺵﻮهﺮ اﺱﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ،و ﺑﻌﺪ ﺵﻐﻞ او اﺱﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺵﻮهﺮان ﺵﻐﻞ ﺥﻮد را ﭘﻴﺶ از
زن و یﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ،و یﺎ هﺮ دو ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ .و در ﺥﺼﻮص زﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن دارد ﻓﺮزﻧﺪ را ﻗﺒﻞ از
ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﻗﺮار ﺑﺪهﻨﺪ .ﺥﺪا ﺟﺎیﯽ در ﺕﺮﺕﻴﺐ ایﻦ اوﻝﻮیﺖ هﺎ ﻧﺪارد .ﺥﺪا ﺕﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ هﺎ
ﻧﻴﺴﺖ ،او در ﺹﺪر و ﺟﺰو ﺕﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ هﺎی ﺵﺨﺺ ایﻤﺎﻧﺪار ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ از ﺕﻤﺎم
آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺥﺪا را در ﺹﺪر هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻗﺮار ﺑﺪهﻴﻢ.
در ﺥﺼﻮص اوﻝﻮیﺖ هﺎ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨ ﻧﻘﺸﯽ آﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ازدواج دارﻧﺪ ﺹﺤﺒﺖ ﺥﻮاهﻢ آﺮد.
ﺟﺪول زیﺮ را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﺕﺸﺨﻴﺺ اوﻝﻮیﺖ هﺎی داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت و آﻤﻚ ﺑﻪ ایﺠﺎد اوﻝﻮیﺖ
هﺎیﯽ آﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺥﻮاﺱﺖ ﺥﺪا اﺱﺖ ،اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎیﻴﺪ .ایﻦ ﺟﺪول را ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت ﺑﺪهﻴﺪ ،و
از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاهﻴﺪ ﺁﻧﭽﻪ اوﻝﻮیﺖ هﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ را ،هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺥﺪا ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدﻩ یﺎدداﺵﺖ
ﻧﻤﺎیﻨﺪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻝﻮیﺖ هﺎ
اوﻝﻮیﺖ هﺎی آﻨﻮﻧﯽ
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

ﺣﺬف ﺁﻧﭽﻪ از ﺥﺪا
ﻧﻴﺴﺖ
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

اﻓﺰودن ﺁﻧﭽﻪ از ﺥﺪا
هﺴﺖ
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

اوﻝﻮیﺖ هﺎی ﺟﺪیﺪ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ آﻼم ﺥﺪا
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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) ایﻦ ﺟﺪول را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از آﺸﻴﺶ آﻠﻴﺴﺎ دریﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎیﻴﺪ(

ﺕﻜﻠﻴﻒ
 .1اﻧﻀﺒﺎط را در زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ .ﺁیﺎ ﺑﻘﺪر آﺎﻓﯽ اﺱﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﺮ روی آﺎﻏﺬ
ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎیﻴﺪ ﺕﺎ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ از ﺵﻤﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﺑﺪﺱﺖ ﺑﻴﺂوریﺪ ،و ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺁن را ﺑﻪ دیﮕﺮان
ﻧﻴﺰ ﺁﻣﻮزش دهﻴﺪ.
 .2ﻃﺮیﻖ ایﺠﺎد ﺑﻮدﺟ ﺥﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﻴﺂﻣﻮزیﺪ ،و یﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺁن را ﺑﻪ آﻼس ﺕﻘﺪیﻢ آﻨﻴﺪ.
 .3هﺮ ﺕﻌﺪاد ﻣﻮردی از اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺕﻘﺼﻴﺮ از ﺟﺎﻧﺐ زن ﺑﻪ ﺵﻮهﺮ و از ﺵﻮهﺮ ﺑﻪ زن را ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ.
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) (1آﺘﺎب

Ready to Restore

ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺱﯽ ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
اهﻤﻴﺖ رواﺑﻂ ﺑﺎ دیﮕﺮان
ﺕﺎ ایﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺕﺼﻮرات ﻏﻠﻂ و ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎﻩ ،ﺑﻌﻨﻮان دﻻیﻞ ﻧﺰدیﻚ و هﻤﺠﻮار ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻧﮕﺎﻩ
آﺮدیﻢ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠ ﻧﻔﻮذ ﺥﻮیﺸﺂوﻧﺪان ﺑﺮ ازدواج ﺥﻮاهﻴﻢ ﭘﺮداﺥﺖ.
ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﻔﯽ کﻪ دیﮕﺮان ﺑﺮ ازدواج ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻘﺪری ﻗﻮی ﺑﺎﺵﺪ آﻪ ازدواج را ویﺮان آﻨﺪ ،و در
ایﻦ راﺑﻄﻪ ﺕﻘﺼﻴﺮ را ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ دیﮕﺮان ﮔﺬاﺵﺖ .ﻣﻌﻨﯽ ﻝﻐﻮی ﻧﻔﻮذ یﻌﻨﯽ ﺟﺎری ﺵﺪن ﺑﻪ
درون ،و در ایﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻀﻮر ﺟﺎری ﺵﺪن ﻋﻘﺎیﺪ و ﻓﺸﺎر هﺎی ﺁن ﺑﺪرون ازدواج ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺕﻤﺎم
ﺕﻤﺎﺱﻬﺎی ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎرًا ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮ ﻣﺎ ﺕﺄﺙﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ ،و دﻝﻴﻞ ﺁن ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺥﺪا ﻣﺎ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
یﻜﺪیﮕﺮ ﺁﻓﺮیﺪﻩ اﺱﺖ.
دﻝﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺕﻘﺼﻴﺮ را ﺑﺮ ﺵﺎﻧ دیﮕﺮان ﺑﮕﺬاریﻢ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ را زیﺮ ﻧﻔﻮذ
ﺥﻮد ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﺪ هﺴﺘﻴﻢ .اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﻧﺪاریﻢ اﺟﺎزﻩ ﺑﺪهﻴﻢ ﺕﺎ ﻧﻔﻮذ زیﺎن ﺑﺎری ،ﺑﺮ اﻓﻜﺎر ﻣﺎ ﺕﺄﺙﻴﺮ ﺑﮕﺬارد و
ﺁن را ﺕﺴﺨﻴﺮ آﺮدﻩ و رهﺒﺮی ﻧﻤﺎیﺪ .آﻼم ﺥﺪا ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ هﺸﺪار ﻣﻴﺪهﺪ آﻪ از ﻧﻔﻮذهﺎی ﺑﺪ اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﻤﺎیﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ راﻩ اﺟﺘﻨﺎب از ﺁن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺱﺖ .ﻧﻔﻮذهﺎیﯽ کﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﻣﻮﺟﺒﺎﺕﯽ اﺥﺘﻴﺎری ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺙﺮی آﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ دارﻧﺪ ﻧﻤﻴﺒﺎﺵﻴﻢ .دﻝﻴﻞ ﺁن اﺱﺖ آﻪ
آﻼم ﺥﺪا ﺑﻘﺪر آﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ هﺸﺪار دادﻩ آﻪ از ﭼﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺎیﺪ ﭘﺮهﻴﺰ آﻨﻴﻢ .ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ هﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻔﻮذ
هﺎ اﺙﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی را دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺥﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻧﻔﻮذ ﺑﺪ ﻗﺮار دادﻩ ﺑﺎﺵﻴﻢ ،ﺕﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎ ﺥﻮد ﻣﺎ
اﺱﺖ و ﺣﻖ ﺵﺎﻧﻪ ﺥﺎﻝﯽ آﺮدن از ﺁن را ﻧﺪاریﻢ .ﺥﺪا ﻣﺎ را ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺘﻨﺎب آﺮدن از ﻧﻔﻮذهﺎی ﺑﺪ و
ﺟﻮیﺎ ﺵﺪن از ﻧﻔﻮذهﺎی ﺥﻮب ﻧﻤﻮدﻩ اﺱﺖ.
ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ اهﻤﻴﺖ زیﺎدی دارد کﻪ ﺑﺮای ایﺠﺎد زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ از زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﻣﺴﻴﺤﯽ اﻧﺘﺨﺎب
کﺮد کﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﺮدن ﺑﺮای ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﺵﻨﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ،واﺣﺐ اﺱﺖ آﻪ زن و ﺵﻮهﺮ ﻋﻀﻮ
آﻠﻴﺴﺎیﯽ ﺑﺎﺵﻨﺪ آﻪ ﺕﻤﺎم آﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺁﻣﻮزش ﻣﻴﺪهﺪ ،و ﻧﻴﺰ دوﺱﺘﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻨﺪ آﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﺜﺒﺘﯽ
را ﺑﺮ ازدواﺟﺸﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
دﻝﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم آﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﻔﻮذ ﭘﺬیﺮی هﺴﺘﻴﻢ ،ایﻦ اﺱﺖ آﻪ در آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻓﺮض ﺑﺮ ﺁن
ﺵﺪﻩ آﻪ ﻣﺎ دایﻤًﺎ ﺕﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺥﻮب و ﺑﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮیﻢ:
ﺱﻮم یﻮﺣﻨﺎ
":11ای ﻋﺰیﺰ ،ﺑﺪی را ﺱﺮﻣﺸﻖ ﺥﻮد ﻣﺴﺎز ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻴﻜﻮیﯽ ﺱﺮﻣﺸﻖ ﮔﻴﺮ؛ زیﺮا ﻧﻴﻜﻮ آﺮداری از
ﺥﺪاﺱﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪآﺮدار ﺥﺪا را ﻧﺪیﺪﻩ اﺱﺖ".
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ایﻦ ﺁیﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻴﮕﻮیﺪ در ﺹﻮرﺕﯽ آﻪ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺵﺨﺼﯽ را ﺕﻘﻠﻴﺪ آﻨﻴﻢ و ﺕﺤﺖ ﻧﻔﻮذ او ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮیﻢ ،در ﺁﻧﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧ ﺥﻮب را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎیﻴﻢ .ﺥﻴﺮ ،ﭼﻮن از ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺵﺪﻩ آﻪ ﻣﺎ
اﺵﺨﺎﺹﯽ را ﺕﻘﻠﻴﺪ ﺥﻮاهﻴﻢ آﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪﻩ آﻪ ﺥﻮد را ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ دﻗﺖ ﺥﺼﻮﺹﻴﺎت
ﺑﻨﻤﺎیﻴﻢ.
ﭼﺮا ﺕﻘﻠﻴﺪ آﺮدن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺱﺖ؟ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺕﻘﻠﻴﺪ آﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ای از ﻓﺮایﻨﺪ ﺁﻣﻮزﺵﯽ
اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﭽﻪ یﻚ ﺑﭽﻪ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺱﻪ یﺎد ﻣﻴﮕﻴﺮد ،از ﻃﺮیﻖ ﺕﻘﻠﻴﺪ آﺮدن اﺱﺖ.
ﺑﻪ ایﻦ ﺥﺎﻃﺮ اﺱﺖ آﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺱﯽ ﺹﺤﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ،و ﻧﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﭼﻴﻨﯽ .و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺥﺎﻃﺮ ﻧﻴﺰ
در ﺵﻤﺎل ایﺮان ﺑﺎ ﻝﻬﺠ ﻣﺨﺼﻮص ﺥﻮد ﺹﺤﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،و ﺟﻨﻮﺑﯽ هﺎ ﻧﻴﺰ ﻝﻬﺠ دیﮕﺮی را دارﻧﺪ.
ﺕﻘﻠﻴﺪ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﯽ از ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺥﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﭼﻨﺎن ﺁﻓﺮیﺪ ،آﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ای از ﺁﻧﭽﻪ
یﺎد ﻣﻴﮕﻴﺮیﻢ را ،ﭼﻪ در دوران ﻃﻔﻮﻝﻴﺖ و ﭼﻪ در دوران ﺑﻠﻮغ ،از ﻃﺮیﻖ ﺕﻘﻠﻴﺪ ﺑﺪﺱﺖ ﻣﻴﺂوریﻢ .و ایﻦ
ﺑﺴﻴﺎر ﺥﻮب اﺱﺖ ،وﻝﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ورود ﮔﻨﺎﻩ در ایﻦ ﺹﺤﻨﻪ ،از ایﻦ ﻓﺮایﻨﺪ ﺥﻮب ﺑﻪ ﻃﺮیﻖ ﺑﺪی اﺱﺘﻔﺎدﻩ
ﻣﻴﻨﻤﺎیﻴﻢ.
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﻘﺪر آﺎﻓﯽ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذهﺎی ﺑﺪ در ازدواج ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﻣﻮﻗﻊ ﺁن رﺱﻴﺪﻩ آﻪ ایﻦ ﻧﻜﺘﻪ
را روﺵﻦ ﻧﻤﺎیﻢ .هﺮ ﮔﺎﻩ زن یﺎ ﺵﻮهﺮی ﺑﺎ ﺵﺨﺼﯽ آﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺪی را ایﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﻌﺎﺵﺮت آﻨﺪ ،ﺁن
ﻣﻌﺎﺵﺮت ﺑﺎﻻﺥﺮﻩ ﺕﺄﺙﻴﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﺪ ﺥﻮد را ﺑﺮ ازدواج ﺁن دو ﺥﻮاهﺪ ﮔﺬاﺵﺖ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺹﻤﻴﻤﻴﺘﯽ آﻪ در
ﻧﻮع ﺑﺨﺼﻮص ارﺕﺒﺎط "یﻚ ﺕﻦ" ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ یﻜﯽ ﻣﻴﮕﺬرد ،ﺑﺮ دیﮕﺮی ﻧﻴﺮ اﺙﺮ ﺥﻮاهﺪ
ﮔﺬاﺵﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﺸﺎوران ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،و اﻃﻼع ﻻزم را ﺑﻘﺪر آﺎﻓﯽ در
ﺥﺼﻮص دوﺱﺘﺎن و ﺁﺵﻨﺎیﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺸﺎورت آﺴﺐ ﺑﻨﻤﺎیﻨﺪ.
ﻧﻔﻮذ هﻤﻜﺎری آﻪ در ﮔﻮش ﺵﻮهﺮ از ﺵﺎهﻜﺎر هﺎی زن ﺑﺎزی ﺥﻮد ﺕﻌﺮیﻒ ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺱﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﻴﺎر
وﺥﻴﻤﯽ را ﺥﻮاهﺪ داﺵﺖ .اﺙﺮ ﺣﺮف هﺎی هﻤﺴﺎیﻪ ای آﻪ دایﻤًﺎ ﭘﺎی ﺕﻠﻔﻦ از ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﺑﺪ ﻣﻴﮕﻮیﺪ و
ﺑﻪ ایﻨﺼﻮرت ﺑﺪ ﮔﻮیﯽ را ﺕﺸﻮیﻖ ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺕﺄﺙﻴﺮ ﺑﺪ ﺥﻮد را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎیﺪ .ﻧﻔﻮذ واﻝﺪیﻦ زن و
ﺵﻮهﺮ ﺑﺮ ازدواج ،و ﺣﺘﯽ ﻋﻘﺎیﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺕﺄﺙﻴﺮی را ﺑﮕﺬارد آﻪ یﻜﺪیﮕﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎن
هﻢ ﺑﻴﺎﻧﺪازد .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ایﻨﺠﺎ اﺱﺖ آﻪ ﻣﻴﺘﻮان از ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﻮذ هﺎی ﺑﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد .ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﮔﻮش ﻧﺪاد و یﺎ در ﻧﻈﺮ ﺥﻮد ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﺵﻨﺎﺥﺖ .اﺥﻄﺎر هﺎی آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎآﯽ ﻇﻬﻦ و
زﺑﺎن و ﺱﺨﻦ ﭼﻴﻨﯽ یﺎ ﺑﺪﮔﻮیﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺵﺨﺎص ،ﺕﺄﺙﻴﺮ ﻧﻔﻮذ هﺎ را ﺥﻮد ﺑﺨﻮد از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﻣﻴﺪارد ،اﮔﺮ
ﺑﻪ درﺱﺘﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮد:
اول ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن 15
" :33ﻓﺮیﺐ ﻣﺨﻮریﺪ»:ﻣﻌﺎﺵﺮ ﺑﺪ ،اﺥﻼق ﺥﻮب را ﻓﺎﺱﺪ ﻣﯽ ﺱﺎزد"«.
در ایﻦ ﺁیﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،آﻪ ﺑﻪ ﺱﺎدﮔﯽ ﻣﻴﺘﻮان از ﻃﺮیﻖ ﻣﻌﺎﺵﺮت ﺑﺪ ﮔﻤﺮاﻩ ﺵﺪ .ﺵﺨﺼﯽ ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ
ﻓﻜﺮ آﻨﺪ آﻪ ﺁﻧﻘﺪر ﻗﻮی اﺱﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ دیﮕﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎیﺪ ،در ﺹﻮرﺕﯽ آﻪ ﻣﻌﻴﺎر
اﺥﻼﻗﯽ او ﺕﺪریﺠًﺎ و ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس از ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺮود .او "ﻓﺮیﺐ" ﺥﻮردﻩ اﺱﺖ .ﺵﺨﺺ دیﮕﺮی
ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ یﮕﻮیﺪ" :ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻩ آﺎران وﻗﺖ ﻣﻴﮕﺬراﻧﻢ ﺕﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ آﻤﻚ ﻧﻤﺎیﻢ" ،وﻝﯽ در ﺥﺎﺕﻤﻪ ﺥﻮد
ﺕﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .او ﻧﻴﺰ "ﻓﺮیﺐ" ﺥﻮردﻩ اﺱﺖ .در ﺟﺎیﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺱﺎدﮔﯽ ﻣﻴﺘﻮان ﺕﺤﺖ ﻧﻔﻮذ
دیﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،راﺑﻄﻪ را ﺑﺎیﺪ ﻗﻄﻊ آﺮد ،ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻧﻔﻮذ ﺥﻮب ﺵﻤﺎ ﺑﺮ دیﮕﺮی ﻣﺤﺴﻮس
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯽ آﻪ ﻧﻔﻮذ ﺥﻮب ﺵﻤﺎ ﺑﺮ ﺵﺨﺺ دیﮕﺮ ﻣﺴﻠﻂ اﺱﺖ ،ارزﺵﯽ آﻪ راﺑﻄ ﺵﻤﺎ
ﺑﺎ او دارد ﻣﺘﻨﺎﺱﺐ ﺑﺎ درﺟﻪ و ﻣﻘﺪاری اﺱﺖ آﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ هﺪایﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ایﺪ.
هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ هﺮ رﻓﺎﻗﺖ ﻧﺰدیﻚ ﻧﻔﻮذ ﺥﻮب یﺎ ﺑﺪی را ایﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ ،هﺮ یﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج ﻧﻴﺰ یﺎ
ﻧﻔﻮذ ﭘﺬیﺮ و یﺎ ﻧﻔﻮذ ﮔﺬار اﺱﺖ .راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﺵﺨﺎص ﻧﻪ ﺥﻨﺜﯽ اﺱﺖ و ﻧﻪ ﺱﺎآﻦ .ﻗﺎیﻖ در ﺟﺮیﺎن ﺁب
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رودﺥﺎﻧﻪ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﯽ ﺣﺮآﺖ ﻧﻤﻴﻤﺎﻧﺪ ،یﺎ ﺑﺮ ﺥﻼف ﺟﺮیﺎن ﺁب ﺣﺮآﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ و یﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺮیﺎن ﺁن.
ﻣﺸﺎوران ازدواج آﻠﻴﺴﺎ هﻤﻴﺸﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﻨﻴﺪ آﻪ از اﻓﺮادی آﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺎﺵﺮت ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ هﻴﭻ ﻧﻔﻮذ ﺑﺪی را دریﺎﻓﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎیﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ "ﮔﻮل ﻧﺨﻮریﺪ"،
ﺑﺎﺵﻨﺪ.
در ﺁی ﻗﺒﻞ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪ ،ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دوﺱﺘﺎن و ﺁﺵﻨﺎیﺎن ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﮔﺬار
ﺑﺎﺵﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺁﻧﭽﻪ اﻧﺪوﺥﺘ ﻧﻴﻜﯽ در ﻣﺎ وﺟﻮد دارد را ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺱﺪ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای
ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺱﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در راهﻨﻤﺎیﯽ ﺥﻮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﯽ را ﺣﺎﺹﻞ آﺮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،ﺣﺮف
هﺎی ﺵﺮارت ﺁﻣﻴﺰ رﻓﻴﻘﯽ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ هﻤﻪ را یﻚ ﺵﺒﻪ ﺑﺮ هﻢ ﺑﺮیﺰد.

اﺧﻄﺎر هﺎی آﻼم ﺧﺪا
ﺁیﺎت ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺹﺮاﺣﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺕﻌﻠﻴﻤﺎت و ﺱﺮﻣﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دیﮕﺮان ﺹﺤﺒﺖ
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺱﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪیﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ در آﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺱﻠﻴﻤﺎن دیﺪﻩ
ﻣﻴﺸﻮد ﻣﻴﭙﺮدازیﻢ:
روﻣﻴﺎن 16
":17ای ﺑﺮادران ،ﻣﯽ ﺥﻮاهﻢ از ﺵﻤﺎ اﺱﺘﺪﻋﺎ آﻨﻢ ﻣﺮاﻗﺐ ﺁن آﺴﺎن ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪایﯽ اﻧﺪ و در
راﻩ ﺵﻤﺎ ﻣﺎﻧﻊ ایﺠﺎد ﻣﯽ آﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺕﻌﻠﻴﻤﯽ آﻪ ﺵﻤﺎ یﺎﻓﺘﻪ ایﺪ ،ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ؛ از ﺁﻧﺎن دوری
آﻨﻴﺪ".
":18زیﺮا ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺵﺨﺎص ﺥﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺢ را ﺥﺪﻣﺖ ﻧﻤﯽ آﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﭘﯽ ارﺿﺎی ﺵﻜﻢ و ﺑﺎ
ﺱﺨﻨﺎﻧﯽ زیﺒﺎ و ﺕﻤﻠﻖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺮ اﻓﻜﺎر ﺱﺎدﻩ ﻝﻮﺣﺎن ﺕﺂﺙﻴﺮ ﮔﺬاﺵﺘﻪ ،ﺁﻧﺎن را ﻣﯽ ﻓﺮیﺒﻨﺪ".
در ایﻦ دو ﺁیﻪ اﺥﻄﺎرهﺎی ﺑﺴﻴﺎری را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ .اول ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪﻩ آﻪ ﻣﻌﺎﺵﺮت ﻧﺎدرﺱﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
اﺥﺘﻼف را ایﺠﺎد ﺱﺎزد .ایﻦ اﺥﻄﺎر هﻢ ﺑﻪ راﺑﻄ زﻧﺎﺵﻮﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ و هﻢ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن
اﻋﻀﺎی آﻠﻴﺴﺎ .ﺑﺎر هﺎ دیﺪﻩ ﺵﺪﻩ آﻪ زن و ﺵﻮهﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎﺵﺮت ﺥﻮد ﺑﺎ دیﮕﺮان ،دﭼﺎر اﺥﺘﻼف
ﻣﻴﺎن یﻜﺪیﮕﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻝﻐﺰش ﺁﻧﻬﺎ از راﻩ ﺥﺪا ﻣﻴﮕﺮدد .ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﻮذ هﺎ ،وﺱﻮﺱﻪ ﺑﻪ
ﮔﻨﺎﻩ آﺮدن را ایﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .یﺎران ﻋﻴﺶ و ﻧﻮش ،یﺎران ﺱﺨﻦ ﭼﻴﻦ و ﺱﺨﻦ ﭘﺮاآﻦ و یﺎران رواﺑﻂ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ،هﻤﻪ ﺵﺎﻣﻞ ﺥﺴﺎرات ﺥﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .و ﺕﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ :از ﻃﺮیﻖ آﻼم
ﻝﻄﻴﻒ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺱﺎﻧﻪ .هﻤﻴﭽﻮﻗﺖ ﻣﻘﺎﺱﺪ ﺥﻮد را در ﺁﻏﺎز ﻓﺎش ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻜﺲ ،ﺑﺎ آﻼم ﻧﺮم و ﺕﺴﻜﻴﻦ
دهﻨﺪ ﺥﻮد ،زیﺮآﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺕﻤﻠﻖ ،دل ﺁﻧﻬﺎیﯽ را آﻪ واﻗﻒ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﺬرد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ را ﻓﺮیﺐ ﻣﻴﺪهﻨﺪ.
ﺁﻧﭽﻪ ﻻزم اﺱﺖ آﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ایﻦ اﺱﺖ" :ﺣﻮاﺱﺘﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﺬرد ﺑﻜﻨﻴﺪ .ﻣﺠﺬوب ﺕﻤﻠﻘﺎت ﻣﺮدم
ﻧﺸﻮیﺪ ،و از ﻣﻌﺎﺵﺮت ﻧﺰدیﻚ ﺑﺎ ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺣﻀﺮ ﺑﺎﺵﻴﺪ .اﮔﺮ در ﺥﺪﻣﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ ﺥﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ازدواج ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ آﺮد".
از ﺟﺎﻧﺐ دیﮕﺮ آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
اول ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن 5
":9در ﻧﺎﻣ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺥﻮد ،ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﻧﻮﺵﺘﻢ آﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋﻔﺘﺎن ﻣﻌﺎﺵﺮت ﻧﻜﻨﻴﺪ".
":10اﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮدم ﺑﻪ هﻴﭻ روی ایﻦ ﻧﺒﻮد آﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋﻔﺘﺎن دﻧﻴﺎ یﺎ ﺑﺎ ﻃﻤﻊ ورزان یﺎ ﺵﻴﺎدان یﺎ ﺑﺖ
ﭘﺮﺱﺘﺎن ﻣﻌﺎﺵﺮت ﻧﻜﻨﻴﺪ ،زیﺮا در ﺁن ﺹﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎیﺴﺖ ایﻦ ﺟﻬﺎن را ﺕﺮك ﮔﻮیﻴﺪ".
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":11اﻣﺎ اآﻨﻮن ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﻢ آﻪ ﺑﺎ آﺴﯽ آﻪ ﺥﻮد را ﺑﺮادر ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯽ ﻋﻔﺖ ،یﺎ ﻃﻤﻊ یﺎ
ﺑﺖ ﭘﺮﺱﺖ یﺎ ﻧﺎﺱﺰاﮔﻮ یﺎ ﻣﻴﮕﺴﺎر و یﺎ ﺵﻴﺎد اﺱﺖ ،ﻣﻌﺎﺵﺮت ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ آﺲ ﺣﺘﯽ هﻤﺴﻔﺮ
ﻣﺸﻮیﺪ".
ایﻦ ﺁیﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎ ﻋﻀﻮی اﺱﺖ آﻪ در ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺴﺮ ﻣﻴﺒﺮد .در ایﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﻧﺒﺎیﺪ هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﺵﺮﺕﯽ را ﺑﺎ ﺁن ﺵﺨﺺ ﮔﻨﺎﻩ آﺎری آﻪ ﺕﻮﺑﻪ ﻧﻜﺮدﻩ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﻢ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ او را آﻤﺎآﺎن ﺥﻮاهﺮ یﺎ ﺑﺮادر روﺣﺎﻧﯽ ﺥﻮد ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ .ﺑﺎیﺪ دﺱﺖ از دﻧﻴﺎ آﺸﻴﺪ ،وﻝﯽ ﻧﻪ
ﺁﻧﻄﻮری آﻪ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ داد و ﺱﺘﺪی در آﺎر ﻧﺒﺎﺵﺪ )ﺁﻧﻮﻗﺖ اﻣﻜﺎن ﺑﺸﺎرت دادن از ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺮود( .اﻣﺎ
ایﻤﺎﻧﺪار ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺕﻮﺑﻪ آﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎﺵﺮت آﻨﺪ .اﻝﺒﺘﻪ ایﻦ ﺑﻪ ﺁن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺁﻧﻬﺎ
را ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻤﻮد .در ﻓﺼﻞ  ١٨اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﯽ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ آﻪ ایﻦ دﻗﻴﻘًﺎ هﻤﺎن اﺱﺖ آﻪ ﻻزم دارﻧﺪ .وﻝﯽ
ﻣﻌﺎﺵﺮت ﻧﺰدیﻚ را ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﺎ آﺴﯽ آﻪ ﻣﺎیﻞ ﺑﻪ ﺕﻮﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،اداﻣﻪ داد:
دوم ﺕﺴﺎﻝﻮﻧﻴﻜﻴﺎن 3
":14اﮔﺮ آﺴﯽ از ﺕﻌﺎﻝﻴﻢ ﻣﺎ در ایﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،او را ﻧﺸﺎن آﻨﻴﺪ و ﺑﺎ وی ﻣﻌﺎﺵﺮت ﻧﻨﻤﺎیﻴﺪ ﺕﺎ
ﺵﺮﻣﻨﺪﻩ ﺵﻮد".
":15وﻝﯽ او را دﺵﻤﻦ ﻣﺸﻤﺎریﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ هﻤﭽﻮن ﺑﺮادر ﺑﻪ وی هﺸﺪار دهﻴﺪ".
ﺑﺎز ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ایﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎیﺪ از ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ اﺵﺨﺎص ﭘﺮهﻴﺰ آﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دیﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﮔﻮش زد
آﻨﻨﺪ )"او را ﻧﺸﺎن آﻨﻴﺪ"( ،ﺕﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ از ﺵَﺮ او در اﻣﺎن ﺑﺎﺵﻨﺪ .ﻣﻌﺎﺵﺮت ﻧﺰدیﻚ ﺑﺎ آﺴﯽ آﻪ در ﮔﻨﺎﻩ
ﺥﻮد ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﺒﺎیﺪ اداﻣﻪ یﺎﺑﺪ.
ﺣﺎل ﻧﮕﺎهﯽ آﻮﺕﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ اﻣﺜﺎل ﺱﻠﻴﻤﺎن در ایﻦ ﺥﺼﻮص ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ:
اﻣﺜﺎل 9
":6ﺟﻬﺎﻝﺖ را ﺕﺮك آﺮدﻩ ،زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮیﻖ ﻓﻬﻢ ﺱﻠﻮك ﻧﻤﺎیﻴﺪ".
اﻣﺜﺎل 13
":20ﺑﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎن رﻓﺘﺎر آﻦ و ﺣﻜﻴﻢ ﺥﻮاهﯽ ﺵﺪ ،اﻣﺎ رﻓﻴﻖ ﺟﺎهﻼن ﺿﺮر ﺥﻮاهﺪ یﺎﻓﺖ".
اﻣﺜﺎل 22
":24ﺑﺎ ﻣﺮد ﺕﻨﺪ ﺥﻮ ﻣﻌﺎﺵﺮت ﻣﻜﻦ ،و ﺑﺎ ﺵﺨﺺ آﺞ ﺥﻠﻖ هﻤﺮاﻩ ﻣﺒﺎش"،
":25ﻣﺒﺎدا راهﻬﺎی او را ﺁﻣﻮﺥﺘﻪ ﺵﻮی و ﺟﺎن ﺥﻮد را در دام ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺱﺎزی".
اﻣﺜﺎل 23
":20از زﻣﺮ

ﻣﻴﮕﺴﺎران ﻣﺒﺎش ،و از ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺥﻮد را ﺕﻠﻒ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ".

اﻣﺜﺎل 29
":24هﺮ آﻪ ﺑﺎ دزد ﻣﻌﺎﺵﺮت آﻨﺪ ﺥﻮیﺸﺘﻦ را دﺵﻤﻦ دارد ،زیﺮا آﻪ ﻝﻌﻨﺖ ﻣﯽ ﺵﻮد و اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﯽ
ﻧﻤﺎیﺪ".
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ﭘﻴﺎﻣﯽ را آﻪ از ﺁیﺎت ذآﺮ ﺵﺪﻩ دریﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ از ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ زﻧﺪﮔﯽ ایﺸﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺥﺪا ﻧﺎﺥﻮﺵﺎیﻨﺪ اﺱﺖ ،دوری آﻨﻴﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺵﻤﺎ را ﺕﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺥﻮد ﺥﻮاهﻨﺪ ﺁورد .ایﻦ
ﭘﻴﺎم ﺙﺎﺑﺖ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ ،ﭼﻪ در ﻋﻬﺪ ﻗﺪیﻢ و ﭼﻪ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪیﺪ .و ﺁن ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ ﺕﺄآﻴﺪ دایﻢ ﻣﺸﺎوران
آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎﺵﺪ .ﻧﻔﻮذهﺎی ﺑﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ازدواج را ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ آﺸﺶ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺥﻮد،
ﻣﺎﻧﻊ راهﻨﻤﺎیﯽ ﺱﺎزﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺸﻜﻼﺕﯽ آﻪ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
رﺱﻴﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎیﺪ ،ﺑﻘﺪر آﺎﻓﯽ زیﺎد اﺱﺖ و ﻧﻴﺎزی ﻧﺪارد ﻗﺪرت هﺎی ﻣﺨﺎﻝﻒ ﻧﻴﺰ از ﺥﺎرج ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺰودﻩ
ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺰو اوﻝﻴﻦ آﺎری آﻪ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ اﻧﺠﺎم دهﺪ ﺁن اﺱﺖ آﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﻮذ هﺎی
ﺥﺎرﺟﯽ آﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ را ﻓﺎش ﻧﻤﺎیﺪ .در ﺹﻮرﺕﯽ آﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺪی اﻓﺸﺎ ﮔﺮدد،
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎیﺪ ﺕﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎیﺪ آﻪ دﺱﺖ از هﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﺵﺮت ﺑﺎ ﺁن ﺵﺨﺺ یﺎ اﺵﺨﺎص ﺑﺮﺥﻮاهﺪ داﺵﺖ ،و
ﻧﻴﺰ ﭘﻴ ُﺮو ﻃﺮیﻖ "از ﺥﻮد دور آﺮدن /ﺑﺨﻮد اﻓﺰودن" )در ﺥﺼﻮص ﻣﻌﺎﺵﺮت هﺎی ﺥﻮد( ،آﻪ در
ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺁن ﺹﺤﺒﺖ ﮔﺮدیﺪ ،ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .و ﺱﭙﺲ ﺑﺎیﺪ او را آﻤﻚ آﺮد ﺕﺎ ارﺕﺒﺎط ﺟﺪیﺪی آﻪ
ﺵﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذ ﺕﻘﺪیﺲ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ را ایﺠﺎد ﻧﻤﺎیﺪ )ﻣﻌﺎﺵﺮت ﺑﺎ ﭘﻴﺮوان ﻣﺴﻴﺢ( ﺕﺎ ازدواج او ﺕﺤﻜﻴﻢ یﺎﺑﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺹﺤﺒﺖ از اﺵﺨﺎﺹﯽ آﻪ اﻣﻜﺎن ایﺠﺎد ﻧﻔﻮذ ﺑﺪی در ازدواج دارﻧﺪ ﺥﻮاهﻴﻢ کﺮد.

ﺕﻜﻠﻴﻒ
زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮیﺪ و ﺕﻤﺎم اﺵﺨﺎﺹﯽ را آﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺵﻤﺎ ﻧﻔﻮذی داﺵﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺥﻮب و
ﭼﻪ ﺑﺪ را ﺑﻴﺎد ﺁوردﻩ و ﻓﻬﺮﺱﺘﯽ از راﺑﻄ ﺵﻤﺎ ﺑﺎ ایﺸﺎن و ﻧﻔﻮذی آﻪ داﺵﺘﻪ اﻧﺪ را ﺕﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎیﻴﺪ .وﺟﻮد
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻬﺮﺱﺘﯽ ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ در ﺥﺪﻣﺖ راهﻨﻤﺎیﯽ ﺵﻤﺎ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺑﺸﻮد .ﻣﺮاﺟﻌ ﮔﻬﮕﺎﻩ ﺵﻤﺎ ﺑﻪ ﺁن،
وﺱﻴﻠ ﻣﻨﺎﺱﺒﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻧﻜﺎت دﺵﻮار.
ﺁیﺎت آﻼم ﺥﺪا را آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ را دوﺑﺎرﻩ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ آﻨﻴﺪ .ﺹﻮرﺕﯽ از ﺁیﺎت دیﮕﺮی آﻪ
در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ و در ایﻦ آﺘﺎب ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ را ﺕﻬﻴﻪ آﻨﻴﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺮ یﻚ از ایﻦ ﺁیﺎت،
ﺁن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را آﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ را ﻧﻴﺰ یﺎدداﺵﺖ آﻨﻴﺪ ،و ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺑﻪ آﻼس ﺑﻴﺂوریﺪ.
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ﻓﺼﻞ دهﻢ
رواﺑﻄﯽ آﻪ ایﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻗﺴﻤﺖ اول
در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ،ﺕﺄآﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذی ﺑﻮد آﻪ اﺵﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ازدواج دارﻧﺪ ،و ﻝﺰوم ﻗﻄﻊ
هﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ زیﺎن ﺑﺎر و ﺁﺱﻴﺐ رﺱﺎن ،ﺑﻄﻮریﻜﻪ آﻼم ﺥﺪا ﺁن را ﻓﺮﻣﺎن دادﻩ اﺱﺖ .در ایﻨﺠﺎ،
ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎهﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﺨﺼﻮﺹﯽ اﺱﺖ آﻪ اﻣﻜﺎن ﺕﺄﺙﻴﺮ زیﺎن ﺑﺎری را ﺑﺮ ازدواج دارﻧﺪ،
و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻴﺘﻮان در ﺥﺼﻮص ﺁن رواﺑﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ واﻝﺪیﻦ زن و ﺷﻮهﺮ
ﺵﺎیﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ در زﻣﻴﻨ رواﺑﻂ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺑﺎ واﻝﺪیﻦ
زن و ﺵﻮهﺮ ایﺠﺎد ﮔﺮدیﺪﻩ اﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ زن و ﺵﻮهﺮ ﺑﺎ یﻚ ﺥﺎﻧﻮادﻩ ازدواج کﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﺮ
ﺥﻼف رواﺑﻂ دیﮕﺮی آﻪ اداﻣﻪ و یﺎ ﭘﺎیﺎن دادن ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ در دﺱﺖ زن و ﺵﻮهﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،رواﺑﻂ ﺑﺎ
ﺥﻮیﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدیﻚ را ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻗﻄﻊ آﺮد یﺎ ﺣﺘﯽ از ﺁن دوری ﻧﻤﻮد ،ﭼﻪ ﻧﺠﺎت یﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ و
ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺵﻨﺪ )روﻣﻴﺎن  .(18 :12وﻝﯽ در هﻤﺎن ﺣﺎل ﻧﺒﺎیﺪ ﮔﺬاﺵﺖ ﻧﻔﻮذی آﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی رواﺑﻂ
زﻧﺎﺵﻮیﯽ را ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎیﺪ .ﺵﺎیﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﺵﺮط ﻻزم ﺑﺮای ایﺠﺎد راﺑﻄ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺑﺎ ﺥﻮیﺸﺎوﻧﺪان،
اﺟﺮای ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺥﺪا ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﻋﺎ و یﺎری روح اﻝﻘﺪس:
ﭘﻴﺪایﺶ 3
":24از ایﻦ ﺱﺒﺐ ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺥﻮد را ﺕﺮك آﺮدﻩ ،ﺑﺎ زن ﺥﻮیﺶ ﺥﻮاهﺪ ﭘﻴﻮﺱﺖ و یﻚ ﺕﻦ ﺥﻮاهﻨﺪ
ﺑﻮد".
ﺣﻜﻤﯽ را آﻪ در ایﻦ ﺁی ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ" ،ﺕﺮك" آﺮدن اﺱﺖ ،و دﻝﻴﻞ دادﻩ ﺵﺪﻩ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ در ﺹﻮرت
اﺟﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﯽ ،زن و ﻣﺮد "یﻚ ﺕﻦ" ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ" .ﺕﺮك" آﺮدن و "ﭘﻴﻮﺱﺘﻦ" ،هﺮ دو ﺿﺮوری
ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ هﺎی ﮔﺬﺵﺘﻪ را ﺑﺪون "ﺕﺮك آﺮدن" ﻧﻤﻴﺘﻮان از ﻣﻴﺎن ﺑﺮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪهﺎی
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ﺟﺪیﺪی را ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﺪون "ﭘﻴﻮﺱﺘﻦ" ایﺠﺎد آﺮد .ﺁﻧﭽﻪ آﻪ در ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺑﻮد را ﺑﺎیﺪ اول از ﻣﻴﺎن
ﺑﺮداﺵﺖ .وﻓﺎداری هﺎ ،دﻝﺒﺴﺘﮕﯽ هﺎ ،و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺱﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺕﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوایﯽ را ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﺎ هﻤﺎن ﺵﻜﻞ
ﻼ ﺟﺪیﺪی را ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ واﻝﺪیﻦ ایﺠﺎد
ﻗﺒﻠﯽ ﺥﻮد وارد زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ آﺮد .ﭘﺲ از ازدواج ،راﺑﻄ آﺎﻣ ً
ﻧﻤﻮد ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺵﺘ ﺥﻮد ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ازدواج ،ﺕﻌﻬﺪی اﺱﺖ ﺑﺮ ﺁن آﻪ اﻧﺴﺎن
ﺵﺨﺺ ﺟﺪیﺪی ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ و ﺁن ﺵﺎﻣﻞ رواﺑﻂ و ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ هﺎی ﺟﺪیﺪی ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
ﻻ دیﺪﻩ ﺵﺪﻩ آﻪ رواﺑﻂ ﮔﺬﺵﺘﻪ آﻤﺎآﺎن ﺑﻪ ﺵﻜﻞ ﻗﺪیﻢ ﺥﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺕﻐﻴﻴﺮی ﻧﻴﺰ
وﻝﯽ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺕﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺱﺖ .ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ ﻻزم اﺱﺖ آﻪ ﻣﺸﺎور ازدواج ﻣﻌﻠﻮم کﻨﺪ آﻪ
راﺑﻄ زن و ﺵﻮهﺮ ﺑﺎ واﻝﺪیﻦ ﺥﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺱﺖ .اﮔﺮ ﺱﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺕﺐ ﻗﺪرت و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوایﯽ ﻗﻄﻊ
ﻧﮕﺮدیﺪﻩ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،ﻻزم اﺱﺖ زوج را در ایﻦ راﺑﻄﻪ راهﻨﻤﺎیﯽ ﻧﻤﻮد .و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ رواﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺵﻜﻞ ﮔﻨﺎﻩ
ﺁﻝﻮدی ﻗﻄﻊ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺱﺖ ،ﻻزم اﺱﺖ ﺑﺎ آﻤﻚ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ اول ﺕﻮﺑﻪ آﺮدﻩ و ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎﻝﺤﻪ را ایﺠﺎد
ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ هﺮ ﺹﻮرت ،ﺑﺮای ازدواﺟﯽ ﺱﺎﻝﻢ و آﺎﻣﻴﺎب ،راﺑﻄ ﺱﺎﻝﻢ زن و ﺵﻮهﺮ ﺑﺎ واﻝﺪیﻦ
ﺿﺮوری اﺱﺖ .و ایﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺱﺖ آﻪ ﻣﺸﺎوران ﺑﺎیﺪ ﺑﻄﻮر آﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺁن ﺁﺵﻨﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺁن
رﺱﻴﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
ﻣﻮرد دیﮕﺮی آﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺕﻮﺿﻴﺢ دارد ،ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﻣﻴﺎن زن و واﻝﺪیﻦ ﺵﻮهﺮ ایﺠﺎد
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،و یﺎ ﻣﻴﺎن ﺵﻮهﺮ و واﻝﺪیﻦ زن ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺱﺎﻝﻬﺎی اول زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﺱﺎﻝﻴﺎن دراز اداﻣﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ.
ﺱﺮ ﺥﺎﻧﻮادﻩ ﻗﺒﻮل آﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﺵﻮهﺮی ﺑﺠﺎی ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﺥﻮد را ﺑﻌﻨﻮان َ
ﺕﺼﻤﻴﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد ﺑﻪ ﭘﺪر و یﺎ ﻣﺎدرش ﻣﺘﻜﯽ ﻣﻴﮕﺮدد .اﻝﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﻼم ﺥﺪا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ازدواج
ﺑﻪ زن ﻧﻴﺰ ﺹﺪق ﻣﻴﻜﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺕﺄآﻴﺪ ﺹﺮیﺢ آﻼم ایﻦ اﺱﺖ" :ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺥﻮد را ﺕﺮك آﺮدﻩ" ،و
ﺱﺮ ﺥﺎﻧﻮادﻩ ﺟﺪیﺪ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ ،و او اﺱﺖ آﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﭼﺮا؟ ﺑﺮای ﺁﻧﻜﻪ او َ
ﺥﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺕﺼﻤﻴﻤﺎﺕﯽ اﺱﺖ آﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺥﺎﻧﻮاد ﺟﺪیﺪ ﺥﻮد ﺥﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺥﺼﻮﺹﺎً ،زﻣﺎﻧﯽ
آﻪ ﺵﻮهﺮی رواﺑﻂ ﮔﺬﺵﺘ ﺥﻮد را ﻗﻄﻊ ﻧﻜﺮدﻩ ،و ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ هﺎی ﺟﺪیﺪ ﺥﻮد ﻧﺎﺕﻮان
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،وﺿﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی را ﺑﻮﺟﺪ ﻣﻴﺂورد .اﻝﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ایﻦ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺹﻮرت ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺎیﺪ از ﺁن اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﮑﻨﺪ ،وﻝﯽ در ﻧﻬﺎیﺖ ﺕﺼﻤﻴﻢ را ﺑﺎیﺪ
ﺥﻮد ﺵﻮهﺮ ﺑﮕﻴﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ ﺕﺼﻤﻴﻤﯽ کﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ .در
ﻧﻬﺎیﺖ او اﺱﺖ آﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺥﺪا ﻣﯽ ایﺴﺘﺪ و یﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺵﻮهﺮ ﻻزم اﺱﺖ ﻣﺎدر ﺥﻮد را ﻧﻴﺰ ﺕﺮك آﻨﺪ .در ایﻨﺠﺎ اﺱﺖ آﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺸﻜﻼت
ﻓﺮاواﻧﯽ را ایﺠﺎد ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﻨﺪ هﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻴﺎن ﺵﻮهﺮ و ﻣﺎدرش ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ در ﻣﻮاردی
آﻪ ﻣﺎدر راﺑﻄ ﻧﺰدیﻜﯽ ﺑﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮدش ﻧﺪاﺵﺘﻪ اﺱﺖ .ﻏﺎﻝﺒًﺎ ایﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن دﻧﺒﺎل راﺑﻄﻪ ای هﺴﺘﻨﺪ
آﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺵﺮیﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،وﻝﯽ ﺑﺎ رهﺎ آﺮدن ﭘﺴﺮ ﺥﻮد ﺑﻪ ﺁن ﺑﯽ ﻣﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ
زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺵﺎن از ﺥﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺱﻌﯽ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ او را ﻧﺰدیﻚ ﺑﺨﻮد ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺵﻮهﺮی
اﺟﺎزﻩ ﺑﺪهﺪ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ای اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﺑﻜﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﻪ ازدواج ﺥﻮد ﻝﻄﻤﻪ وارد ﺥﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻻ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺥﻮاهﻨﺪ یﺎﻓﺖ آﻪ ﺵﻮهﺮان ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ ازدواج ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻧﻴﺰ ﻝﺘﻤﻪ ﺥﻮاهﺪ زد .ﻣﻌﻤﻮ ً
دارﻧﺪ آﻪ در ایﻦ راﻩ هﺪایﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻐﺮوض ﺑﻮدن و یﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻝﯽ دیﮕﺮی ،ﻓﺮزﻧﺪان اﺣﺴﺎس داﺵﺘﻦ وﻇﻴﻔﻪ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻝﺪیﻦ ﺥﻮد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .در ایﻦ ﺥﺼﻮص ،ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ زوج ﺟﻮان را راهﻨﻤﺎیﯽ آﻨﺪ ﺕﺎ
ﻼ از ﻃﺮیﻖ ﻏﺮض آﺮدن از ﺟﺎی دیﮕﺮ( ،یﺎ ﺑﺎ
ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮض را هﺮ ﭼﻪ زودﺕﺮ ﺑﺎزﭘﺮداﺥﺖ آﻨﻨﺪ )ﻣﺜ ً
واﻝﺪیﻦ ﺥﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮﺱﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ از آﻤﻚ ﺁﻧﻬﺎ ﺱﭙﺎس ﮔﺬارﻧﺪ ،ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ آﻪ
ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺮ ﺣﺎآﻤﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ایﺸﺎن ﻧﻔﻮذی ایﺠﺎد ﻧﻤﺎیﺪ .واﻝﺪیﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎیﺪ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ
در ﺕﺼﻤﻴﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﺎ ﭘﻮل ﺑﺨﺮﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺪ هﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ
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ﺑﻘﺪری ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ آﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺕﻨﻬﺎیﯽ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺥﻮد را ﺣﻞ آﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺎور اﺣﺘﻴﺎج دارد
آﻪ واﻝﺪیﻦ را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ زن و ﺵﻮهﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺴ ﻣﺸﺎورت ﺥﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﺎیﺪ ،ﺕﺎ هﻤﻪ ﺑﺎ دیﺪﮔﺎﻩ آﻼم ﺥﺪا
در ﺥﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﺁﺵﻨﺎ ﺵﺪﻩ و ﺁﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ رﻓﺘﺎری آﻪ ﺵﻮهﺮ دارد آﻠﻴﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .اﮔﺮ او ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺁﻧﭽﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ در آﺘﺎب
ﭘﻴﺪایﺶ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻩ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎیﺪ ،ﻧﻬﺎﺕًﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻝﺪیﻦ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ او ﺣﻞ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ .اﻣﻜﺎن
ایﺠﺎد ﻧﻔﻮذهﺎی زیﺎن ﺑﺎر ﺑﺮ ازدواج را ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎری ﻻزم در ﺟﻬﺖ ایﺠﺎد راﺑﻄﻪ ای ﺟﺪیﺪ و ﺱﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎ
واﻝﺪیﻦ ﻣﻴﺘﻮان از ﻣﻴﺎن ﺑﺮد .هﺮ ﭼﻨﺪ واﻝﺪیﻦ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻗﺼﺪ ﺁﺱﻴﺐ رﺱﺎﻧﺪن را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻬﮕﺎهﯽ ﺑﺎ
رﻓﺘﺎر ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺥﻮدﺥﻮاهﺎﻧ ﺥﻮد ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ایﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻪ ﺁﺱﻴﺐ ﺁن ﺑﻴﺶ از ﺁن اﺱﺖ آﻪ
ﻻ راﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و آﻮﺕﺎﻩ ﻣﻮاﺟﻪ ﺵﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺘﺮیﻦ و ﺱﺮیﻊ ﺕﺮیﻦ
ﺹﺮیﺤًﺎ ﺣﻤﻠﻪ آﺮدﻩ ﺑﺎﺵﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻴﺪهﺪ ،و هﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺥﻮرد و ایﺠﺎد ﺹﺤﻨﻪ هﺎی هﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،وﻝﯽ
ﺁیﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺁﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﺪت آﻮﺕﺎهﯽ ﺕﺤﻤﻞ آﺮد ﺕﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺁن را ﻣﺎﻩ هﺎ و ﺱﺎل هﺎ در
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد؟ ﺑﺎﻻﺥﺮﻩ زﻣﺎن ﺁن ﺥﻮاهﺪ رﺱﻴﺪ آﻪ ﺁن ﺟﻮش ﭼﺮآﻴﻦ ،ﺱﺮ ﺑﺎز
ﻧﻤﺎیﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ آﻪ زیﺮ ﻧﻈﺮ ﺥﻮد ﺁن را ﺑﺎز آﺮدﻩ و ﻣﺪاوا ﻧﻤﻮد.
ﻏﺎﻝﺒًﺎ ﻗﺒﻞ از ازدواج و یﺎ اﻧﺪآﯽ ﺑﻌﺪ از ﺁن ،ﺣﺮف هﺎیﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر و ﻣﺎدر زن و ﺵﻮهﺮ ﺟﺪیﺪ
زدﻩ ﻣﻴﺸﻮد آﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺒﻮد ،هﻴﭽﻮﻗﺖ زدﻩ ﻧﻤﻴﺸﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ایﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎیﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﺪر و ﻣﺎدران ﺑﺎیﺪ ﺕﻮﺑﻪ آﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﻴﺤﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺥﺪا ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،و ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺥﻴﺮیﺖ زوج ،ایﺸﺎن را ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎیﺪ و راهﻨﻤﺎیﯽ آﻨﺪ .زوج
ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺎیﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﺥﻮد ﺑﺎ ﺥﺪاوﻧﺪ و واﻝﺪیﻦ ﺥﻮد هﺴﺘﻨﺪ .ﺕﻮﺑﻪ آﺮدن ﻧﺒﺎیﺪ ﻋﻤﻠﯽ
زیﺮآﺎﻧﻪ ﺑﺎﺵﺪ ﺑﺮای ﺁﻧﻜﻪ واﻝﺪیﻦ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺕﻮﺑﻪ آﺮدن ﺕﺸﻮیﻖ ﻧﻤﺎیﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮی اﺱﺖ آﻪ ﻧﻴﺖ ﺁن ﺑﺎیﺪ
اﺟﺮای ﺣﻜﻢ ﺥﺪا ﺑﺎﺵﺪ .ﺥﺪا درون دل را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ازدواج آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻝﺪیﻦ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ در ﺑﺎب دوم ﭘﻴﺪایﺶ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺵﺪﻩ
اﺱﺖ .در ﺁن ﻓﺼﻞ از آﺘﺎب ،آﻼم ﺥﺪا ﭘﺎی ﻣﻨﺎﺱﺒﯽ را ﺑﺮای ﺣﻞ ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاهﻢ ﻣﻴﺴﺎزد.
ﺑﺎیﺪ ﺑﻴﺎد داﺵﺖ ،آﻪ راﺑﻄ زﻧﺎﺵﻮیﯽ در درﺟ اوﻝﻮیﺖ ﺥﺎﺹﯽ ﻗﺮار دارد .راﺑﻄ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ
اوﻻدﺵﺎن ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺱﺖ ،و ﺥﺪا ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ازدواج ،ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎیﺪ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد .ایﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎریﺪ و آﻤﻚ آﻨﻴﺪ ﺕﺎ زن و ﺵﻮهﺮان هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ واﻝﺪیﻨﺸﺎن ایﻦ ﺣﻘﺎیﻖ را ﺑﻮﺿﻮح درك
ﻧﻤﺎیﻨﺪ ،و ﺁﻧﻮﻗﺖ راﻩ زیﺎدی را در رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺥﺎﻧﻮادﮔﯽ ایﺸﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺥﻮاهﻴﺪ ﺁورد.

ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ در ایﻦ آﺘﺎب ،ﻣﻄﺎﻝﻌ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺥﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻝﯽ از ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ آﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺱﺮﭼﺸﻤ آﺸﻤﻜﺶ ﻣﻴﺎن زن و ﺵﻮهﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﺁﻧﻬﺎ اهﻤﻴﺖ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁن را دارد.
ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ هﺎی زیﺎدی ﻣﻴﺎن زن و ﺵﻮهﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺰرﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺹﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ .دایﻤًﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ
ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و هﻤﭽﻮن ﮔﻨﺎﻩ آﺎران آﻮﭼﻜﯽ ﺑﻴﺶ از ﺁﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮود ﻣﺮﺕﻜﺐ ﺵﻴﻄﻨﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﺕﺄدیﺐ و ﺕﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺵﺎیﺪ دﻝﻴﻞ اﺹﻠﯽ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻣﻴﺎن زن و ﺵﻮهﺮان ﺑﺎﺵﺪ .در ایﻨﺠﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﻴﺎد
داﺵﺖ آﻪ وﻇﻴﻔ زن "یﺎر" ﺑﻮدن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،و هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودیﺘﯽ را در ایﻦ ﻋﻨﻮان در ﭘﻴﺪایﺶ : ٢
 ١٨ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻧﻤﻴﮕﻮیﺪ آﻪ ﻓﻘﻂ در اﻣﻮر ﺥﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎیﺪ یﺎری ﻧﻤﺎیﺪ .او ﺑﺎیﺪ ﺑﺮای ﺵﻮهﺮش
ﺑﻪ هﻤﻪ ﻃﺮیﻖ یﺎر ﺑﺎﺵﺪ .و ﺁن ﺵﺎﻣﻞ آﻤﻚ ﻓﻜﺮی ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ در زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻻزم داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻨﻈﻮر ﺁن ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻋﻘﺎیﺪ ﺥﻮد را ﺑﺎ ﻧﻖ زدن و ﺕﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ آﺮﺱﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .دادن ﻧﻈﺮ و
ﻧﺼﻴﺤﺖ او ﺑﺎیﺪ واﻗﻌًﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻤﻚ رﺱﺎﻧﺪن ﺑﺎﺵﺪ .و ﺵﻮهﺮ ﻧﻴﺰ در ﺟﺮیﺎن ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺥﻮد ﺑﺎیﺪ ایﻦ
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ﻋﻘﺎیﺪ را ﺑﻄﻮر آﺎﻣﻞ ﮔﻮش آﺮدﻩ و در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد .اﮔﺮ او ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﺪ آﻪ
ﻋﻘﻴﺪ زﻧﺶ درﺱﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪ او ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻜﻨﺪ .اﻣﺎ ﺵﻮهﺮ اﺱﺖ آﻪ ﻧﻬﺎیﺘًﺎ ﺕﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻴﮕﻴﺮد ،و زن او ﻧﺒﺎیﺪ ﺕﺼﻤﻴﻢ او را رد آﻨﺪ ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮزﻧﺪان .ﻣﺎدر ﻧﺒﺎیﺪ هﻴﭽﻮﻗﺖ
اﻧﻀﺒﺎط ﭘﺪر را ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺎیﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮد آﻪ ﺵﻮهﺮ ﺑﻘﺪر آﺎﻓﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺥﻮد را ادب ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ،و یﺎ
اﻧﺘﻈﺎر دارد آﻪ زﻧﺶ ﺁن را اﻧﺠﺎم دهﺪ .او را ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ وﻇﺎیﻒ ﭘﺪراﻧ ﺥﻮد آﻪ در ﻓﺼﻞ ﺵﺸﻢ اﻓﺴﺴﻴﺎن
ﺵﺮح دادﻩ ﺵﺪﻩ ﻣﻮاﺟﻪ آﺮد .ﻣﺸﺎوران ازدواج ﻏﺎﻝﺒًﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ زن و ﺵﻮهﺮان را آﻤﻚ آﻨﻨﺪ ﺕﺎ ﻋﻘﺎیﺪ
ﻻ ارﺕﺒﺎط ﻣﻴﺎن زوج هﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺥﻮد را راﺟﻊ ﺑﻪ ﺕﺄدیﺐ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ اﺑﺮاز ﻧﻤﺎیﻨﺪ )ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺥﻮد دارﻧﺪ ،ﺕﻴﺮﻩ ﻣﻴﺸﻮد( .ﻣﻌﻤﻮﻻً ،وﻗﺘﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮف هﺎیﯽ زدﻩ ﺵﺪ و ﺕﻮاﻓﻖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ،اﻧﻮاع ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ هﺎی ﺥﻮب دیﮕﺮی را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻜﻪ واﻝﺪیﻦ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را دوﺱﺖ ﻣﻴﺪارﻧﺪ و ﺑﺮای رﻓﺎﻩ ﺣﺎل ایﺸﺎن اهﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ،ﻃﺮیﻖ ﻧﮕﻬﺪاری از آﻮدآﺎن
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺱﯽ اﺱﺖ آﻪ اﻣﻜﺎن ویﺮان ﺱﺎﺥﺘﻦ ازدواج را دارد .ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی
را ﺑﻪ یﺎد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺕﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﺑﺪهﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﻴﺶ رﻓﺖ آﺮدﻩ آﻪ ﺵﻮهﺮ را ﺑﺮ ﺿﺪ زن ،و ﻓﺮزﻧﺪان را ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎن زن
و ﺵﻮهﺮ ﺕﻘﺴﻴﻢ آﺮدﻩ اﺱﺖ .از ﻧﺤﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ،ﻣﻴﺘﻮان ﺕﺮآﻴﺐ دﺱﺘﻪ ﺑﻨﺪی
را ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﺮد! دیﺪن ﺁﻧﻜﻪ ﭼﻄﻮر ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻓﺮزﻧﺪان ﺥﻮد را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ،و ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺥﻮاهﺮان و ﺑﺮادران ﺥﻮد دﺱﺘﻪ ﺑﻨﺪی آﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر درد ﻧﺎك اﺱﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺵﺨﺼﯽ را ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ آﻨﺎر
آﺸﻴﺪ ،و او را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺎری آﻪ آﺮدﻩ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺕﻮﺑﻪ وادار ﻧﻤﻮد .ﻓﻘﻂ در ﺁﻧﺼﻮرت اﺱﺖ آﻪ
ﻣﻴﺘﻮان ﻗﺪم هﺎی ﻣﺆﺙﺮی را در ایﺠﺎد ﻣﺼﺎﻝﺤﻪ و ﺱﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮداﺵﺖ .و ﭘﺲ از ﺕﻮﺑﻪ ،روﺣﻴ ﻋﻔﻮ و
ﺑﺨﺸﺶ را ﺑﺎیﺪ از ﺟﺎﻧﺐ هﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺵﺖ .ﭘﺲ از ایﺠﺎد آﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ اﺱﺖ آﻪ ﺑﺎیﺪ ﻣﻌﻠﻮم
آﺮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻴﺴﺖ و از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﻼم ﺥﺪا ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺹﻮرت اﺱﺖ ،و ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺁن را از ﻃﺮیﻖ
آﻼم ﺣﻞ ﻧﻤﻮد). (1
ﺱﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ آﻪ در اﺟﺮای آﻼم ﺥﺪا ﻻزم
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺎﻝﺤﻪ و ِ
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،اﻣﻜﺎن دارد یﻚ یﺎ دو ﺕﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان آﻮﺵﺶ آﻨﻨﺪ ﺕﺎ ﺁن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺟﺪیﺪ یﻚ ﺕﻦ ﺵﺪﻩ را ﺟﺪا ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
ﻼ ﻓﺮزﻧﺪی از ﻃﺮیﻖ ﺑﺠﺎن هﻢ اﻧﺪاﺥﺘﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ،ﺕﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ
دﻝﻴﻞ ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﻗﺒ ً
ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﺑﻪ دﺱﺖ ﺑﻴﺂورد .و ﭼﻮن ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ آﻪ ایﻦ ﻧﻘﺸ او دیﮕﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ
در ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺑﺎ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﺪیﺪ ﻃﻐﻴﺎن آﻨﺪ .ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﯽ را ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﯽ آﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻞ
از ﺵﺮوع ﺁن ،ﺟﻠﻮی ﺁن را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ایﻦ وﺟﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﯽ ﭘﺪیﺪ ﺁﻣﺪ ،ﺑﺎیﺪ واﻝﺪیﻦ را در
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁن راهﻨﻤﺎیﯽ آﺮد .اﻝﺒﺘﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺱﺖ آﻪ واﻝﺪیﻦ ﻧﺒﺎیﺪ اﺟﺎزﻩ ﺑﺪهﻨﺪ آﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﻧﻬﻮی در رواﺑﻂ زﻧﺎﺵﻮیﯽ دﺥﺎﻝﺖ آﻨﻨﺪ و ﺁن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ .واﻝﺪیﻦ ﺑﺎیﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ایﻦ
زﻣﻴﻨ ﻣﺸﺘﺮآﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﺮ ﺁن ﺑﻪ هﺮ ﻗﻴﻤﺘﯽ آﻪ ﺵﺪﻩ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﺎ ﺱﺘﻴﺰﻩ
ﺟﻮیﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺥﻮد ﻣﺒﺎرزﻩ آﻨﻨﺪ .و ﻣﺸﺎوران ﺑﺎیﺪ در ﺣﻔﻆ ایﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،واﻝﺪیﻦ را ﺣﻤﺎیﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ
ﺕﺎ ﻣﺠﺪدًا دﭼﺎر دام ﻗﺒﻠﯽ ﺥﻮد ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺥﺘﻼﻓﺎﺕﯽ آﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮزﻧﺪان ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺹﺤﺒﺖ زیﺎد اﺱﺖ ،وﻝﯽ ﺁﻧﭽﻪ در ایﻦ آﺘﺎب
در ﺑﺎرﻩ ﺁن ﺹﺤﺒﺖ ﺵﺪﻩ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻤﻮل آﺎﻓﯽ اﺱﺖ) .(2ایﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ درازا آﺸﻴﺪﻩ ﺵﺪ ،و
در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺹﺤﺒﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ویﮋﻩ ای آﻪ زن و ﺵﻮهﺮان از ﻃﺮیﻖ رواﺑﻂ ﺑﺎ دیﮕﺮان
ﺑﺪﺱﺖ ﻣﻴﺂورﻧﺪ ،ﺹﺤﺒﺖ ﺥﻮاهﻢ آﺮد.
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ﺕﻜﻠﻴﻒ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺪر زن و ﻣﺎدر زن  /ﭘﺪر ﺵﻮهﺮ و ﻣﺎدر ﺵﻮهﺮ ،و یﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ،آﻪ در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ اﺵﺎرﻩ ﻧﺸﺪﻩ ،ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺵﻤﺎ ﻣﻴﺮﺱﺪ را یﺎدداﺵﺖ آﻨﻴﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺙﺮ ﺁن را ﺑﺮ ازدواج
ﺵﺮح ﺑﺪهﻴﺪ .ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ در ﺥﺼﻮص ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻜﺎر ﺑﺎیﺪ ﺑﻜﻨﺪ؟
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)" (1ﺑﺤﺚ ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ" ” “Conference tableآﻪ ﺁﻧﺮا در آﺘﺎب
ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﺑﻪ ایﻦ ﺥﺎﻃﺮ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺵﻮد.
) (2ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬیﺮی و ﺥﻼﻗﻴﺖ در رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺑﻪ ایﻦ آﺘﺎب ﻣﻦ
رﺟﻮع ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ”.“Insight and Creativity in Christian Counseling
)ایﻦ آﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺱﯽ ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ(
Competent to Counsel

ﺵﺮح دادﻩ ام

ﻓﺼﻞ یﺎزدهﻢ
رواﺑﻄﯽ آﻪ ایﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻗﺴﻤﺖ دوم
ﺵﺎیﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺱﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻝﺪیﻦ زن و ﺵﻮهﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،و یﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
آﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺁن اﺵﺎرﻩ ﮔﺮدیﺪ ،ﭘﺮ اﺣﺴﺎس ﺕﺮیﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎﺵﻨﺪ آﻪ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ
ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ .وﻝﯽ ایﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﺮ ،ﻓﺸﺎر هﺎیﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺥﺎﻧﻮادﻩ ﺟﺪیﺪ ﭘﺲ از ﻃﻼق
ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺲ از ﻃﻼق
ﺕﻤﺎم ﻣﺸﻜﻼﺕﯽ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻼق ﺵﺪﻩ ،ﭘﺲ از ﻃﻼق آﻤﺎآﺎن وﺟﻮد ﺥﻮاهﻨﺪ داﺵﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺕﺄﺙﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﺵﺮیﻚ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را از دﺱﺖ دادﻩ اﺱﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﮔﻨﺎﻩ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺒﺎر ﻣﻴﺂورد ،ﭼﻪ ﺑﺮای زن و ﭼﻪ ﺑﺮای ﺵﻮهﺮ ،و ﭼﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان.
یﻜﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﻼق در زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﭘﺎی ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺕﻤﺎم
ﻧﺸﺪﻩ در ﻣﻴﺂیﺪ .ﺕﺄﺙﻴﺮی آﻪ ﺑﻌﺪًا ایﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺕﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺥﻮد ﻃﻼق ﺑﺎﺵﺪ .وﻗﺘﯽ
ﻓﺮزﻧﺪان را ﻣﻴﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ُﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻨﻢ ،و ﺵﺎیﺪ در ﻣﺤﻴﻄﯽ آﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻴﺎم ﺁرام ﺑﺨﺶ ﺥﺪا اﺱﺖ،
ﻋﺬاب و اﻧﺪوﻩ روﺣﯽ را ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪور ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .ﮔﻨﺎﻩ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻩ آﺎر ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺮای هﻤ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ او ﻧﺴﺒﺘﯽ دارﻧﺪ ،ایﺠﺎد ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ .و اﮔﺮ ازدواج ﻣﺠﺪدی ﺹﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد،
ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،ﻓﺸﺎرهﺎی ازدواج ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮ ازدواج ﺟﺪیﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ.
ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ دﻧﺒﺎل ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺁن ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺑﺎﺵﺪ.
ﻓﺸﺎر هﺎی ﻧﺎﺵﯽ از ﻣﺤﺪودیﺖ ﺑﺎزدیﺪ از ﻓﺮزﻧﺪان در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺕﺄیﻴﻦ ﺵﺪ ﻗﺒﻠﯽ ،و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﺑﺎ
ﺵﺮیﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ ﺱﺮ دیﺪ و ﺑﺎزدیﺪ از ﻓﺮزﻧﺪان ایﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ،و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕﯽ آﻪ ﺑﺎ زن
یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺟﺪیﺪ ﺑﺮ ﺱﺮ ﺑﺎزدیﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،هﻤﮕﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﺸﺎورت آﻠﻴﺴﺎ را دارﻧﺪ.
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در ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻃﻼق و ازدواج ﻣﺠﺪدی ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ ،ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺟﻮیﺎی ﺕﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻃﻼق ﺵﺪﻩ ﺑﺸﻮد ،ﺕﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺹﻞ آﻨﺪ آﻪ هﻤ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ
اﻧﺪ .هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺕﺎزﻩ و ﻧﻴﻜﻮیﯽ را ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﻨﺎ آﺮد ،ﺕﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺥﺮاﺑﯽ و ﻗﺒﺎر ﺁﻧﭽﻪ ﮔﺬﺵﺘﻪ اﺱﺖ از ﻣﻴﺎن
ﺑﺮداﺵﺘﻪ ﺵﻮد .ﺱﭙﺲ ﺑﺎیﺪ ﺕﻮاﻓﻖ و هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن زوج ﺟﺪیﺪ ﺑﺎ زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﻗﺒﻠﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان در ﺥﺼﻮص ﺑﺎزدیﺪ هﺎ ایﺠﺎد ﮔﺮدد .ﻣﻄﻼﻗًﺎ ﺿﺮوری اﺱﺖ آﻪ زوج ﺟﺪیﺪ ﺑﺎ رﺿﺎیﺖ آﺎﻣﻞ
ﺥﻮد ﺑﺮای زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﻗﺒﻠﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان دﻋﺎ آﻨﻨﺪ ،و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ هﺎی ﮔﺬﺵﺘﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺕﻴﺮﮔﯽ
رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﮕﺮدد.
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕﯽ آﻪ ﺕﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺵﺎرﻩ آﺮدﻩ ام ،در واﻗﻊ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺵﺪن ازدواج ﺟﺪیﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﺸﺮط ﺁن آﻪ زن و ﺵﻮهﺮ ﺟﺪیﺪ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ هﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎیﻨﺪ ﺕﺎ ﻣﺸﻜﻼت را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻼم
ﺥﺪا ﺣﻞ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ایﺸﺎن در ﺑﺮﺥﻮرد ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺹﻤﻴﻤﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺑﺎ ﺵﺘﺎب رﺵﺪ
ﻣﻴﺪهﺪ .ایﻦ ﻣﻘﺼﺪی اﺱﺖ آﻪ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ دﻧﺒﺎﻝﺶ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﺪف در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ داوﻃﻠﺒﺎن
ﻣﺸﺎورت ﺥﻮد ﺁن را ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﺪ ،و ﭼﻴﺰی اﺱﺖ آﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﺱﺖ ﺑﻴﺂورﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ هﻢ ﺁن را از
ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ آﻪ ﺑﺎیﺪ درك ﺑﺸﻮد ،ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ آﻪ در ﺥﺎﻧ دیﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ،
ﺕﺤﺖ اﺥﺘﻴﺎر و ﺹﻼﺣﻴﺖ ﭘﺪر و یﺎ ﻣﺎدر ﺟﺪا ﺵﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺕﻨﻬﺎ ﺕﺄﺙﻴﺮی آﻪ ﺹﺎﺣﺐ اﺥﺘﻴﺎر ﭘﻴﺸﻴﻦ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ،ﺹﺮﻓًﺎ ﺑﮕﻮﻧ ﺵﺨﺼﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺱﺮﻣﺸﻖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺵﺪ .ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺱﺖ آﻪ ﻓﺮزﻧﺪان را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرﺕﯽ ﻗﺮار داد آﻪ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ در ﺕﻀﺎد ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ دو ﺁﻗﺎ را ﺥﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻌﺮض ﺁﺱﻴﺐ ﺟﺴﻤﯽ یﺎ روﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ،در ﺥﺼﻮص ایﻤﺎﻧﺪاران ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﻧﻀﺒﺎط آﻠﻴﺴﺎ ﻣﺘﻮﺱﻞ ﺵﺪ ،و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ایﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ
دادﮔﺎﻩ .اﻣﺎ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﺨﻮد اﺟﺎزﻩ دهﺪ آﻪ در اﺟﺮای اﻧﻀﺒﺎط یﺎ هﺮ اﺥﺘﻴﺎر دیﮕﺮی ،دﺥﺎﻝﺖ
ﻧﻤﺎیﺪ.
ﭘﺪر ﻣﺎدران هﻤﮕﯽ ﻣﻮﺿﻔﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط و ﺑﺎ ﺕﺪﺑﻴﺮ ﺑﻪ دادن ﺑﺸﺎرت و رﺵﺪ ایﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺥﻮد
اداﻣﻪ دهﻨﺪ .ﺑﺎیﺪ ایﺸﺎن را ﺑﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ ﺱﭙﺮد ،و زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺟﺪیﺪ ﻧﻴﺰ در ﺱﻌﺎدت روﺣﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎیﺪ
آﻮﺵﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻧﻔﻮذ هﺎی ﻣﺤﻞ آﺎر
ﻧﻔﻮذ ﭘﺮ ﻗﺪرت دیﮕﺮی آﻪ ﺑﺮ ازدواح اﺙﺮ ﻣﻴﮕﺬارد از ﺟﺎﻧﺐ رواﺑﻂ ﺵﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺱﺖ آﻪ در
ﻣﺤﻞ آﺎر ﭘﺪیﺪ ﻣﻴﺂیﺪ .روی ﺹﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺵﻮهﺮان ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،وﻝﯽ از ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ آﻪ زﻧﺎن اﻣﺮوزﻩ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ آﺎر ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ رﺑﻂ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﻧﻔﻮذ هﺎیﯽ آﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آﺎر از ﺟﺎﻧﺐ هﻤﻜﺎران ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ اﺙﺮ زیﺎدی دارﻧﺪ،
ﭼﻮن ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪ هﻔﺘﻪ در ﺟﻮار هﻤﻜﺎران ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﭼﻨﻴﻦ ﺕﻤﺎس هﺎی داﺋﻢ و ﻃﻮﻻﻧﯽ،
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ راﺑﻄ ﻧﺰدیﻚ و ﺥﻄﺮﻧﺎآﯽ را ﺑﺎ یﺎران ﺥﺒﻴﺚ ایﺠﺎد ﻧﻤﺎیﺪ .ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ایﻤﺎﻧﺪاری ﺑﺮای ﺥﻮد
ﺣﺪ و ﻣﺮزی را در ایﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﺎ دیﮕﺮان ﻓﺮاهﻢ ﻧﺴﺎﺥﺘﻪ و ﻣﺼﻤﻢ ﻧﺒﺎﺵﺪ آﻪ ﭘﺎیﺶ را ﺥﺎرج از ﺁن
ﻧﮕﺬارد ،ﻃﺒﻌًﺎ ﮔﺮایﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ رﻓﺎﻗﺖ هﺎﺋﯽ ﺥﻮاهﺪ داﺵﺖ آﻪ ﺑﺮای او و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ او ﻣﺰر
ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺸﺎوران ﺑﺎیﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت ﺥﻮد را ﺑﺎ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺁﺵﻨﺎ ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
یﻜﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺹﻠﯽ ﻣﺤﻞ آﺎر ،راﺑﻄﻪ هﺎیﯽ اﺱﺖ آﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺥﻮد دارﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از
ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﺵﺨﺼﯽ و یﺎ اﺟﺘﻤﺎﺋﯽ از ﺁن رواﺑﻂ را ﺥﻮاهﺎﻧﻨﺪ .ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت
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ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺁﺵﻨﺎ ﻧﻤﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،و ﺑﻄﻮر داﺋﻢ از ﺥﻮد ﺣﺮاﺱﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ ،اﻣﻜﺎن ایﺠﺎد رواﺑﻂ ﺥﻄﺮ
ﻧﺎك هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد.
اول ﺕﻴﻤﻮﺕﺎوس 5
":2و زﻧﺎن ﺱﺎﻝﺨﻮردﻩ را هﻤﭽﻮن ﻣﺎدران ،و زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ را هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺥﻮاهﺮان ﺥﻮیﺶ ،در آﻤﺎل
ﭘﺎآﯽ".
هﻤﭽﮕﻮﻧﻪ راﻩ ﺱﺎﻝﻢ دیﮕﺮی ﺟﺰ ﺁﻧﭽﻪ در آﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻴﺒﺎﺵﺪ .ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﻣﻘﺪار
ﺕﻮﺟﻬﯽ آﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺤﻞ آﺎر اﺑﺮاز ﻣﻴﮕﺮدد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺱﯽ ﻗﺮار ﺑﺪهﻨﺪ؛ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت دیﺪﻩ ﺵﺪﻩ آﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ را ﺕﺸﻜﻴﻞ دادﻩ اﺱﺖ.
ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ هﺎی ﺵﻐﻠﯽ ،ﺕﻴﻢ هﺎی ﻓﻮﺕﺒﺎل ،و ﻏﻴﺮﻩ ،هﻤﻪ را ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺱﯽ ﻗﺮار داد ﺕﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﻮذهﺎیﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺁﺵﻜﺎر ﺑﮕﺮدﻧﺪ .ﺑﺠﺎی ﺁن ﺑﺎیﺪ ﺕﺸﻮیﻖ ﺑﺸﻮﻧﺪ آﻪ
ﺕﻤﺎس و رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎ آﻠﻴﺴﺎ و اﻓﺮاد ﺁن را ﺟﺎیﮕﺰیﻦ رواﺑﻂ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻨﻤﺎیﻨﺪ .ﺕﻴﻢ هﺎی ﻓﻮﺕﺒﺎل و
ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی دﺱﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ آﻠﻴﺴﺎ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺱﻮدﻣﻨﺪ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .ﻋﻤﺪﺕﺎً ،آﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮع
ورزش و ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی دیﮕﺮ آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ اهﻤﻴﺖ دارد ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻜﺎن ایﺠﺎد رواﺑﻂ ﻧﺰدیﻚ و ﻗﻮی آﻪ
ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺹﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد اهﻤﻴﺖ دارد .ﺵﺮآﺖ هﺎیﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ آﺎرﻣﻨﺪان ﺥﻮد را ﺕﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
ﻣﻴﺪهﻨﺪ ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ ﺵﺎیﺴﺘﮕﯽ ﺕﺮﻓﻴﻊ ﻣﻘﺎم را دارﻧﺪ .اﻣﻜﺎن دارد ﺵﺮآﺖ از او ﺑﺨﻮاهﺪ آﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺵﺮآﺖ را ﺑﺎﻻﺕﺮ از ﻣﺼﻠﺤﺖ زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﮕﺬارد .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺒﺎیﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﺹﺮاری را
ﻗﺒﻮل آﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ رﺿﺎیﺖ ﻣﺤﻞ آﺎر ﺥﻮد را ﺑﺪون ﭘﺎیﻤﺎل ﻧﻤﻮدن اوﻝﻮیﺖ هﺎی آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ
دﺱﺖ ﺁورد ،ﺑﺎیﺪ در رﺕﺒ ﺥﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ یﺎ ﺟﻮیﺎی آﺎر در ﻣﺤﻞ دیﮕﺮی ﺑﺸﻮد ﺕﺎ ﭼﻨﻴﻦ در ﺥﻮاﺱﺖ هﺎیﯽ
از او ﻧﺸﻮد.

چﺸﻢ و هﻤﭽﺸﻤﯽ
ﭼﻨﺪ ﺱﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دیﺪن آﺎﺥﯽ آﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زن و ﺵﻮهﺮ ﻣﺘﻤﻮﻝﯽ ﺑﻮد ﺵﺪم .ایﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺰل
ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ آﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﺁرزوی زﻧﺪﮔﯽ در ﺁن را دارﻧﺪ ،و در ایﻦ راﻩ ﺥﻮد و
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ .اﻝﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺱﺖ آﻪ هﻤﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ داﺵﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ آﺎﺥﯽ
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ هﻤﻪ ﺁرزوی ﺁن را ﻧﻴﺰ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺥﺎﻧﻪ و ﺱﺎﺥﺘﻤﺎن هﺎی دیﮕﺮی ﻧﻴﺰ
هﺴﺖ آﻪ اﻣﻜﺎن دﺱﺘﺮﺱﯽ ﺑﻪ ﺁن وﺟﻮد دارد .وﻗﺘﯽ ﺥﻮاﺱﺖ هﺎی ﻣﺎ زیﺎد اﺱﺖ ،در راﻩ ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن
ﻻ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻴﺴﺎزیﻢ .ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺥﻮاﺱﺖ هﺎی داوﻃﻠﺒﺎن
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ ﺑﻄﻮر اﺵﺘﺒﺎﻩ "ﻧﻴﺎز" ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ( ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺱﯽ ﻧﻤﺎیﺪ .ﺵﺎیﺪ ﻻزم
ﻣﺸﺎورت را )آﻪ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺑﺎﺵﺪ آﻪ ایﺸﺎن درك آﻨﻨﺪ ،آﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺱﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺱﺘﺤﻜﺎم ازدواج ﺥﻮد دﺱﺖ از ﭼﺸﻢ و هﻤﭽﺸﻤﯽ ﺑﺎ
ﺱﺎیﺮیﻦ ﺑﺮدارﻧﺪ.
در ایﻦ ﻓﺼﻞ از آﺘﺎب و ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ از ﺁن ،ﺕﻤﺮآﺰ ﺹﺤﺒﺖ هﺎیﻢ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذهﺎیﯽ ﺑﻮد آﻪ رواﺑﻂ ﺵﺨﺼﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻴﺂورﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﻴﻦ رواﺑﻄﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻧﻔﻮذ هﺎیﯽ را ﺑﺮ اﺵﺨﺎص ایﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،و
داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت را ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺵﻨﺎ آﺮد .آﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺕﺎ ﺑﺤﺎل ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺪیﺪﻩ ایﻢ ،و ﺵﺎیﺪ
دیﮕﺮ هﻢ ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ ،آﻪ ﻧﻔﻮذ زیﺎدی را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻣﺎ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ .ایﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد هﻤﺮاﻩ ﻧﻔﻮذی آﻪ
دارﻧﺪ را ،در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻗﺮار ﺥﻮاهﻢ داد.
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ﺕﻜﻠﻴﻒ
ایﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ آﻪ در ﺥﺎﻧ

ﻧﻘﺸﻪ ای را ﺑﺮای زوﺟﯽ ﺟﺪیﺪ ﻃﺮح آﻨﻴﺪ ،آﻪ در ﺁن راﺑﻄ
دیﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
واﻝﺪیﻨﯽ ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺥﻮد را راﺿﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺸﻢ و هﻤﭽﺸﻤﯽ ،ﺁن اﺱﺒﺎب
ﺑﺎزی را آﻪ ﺑﭽﻪ هﺎی ﺱﺮوﺕﻤﻨﺪ دارﻧﺪ ،را داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ .ﻃﺮح ﺁن را ﺵﺮح دهﻴﺪ.

ﻓﺼﻞ دوازدهﻢ
ﻧﻔﻮذ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در دﻧﺒﺎﻝ ﻣﻄﺎﻝﻌ ﺥﻮد ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻔﻮذ هﺎیﯽ آﻪ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،از ﻧﻔﻮذ هﺎیﯽ
آﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ رﺱﻴﺪﮔﯽ آﺮد .اﺙﺮی آﻪ ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮذهﺎ
ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ دارﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ .ﺕﺎ ﺑﺤﺎل از ﺕﺮآﻴﺒﺎت ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻮﺟﻮد در زن و ﺵﻮهﺮ و اﺙﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ آﻪ ﺑﺮ ازدواﺟﺸﺎن دارد ،و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺵﺖ هﺎی ﻏﻠﻄﯽ آﻪ هﺮ یﻚ دارﻧﺪ و اﺙﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ازدواج ،و ﻧﻔﻮذهﺎیﯽ آﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺎﻣﻴﻞ و یﺎ ﻣﺤﻞ آﺎر ﺑﺮ ازدواج وارد ﻣﻴﺸﻮد ﺹﺤﺒﺖ آﺮدﻩ ام .ﺣﺎل
ﻣﻴﭙﺮدازم ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ رایﺞ در اﺟﺘﻤﺎع و ﺕﻮاﻧﺎیﯽ ایﺠﺎد ﺹﺪﻣ ﺁن ﺑﺮ ازدواج.
ﺕﻮﺟﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﻪ ﺥﻮدی ﺥﻮد ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺙﺮ زیﺎن ﺑﺎری را ﺑﺮ ازدواج داﺵﺘﻪ
ﺑﺎﺵﺪ ،ﻣﮕﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ رﺿﺎیﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ .ﺁﻧﭽﻪ اﺙﺮ واردﻩ ﺑﺮ ازدواج را ﻣﺜﺒﺖ و یﺎ
ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ ،واآﻨﺸﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺁن زوج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر هﺎی ﻧﺎﺵﯽ از ﺁن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ .ﻓﺮهﻨﮓ
ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ازدواج زوﺟﯽ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺥﻮد ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺵﺪن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ وﺱﻮﺱﻪ و ﺕﺤﺮیﻜﺎﺕﯽ اﺱﺖ
آﻪ از ﺁن ﺱﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد .اﻣﻜﺎن دارد اﻧﺴﺎن در ایﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺵﺪ وﻝﯽ از ﺁن ایﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﺒﺎﺵﺪ.
یﻮﺣﻨﺎ 15
":19اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺕﻌﺎق داﺵﺘﻴﺪ ،دﻧﻴﺎ ﺵﻤﺎ را ﭼﻮن آﺴﺎن ﺥﻮد دوﺱﺖ ﻣﯽ داﺵﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺕﻌﻠﻖ
ﻧﺪاریﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺵﻤﺎ را از دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰیﺪﻩ ام ،دﻧﻴﺎ از ﺵﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارد".
ﺣﺎل آﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ایﻦ اﺹﻞ ﻣﻬﻢ ﺵﺪیﻢ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذهﺎی اﺟﺘﻤﺎع آﻪ اﻣﻜﺎن ایﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را در
ازدواج دارﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازیﻢ.

ﺽﻌﻒ آﻠﻴﺴﺎ
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ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﺵﻤﺎ ﺿﻌﻒ آﻠﻴﺴﺎ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ .دﻝﻴﻞ ﺁن اﺱﺖ آﻪ آﻠﻴﺴﺎ
ﺑﻘﺪری ﺿﻌﻴﻒ ﮔﺸﺘﻪ آﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺁن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻗﺒﻮل ﺑﺪاریﻢ .اﺙﺮی آﻪ آﻠﻴﺴﺎ در
ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺱﺖ .در ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی ﺁن ،آﻠﻴﺴﺎ ﭼﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺵﻜﺴﺖ ﻧﻔﻮذهﺎی
اﺟﺘﻤﺎع را ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻴﺴﺎزد .ﺕﺎ ایﻦ ﺣﺪ ،ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ آﻪ آﻠﻴﺴﺎ ﺥﻮد ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
اﮔﺮ وﻇﻴﻔ ﻣﺎ ﺑﻮد آﻪ ﺕﺎریﺦ آﻠﻴﺴﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را در دو ده ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺑﻨﻮیﺴﻴﻢ ،ﻻزم داﺵﺘﻴﻢ آﻪ ﺑﻪ دو
ﺟﻬﺖ ﭘﺮ اهﻤﻴﺖ ﺕﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ:
 .1ﺑﺮآﺎت ﺥﺪاوﻧﺪ در ﻧﺠﺎت دادن ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،و اﻓﺰایﺶ آﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻠﻴﺴﺎ هﺎی ﭘﻴ ُﺮو آﻼم ﺥﺪا؛
 .2اﻝﺘﻘﺎط ﮔﺮایﯽ آﻠﻴﺴﺎ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﻇﺎهﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاﻣﯽ را در ﭼﺸﻤﺎن دﻧﻴﺎ ایﺠﺎد
ﻧﻤﺎیﺪ.
ایﻦ اﻝﺘﻘﺎط ﮔﺮایﯽ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺥﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎوریﻦ آﻠﻴﺴﺎ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁن را در ﻣﺪارس ﻣﺴﻴﺤﯽ ،در
ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی هﺎی ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،در ﺥﻂ ﻣﺶ آﺎر ﺕﺮﺟﻤﻪ ،و ﻧﺤﻮ ﻣﺪیﺮیﺖ آﻠﻴﺴﺎ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ ﺕﻌﺪاد آﻠﻴﺴﺎ هﺎ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ و دارایﯽ زیﺎدی ﻧﺴﻴﺐ ﺁن ﺵﺪﻩ ،ﺿﻌﻒ
آﻠﻴﺴﺎ در ﺟﺎی ﺥﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﻜﺎر و ارزش هﺎ و رﺱﻮم و ﻃﺮیﻖ "ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ"
ایﻦ دﻧﻴﺎ را در ﺥﻮد ﺟﺎی دادﻩ اﺱﺖ .آﻠﻴﺴﺎ ﺁن ﻗﺪرت ﻻزﻣﯽ را آﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺱﺎس اﻧﺴﺎن ﮔﺮایﯽ را از
ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺵﺘﻪ ،و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ آﻪ اﺱﺘﻮار ﺑﺮ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎیﺪ را از دﺱﺖ دادﻩ اﺱﺖ .وﺿﻊ
ﺑﻘﺪری ﺥﺮاب ﺵﺪﻩ آﻪ در ﺑﻌﻀﯽ آﻠﻴﺴﺎ هﺎ ،اﺵﺨﺎﺹﯽ را آﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺁن
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎیﻨﺪ را ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻴﻨﺎﻣﻨﺪ.
ﻧﺘﻴﺤﺘﺎً ،در ﺁن ﺁﺱﻴﺒﯽ آﻪ ویﮋﮔﯽ هﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ آﺎﻧﻮن ازدواج وارد ﺱﺎﺥﺘﻪ ،آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻴﺰ ﺱﻬﻤﯽ را
دارد .ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺥﻄﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎی آﻔﺮ ﺁﻣﻴﺰی اﺱﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ هﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ اﺱﺘﺘﺎر
ﺵﺪﻩ ،و ﺑﺪون اﻃﻼع دﺱﺘﻔﺮوﺵﺎن و یﺎ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺁن ،ﺑﻪ ﺥﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان ﺥﺪا دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ ﻧﻴﺖ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺁﺱﻴﺐ زیﺎدی را ﻣﻴﺮﺱﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن آﻠﻴﺴﺎ رهﺒﺮان و اﻋﻀﺎی ﺥﻮد را
ﺕﺪارك کﺎﻓﯽ ﻧﺪادﻩ ﺕﺎ ﺥﻮب و ﺑﺪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﺎﻓﯽ ﺕﺸﺨﻴﺺ دهﻨﺪ.

ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ و ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌ ﻣﺎ را ﻣﻴﺘﻮان "ﺟﺎﻣﻌ ﺁوارﻩ" ﻧﺎم ﮔﺬارد .هﺮ ﺱﺎل ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﺣﺎل ﺣﺮآﺖ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،و
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺹﺪ دور دﺱﺖ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺎﺵﻨﺎس ﺱﻔﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪ ایﻦ اﻓﺮاد را ﺕﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻴﺪهﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری ﻣﺤﻞ زادﮔﺎﻩ و ﺵﻨﺎﺥﺘﻪ ﺵﺪ ﺥﻮد را ﭘﺸﺖ ﺱﺮ ﮔﺬاﺵﺘﻪ و ﺑﻪ آﺸﻮر هﺎی دور دﺱﺖ
آﻮچ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
در ایﻦ ﺟﺎﻣﻌ "ﺁوارﻩ" ،اﻧﮕﻴﺰ زیﺎدی ﺑﻪ ﮔ ُﻢ ﻧﺎﻣﯽ وﺟﻮد دارد ،و ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﮔ ُﻢ ﻧﺎﻣﻨﺪ دﭼﺎر
وﺱﻮﺱ ﺱﻬﻞ اﻧﮕﺎری و وﻇﻴﻔﻪ ﻧﺸﻨﺎﺱﯽ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .آﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺎر ﻧﻴﻚ ﺕﺸﻮیﻖ ﻧﻤﺎیﺪ ،یﺎ
از ﺑﺪی ﺑﺎز ﺑﺪارد ،در ﺣﺎﻝﯽ آﻪ دور و ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ را ﺵﺮارت اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩ و ﺱﻌﯽ در ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺁوردن ﺁﻧﻬﺎ
را دارد.
ﻣﻨﻈﻮر ﺥﺪا ایﻦ ﻧﺒﻮد آﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﯽ ﮔ ُﻢ ﻧﺎم و ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺎﺵﻴﻢ .او از ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ آﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌ
ایﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎﺵﻴﻢ و از ﺕﺪریﺲ و ﻣﻮﻋﻈﻪ هﺎی آﻼم ﺥﺪا ﺑﻬﺮﻩ ﺑﮕﻴﺮیﻢ .ایﻤﺎﻧﺪاران در راهﯽ آﻪ در
ﭘﻴﺶ دارﻧﺪ ،اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺕﺸﻮیﻖ و ﻧﻈﺎرت و ﺱﺮﭘﺮﺱﺘﯽ رهﺒﺮان آﻠﻴﺴﺎ را دارﻧﺪ ،آﻪ در ﺹﻮرت ﻻزم
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ﺵﺎﻣﻞ ﻣﺮهﻢ اﻧﻀﺒﺎط آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮد .ﺥﺪا ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ آﻪ ﻣﺎ در ایﻦ دﻧﻴﺎ ﻏﺮیﺐ و اﺟﻨﺒﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد،
و ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﺕﺪاردآﯽ را داد.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،زوج هﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺬری را ﻧﺪارﻧﺪ آﻪ ﺕﺤﻂ ﻧﻔﻮذهﺎی دﻧﻴﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﺕﻘﺮیﺒًﺎ هﺮ ﺟﺎیﯽ آﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،آﻤﻚ و ﺕﺸﻮیﻖ ﻻزم در اﺥﺘﻴﺎرﺵﺎن هﺴﺖ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن دارای اﻣﺘﻴﺎزی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﯽ ایﻤﺎﻧﺎن هﺴﺘﻨﺪ ،و ﺁن ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺕﻘﺮیﺒًﺎ هﺮ ﺟﺎیﯽ آﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺥﺎﻧﻮادﻩ ای را در ﺁﻧﺠﺎ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ زوج هﺎی هﺴﺘﻨﺪ آﻪ از ایﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻝﻮط ،ﭼﺎدر ﺥﻮد را ﺑﺮ درواز ﺱُﺪوم
ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻓﺮازﻧﺪ ،ﭼﻮن دﻧﺒﺎل ﺱﺮزﻣﻴﻦ ﺱﻴﺮاب ﺵﺪ وادی ار ُدن ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .دﻧﺒﺎل راﺣﺘﯽ ﺥﻮد هﺴﺘﻨﺪ ،و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ و درﺁﻣﺪ هﺎی زیﺎد را ﻗﺒﻮل ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺮرﺱﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ آﻠﻴﺴﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ
در ﺁﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد یﺎ ﻧﻪ .ﺑﻪ ایﻦ ﺹﻮرت وارد ﺱُﺪوم ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻝﻮط ﺟﺎن ﺥﻮد را روزاﻧﻪ
ﺁزار ﻣﻴﺪهﻨﺪ ،و ﻧﻬﺎیﺘًﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﻴﺪهﻨﺪ.
ﻼ ﻣﻄﻤﻌﻦ ﺑﺎﺵﺪ آﻪ آﻠﻴﺴﺎی ﺥﻮﺑﯽ ﺑﺮای او و
هﻴﭻ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﯽ ﺱﻔﺮ آﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﻗﺒ ً
ﺥﺎﻧﻮاد او در ﺁﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد .ﻗﺪرت هﺎی دﻧﻴﻮی ﺑﻴﺶ از ﺁﻧﻨﺪ آﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺕﻨﻬﺎیﯽ ﺕﺤﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ
را ﺑﮑﻨﻴﻢ ،و ﺑﻪ ایﻦ ﺥﺎﻃﺮ ﺥﺪاوﻧﺪ آﻠﻴﺴﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاهﻢ ﺱﺎﺥﺖ .ایﻦ ﻧﻴﺎز ﺥﻮد را ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﻪ ﺱﺎدﮔﯽ
ﻣﺮﺥﺺ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ،و ﺕﺪارآﯽ را آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ دیﺪﻩ را ﻧﺎدیﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮیﻢ.
ﻻ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ آﻪ دﻝﻴﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ،دوری ﺁﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻊ
ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻼ ﮔﻔﺘﻢ ،درﺱﺖ اﺱﺖ آﻪ آﻠﻴﺴﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ و ﺵﺎیﺪ ﺟﻨﺲ
ایﻤﺎﻧﺪاران اﺱﺖ .هﻤﺎﻧﻄﻮری آﻪ ﻗﺒ ً
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را اراﻋﻪ ﻣﻴﺪهﺪ ،وﻝﯽ در ﻣﻴﺎن هﺮ ﮔﺮوهﯽ از ایﻤﺎﻧﺪاران واﻗﻌﯽ ﻣﻴﺘﻮان اﻓﺮادی را یﺎﻓﺖ
آﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد و ﺥﺎﻧﻮاد ﺥﻮد را ﺑﻬﺘﺮ و ﻗﻮی ﺕﺮ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﺁن زوﺟﯽ آﻪ ﺥﻮد را از آﻠﻴﺴﺎ
ﺑﻪ دور ﻣﻴﻜﻨﺪ ،از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادی ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ .ایﻦ ﮔﺮوﻩ وﻓﺎدار ﻣﺮآﺰی ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮور زﻣﺎن روح ﺕﺎزﻩ و ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺪیﺪی را ﺑﺮای ﺕﻤﺎم آﻠﻴﺴﺎ ایﺠﺎد ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ،ﻋﺬر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝﯽ
ﺑﺮای دوری از آﻠﻴﺴﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺨﺸﯽ از آﺎر ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ زن و ﺵﻮهﺮان را
ﺕﺸﻮیﻖ ﻧﻤﺎیﺪ آﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ راﺱﺘﯽ ایﻤﺎن ﺑﻪ آﻼم ﺥﺪا دارﻧﺪ.

رﺱﺎﻧﻪ هﺎی
اﮔﺮ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ای در اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ آﻪ ﺑﺮ هﻤ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن دﺱﺖ اﻧﺪازی آﻨﺪ و دایﻤًﺎ
در ﺣﺎل ﺱﺘﻴﺰ ﺑﺎ ایﺸﺎن ﺑﺎﺵﺪ ،ﺁن از ﻃﺮیﻖ رﺱﺎﻧﻪ هﺎی ﺥﺒﺮی و ﺕﻔﺮیﺤﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .ﺑﻪ هﺮ ﺟﺎیﯽ آﻪ یﻚ
ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﻨﮕﺮد ،ﺑﺮ اﻋﻼﻧﺎت آﻮﭼﻪ و ﺥﻴﺎﺑﺎن هﺎ ،ﻣﺠﻠﻪ هﺎ ،در رادیﻮ و ﺕﻠﻮیﺰیﻮن ،در روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ و
آﺘﺎب هﺎ ،او از هﻤﻪ ﺟﺎ هﺪف ﺑﻤﺒﺎران ارزﺵﻬﺎ و ﻃﺮز ﻓﻜﺮ هﺎ و ﻃﺮیﻖ هﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ آﻪ
ﺥﻼف آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ .ﺑﺮای او ﮔﺮیﺰی از ایﻦ یﻮرﺵﯽ آﻪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺱﺎت و روان او ﺁوردﻩ ﺵﺪﻩ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺮای ایﻤﺎﻧﺪاران ﭼﻨﻴﻦ واﻗﻌﻴﺖ هﺎ را روﺵﻦ آﻨﺪ .یﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺕﻠﻮیﺰیﻮن
ﺹﺮﻓًﺎ یﻚ ﻓﺮﺁورد ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺕﺒﻠﻴﻐﯽ اﺱﺖ آﻪ ﻋﻤﺪًا ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺟﺬاﺑﯽ ﺕﻬﻴﻪ ﺵﺪﻩ ﺕﺎ دیﺪﮔﺎهﯽ
را ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺴﺎزد .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎیﺪ هﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺎل ارزیﺎﺑﯽ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ در اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻣﻴﮕﺬرد ﺑﺎﺵﻨﺪ.
ایﻦ ﺥﻮد آﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺱﺖ و اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﻴﺪهﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺱﺎیﺮ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺕﻮﺟﻪ و ﺑﯽ ﺑﺎك ﺑﺎﺵﻨﺪ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
هﻮﺵﻴﺎر ،ﺕﻨﻬﺎ آﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﻓﺮﺱﺎیﺶ اﻋﺘﻘﺎدات راﺱﺦ ﺥﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺕﺒﻠﻴﻐﺎت
ﻧﺎروا ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .یﻜﯽ دیﮕﺮ از وﻇﺎیﻒ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت را ﺑﺎ ایﻦ ﻧﻜﺎت
ﻣﻬﻢ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ).(1
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اﮔﺜﺮ زن و ﺵﻮهﺮان ﻣﺴﻴﺤﯽ در ﺥﺼﻮص ایﻦ ﻣﻮارد ﺑﻄﻮر داﺋﻢ هﺸﻴﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .هﻤ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ
دﻧﻴﺎ در اﺥﺘﻴﺎرﺵﺎن ﻣﻴﮕﺬارد را ﺑﺪون ارزیﺎﺑﯽ ﺁن ﺟﺬب ﺥﻮد ﻣﻴﻨﻤﺎیﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
هﺎی ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﻴﺰ ،از ﻃﺮیﻖ ﻣﺠﻠ ﺑﺎﻧﻮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺕﻠﻮیﺰیﻮن هﺪف زﻧﺎن ﺥﺎﻧﻪ دار اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد.
اﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ آﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺕﻠﻮیﺰیﻮن ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ داﺱﺘﺎن هﺎیﯽ آﻪ ﺑﺼﻮرت ﺱﺮیﺎل ﺕﻬﻴﻪ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ،
اﺙﺮی ﺑﺮ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ و ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ اﺵﺨﺎﺹﯽ آﻪ روزاﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻧﺪارد ،اﺵﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰرﮔﯽ
ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ .آﺸﻴﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺕﻌﺮیﻒ ﻣﻴﻜﺮد آﻪ در ﺟﻠﺴ دﻋﺎ ،ﺥﺎﻧﻤﯽ ﺕﻐﺎﺿﺎی دﻋﺎ ﺑﺮای ﺵﺨﺼﯽ را
ﻧﻤﻮد ،آﻪ ﺑﻌﺪًا ﻣﻌﻤﻠﻮم ﺵﺪ آﻪ او ﻓﻘﻂ یﻚ ﺵﺨﺼﻴﺖ ﺱﺎﺥﺘﮕﯽ ﺱﺮیﺎل ﺕﻠﻮیﺰیﻮن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ایﻦ زن ﺑﻘﺪری
ﺵﻴﻔﺘ ﺁن ﺵﺨﺺ )ﻧﻘﺶ( در ﻧﻤﺎیﺸﻨﺎﻣﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ ﺁن را ﺑﺎ ﺵﺨﺺ واﻗﻌﯽ اﺵﺘﺒﺎﻩ آﺮدﻩ ﺑﻮد.
هﺮ ﭼﻨﺪ آﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻄﻮر آﺎﻣﻞ از ﺣﻤﻠ رﺱﺎﻧﻪ هﺎی ﮔﺮوهﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ،اﻣﺎ دو آﺎر را
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻜﻨﻴﻢ:
 .1ﺕﻤﺎس ﺥﻮد را ﺑﺎ ﺁن آﻢ آﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﺁن ﻣﻌﻨﯽ آﻪ ﻣﺠﻠﻪ و ﻓﻴﻠﻢ و آﺘﺎب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی
ﺕﻠﻮیﺰیﻮﻧﯽ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ را ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻴﺪهﻨﺪ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
 .2ﺁن ﻧﻔﻮذهﺎیﯽ را آﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ آﻨﺘﺮل آﻨﻴﻢ را ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ آﺮدﻩ و ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﺣﺎل
ارزیﺎﺑﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺵﻴﻢ ).(2
ﻝﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد آﻪ ﺑﻪ ﺕﻔﺼﻴﻞ ﺹﺤﺒﺖ از ﺥﺼﻮﺹﻴﺎﺕﯽ آﻪ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺑﺎ ﺥﻮاﺱﺖ ﺥﺪا اﺱﺖ و در رﺱﺎﻧﻪ
هﺎی ﮔﺮوهﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺕﺄآﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺸﻮم ،ﭼﻮن ﺕﺼﻮر ﻣﻴﻜﻨﻢ آﻪ ﺥﻮد ﺑﻪ ﻗﺪر آﺎﻓﯽ واﺿﺢ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
ﺕﻤﺠﻴﺪ از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺥﺎرج از ازدواج ،درﺥﺸﺎن ﺱﺎزی ﺥﺸﻮﻧﺖ ،ﺕﺤﻘﻴﺮ زیﺮآﺎﻧ آﻠﻴﺴﺎ و اﺣﻤﻖ
و ﺱﺎدﻩ ﺟﻠﻮﻩ دادن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ،ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺁن ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ درﺟ ﻧﻔﻮذی آﻪ رﺱﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ازدواج زن و ﺵﻮهﺮان دارﻧﺪ ﺁﺵﻨﺎ
ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺁیﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻝﻔﺎﻇﯽ ﺥﻴﺎﻧﺖ ﺑﺎر ﺱﺎزﻣﺎن ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺥﺎﻧﻮادﻩ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺱﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ آﺮدﻩ
اﻧﺪ)(٣؟
ﺑﺎ ﻋﻘﺎیﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد آﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻨﺪ آﻪ زﻧﺎن ﺣﻖ ﺑﻨﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای را ﺑﺮای ﺥﻮد دارﻧﺪ،
و زن ﺑﺎیﺪ ﺵﺨﺼﻴﺖ ﺥﻮدش را در ازدواج ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎیﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ هﺴﺘﻨﺪ؟ ﺕﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﻮذهﺎیﯽ
ﺑﺮ ازدواج دﺱﺖ درازی آﺮدﻩ اﻧﺪ و اﺙﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ؟
ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت آﺎﻓﯽ در ﺥﺼﻮص ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻧﺠﺎم آﺎر راهﻨﻤﺎیﯽ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺵﻮد .در
ﺹﻮرت آﺸﻒ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذی آﻪ رﺱﺎﻧﻪ هﺎ ایﺠﺎد آﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﺵﺎیﺪ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ
آﻼم ﺥﺪا ﺑﺮ ﺥﻼف ﻓﺮهﻨﮓ ﮔﻔﺘﻪ را ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪهﺪ ﺕﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺟﺬب آﺮدﻩ اﻧﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺵﺎیﺪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را از دیﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺥﺎﺹﯽ از ﺕﻠﻮیﺰیﻮن ﺑﺎز ﺑﺪارد ،و ﺑﺠﺎی ﺁن
ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻣﻄﺎﻝﻌ آﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﻨﺎ ﺑﺴﺎزد .در ﻧﻬﺎیﺖ ،ایﺸﺎن را ﺑﺎیﺪ ﺑﻴﺂﻣﻮزد آﻪ هﻮﺵﻴﺎر ﺑﺎﺵﻨﺪ و
هﺮ ﭼﻪ آﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺵﻨﻮﻧﺪ را در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ ،و ﺥﺼﻮﺹًﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁﮔﻬﯽ
هﺎی ﺕﺠﺎرﺕﯽ.
ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﺁﻧﭽﻪ رﺱﺎﻧﻪ هﺎی ﺥﺒﺮی اﺑﺮاز ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ ارزیﺎﺑﯽ آﺮد ،و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺵﺪ ﻋﻘﺎیﺪ و
ارزﺵﻬﺎی ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺵﺨﺺ ﺥﺒﺮﻧﮕﺎر و یﺎ ﺱﺎزﻣﺎن ﺥﺒﺮﮔﺬاری ،اﺙﺮ ﺥﻮد را ﺥﻮاهﺪ ﮔﺬاﺵﺖ .در
ﺥﻼﺹﻪ ،ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﺑﮕﻮیﻢ ایﻦ اﺱﺖ؛ رﺱﺎﻧﻪ هﺎی ﮔﺮوهﯽ ﻧﻔﻮذ ﻋﻈﻴﻤﯽ را دارﻧﺪ ،و ﻧﺎدیﺪﻩ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد.
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ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻝﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در ﺑﺎر رﺱﺎﻧﻪ هﺎی ﮔﺮوهﯽ ﮔﻔﺘﻪ ام را در ایﻨﺠﺎ ﺕﻜﺮار ﻧﻤﺎیﻢ ،ﭼﻮن ﺕﻤﺎﻣًﺎ
ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ در ﻣﺪارس ﺁﻣﻮزش ﻣﻴﺪهﻨﺪ ﺹﺪق ﻣﻴﻜﻨﺪ .اﻣﺎ ایﻦ را ﺑﺎیﺪ اﺿﺎﻓﻪ آﻨﻢ آﻪ در ﻣﺪارس ﺕﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻴﺪهﻨﺪ آﻪ ﺥﺪا در واﻗﻊ ﻋﻀﻮ ﺣﻴﺎﺕﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺪون او
ادارﻩ آﺮد .ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﺥﺪا ﻓﻘﻂ دو یﺎ ﺱﻪ ﺱﺎﻋﺖ در هﻔﺘﻪ ﻣﻮرد ﺕﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد!
اﺵﻜﺎل زیﺎدی در ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ در ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش
"ﻣﺴﻴﺤﯽ" در کﺸﻮر ﺁﻣﺮیﮑﺎ رواج یﺎﻓﺘﻪ اﺱﺖ .ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺱﻴﻌﯽ اﺱﺖ آﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮان در ایﻦ ﻓﺼﻞ
ﻣﺤﺪود در ﺑﺎر ﺁن ﺹﺤﺒﺖ آﻨﻢ .در آﺘﺎب  ، Back to the Blackboardدر ﺑﺎر دﺱﺖ اﻧﺪازی اﻧﺴﺎن
ﻼ ﻣﺴﻴﺤﯽ را ﻧﻴﺰ ﻋﺮﺿﻪ آﺮدﻩ ام).(4
ﮔﺮایﺎن ﺑﺮﺕﻌﻠﻴﻢ و ﺕﺮﺑﻴﺖ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺹﺤﺒﺖ آﺮدﻩ ام و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﺎﻣ ً
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در ﺁن آﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ ام را در ایﻨﺠﺎ ﺕﻜﺮار ﻧﻤﺎیﻢ ،ﻓﻘﻂ آﺎﻓﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺑﮕﻮیﻢ،
ﻣﺴﺌﻠ ﻋﻤﺪ ﻣﺪارس ﻣﺴﻴﺤﯽ در ﺁن اﺱﺖ آﻪ ُﻣﺪل هﺎی ﺕﻌﻠﻴﻢ و ﺕﺮﺑﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﯽ را ﺑﺮداﺵﺘﻪ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﻇﺎهﺮ ﻣﺴﻴﺤﯽ دادﻩ اﻧﺪ ،و ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺁن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺕﻌﻠﻴﻢ و ﺕﺮﺑﻴﺖ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﺠﺎز ﺵﻤﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا در ﺕﻀﺎد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ را ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪ.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ آﺎری را آﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﺵﺎﮔﺮداﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﺼﻮر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻴﺤﯽ
ﻗﻀﻴ یﻚ روز در هﻔﺘﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﺴﻴﺖ ،و اﺹﻮل ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ در ایﻦ دﻧﻴﺎ راﺑﻄﻪ ای را ﺑﺎ هﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺵﺨﺺ ﺥﺮدﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺱﺘﺎیﺶ اﺱﺖ ،و دریﺎﻓﺖ ﻧﻤﺮات ﻋﺎﻝﯽ هﺪف زﻧﺪﮔﯽ اﺱﺖ و ﻣﻘﺼﻮد
از ﺕﺤﺼﻴﻼت ﺹﺮﻓًﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺵﺨﺼﯽ اﺱﺖ.
ایﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﻜﺎر دﻧﻴﻮی در ﻣﻐﺰ زوج هﺎی ﺟﻮان ﻧَﺸﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ
و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻣﺴﻴﺤﯽ .ﺕﻌﻠﻴﻤﺎﺕﯽ را آﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت دوازدﻩ ﺱﺎل در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دریﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ،
یﻘﻴﻨًﺎ ﺕﺄﺙﻴﺮ ﺥﻮد را ﺥﻮاهﺪ ﮔﺬاﺵﺖ .ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ،ﺕﻌﻠﻴﻤﺎت ﺿﺪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ زیﺎدی را ﻻزم ﺥﻮاهﻨﺪ داﺵﺖ ﺕﺎ
ﺕﺄﺙﻴﺮ زیﺎن ﺑﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﻮزﺵﯽ را از زﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺥﺎرج ﻧﻤﺎیﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﻮذهﺎیﯽ آﻪ ﺑﺮ ازدواج وارد ﻣﻴﺸﻮد ،ﺟﺎی ﺕﻌﺠﺐ اﺱﺖ آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ازدواج هﺎ ﭘﺎی ﺑﺮ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ .ﻣﺸﺎوران ازدواج آﺎر ﺱﺎدﻩ ای را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺕﻜﻠﻴﻒ
در ﻣﻮرد ﺁﻧﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان آﻠﻴﺴﺎ را از ﻧﻔﻮذ ارزش هﺎی آﻔﺮ ﺁﻣﻴﺰ ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺥﺒﺮ آﺮد،
ﻓﻜﺮ آﻨﻴﺪ و ﺁﻣﺎد ﺱﺨﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺁن در آﻼس ﺑﺎﺵﻴﺪ.
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یﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺁﻣﻮزﺵﯽ ﺑﺮای ﺕﻌﻠﻴﻢ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت ایﺠﺎد ﻧﻤﺎیﻴﺪ ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذهﺎی ُﻣﻀﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﺮ ازدواج ﺥﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﺱﻨﺞ ،ارزیﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺁﻣﻮزﺵﯽ ﺥﻮد ،ﻃﺮیﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
آﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎیﻴﺪ.

) (1ﻋﺒﺎرت "ﺑﻴﺪار ﺑﺎﺵﻴﺪ و دﻋﺎ آﻨﻴﺪ" )ﻣﺘﯽ  41 :26و ﻣﺮﻗﺲ  (38 :14ﺑﻪ ﻃﻮر ﺕﺤﺖ اﻝﻔﻈﯽ یﻌﻨﯽ
هﺸﻴﺎر و در دﻋﺎ ﺑﺎﺵﻴﺪ.
) (2ﻣﺠﺪدًا ﺑﻪ زیﺮ ﻧﻮیﺲ ﺵﻤﺎر ) (1رﺟﻮع ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
) (3ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻤﻚ ﺑﻪ زن و ﺵﻮهﺮان ﺑﺎﺵﺪ ﺕﺎ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺙﺮی آﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ
ازدواﺟﺸﺎن دارد ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،و ﻃﺮیﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا را ﭘﻴﺶ ﭘﺎی ایﺸﺎن ﻗﺮار ﺑﺪهﺪ.
) (4آﺘﺎب  Back to the Blackboardﺕﺎ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ایﻦ آﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺱﯽ ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺱﻴﺰدهﻢ
چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮیﯽ را ﺷﻨﺎﺱﺎیﯽ کﺮد

ﺱﺆال آﺮدن از داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت
ﻣﻦ در ایﻦ آﺘﺎب ﺕﺄآﻴﺪ ﺑﺮ ﺁن داﺵﺘﻪ ام آﻪ ﺱﺆال آﺮدن در ﺥﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ و ﻋﻠﻞ ایﺠﺎد
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر واﺟﺐ اﺱﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﯽ آﺘﺐ راهﻨﻤﺎی ﻣﺸﺎوریﻦ آﻠﻴﺴﺎ ﻏﻴﺮ از ﺁن را ﺕﻮﺹﻴﻪ
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﺱﺆال آﺮدن ﺱﺎدﻩ ،از ﺑﻬﺘﺮیﻦ راﻩ آﺸﻒ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
اﻝﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎری زن و ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد ﻧﻤﻴﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠ ایﺸﺎن ﭼﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ایﻦ ﺥﺎﻃﺮ اﺱﺖ آﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ
زیﺎدی را ﺹﺮف آﺮدﻩ ام ﺕﺎ ﺵﻤﺎ را ﺑﺎ ﻋﻠﻞ اﺹﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺁﺵﻨﺎ آﻨﻢ ،ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﭘﻴﺪا آﺮدیﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺱﺆاﻻت ﺑﺨﺼﻮص را ﺑﻜﻨﻴﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل" :ﻧﻔﻮذی آﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدران ﺵﻤﺎ ﺑﺮ ازدواج ﺵﻤﺎ داﺵﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻩ؟" ،و یﺎ "ﻧﻔﻮذی آﻪ ﻣﺤﻞ آﺎر ﺵﻤﺎ ﺑﺮ ازدواج ﺵﻤﺎ
داﺵﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻩ؟" ،و ﻏﻴﺮﻩ .از ﺁﻧﺠﺎیﯽ آﻪ ﺱﺆال آﺮدن ﻃﺮیﻖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮی اﺱﺖ در آﺎر ﺟﻤﻊ
ﺁوری اﻃﻼﻋﺎت ،راﻩ هﺎی دیﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ آﻪ در ﺟﻮار ﺁن اﻣﺎ ﺟﺪا از ﺁن ،ﻣﻴﺘﻮان از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
اﺱﺘﻔﺎدﻩ کﺮد.
ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺱﯽ راﻩ هﺎی دیﮕﺮ ،ﺑﮕﺬاریﺪ اول ﺕﺄآﻴﺪ ﻧﻤﺎیﻢ آﻪ در ﺟﻠﺴﺎت راهﻨﻤﺎیﯽ ازدواج ،زن و
ﺵﻮهﺮ هﺮ دو ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ هﻢ ﺣﻀﻮر داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ .ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺁن کﻪ آﻼم ﺥﺪا ﺱﺨﻦ ﭼﻴﻨﯽ و ﺑﺪ ﮔﻮیﯽ
ﭘﺸﺖ ﺱﺮ آﺴﯽ را ﻣﻨﻊ آﺮدﻩ ،و در ﺟﻠﺴﺎت ﺕﻚ ﻧﻔﺮی اﻣﻜﺎن ایﺠﺎد ﺁن را ﺑﺎر هﺎ دیﺪﻩ ایﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﺎور
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آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از یﻜﯽ از ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت آﺎﻓﯽ را ﺑﺪﺱﺖ ﺁورد ،ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ دیﮕﺮی ﻧﻴﺰ در ﺁﻧﺠﺎ
ﺑﺎﺵﺪ ﺕﺎ ﮔﻮاﻩ ﺹﻼﺣﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺪهﺪ ،و یﺎ آﻤﺒﻮد ﺁﻧﺮا ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎیﺪ.
اﻣﺜﺎل 18
":17هﺮ آﻪ در دﻋﻮی ﺥﻮد اول ﺁیﺪ ﺹﺎدق ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺮیﻔﺶ ﻣﯽ ﺁیﺪ و او را ﻣﯽ ﺁزﻣﺎیﺪ".
اﻧﮕﻴﺰ ﻗﻮیﺘﺮی از ﺁی ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر هﺮ دو ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﺟﻠﺴﺎت ﺟﻤﻊ ﺁوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻓﻜﺮ
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮﺱﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺱﯽ راﻩ هﺎی دیﮕﺮ ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن اﻃﻼﻋﺎت ،ﻻزم اﺱﺖ ﺑﮕﻮیﻢ آﻪ
ﺑﺮای اﻓﺸﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﺕﺮ از ﺁﻧﭽﻪ زن و ﺵﻮهﺮان ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﻃﺮیﻖ ﻣﻮﺵﻜﺎﻓﺎﻧ ﺟﻤﻊ ﺁوری
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،زوﺟﯽ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ داﺵﺘﻦ ﻣﺸﻜﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ادب ﻓﺮزﻧﺪﺵﺎن ﺑﻪ
ﺟﻠﺴ راهﻨﻤﺎیﯽ ﻣﻴﺂیﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺥﻮدﺵﺎن ﺑﻪ درﺱﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺮدﻩ اﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﻜﺎن دارد آﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻻ در ﻣﻮاردی آﻪ ادب ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﻞ
زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻧﻴﺰ در ﺥﻔﯽ وﺟﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،و ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻧﺸﺪﻩ ﻣﻴﺎن زن و ﺵﻮهﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺱﺖ ،ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ )ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ ارﺕﺒﺎﻃﺎت( ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﻴﺂیﻨﺪ.
در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎورت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدی ﻧﻴﺴﺖ آﻪ یﻚ یﺎ هﺮ دو ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج ﺑﻄﻮر ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺁرزوی ﺁﺵﻜﺎر
ﺵﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺵﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ دیﺪﻩ ﺵﺪﻩ آﻪ ﭘﺲ از روﺵﻦ ﺵﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﺣﻞ ﺵﺪن ﺁﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ اﻋﺘﺮاف کﺮدﻩ اﻧﺪ .وﻝﯽ از ﺁﻧﺠﺎیﯽ آﻪ ﻣﻴﺘﺮﺱﻨﺪ اﺵﺎرﻩ ﺑﻪ ﺁن آﻨﻨﺪ،
وﻇﻴﻔ ﻣﺸﺎور اﺱﺖ آﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯽ ﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎیﺪ ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ در ﻣﻮاردی آﻪ ﭘﺎی ﻓﺮزﻧﺪان در
ﻣﻴﺎن اﺱﺖ .اﻝﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را ﺥﻮد درﺱﺖ آﻨﺪ در ﺟﺎیﯽ آﻪ در
واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﻴﺴﺖ .وﻝﯽ ﺑﺎیﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺁن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را آﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎیﺪ ،و در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی
اﺱﺖ آﻪ ﻃﺮیﻖ ﻣﻮﺵﻜﺎﻓﺎﻧ ﺟﻤﻊ ﺁوری اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.

راﻩ هﺎی دیﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺁوری اﻃﻼﻋﺎت
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻃﺮیﻖ ﺱﺆال آﺮدن ﺱﺎدﻩ ،ﻣﻴﺘﻮان از زن و ﺵﻮهﺮ ﺥﻮاﺱﺖ ﺕﺎ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺑﺮای هﺮ آﺪام
ﻣﺸﻜﻞ ایﺠﺎد آﺮدﻩ را ﺑﺮ روی آﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮیﺴﻨﺪ .ﻓﺮﻗﯽ آﻪ ایﻦ ﻃﺮیﻖ ﺑﺎ ﺱﺆال آﺮدن در ﺟﻠﺴﺎت
راهﻨﻤﺎیﯽ دارد ایﻦ اﺱﺖ آﻪ در ﺟﻠﺴ ﻣﺸﺎورت ،ﺁﻧﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺹﻠﻪ ﺟﻮاب را ﺑﺪهﻨﺪ.
ﺑﻄﻮری آﻪ ﺑﺪور از هﻴﺠﺎن و اﺣﺴﺎﺱﺎﺕﯽ آﻪ در ﺟﻠﺴ ﻣﺸﺎورت ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد ،ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﺁراﻣﺶ و ﻓﺮﺿًﺎ ﺑﻤﺪت یﻚ هﻔﺘﻪ ،ﺕﻤﺎم ﻣﻮاردی را آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ایﺠﺎد ﻣﺴﺌﻠﻪ در ازدواﺟﺸﺎن ﺵﺪﻩ را
ﻻ ایﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ آﺸﻒ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺰ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ.
ﺑﻨﻮیﺴﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻃﺮیﻖ ﺹﺤﺒﺖ آﺮدن زن و ﺵﻮهﺮ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ در ﺟﻠﺴ راهﻨﻤﺎیﯽ ﻧﻴﺰ ،ﻣﻮﺿﻮع هﺎی زیﺎدی را
اﻓﺸﺎ ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ .ﺑﺮ اﺱﺎس ﺕﺠﺮﺑ ﺵﺨﺼﯽ ،ﻣﻦ در ﻓﻜﺮ ﺥﻮدم ﺣﺮف هﺎی ﻧﺎﮔﻮار و ﺱﺘﻴﺰﮔﺮای ﻃﺮﻓﻴﻦ
را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ،ﺕﺎ ﺕﺼﻮری ﺕﻘﺮیﺒﯽ از ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺵﺨﺺ ﺙﺎﻝﺜﯽ در ﻣﻴﺎن ایﺸﺎن
ﻣﻴﮕﺬرد ،را ﺑﺪﺱﺖ ﺑﻴﺂورم .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ ﺕﺼﻮری ﺕﻘﺮیﺒﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ایﻦ ﻃﺮیﻖ در ﺑﺴﻴﺎری از
ﻣﻮارد واﻗﻌﻴﺖ را اﺙﺒﺎت ﻧﻤﻮدﻩ اﺱﺖ.
ﺑﻪ ویﮋﻩ ،ﺑﻪ ﻝﺤﻦ ﺹﺤﺒﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﺕﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ .ﺣﺘﯽ ﺟﻤﻠﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺑﻠﻪ ﻋﺰیﺰم" را ﻣﻴﺘﻮان
ﺑﺼﻮرت ﺕﻨﺪ و آﻮﺑﻨﺪﻩ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ روی آﺎﻏﺬ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮف هﺎیﯽ ﻣﻼیﻢ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺱﻨﺪ،
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وﻝﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺥﺼﻢ و ﺱﻮزﻧﺪﻩ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺕﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﺟﮕﺮ ﺱﻮز ﺕﺮیﻦ و ﺑﯽ رهﻢ
ﺕﺮیﻦ ﺣﺮف هﺎ ﺑﮕﺮدﻧﺪ.
در اداﻣ ﻣﻄﺎﻝﻌ ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮف هﺎیﯽ آﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ،ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ آﻼم
ﺥﺪا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ "ﺱﺨﻦ ﺑﺪ" ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ .ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻠﻤﺎت ﻓﻘﻂ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ "رآﻴﻚ" ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻠﻤﺎﺕﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ اﻧﺴﺎن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
اﻓﺴﺴﻴﺎن 4
":29دهﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ هﻴﭻ ﺱﺨﻦ ﺑﺪ ﮔﺸﻮدﻩ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺘﺎرﺕﺎن ﺑﻪ ﺕﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی دیﮕﺮان ﺑﻪ آﺎر ﺁیﺪ و
ﻧﻴﺎزی را ﺑﺮﺁوردﻩ ،ﺵﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﻓﻴﺾ رﺱﺎﻧﺪ".
ﺑﺮ ﺥﻼف ﺣﺮف هﺎی ﺱﻮدﻣﻨﺪی آﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻨﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﺣﺮف هﺎی "ﺑﺪ" )ﻧﻜﻮهﺶ ،ﻧﺎﺱﺘﻮدﻩ( ،اﻧﺴﺎن
را از ﭘﺎ در ﻣﻴﺂورﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ زن و ﺵﻮهﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮف هﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺵﻮﺥﯽ و در ﻏﺎﻝﺐ
ﻝﻄﻴﻔﻪ ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ .یﻚ راهﻨﻤﺎی هﻮﺵﻴﺎر اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﺑﺒﺮد آﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ در ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ،
دﻧﺒﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮف هﺎیﯽ را ﻧﻴﺰ ﺥﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از دو یﺎ ﺱﻪ ﺑﺎر آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮف هﺎیﯽ را ﺵﻨﻴﺪ،
ﺑﺎیﺪ از ایﺸﺎن ﺱﺆال آﻨﺪ آﻪ ﺁیﺎ ﺑﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮف هﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ هﺴﺘﻨﺪ یﺎ ﺥﻴﺮ.
ﺑﻌﻀﯽ اﺵﺨﺎص در اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺵﺨﺺ ﺙﺎﻝﺚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺕﻜﻴﻪ ﮔﺎﻩ ،ﻣﻬﺎرت زیﺎدی را دارﻧﺪ .در وﻗﺘﯽ
آﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺱﻴﺪﻩ اﻧﺪ ،راهﻨﻤﺎ را ﻋﺎﻣﻞ ﺵﻜﺴﺖ ایﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ
ﺑﻴﻨﻨﺪ .ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ ﺑﻪ وﺱﻮﺱ ﺟﺎﻧﺐ داری دﭼﺎر ﻧﺸﻮیﺪ .ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎﻧﺐ داری ﺑﻪ ایﻦ ﺹﻮرت
ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد :ﺵﻮهﺮ ﻣﻴﭙﺮﺱﺪ "آﺸﻴﺶ ،ﺵﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ  .........ﭼﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ؟" ﺱﺆاﻝﯽ ﺑﯽ ﺁزار و
ﺑﯽ زیﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺱﺪ ،و آﺸﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮ ﺥﻮد را ﻣﻴﮕﻮیﺪ .ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺵﻮهﺮ ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﻋﺰیﺰم ﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ
آﻪ آﺸﻴﺶ هﻢ دﻗﻴﻘًﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ" .ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﻜﻪ آﺸﻴﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺮیﺎن ﺑﺸﻮد ،در ﺥﺪﻣﺖ یﻜﯽ از
ﻃﺮﻓﻴﻦ ازدواج و ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ دیﮕﺮی در ﺁﻣﺪﻩ اﺱﺖ.
اﮔﺮ آﻮﭼﻜﺘﺮیﻦ اﻣﻜﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ آﻪ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻃﺮف دیﮕﺮ ﻣﻮرد اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ،ﺕﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺮ ﺥﻮدش را ﺑﺎیﺪ در ﺥﻮد ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺪارد .ﺑﻬﺘﺮ
ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺱﺆال آﻨﺪ" ،ﻧﻈﺮ ﻣﻦ را راﺟﻊ ﺑﻪ  ..........ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﺪ؟"
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺱﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺵﺪﻩ ﻣﺘﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ" :ﺁیﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﻨﻴﺪ آﻪ  ..........ﺹﺤﺖ
دارد؟" ایﻦ ﺱﺆال هﻤﭽﻮن دیﻠﻤﯽ اﺱﺖ ﻝﻔﻈﯽ ،آﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺵﻤﺎ ﺱﺎﺥﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ﺑﺠﺎی ﺁﻧﻜﻪ
ُدم ﺑﻪ ﺕﻠﻪ ﺑﺪهﻴﺪ ،ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺱﺆاﻻﺕﯽ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎیﻴﺪ ،هﻤﭽﻨﺎن آﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﻴﻨﻤﻮد .اﻝﺒﺘﻪ ﺱﺆاﻻت
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺒﻮد:
یﻮﺣﻨﺎ 2
":25و ﻧﻴﺎزی ﻧﺪاﺵﺖ آﺴﯽ در ﺑﺎر
اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺴﺖ".

اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰی ﺑﻪ او ﺑﮕﻮیﺪ ،زیﺮا ﺥﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ در درون

ﺱﺆال ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮای ﻣﺠﺎب ﺱﺎﺥﺘﻦ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺎ ﺱﺆاﻻت ﺑﺎردار ﺥﻮد ،ﻗﺼﺪ ﺵﺮارات را
داﺵﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﻮاﻇﺐ هﺴﺘﻴﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﺵﺨﺺ زﺑﺮدﺱﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺵﻤﺎ را ﺟﻠﺐ آﻨﺪ ﺕﺎ ﺑﺮ
ﺵﺮیﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺂورد .ﻣﺄیﻮس ﻧﮕﺮدیﺪ ،ﭼﻮن هﻨﻮز اﻣﻜﺎن ﺟﺒﺮان ﺥﺮاﺑﻜﺎری را داریﺪ.
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺕﻮﺟﻪ را ﻣﺠﺪدًا ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﺑﻪ ﺟﺎیﯽ ﻧﻤﺎیﻴﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺕﻌﻠﻖ دارد" :ﺑﻠﻪ ،ایﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺱﺖ ،وﻝﯽ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪر اهﻤﻴﺖ ﻧﺪارد در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ای آﻪ از ﺁن ﺑﺮدیﺪ .ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ
ﻋﻠﻴﻪ  .......اﺱﺘﻔﺎدﻩ آﺮدیﺪ .ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎیﺪ روﺵﻦ ﺑﺸﻮد ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت دیﮕﺮی آﻪ
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ﻣﻴﺎن ﺵﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺱﺖ ﺹﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎیﻴﻢ" .ﺑﻪ ایﻦ ﺹﻮرت ﺑﺎ ﺕﻤﺮآﺰ ﺑﺮ ﺱﺆ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺹﺤﺒﺖ هﺎی
ﺵﻤﺎ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻴﺪ آﻪ ﻣﻮﺿﻮع هﺎی ﻣﻬﻢ ﺕﺮی هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ازدواج ﺁﻧﻬﺎ را در ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ اﻧﺪاﺥﺘﻪ
اﻧﺪ ،و ﻣﺸﻜﻞ ﺹﺮﻓًﺎ ﺁن ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻧﻈﺮ آﺪام یﻚ از ایﺸﺎن ﺑﺮ آﺮﺱﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺱﺖ.
راﻩ دیﮕﺮ آﺸﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ،ﺵﻨﺎﺥﺖ ﺕﻐﻴﻴﺮات ﺵﮕﺮﻓﯽ اﺱﺖ آﻪ در زن و یﺎ ﺵﻮهﺮ ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ
اﺱﺖ .ﺁیﺎ زن و ﺵﻮهﺮ ﺑﻪ ﺕﺎزﮔﯽ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻋﺎدی ﻇﺎهﺮ یﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﺮﺕﺐ و ﺱﺮ ﺑﻪ هﻮا را ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ
اﻧﺪ؟ ایﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺁﺵﻜﺎر ﻧﺸﺎﻧ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ در ازدواج ﺑﺎﺵﺪ .یﻜﯽ از ﻃﺮﻓﻴﻦ دارد
ﻻ اهﻤﻴﺖ ﺑﻪ او ﻧﻤﻴﺪهﺪ.
دیﮕﺮی را ادب ﻣﻴﻜﻨﺪ ،یﺎ اﺹﻮ ً
ﻣﺮد و زﻧﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎی آﻮﺵﺶ ﺥﻮد را ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺕﺎ ﻇﺎهﺮ ﺥﻮﺑﯽ را ﺟﻠﻮﻩ دهﻨﺪ .از ﺕﻤﺎم وﺱﺎیﻞ
و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻇﺎهﺮی اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،و ﻏﺎﻝﺒًﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺱﺎﺥﺘﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕﺸﺎن در ایﻦ راﻩ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ
هﻤﻜﺎری ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ زوﺟﯽ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روی ﺕﻐﻴﻴﺮات ﻇﺎهﺮی آﻪ دارﻧﺪ ﺣﺴﺎب آﻨﻴﺪ .اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﻐﻴﻴﺮاﺕﯽ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﺮدیﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻗﻮی از وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
ﺑﯽ ﺕﻔﺎوﺕﯽ زوﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ دیﮕﺮی ،ﻧﺸﺎﻧ دیﮕﺮی از وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ایﻦ ﺑﯽ ﺕﻔﺎوﺕﯽ
ﻻ از ﺟﺎﻧﺐ یﻜﯽ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ایﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد .ﺕﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد آﻪ ﭼﻨﻴﻦ
یﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ "ﺥﺼﻢ" ،ﻣﻌﻤﻮ ً
رﻓﺘﺎری ﺑﺎ اﻝﺘﻤﺎس و دﺱﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺵﺪن ﻃﺮف دیﮕﺮ روﺑﺮو ﻣﻴﺸﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ایﻦ ﻃﺮیﻖ او ﺱﻌﯽ
ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻋﺎﻃﻔ دیﮕﺮی را ﺑﻪ ﺥﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎیﺪ .ﺱﻌﯽ و آﻮﺵﺶ در ایﻦ راﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درازا ﺑﻜﺸﺪ.
ﻼ آﻮﺵﺶ ﺑﯽ اﻧﺪاز ﻃﺮف دیﮕﺮ در ﺟﻠﺐ ﻋﺎﻃﻔ او ،هﺮ
ﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻮدن یﻜﯽ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ،و ﻣﺘﻘﺎﺑ ً
دو ﻧﺸﺎﻧ وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
ﺑﺮ ﺣﺮف هﺎی ﺥﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری آﺮدن ،ﻧﺸﺎﻧ دیﮕﺮی اﺱﺖ از وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ .زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﯽ را
ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ آﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺱﺮ ﭼﻴﺰ هﺎی آﻮﭼﻜﯽ ﺑﻄﻮر دایﻢ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﭼﻮن و ﭼﺮا هﺎی
ﻣﻀﺤﻚ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺕﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ" :ﺥﻴﺮ ،ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎل ﭼﻨﺪ ﺱﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺁﻗﺎ ،هﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ
ﮔﺬﺵﺘﻪ اﺕﻔﺎق اﻓﺘﺎد" .اﻝﺒﺘﻪ اﮔﺮ واﻗﻌًﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﻴﻜﺮد آﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪ ﺱﺎل یﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ اﺕﻔﺎق اﻓﺘﺎد،
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﯽ اﺵﻜﺎل ﻧﺪاﺵﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺹﺤﺒﺖ از ﺵﺮح دادن و ﺑﻪ ﺕﻔﺼﻴﻞ ﺟﺰﻋﻴﺎﺕﯽ ﻣﻴﻜﻨﻢ آﻪ ﺕﺎ
ﺁﺥﺮیﻦ ﻝﺤﻈﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ایﻦ ﻧﻜﺘﻪ آﻪ یﻜﯽ از ﻇﺮﻓﻴﻦ دایﻤًﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺱﺖ
آﻪ ﺣﺮﻓﺶ درﺱﺖ اﺱﺖ ،ﺕﻮﺟﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ .در وﻗﺘﯽ آﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﺱﻌﯽ ﺑﺮ ﺁن دارد آﻪ ﺣﺮف ﺥﻮد را
در ﺹﺪر ﻗﺮار ﺑﺪهﺪ ،اوﻝﻮیﺖ هﺎی ازدواج ﺑﻬﻢ ﺥﻮردﻩ اﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ دیﮕﺮی آﻪ هﻤﺮدیﻒ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠ ﻗﺒﻠﯽ اﺱﺖ ،ﻧﻖ زدن و ﺱﻤﺎﺟﺖ اﺱﺖ .ﺵﺨﺺ ﻧﻖ زن آﺴﯽ
اﺱﺖ آﻪ از زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﻧﺎراﺿﯽ اﺱﺖ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻜﻪ او آﺎری را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻩ ،یﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺁن را
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻩ ،یﺎ ﺑﻪ ﺥﻮﺑﯽ ﺁن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻩ اﺱﺖ .ﺱﻤﺎﺟﺖ در هﺮ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎﻧ وﺟﻮد روﺣﻴ ﻧﻖ
زدن اﺱﺖ ،و ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺕﻮﺟﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ آﻪ وﺟﻮد ﺁن ﻣﺸﻜﻼت زیﺎدی را ایﺠﺎد ﺥﻮاهﺪ
ﺱﺎﺥﺖ.
ﺁزردﮔﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧ وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،اﻝﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر دایﻢ دیﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﻧﻖ زدن ﻓﺸﺎر را
ایﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺁزردﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎیﯽ ﭼﻮن ﺁﻩ آﺸﻴﺪن و اﻓﺴﻮس ﺥﻮردن ،ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻧﻖ زدن ﻓﺸﺎر
را ﺑﻪ درون اﻧﺒﺎﺵﺘﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﺣﺮف هﺎیﯽ آﻪ زدﻩ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ایﻦ ﺵﻜﻞ اﺱﺖ" :ﻣﻦ ﺕﺎ ﺥﺮﺥﺮﻩ از دﺱﺖ ﺕﻮ
آﺸﻴﺪﻩ ام" ،یﺎ "ﺥﻮب ﻣﻌﻠﻮم اﺱﺖ آﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ هﺎ ﻣﺸﻜﻞ داریﻢ ،اﮔﺮ ﺥﺎﻧﻢ ﻣﻴﮕﺬاﺵﺖ ﺑﭽﻪ هﺎ را ادب
آﻨﻢ ،دیﮕﺮ آﺎر آﻪ ﺑﻪ ایﻨﺠﺎ ﻧﻤﻴﻜﺸﻴﺪ".
ﻼ ﮔﻔﺘﻢ ،ازدواج از ﻃﺮیﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺕﺤﺖ ﺁزﻣﺎیﺶ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .وﻗﺘﯽ آﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮری آﻪ ﻗﺒ ً
ﻣﻴﺨﻮاهﻴﺪ از وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﮕﺮدیﺪ ،از ﺥﻮد ﺑﭙﺮﺱﻴﺪ زوج هﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻝﯽ و
ﻣﺸﻜﻼﺕﺸﺎن را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﻧﺸﺎن ﺣﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﻜﻠﯽ روﺑﺮو ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﺁیﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁن
ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﻣﻴﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ یﺎ از یﻜﺪیﮕﺮ ﺱﻮا ﺵﺪﻩ و هﻤﺪیﮕﺮ را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ؟ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اﻝﻌﻤﻞ هﺎی
ﺕﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ایﻦ ﺱﺆاﻻت ﻧﻴﺰ ﺑﻜﻨﻴﺪ .هﻤ ازدواج هﺎ دیﺮ یﺎ زود ﻣﺸﻜﻼت ﺥﻮد را ﺥﻮاهﻨﺪ داﺵﺖ،
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وﻝﯽ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕﺸﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻼم ﺥﺪا رﻓﺘﺎر آﺮدﻩ اﻧﺪ یﺎ ﺁن را
ﻧﺎدیﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺬاﺵﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺕﺒﺪیﻞ ﺑﺸﻮد .هﺮ ﮔﻨﺎﻩ آﺎری دیﺮ یﺎ زود از ﺵﺮیﻚ
زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد ﺁزردﻩ ﻣﻴﮕﺮدد .ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ .ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮح اﺱﺖ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺁیﺎ ﻣﺴﺌﻠ
ﺁزردﮔﯽ از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺣﻞ ﮔﺮدیﺪﻩ یﺎ ﻧﻪ؟ ﻧﺘﻴﺠﺘ ًﺎ دﻧﺒﺎل ﻋﻜﺲ اﻝﻌﻤﻞ و رﻓﺘﺎری آﻪ ﮔﻬﮕﺎهﯽ از
ﺥﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ ﻧﺒﺎﺵﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﻧﺒﺎل ﺕﺮآﻴﺒﺎت داﺋﻤﯽ رﻓﺘﺎرهﺎ ﺑﺎﺵﻴﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺕﺎآﺘﻴﻚ "دیﻠﻤﯽ" ﻣﻮاﺟﻪ
ﺵﺪیﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻖ زدن ،و ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﺑﯽ ﻣﻮرد و ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ،از ﺥﻮد ﺑﭙﺮﺱﻴﺪ" :ﺁیﺎ ﺁن ﺑﺨﺸﯽ
از یﻚ ﺕﺮآﻴﺐ ﮔﻨﺎﻩ اﺱﺖ یﺎ ﻧﻪ؟ ﺁیﺎ آﺮارًا اﺕﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ یﺎ ﻧﻪ؟ ایﻦ هﺎ اﺱﺖ آﻪ دﻧﺒﺎﻝﺶ ﻣﻴﺒﺎﺵﻴﺪ.
دوﺑﺎرﻩ یﺎدﺁور ﻣﻴﺸﻮم آﻪ ﺵﻤﺎ ﻧﻤﻴﺨﻮاهﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را ﭘﻴﺪا آﻨﻴﺪ آﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ اﺱﺖ آﻪ
ﺑﺎیﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﮔﻬﮕﺎهﯽ ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺑﺎ ﺕﻮﺑﻪ و ﺑﺨﺸﺶ ﺣﻞ
ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ و ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺪام و دﻧﺒﺎﻝﻪ دار ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ و ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺕﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪهﻴﺪ.

ﺱﺆاﻻت دیﮕﺮی آﻪ ﺑﺎیﺪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁن آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ازدواج را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ آﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺱﺆاﻻت زیﺮ ﺕﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ:
ﺁیﺎ زوج ﺕﻮاﻧﺎیﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺱﺎدﻩ را دارﻧﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ ﺑﺮ ﺱﺮ ﺑﺎز ﮔﺬاﺵﺘﻦ درب ﺥﻤﻴﺮ دﻧﺪان
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،و یﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﭼﺮا هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﭘﺲ از اﺕﻤﺎم آﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺥﻮد ﮔﺬاردﻩ ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ؛ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﮔﻤﺎن ﺑﺒﺮیﺪ آﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ از ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ دیﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﯽ،
راﺑﻄ ایﺸﺎن ﺑﻘﺪری ﺑﺪ ﺵﺪﻩ آﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﻤﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺱﺎد ﺥﻮد را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮ دارﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺥﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻓﺮﻋﯽ اﺱﺖ و اﻣﻜﺎن دارد در ﻣﻮرد هﺮ ﭼﻴﺰ دیﮕﺮی ﺑﺎ هﻢ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از هﺮ
ﭼﻴﺰ ،ﻧﻮع ارﺕﺒﺎط ﻣﻴﺎن ایﺸﺎن اﺱﺖ آﻪ ﺑﺎیﺪ ﺕﻐﻴﻴﺮ آﻨﺪ .زن و ﺵﻮهﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﻣﻮاردی آﻪ ﺑﺎ ﺁن
درﮔﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻨﻮان آﻨﻨﺪ ،وﻝﯽ ﺵﻤﺎ ﺑﺎیﺪ ﺱﺘﻴﺰ ﺟﻮیﯽ را اول از ﻃﺮیﻖ آﻼم
ﺥﺪا از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداریﺪ ،ﺕﺎ ﻣﺎهﻴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ دیﮕﺮ ﻧﻴﺰ روﺵﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﺵﺨﺎﺹﯽ آﻪ یﻜﺪیﮕﺮ را ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ
ﺥﻔﻪ آﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﻜﻼت ﺱﺎدﻩ را از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺣﻞ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﺑﻪ ایﻦ ﺥﺎﻃﺮ اﺱﺖ آﻪ ﺵﻤﺎ
ﺑﺎیﺪ اول ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﭙﺮدازیﺪ و ﻃﺎﻝﺐ ﺕﻮﺑﻪ و ﻣﺼﺎﻝﺤﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ.
ﻻ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﺵﻜﺎﻻت دیﮕﺮی اﺱﺖ
ﺁیﺎ ﺁن زوج ﻣﺸﻜﻞ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ؟ ﻣﻌﻤﻮ ً
آﻪ ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺁﻧﭽﻪ در ﺵﺒﺎﻧﮕﺎﻩ در ﺕﺨﺖ ﺥﻮاب رخ ﻣﻴﺪهﺪ ،ﺑﺎزﺕﺎب ﺁﻧﭽﻪ در روز ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺱﺘﻪ
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﻧﻤﻴﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺵﺖ آﻪ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪ روز را ﺑﻪ ﺕﺨﺖ ﺥﻮاب ﺑﺮدﻩ ،و ﺥﻮش ﻧﻴﺰ
ﻻ اﺵﻜﺎل را در ﺟﺎی
ﮔﺬراﻧﺪ .ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ،وﻗﺘﯽ زوﺟﯽ از راﺑﻄ ﺟﻨﺴﯽ ﺥﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮ ً
دیﮕﺮی ﻣﻴﺘﻮان یﺎﻓﺖ .در ﻣﻮارد ﺥﺎﺹﯽ آﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﯽ در ﻣﻴﺎن اﺱﺖ ،یﺎ راﻩ و روش رواﺑﻂ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺱﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺱﺖ ،وﻝﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺂیﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺟﺎی دیﮕﺮی ﺟﻮیﺎ ﺵﻮیﺪ ،و ﺁﻧﺠﺎ اﺱﺖ آﻪ ﺑﺮای ایﺸﺎن ﻓﺎیﺪﻩ ﺥﻮاهﺪ داﺵﺖ.
ﺁیﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺱﺖ؟ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی زوج ﺑﺎ هﻢ یﻜﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﻜﻼت ایﺠﺎد
ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ .ایﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﭼﻨﻴﻦ هﺴﺘﻨﺪ:
 .1ﺑﺮﻧﺎﻣ زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد را ﭼﻨﺎن ﺕﺮﺕﻴﺐ دادﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای آﻪ ﺑﺎ هﻢ
دارﻧﺪ ،ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﺕﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ.
 .2ﺥﻮد را ﺑﺎ وﻇﺎیﻒ زیﺎدی ﻣﺸﻐﻮل آﺮدﻩ اﻧﺪ و وﻗﺖ ﺑﺮای یﻜﺪیﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺱﺖ آﻪ در ﺹﻮرت اداﻣﻪ داﺵﺘﻦ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ زیﺎدی را ایﺠﺎد ﻣﻴﺴﺎزد.
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ﺑﻪ هﺮ ﺹﻮرت ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻧ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻘﺪری زیﺎد اﺱﺖ آﻪ وﻗﺖ ﺑﺮای یﻜﺪیﮕﺮ ﻧﻤﻴﮕﺬارد ،اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
آﻤﻚ ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﮔﻮﺵﻪ ﮔﻴﺮی ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﺘﯽ در ﺥﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬیﺮ اﺱﺖ .ﺵﻮهﺮ دﻧﺒﺎل
آﺎری در ﮔﺎراژ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،و زن ﻣﺸﻐﻮل ﺥﻮاﻧﺪن آﺘﺎب در اﻃﺎق ﺥﻮاب .راﻩ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺕﻮﺑ هﺮ دو
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ آﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮی و ﺥﻮد ﺥﻮاهﯽ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﺑﻬﺘﺮ از وﻗﺖ روزاﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ.
ﺱﺆال ﺥﻮﺑﯽ آﻪ در ﺟﺮیﺎن ﺟﻠﺴ راهﻨﻤﺎیﯽ ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻨﻮان آﺮد ایﻦ اﺱﺖ :ﺁیﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ هﺴﺖ آﻪ
ﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺁن ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﺹﺤﺒﺖ آﺮدﻩ ﺑﺎﺵﻴﺪ و ﻧﻜﺮدﻩ ایﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺕﺮس ،رﻧﺠﻴﺪﻩ ﮔﯽ ،ﺥﺸﻢ ،و یﺎ ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺕﯽ ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ .دﻝﻴﻞ هﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺵﺪ ،اﻣﺘﻨﺎع از ﺵﺮاآﺖ آﺎﻣﻞ در
اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،زﻣﻴﻨ ﺥﻮﺑﯽ اﺱﺖ ﺑﺮای ایﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت
زﻧﺎﺵﻮیﯽ.
اﻓﺴﺴﻴﺎن 4
":25ﭘﺲ ،از دروغ روی ﺑﺮﺕﺎﻓﺘﻪ ،هﺮ یﻚ ﺑﺎ هﻤﺴﺎی
اﻋﻀﺎی یﻜﺪیﮕﺮیﻢ".

ﺥﻮد ،ﺱﺨﻦ ﺑﻪ راﺱﺘﯽ ﮔﻮیﻴﺪ ،ﭼﺮا آﻪ ﻣﺎ هﻤﻪ،

ﺱﺆال دیﮕﺮی آﻪ اﻓﺸﺎ آﻨﻨﺪ ﺥﻮﺑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻩ ایﻦ اﺱﺖ" :زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد را ﻇﺮف ﺵﺶ
ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺵﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺕﻌﺮیﻒ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ؛ در ﺣﺎل رﺵﺪ ،ﺙﺎﺑﺖ ،و یﺎ در ﺱﺮازیﺮی؟" ﭘﺎﺱﺦ ﺑﻪ ایﻦ ﺱﺆال
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺵﻮد ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ وﻗﺘﯽ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺥﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﺟﻮاب "رﺵﺪ" از ﺟﺎﻧﺐ
ﺵﻮهﺮ و "ﺱﺮازیﺮی" از ﺟﺎﻧﺐ زن ،ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﺸﻜﻞ ارﺕﺒﺎﻃﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ.
ﭼﻮن ﻻزم اﺱﺖ آﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ را هﺮ ﭼﻪ زودﺕﺮ ﺣﻞ ﻧﻤﻮد ،آﺸﻴﺶ و ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ زوج
هﺎ را ﺕﺸﻮیﻖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ آﻪ هﺮ ﭼﻪ زودﺕﺮ ﺟﻮیﺎی آﻤﻚ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻓﻮریﺖ راهﻨﻤﺎیﯽ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺑﺮاز ﻧﻤﻮد:
"وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ یﺎ ﻣﺸﻜﻠﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺂیﺪ آﻪ ﺥﻮد ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺣﻞ آﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ آﻠﻴﺴﺎ رﺟﻮع
ﻧﻤﺎیﻴﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﻴﺪ آﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺁﻧﻘﺪر ﺥﺮاب ﺑﺸﻮﻧﺪ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ
ﺥﺼﻢ و دﺵﻤﻨﯽ ﭘﻴﺪا آﻨﻴﺪ .هﺮ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮیﺪ آﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﯽ درﻣﺎﻧﺪﻩ
ایﺪ و ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺁن را دریﺎﺑﻴﺪ ،ﺑﻪ آﻠﻴﺴﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺒﺮیﺪ .وﻗﺘﯽ ﮔﺮداب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺵﻤﺎ را ﻓﺮو
ﻣﻴﺒﺮد ،ﻓﺮیﺎد ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﻧﮕﺬاریﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﺶ از یﻚ ﺱﺮ از اﻧﮕﺸﺖ ﺵﻤﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﺎﻧﺪﻩ و
ﺑﺪﺱﺖ آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺮﺱﺪ ﺕﺎ ﺵﻤﺎ را ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺸﻨﺪ .ﺁﻧﻮﻗﺖ آﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺕﺮ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد".

ﺕﻜﻠﻴﻒ
یﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ آﻪ ﺥﻮد از ﺁن ﺥﺒﺮ داریﺪ ،و یﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺵﻤﺎ ﻣﻴﺂیﺪ را روی آﺎﻏﺬ
ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ .دو ﻧﻔﺮ از ﺵﺎﮔﺮدان هﺮ آﺪام ﻧﻘﺶ زن و ﺵﻮهﺮ را ﺑﺎزی آﻨﻨﺪ و ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺼﻮرت
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ﻧﻤﺎیﺸﻨﺎﻣﻪ در آﻼس اﺟﺮا آﻨﻴﺪ .ﺑﻘﻴ ﺵﺎﮔﺮدان در ﺣﺎل ﺕﻤﺎﺵﺎی ﻧﻤﺎیﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور
آﻠﻴﺴﺎ را اﺟﺮا آﻨﻨﺪ و ﺑﺮداﺵﺖ هﺎی ﺥﻮد را از رﻓﺘﺎر و ﺹﺤﺒﺖ هﺎی ﺁن زوج ،ﺑﺮای ﻣﺮور ﺑﻌﺪی
آﻼس روی آﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮیﺴﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ چﻬﺎردهﻢ
ﺕﺼﻮرات ﻋﺎﻃﻞ و راﻩ ﺣﻞ هﺎی ﺑﺎﻃﻞ
ﺕﺼﻮرات زیﺎدی در ﺥﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ و راﻩ ﺣﻞ هﺎیﺸﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ
ﺕﻤﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺎﺵﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻆ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁن آﻪ ﺥﺪﻣﺖ ﺥﻮد را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺹﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم دهﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺕﺼﻮرات را در داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت ﺕﺸﺨﻴﺺ دهﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ایﻦ ﺕﺼﻮرات را ﺥﻮد زن
و ﺵﻮهﺮ هﺎ دارﻧﺪ ،و یﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﺵﺨﺎﺹﯽ آﻪ ﺑﻪ اﺹﻮل آﻼم ﺥﺪا و راﺑﻄ ﺁن ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺁﺵﻨﺎیﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺵﺪﻩ .ﭘﺎك ﺱﺎزی اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎیﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎورت از ایﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺕﺼﻮرات از وﻇﺎیﻒ ﻋﻤﺪ ﻣﺸﺎوران ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
ﻣﻴﺎن ﺕﺼﻮرات رایﺞ و ﺑﺎﻃﻠﯽ آﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺱﺖ ،ﺑﺎیﺪ از "ﺱﺮهﻢ ﺑﻨﺪی" اﺥﺘﻼﻓﺎت ﻣﻴﺎن زن و ﺵﻮهﺮ
ﺑﻌﻨﻮان ﻃﺮیﻖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎم ﺑﺮد .ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ای ﻧﺸﺎﻧ اﻧﺘﻈﺎر آﻤﯽ اﺱﺖ آﻪ از آﻼم
ﺥﺪا و ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ دارﻧﺪ .اﺑﺮاز ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ای ﻧﺸﺎﻧ ﺑﯽ اﻃﻼﺋﯽ از اﻣﻜﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﻜﻼت از
ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺖ و یﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺆﺙﺮ ﺑﻮدن ﺁن ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺱﺪ .ایﻦ ﺕﺼﻮر ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺸﻮد:
"ﺑﺎیﺪ ﺱﻌﯽ آﻨﻴﻢ ﺑﺎ ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﺎزیﻢ" ،و یﺎ "ﺵﺎیﺪ ﺵﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ آﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻜﻨﻴﺪ" .راﻩ و روش
ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ اﺱﺖ آﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻗﯽ روﺵﻦ و ﺁﺵﻜﺎر ،هﻤ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ آﻴﻔﻴﺘﯽ ﻋﺎﻝﯽ
ﺣﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ .آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
روﻣﻴﺎن 5
":20ﺣﺎل ﺵﺮیﻌﺖ ﺁﻣﺪ ﺕﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰون ﺵﻮد؛ اﻣﺎ ﺟﺎیﯽ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ اﻓﺰون ﺵﺪ ،ﻓﻴﺾ ﺑﯽ ﻧﻬﺎیﺖ
اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﮔﺮدیﺪ".
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آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ هﺮ وﻗﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﺥﺪا ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﺵﺎن ﻣﻴﺮﺱﺪ.
ﺣﺎل آﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻼم روﺵﻦ ﺵﺪ ،ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺥﻮاﺱﺖ ﺥﺪا ایﻦ اﺱﺖ آﻪ زن ﺵﻮهﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺥﻮد را
ﺱﺮهﻢ ﺑﻨﺪی آﻨﻨﺪ یﺎ از ﻓﻴﺾ ﺑﯽ ﻧﻬﺎیﺘﺶ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺕﺸﺎن اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎیﻨﺪ؟ ﺥﻮاﺱﺖ ﺥﺪا
ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺑﺪی را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﯽ ﺕﺒﺪیﻞ ﻧﻤﺎیﺪ و ﺑﻪ ﭼﻴﺰی آﻤﺘﺮی از ﺁن ﻧﻴﺰ رﺿﺎیﺖ ﻧﻤﻴﺪهﺪ.
ﻼ ﺣﻞ
ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰاﻧﯽ آﻤﺘﺮ راﺿﯽ ﺑﺎﺵﺪ .او ﺑﺎیﺪ ﺑﺨﻮاهﺪ آﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ آﺎﻣ ً
ﮔﺸﺘﻪ و ازدواج هﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮی از هﻤﻴﺸﻪ ﺕﺒﺪیﻞ ﺵﻮﻧﺪ .ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ازدواج ﺑﺪ را ﺑﻪ
ازدواﺟﯽ ﺕﺒﺪیﻞ آﻨﺪ آﻪ ﻣﻴﺪرﺥﺸﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ در ازدواج ﻏﻮﻗﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﻓﻴﺾ ﺥﺪا ﺕﻮان ایﺠﺎد ﭼﻨﺎن ﺕﻐﻴﻴﺮی را دارد کﻪ ﻏﺎﻝﺐ ﺑﺮ ﺕﻤﺎم
ﮔﻨﺎﻩ و اﺙﺮاﺕﯽ آﻪ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﻣﻴﮕﺮدد .ﺥﺪاوﻧﺪ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ از ﻃﺮیﻖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ،
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻜﺎن هﺎی ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ از دﺱﺖ دادﻩ اﻧﺪ ﺑﺮﺱﺎﻧﺪ .ﻣﺸﺎوران ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ آﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
اﻧﺘﻈﺎری آﻤﺘﺮ از ﺁن را داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ .هﺪف هﺎی ﭘﺴﺖ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﭘﺴﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ.
ﺥﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر اﺱﺖ آﻪ ﺥﺸﻢ اﻧﺴﺎن را ﺕﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﺱﺘﺎیﺶ از او ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
ﺕﺼﻮر ﺑﺎﻃﻞ دیﮕﺮی وﺟﻮد ﺥﻮد را ایﻨﮕﻮﻧﻪ اﺑﺮاز ﻣﻴﮑﻨﺪ" :دیﮕﺮ اﻣﻴﺪی ﺑﺮای ازدواج ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ".
اﮔﺮ در ﺕﺼﻮر ﻗﺒﻠﯽ اﻣﻴﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ،ایﻨﺠﺎ دیﮕﺮ اﻣﻴﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ اﮔﺮ اﻣﻴﺪی ﺑﺮای
ازدواج ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮا ایﻦ اﻓﺮاد ﺟﻮیﺎی آﻤﻚ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ؟ ﺵﺎیﺪ ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ
ازدواﺟﺸﺎن را ﺕﺤﻤﻞ آﻨﻨﺪ ،و یﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺱﺮ و ﺹﺪا ﺑﻪ ازدواج ﺥﻮد ﺥﺎﺕﻤﻪ دهﻨﺪ .ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ
هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺕﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺥﻮاﺱﺖ هﺎیﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ داد .او در ﺟﻮاب ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﺥﻴﺮ! ایﻦ راﻩ را ﺥﺪاوﻧﺪ
ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ .ﺵﻤﺎ ﻓﻘﻂ یﻚ راﻩ ﺑﻴﺶ ﻧﺪاریﺪ و ﺁن ایﻦ اﺱﺖ آﻪ در راﻩ ﺥﺪا و ﺑﺎ ﻗﻮت روح ﻋﻈﻴﻢ او
ﺥﻮد را ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪهﻴﺪ" .راهﻨﻤﺎ ﺑﺎیﺪ او را ﻗﺎﻧﻊ آﻨﺪ آﻪ ﺕﻐﻴﻴﺮ آﺮدن اﻣﻜﺎن ﭘﺬیﺮ اﺱﺖ ،و ﺑﺎیﺪ از ﺁیﺎﺕﯽ
آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎیﺪ .ﻣﻦ هﻤ ﺁیﺎت را در ایﻦ آﺘﺎب درج ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد ،ﭼﻮن هﺮ
راهﻨﻤﺎیﯽ ﺁیﺎﺕﯽ را ﺑﺮای اﺱﺘﻔﺎد ﺥﻮد ﻓﺮاهﻢ ﻣﻴﺴﺎزد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺁن آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ ایﺸﺎن ﺑﯽ ﺣﺪ و
ﺣﺴﺎب ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﺁیﻪ ای را ذآﺮ ﺥﻮاهﻢ آﺮد .اول ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن  9 : 6ﺕﺎ  ، 11ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻨﺎهﺎﻧﯽ اﺱﺖ آﻪ
ﺕﺮآﻴﺐ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﺕﻐﻴﻴﺮ دادﻩ اﺱﺖ .آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
اول ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن 6
": ٩ﺁیﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻴﺪ آﻪ ﻇﺎﻝﻤﺎن وارث ﭘﺎدﺵﺎهﯽ ﺥﺪا ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ؟ ﻓﺮیﺐ ﻧﺨﻮریﺪ! ﺑﯽ ﻋﻔﺘﺎن ،ﺑﺖ
ﭘﺮﺱﺘﺎن ،زﻧﺎآﺎران ،هﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزان – ﭼﻪ ﻓﺎﻋﻞ و ﭼﻪ ﻣﻔﻌﻮل"،
":10دزدان ،ﻃﻤﻊ ورزان ،ﻣﻴﮕﺴﺎران ،ﻧﺎﺱﺰاﮔﻮیﺎن و ﺵﻴﺎدان وارث ﭘﺎدﺵﺎهﯽ ﺥﺪا ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ".
":11ﺑﻌﻀﯽ از ﺵﻤﺎ در ﮔﺬﺵﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮدیﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﺎم ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺥﺪاوﻧﺪ و ﺕﻮﺱﻂ روح ﺥﺪای ﻣﺎ
ﺵﺴﺘﻪ ﺵﺪﻩ ،ﺕﻘﺪیﺲ ﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺎرﺱﺎ ﺵﻤﺮدﻩ ﺵﺪﻩ ایﺪ".
در ایﻦ ﺁیﺎت اﻣﻴﺪ ﺱﺮﺵﺎری را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزی ،زﻧﺎ ،ﻃﻤﻊ ،دزدی ،ﻓﺤﺎﺵﯽ
)ﺕﻤﺎم دﻻیﻠﯽ آﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺕﺼﻮر ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ وﺟﻮدﺵﺎن اﻣﻴﺪی ﺑﺮای ازدواج ﻧﻴﺴﺖ( ،ﺥﺪا
ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ آﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ هﻤﻪ ﻏﻠﺒﻪ آﻨﺪ و هﻤﻪ را ﭘﺸﺖ ﺱﺮ ﺥﻮد ﺑﮕﺬارد ،ﺑﮕﻮﻧﻪ ای آﻪ
ایﻤﺎﻧﺪاران ﺵﻬﺮ ﻗﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺸﺖ ﺱﺮ ﺥﻮد ﮔﺬاردﻧﺪ .در ایﻦ ﺁیﻪ ،ﻣﺎ ﻓﻴﺾ ﻋﻈﻴﻢ ﺥﺪا را ﻣﯽ
ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺵﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ زوج هﺎی ایﻤﺎﻧﺪار اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺮدد.
ﺕﺼﻮر دیﮕﺮی ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺥﻮد را اﻓﺸﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ" :اﻣﺎ ﻣﻦ دیﮕﺮ اﺣﺴﺎﺱﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪارم" .در ایﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ،دو ﺕﺼﻮر ﻏﻠﻂ وﺟﻮد دارد .اول ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺑﺮای دوﺱﺖ داﺵﺘﻦ ﺵﺨﺼﯽ ،ﻻزم اﺱﺖ آﻪ
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اﺣﺴﺎس ﺥﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او داﺵﺖ ،و دوم ایﻦ اﺱﺖ آﻪ دیﮕﺮ آﺎر از آﺎر ﮔﺬﺵﺘﻪ و اﻣﻴﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
هﺮ دو ایﻦ ﺕﺼﻮرات ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ.
ﺵﻮهﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮیﻢ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ زﻧﺎ ﺕﻮﺑﻪ آﺮدﻩ اﺱﺖ .او ﺣﻘﻴﻘﺘًﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮﺑﯽ را در ﺁیﻨﺪﻩ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ .اﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﻣﻦ هﻨﻮز اﺣﺴﺎس ﺥﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن دیﮕﺮ
دارم ،و ﻣﺘﺄﺱﻔﺎﻧﻪ هﻴﭻ اﺣﺴﺎﺱﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺥﻮد ﻧﺪارم" .ﺑﺮای او ﭼﻜﺎر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ؟
ﻣﺘﯽ 6
":19ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﮔﻨﺞ ﻣﻴﻨﺪوزیﺪ ،ﺟﺎیﯽ آﻪ ﺑﻴﺪ و زﻧﮓ ،زیﺎن ﻣﻴﺮﺱﺎﻧﺪ و دزدان ﻧﻘﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺱﺮﻗﺖ
ﻣﯽ آﻨﻨﺪ".
":20ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻨﺞ ﺥﻮد را در ﺁﺱﻤﺎن ﺑﻴﻨﺪوزیﺪ ،ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﺑﻴﺪ و زﻧﮓ زیﺎن ﻧﻤﯽ رﺱﺎﻧﺪ و دزدان ﻧﻘﺐ ﻧﻤﯽ
زﻧﻨﺪ و ﺱﺮﻗﺖ ﻧﻤﯽ آﻨﻨﺪ".
":21زیﺮا هﺮ ﺟﺎ ﮔﻨﺞ ﺕﻮﺱﺖ ،دل ﺕﻮ ﻧﻴﺰ ﺁﻧﺠﺎ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد".
ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ او ﺑﺎیﺪ درك آﻨﺪ آﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ﻏﺮیﺒﻪ ،آﻤﺎآﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺱﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری اﺱﺖ .و هﺮ
ﺟﺎ آﻪ ﺱﺮﻣﺎی او اﺱﺖ ،هﻤﺎن ﺟﺎ دل او ﻧﻴﺰ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از "دل" ،ﺕﻤﺎم وﺟﻮد دروﻧﯽ
ﺵﺨﺺ اﺱﺖ ،آﻪ ﺵﺎﻣﻞ ﺕﻤﺎم اﺣﺴﺎﺱﺎت او ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .اﮔﺮ هﻨﻮز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،ﺑﺎیﺪ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ایﻦ ﺵﻜﻞ اداﻣﻪ دهﻴﺪ:

"هﻨﻮز ﻋﻜﺲ او را داریﺪ؟"
"ﺑﻠﻪ".
ﺑﺪهﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻢ".
"ﺑﺎ ﺁن ﭼﻜﺎر داریﺪ؟"
واﺿﺢ اﺱﺖ .ﺁن را ﭘﺎرﻩ ﺥﻮاهﻢ آﺮد و ﺑﻪ زﺑﺎﻝﻪ داﻧﯽ ﺥﻮاهﻢ اﻧﺪاﺥﺖ .اﮔﺮ واﻗﻌًﺎ
ﺕﻮﺑﻪ آﺮدﻩ ایﺪ ،ﭘﺲ اﻋﻤﺎل ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ در ﺥﻮر ﺕﻮﺑﻪ ﺑﺎﺵﺪ .ﭼﻪ ﺟﺎیﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ایﻦ
آﻪ ﺁﻧﺮا از ایﻨﺠﺎ ﺵﺮوع آﻨﻴﺪ".
"ﺁیﺎ آﻠﻴﺪ ﻣﻨﺰل او را ﻧﻴﺰ داریﺪ".
"ﺑﻠﻪ".
"ﺁﻧﺮا هﻢ ﺑﻤﻦ ﺑﺪهﻴﺪ .ﺁﻧﺮا در ایﻦ ﭘﺎآﺖ ﻣﻴﮕﺬارم و ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺵﻤﺎ ﺁدرس او را ﺑﺮ روی
ﺁن ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ .ﺥﻮب ،ﺣﺎل ﺁﻧﺮا ﺑﻪ هﻤﺴﺮﺕﺎن ﻣﻴﺪهﻢ ﺕﺎ او ﺁﻧﺮا ﭘﺴﺖ ﻧﻤﺎیﺪ".
"ﺁیﺎ ﺵﻴﻌﯽ یﺎ ﭼﻴﺰی از او ﭘﻴﺶ ﺵﻤﺎ هﺴﺖ آﻪ ﺵﻤﺎ را ﺑﻪ یﺎد او ﺑﻴﺎﻧﺪازد؟ ﺁیﺎ در رﻓﺖ
و ﺁﻣﺪ هﺎی ﺥﻮد از ﻣﺤﻞ او ﮔﺬر ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ؟" و ﻏﻴﺮﻩ.
ﺑﻪ ایﻦ ﺹﻮرت ﺑﺎیﺪ اداﻣﻪ ﺑﺪهﻴﺪ ﺕﺎ هﺮ ﭼﻪ یﺎدﺁور ﮔﺬﺵﺘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﺑﻪ دور اﻓﻜﻨﺪﻩ ﺵﻮد .هﺮ ﺱﺮﻣﺎیﻪ
ﮔﺬاری آﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ﻏﺮیﺐ کﺮدﻩ ﺑﺎیﺪ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد و ﺵﻤﺎرﻩ ﺣﺴﺎب ﺁن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺵﻮد .اﻣﺎ ایﻦ ﺕﺎزﻩ
ﺵﺮوع آﺎر اﺱﺖ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪ )از ﺥﻮد دور آﺮدن  /ﺑﺨﻮد اﻓﺰودن( ،ﺣﺎل آﻪ ﮔﻨﺎﻩ را از ﺥﻮد دور
آﺮدﻩ ،ﺑﺎیﺪ ﻧﺰدیﻚ ﺵﺪن ﺑﻪ زن یﺎ ﺵﻮهﺮش را ﻧﻴﺰ ﺑﺨﻮد ﺑﻴﺎﻓﺰایﺪ .ایﻦ ﺑﻪ ﺁن ﻣﻌﻨﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺑﺎیﺪ از
وﻗﺖ و ﺟﺎن و دﻗﺖ و ﺕﻮﺟﻪ و ﺱﺮﻣﺎی ﺥﻮد ﺑﺮای ﺥﺎﻃﺮ او اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎیﺪ .ﺵﺮوع آﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ
ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ،وﻝﯽ ﺑﺎ دﻋﺎ و ﻃﻠﺐ یﺎری از روح اﻝﻘﺪس ،و آﻮﺵﺶ و اﺱﺘﻘﺎﻣﺖ در راﻩ ،ﭘﺲ از
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ﻣﺪﺕﯽ ایﻦ آﺎر واﺟﺐ ﺑﺎ ﺁزادی و ﺁﺱﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺥﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺁﻧﻮﻗﺖ اﺣﺴﺎس او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ زن یﺎ
ﺵﻮهﺮش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ .اﺣﺴﺎس ﻧﻴﻚ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺥﻮاﺱﺖ ﺥﺪا اﺱﺖ آﻪ ایﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد ،و ﻧﻪ ﻗﺒﻞ
از ﺁن.
ﺕﺼﻮر دیﮕﺮی هﺴﺖ آﻪ ﺥﻮد را ایﻨﻄﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ" :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺁﻧﻘﺪر آﻪ ﻓﻜﺮش را ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺥﻄﺮﻧﺎك
ﻧﻴﺴﺖ" .ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺠﺎی ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را دﺱﺖ آﻢ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﮕﻮیﺪ" :ﺥﻴﺮ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای
ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺥﻄﺮی را ﻧﺪاﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ؛ "ﮔﻨﺎﻩ اﻓﺰون ﺵﻮد".
روﻣﻴﺎن 5
":20ﺣﺎل ﺵﺮیﻌﺖ ﺁﻣﺪ ﺕﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰون ﺵﻮد؛ اﻣﺎ ﺟﺎیﯽ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ اﻓﺰون ﺵﺪ ،ﻓﻴﺾ ﺑﯽ ﻧﻬﺎیﺖ
اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﮔﺮدیﺪ".
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻝﻬﺎم از آﻼم ﺥﺪا ،ﻓﻴﺾ ﻧﻴﺰ ﺑﯽ ﻧﻬﺎیﺖ اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮدد .ﺥﺪا را ﺵﻜﺮ .اﺵﺨﺎﺹﯽ آﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را
دﺱﺖ آﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ" :ﺕﻨﻬﺎ ﺑﻪ یﻚ ﺕﻌﻄﻴﻼت اﺣﺘﻴﺎج داریﻢ" .راهﻨﻤﺎ ﺑﺎیﺪ ﮔﻮش ﺑﺰﻧﮓ ﺑﺎﺵﺪ و
ﺑﮕﻮیﺪ" :ﺵﺎیﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﺕﻌﻄﻴﻼت ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﻴﺪ ،وﻝﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی دیﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠ ﺵﻤﺎ را ﺣﻞ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ.
ﺑﮕﺬاریﺪ اول ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد را ﺣﻞ آﻨﻴﻢ ،ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺥﻮاهﻴﺪ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺕﻌﻄﻴﻼت ﺥﻮﺵﯽ را ﻧﻴﺰ داﺵﺘﻪ
ﺑﺎﺵﻴﺪ" .ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎیﺪ روﺑﺮو ﺵﺪ ﻧﻪ ﺁﻧﻜﻪ از ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮار ﻧﻤﻮد .اﺵﺨﺎﺹﯽ آﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺟﻮیﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺥﻮد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،یﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕﺸﺎن را ﺑﺎ ﺥﻮد ﺑﻪ ﺱﻔﺮ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و یﺎ هﻨﮕﺎم
ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ درﺱﺘﯽ ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ آﺮد .ﮔﻨﺎﻩ در آﺎر اﺱﺖ.
ﮔﻨﺎﻩ هﻤﻴﺸﻪ ﺥﻄﺮ ﻧﺎك ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ و ﺑﺎیﺪ از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺵﺘﻪ ﺵﻮد .ﺕﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ و
ﻣﺼﺎﻝﺤﻪ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ،و ایﺠﺎد راﺑﻄ ﺕﺎزﻩ ﺑﺎ ﺥﺪا ﻻزم اﺱﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻨﻈﺮﻩ ای ﻧﻮ.
ﺕﺼﻮری دیﮕﺮی ﺥﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ" :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﺥﻮدﺑﺨﻮد ﺣﻞ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ" .ﻣﻘﺼﻮد از ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﺮﻓﯽ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺎدیﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ .وﻝﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت دیﺪﻩ ﺵﺪﻩ آﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺥﻮدی ﺥﻮد
از ﻣﻴﺎن ﺑﺮوﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻜﺮی ﺕﺼﻮری ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘ آﺸﻴﺶ ﻣﻌﺮوف Charles Spurgeon
" ،ﺕﺨﻢ ﻣﺎر را ﺵﻜﺴﺘﻦ ﺱﺎدﻩ ﺕﺮ از آﺸﺘﻦ ﺥﻮد ﻣﺎر اﺱﺖ" .ﻧﺎدیﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ رﺵﺪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻴﮕﺮدد .ﺑﻬﺘﺮ اﺱﺖ هﺮ ﭼﻪ زودﺕﺮ ﺁﻧﻬﺎ را از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺣﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺕﺼﻮری آﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺁﻧﺮا "ﻣﺎورای ﺥﻴﺎﻻت" ﻧﺎﻣﻴﺪ ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﻴﺴﺖ" ،و یﺎ
"آﺪام ﻣﺴﺌﻠﻪ؟" ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﺎیﺪ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﮔﻮل زدن ﺥﻮد ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻦ ﺥﻮد ﺵﺎهﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﺎری ﺑﻮدم:
زن " :زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻣﺎ دارد ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺨﻮرد".
ﺵﻮهﺮ " :ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﻴﺴﺖ .ﺥﺎﻧﻢ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را اﻏﺮاق ﻣﻴﻜﻨﺪ".
ﻼ
ﻣﺸﺎور آﻠﻴﺴﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻋﻘﺎیﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮد ،ﺑﺎیﺪ ﺑﮕﻮیﺪ" :ﻣﻦ ﻓﻌ ً
اﻃﻼﻋﯽ از ﺁﻧﭽﻪ ﺥﺎﻧﻢ ﺵﻤﺎ ﻣﻴﮕﻮیﻨﺪ ﻧﺪارم ،وﻝﯽ هﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﻣﻴﺪاﻧﻢ آﻪ ﻣﻴﺎن ﺵﻤﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ای ﺟﺪی وﺟﻮد دارد".
ﺵﻮهﺮ" :ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای؟"
راهﻨﻤﺎ" :هﻤﻴﻦ آﻪ ﺕﻮاﻓﻖ ﻓﻜﺮی ﻧﺪاریﺪ از ﺁﻧﻜﻪ ازدواج ﺵﻤﺎ دارد ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺨﻮرد یﺎ ﻧﻪ،
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ آﻪ ارﺕﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺵﻤﺎ ﺥﺮاب ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ﺑﺎیﺪ از هﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺵﺮوع ﻧﻤﺎیﻴﻢ".
اﺵﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰرﮔﯽ آﻪ در ﻣﻴﺎن ﻋﻘﺎیﺪ ﻣْﺪرن اﻣﺮوزﻩ رواج دارد و در واﻗﻊ ﮔﻨﺎﻩ را ﺕﺸﻮیﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻜﻨﺪ،
ﭼﻨﻴﻦ ﺥﻮد را اﻓﺸﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ" :ﻣﺎ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ایﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت آﻮﺕﺎهﯽ از یﻜﺪیﮕﺮ ﺟﺪا ﺵﻮیﻢ ،ﺕﺎ ﺵﺎیﺪ

٧٥

ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻴﺎن ﺥﻮد ﻓﻜﺮ کﻨﻴﻢ" .ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ای ﺕﻘﺮیﺒًﺎ هﻤﻴﺸﻪ اﻣﻴﺪ واﻗﻌﯽ را از
ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺒﺮد ،و ﺑﺎ ایﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺁراﻣﺸﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻓﺮار از ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺕﺸﻮیﻖ ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ
ایﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﺮﻣﺎن ﺥﺪا )اول ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن  ،(۵ : ٧زوج را دﭼﺎر وﺱﻮﺱﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ:
اول ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن 7
":5ﭘﺲ یﻜﺪیﮕﺮ را ﻣﺤﺮوم ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎی یﻜﺪیﮕﺮ و ﺑﺮای ﻣﺪﺕﯽ ،ﺕﺎ وﻗﺖ ﺥﻮد را وﻗﻒ دﻋﺎ
آﻨﻴﺪ .ﺱﭙﺲ ﺑﺎز ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪیﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺵﻴﻄﺎن ﺵﻤﺎ را ﺑﻪ ﺱﺒﺐ ﻧﺎﺥﻮیﺸﺘﻨﺪاری در وﺱﻮﺱﻪ
اﻧﺪازد".
ﺟﺪا ﺵﺪن ﺹﺤﻴﺢ ﻧﺴﻴﺖ .ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی را آﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺰاﻓﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ آﻪ
زوﺟﯽ را ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﺎ دوری از یﻜﺪیﮕﺮ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺱﺖ .زن و ﺵﻮهﺮ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣﺘﻔﻘًﺎ ﺕﻼش آﻨﻨﺪ ﺕﺎ
ازدواﺟﺸﺎن ﺱﺎﻣﺎن ﺑﮕﻴﺮد ،و ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﯽ در وﻗﺘﯽ آﻪ از یﻜﺪیﮕﺮ دورﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺵﺖ.
ﺑﻄﻮری آﻪ در آﺘﺎﺑﻢ  (1)Marriage, Divorce and Remarriage in the Bibleﮔﻔﺘﻪ ام ،در آﺘﺎب ﻣﻘﺪس
آﻠﻤ "ﺟﺪا" ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ازدواج ﻣﺼﺮف ﺵﺪﻩ ،و ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻘﻂ ﻃﻼق ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .در دوران ﺕﺄﻝﻴﻒ
آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﻃﻼق ﺑﻪ ﻃﺮیﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺵﺖ ،و ﺑﻄﻮری آﻪ ﻧﺸﺎن دادم ﺟﺪایﯽ ﺑﻪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻪ
ﺑﺎﺵﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ یﺎ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻣﻨﻊ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺕﻌﺪادی از ﺕﺼﻮرات ﻋﺎﻃﻞ و راﻩ ﺣﻞ هﺎی ﺑﺎﻃﻠﯽ آﻪ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ در ایﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮدﻩ ﺹﺤﺒﺖ آﺮدﻩ ام .ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺸﻮیﺪ و ﺁﻣﺎد ﻣﻘﺎﺑﺎﻝﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺵﻴﺪ.

ﺕﻜﻠﻴﻒ
در آﻼس ﺥﻮد ﺑﻄﻮر ﻧﻤﺎیﺸﻨﺎﻣﻪ ،زن و ﺵﻮهﺮاﻧﯽ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﺼﻮراﺕﯽ را دارﻧﺪ را ﺑﺮ ﺹﺤﻨﻪ
ﺑﻴﺂوریﺪ ،و ﻣﺸﺎوراﻧﯽ را ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎیﺶ دهﻴﺪ آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﺼﻮرات ﺑﺮﺥﻮرد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .اﻣﻜﺎن دارد
در ﻃﻮل ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎیﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺕﺼﻮرات و راﻩ ﺣﻞ هﺎی دیﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺸﻮیﺪ.
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) (1آﺘﺎب
زﺑﺎن ﻓﺎرﺱﯽ ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ.

Marriage, Divorce and Remarriage in the Bible

ﺕﺎ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ایﻦ آﺘﺎب ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ
هﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎورت ازدواج
در ایﻦ ﻓﺼﻞ آﻮﺕﺎﻩ ،ﺥﻼﺹﻪ ای از ﺁﻧﭽﻪ ﺕﺎ ﺑﺤﺎل ﮔﻔﺘﻪ ام را ﺕﻜﺮار ﺥﻮاهﻢ آﺮد .ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﺕﻤﺎم
اﺹﻮل یﺎد ﺵﺪﻩ در ایﻨﺠﺎ ،اﻣﻴﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﺱﺎس آﺎر ﺥﺪﻣﺖ راهﻨﻤﺎی ازدواج را ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻢ.
اهﺪاف اﺹﻠﯽ راهﻨﻤﺎی ازدواج ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ:
 .1هﺮ یﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺕﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎیﻨﺪ آﻪ ﻣﻌﻴﺎر رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎرﺵﺎن را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺵﺨﺼﻴﺖ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ
و آﻼم ﺥﺪا ﻗﺮار دهﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ایﻦ اﺹﻞ ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﺵﺪ ،ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﺒ

ﻋﻤﻠﯽ ﺁن ﭘﺮداﺥﺖ:

 .2ﺕﺮویﺞ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و یﺎری و هﻤﺮاهﯽ ﻣﻴﺎن یﻜﺪیﮕﺮ ،و ﺑﻨﺎی ﺕﺮآﻴﺐ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر هﺮ یﻚ از
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ایﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ.
 .3یﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺹﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ.
 .4رﺵﺪ زن و ﺵﻮهﺮ ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادی و ﺟﻤﻌﯽ.
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 .5ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از راﺑﻄ

ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ آﻠﻴﺴﺎی ﺥﻮد.

هﺮﭼﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﻮﺿﻴﺤﯽ آﻮﺕﺎﻩ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺱﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺑﺮای راهﻨﻤﺎیﯽ آﻪ ﺁﻧﺮا
ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﺥﻮد ﺱﭙﺮدﻩ و در ﺟﻠﺴﺎت راهﻨﻤﺎیﯽ ﺑﻄﻮر آﺎﻣﻞ از ﺁن ﭘﻴﺮوی ﻣﻴﻜﻨﺪ ،آﻤﻜﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺕﺎ
او را در راﻩ آﻼم ﺥﺪا ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎیﺪ.

ﺕﻜﻠﻴﻒ
ﻗﺴﻤﺖ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را آﻪ در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺁن اﺵﺎرﻩ ﺵﺪﻩ را آﺘﺒًﺎ ﺵﺮح دهﻴﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ ،ﻧﺸﺎن
ﺑﺪهﻴﺪ آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ آﻼم ﺥﺪا دارﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ازدواج
ﻗﺴﻤﺖ اول  :زﻧﺎن

ﻣﻄﺎﻝﺐ زیﺎدی را ﻣﻴﺘﻮان ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺶ زن در راﺑﻄ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ،وﻝﯽ ﻣﻦ در ایﻨﺠﺎ
ﺑﺤﺚ ﺥﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ :یﺎر ﻣﻄﻴﻊ ،رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ،و ﺕﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺥﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد.

یﺎر ﻣﻄﻴﻊ
آﻠﻤ "اﻃﺎﻋﺖ" در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ زن در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ،را ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
اﻓﺴﺴﻴﺎن و ﻓﺼﻞ ﺱﻮم ﭘﻄﺮس ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻩ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .در ایﻦ ﺁیﺎت ،زﻧﺎن ﺕﺸﻮیﻖ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از
ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد ﺵﺪﻩ اﻧﺪ .اﻣﺎ ایﻦ ﺁیﺎت ﻣﺘﺄﺱﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺁیﺎت دیﮕﺮ آﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺑﺪور از
ﻣﻌﻨﯽ اﺹﻠﯽ ﺥﻮد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﺵﻨﺎیﯽ آﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﻠﻤ اﻃﺎﻋﺖ ،ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺥﻮد آﻼم رﺟﻮع آﺮد .اول ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺁیﺎﺕﯽ آﻪ
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﻓﺴﺴﻴﺎن و ﻓﺼﻞ ﺱﻮم ﭘﻄﺮس یﺎد ﺵﺪﻩ ﻣﻴﭙﺮدازیﻢ:
اﻓﺴﺴﻴﺎن 5
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":22ای زﻧﺎن ،ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد ﺑﺎﺵﻴﺪ ،هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ آﻪ ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺥﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻴﺪ".
":23زیﺮا ﺵﻮهﺮ ﺱﺮ زن اﺱﺖ ،ﭼﻨﺎن آﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺰ ﺱﺮ آﻠﻴﺴﺎ ،ﺑﺪن ﺥﻮیﺶ ،و ﻧﺠﺎت دهﻨﺪ ﺁن
اﺱﺖ".
":24ﭘﺲ هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ آﻪ آﻠﻴﺴﺎ ﺕﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﻴﺢ اﺱﺖ ،زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ در هﺮ اﻣﺮی ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد
ﺑﺎﺵﻨﺪ".
":33ﺑﺎری ،هﺮ یﻚ از ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ زن ﺥﻮد را هﻤﭽﻮن ﺥﻮیﺸﺘﻦ ﻣﺤﺒﺖ آﻨﺪ ،و زن ﺑﺎیﺪ ﺵﻮهﺮ
ﺥﻮیﺶ را ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺪ".
اول ﭘﻄﺮس 3
":1ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺱﺎن ،ﺵﻤﺎ ای زﻧﺎن ،ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد ﺑﺎﺵﻴﺪ ﺕﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ایﺸﺎن ﺑﺮﺥﯽ ﺑﻪ آﻼم ایﻤﺎن
ﻧﺪاﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،ﺑﯽ ﺁﻧﻜﻪ ﺱﺨﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺁوریﺪ ،در اﺙﺮ رﻓﺘﺎر ﺵﻤﺎ ﺟﺬب ﺵﻮﻧﺪ"،
":2زیﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎك و ﺥﺪاﺕﺮﺱﺎﻧ ﺵﻤﺎ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺥﻮاهﻨﺪ آﺮد".
":3زیﺒﺎیﯽ ﺵﻤﺎ ﻧﻪ در ﺁرایﺶ ﻇﺎهﺮی ،هﻤﭽﻮن ﮔﻴﺴﻮان ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻮاهﺮات و ﺟﺎﻣﻬﻬﺎی ﻓﺎﺥﺮ"،
":4ﺑﻠﻜﻪ در ﺁن اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺎﺵﺪ آﻪ ﺁراﺱﺘﻪ ﺑﻪ زیﺒﺎیﯽ ﻧﺎﭘﮋﻣﺮدﻧﯽ روﺣﯽ ﻣﻼیﻢ و ﺁرام اﺱﺖ ،آﻪ در
ﻧﻈﺮ ﺥﺪا ﺑﺲ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺱﺖ".
":5زیﺮا زﻧﺎن ﻣﻘﺪس اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺵﺘﻪ آﻪ ﺑﺮ ﺥﺪا اﻣﻴﺪ داﺵﺘﻨﺪ ،ﺥﻮد را ﺑﺪیﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺁراﺱﺘﻨﺪ .ﺁﻧﺎن
ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد ﺑﻮدﻧﺪ"،
":6ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺱﺎرا ﻣﻄﻴﻊ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮد و او را ﺱﺮور ﺥﻮد ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﺪ .ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻧﻴﻚ آﺮدار ﺑﺎﺵﻴﺪ و
هﻴﭻ ﺕﺮس ﺑﻪ دل راﻩ ﻧﺪهﻴﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان او ﺥﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد".
ایﻦ ﺁیﺎت ،ﺕﻤﺎم ﺿﺮورت هﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﻄﻴﻊ ﺑﻮدن زن ﺑﻪ ﺵﻮهﺮش ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ .وﻗﺘﯽ دﻗﻴﻘًﺎ
ﺑﻪ ایﻦ ﺁیﺎت ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ اﻃﺎﻋﺖ از دو ﻋﻨﺼﺮ ﺕﺸﻜﻴﻞ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ :اﺣﺘﺮام و ﻓﺮﻣﺎن
ﺑﺮداری.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ایﻨﺠﺎ اﺱﺖ آﻪ زن ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ "اﻃﺎﻋﺖ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻼم ﺥﺪا یﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺵﻤﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺁن را ﺑﺮای
ﻼ ﺕﺸﺮیﺢ آﻨﻴﺪ ،ﺕﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از کﻼم ﺥﺪا ﺕﺸﻮیﻖ ﺑﺸﻮد .ﺑﻌﻼوﻩ ،ﺵﻤﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض
او آﺎﻣ ً
هﺎی او ﺟﻮاب ﺹﺤﻴﺢ را ﺑﺪهﻴﺪ و ﺱﺆﺕﻔﺎهﻢ او را ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداریﺪ .در ﻏﻴﺮ ایﻦ ﺹﻮرت ،یﺎ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ او ﻣﻮاﺟﻪ ﺥﻮاهﻴﺪ ﺵﺪ و یﺎ اﺵﺘﺒﺎهًﺎ او را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺘﯽ ﻋﻮام ﻓﺮیﺒﺎﻧﻪ ﺕﺸﻮیﻖ ﺥﻮاهﻴﺪ آﺮد.

اﺣﺘﺮام
ﺥﻤﺎر اﺱﺖ ،اﺣﺘﺮام داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻢ؟"
زن ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﭼﻄﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدی آﻪ هﺮ روز ﻣﺴﺖ و ُ
زن دیﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﺑﻠﻪ ،یﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺵﻮهﺮی آﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را آﺘﻚ ﻣﻴﺰﻧﺪ و زﻧﺶ را ﻧﺎدیﺪﻩ
ﻣﻴﮕﻴﺮد؟"
ایﻨﻬﺎ ﺱﺆاﻻت ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﺱﺎﺱﯽ اﺱﺖ آﻪ راهﻨﻤﺎی ازدواج آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻮاب
ﺹﺤﻴﺢ را ﺑﺪهﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺵﻮهﺮ ﻧﺠﺎت یﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺪ اﺥﻼق ﺥﻮد را اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد؟ در
رﺱﺎﻝ ﭘﻄﺮس ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ" :ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻃﺮیﻖ ﺵﻤﺎ ای زﻧﺎن ،ﻣﻄﻴﻊ ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد ﺑﺎﺵﻴﺪ ﺕﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
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ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻼم ﺥﺪا ایﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ وﺱﻴﻠ رﻓﺘﺎر ﺵﻤﺎ ایﻤﺎن ﺁورﻧﺪ .ﺑﺪون ﺁﻧﻜﻪ ﺵﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﭼﻴﺰی ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ."،ﭼﮕﻮﻧﻪ زن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ آﺎری را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﺪ؟
زن ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻗﺎدر اﺱﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺵﻮهﺮی زﺵﺖ و ﻧﺎهﻨﺠﺎر و ﺑﯽ ادب اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد؛ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰ
ﺑﻬﺘﺮی آﻪ ارزش ﺕﺤﻤﻞ ﺕﻤﺎم ﺑﺪی هﺎی او را دارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﻗﺘﺪاری آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺵﻮهﺮش دادﻩ اﺱﺖ .وﻗﺘﯽ ﭘﻠﻴﺲ راهﻨﻤﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺵﻤﺎ را ﺟﺮیﻤﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺁیﺎ ﺵﻤﺎ ﺑﻪ او ﻣﻴﮕﻮیﻴﺪ:
"ﺥﻮاهﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ اول راﺟﻊ ﺑﻪ ﺥﺼﻮﺹﻴﺎت دروﻧﯽ ﺥﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮیﻴﺪ ﺕﺎ ﺁﻧﻮﻗﺖ ایﻦ ﺟﺮیﻤﻪ را از ﺵﻤﺎ
ﻗﺒﻮل آﻨﻢ" .ﻗﻄﻌًﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺱﺆاﻝﯽ را ﻧﻜﻨﻴﺪ! اﻗﺘﺪاری آﻪ او در راهﻨﻤﺎیﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ و
ﺟﺮیﻤﻪ آﺮدن ﺵﻤﺎ دارد از ﺥﺼﻮﺹﻴﺎت ﺵﺨﺼﯽ او ﺱﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮد .اﻗﺘﺪار او از ﺣﺎآﻤﯽ اﺱﺖ آﻪ
ﭼﻨﻴﻦ اﺥﺘﻴﺎری را ﺑﻪ او دادﻩ اﺱﺖ .ﺵﻤﺎ ﺑﺎیﺪ ﻣﻄﻴﻊ او ﺑﮕﺮدیﺪ ﭼﻮن ﺥﺪا دﺱﺘﻮر دادﻩ آﻪ از ﺕﻤﺎم اوﻝﻴﺎی
اﻣﻮر اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎیﻴﺪ.
ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ در ﺥﺼﻮص زﻧﺎن ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻧﻴﺰ ﺹﺪق ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ :ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎیﺪ ﻣﻄﻴﻊ ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد ﺑﺎﺵﻨﺪ ،ﻧﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺵﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎ اﻗﺘﺪاری آﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺱﺮ ﺥﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
دادﻩ اﺱﺖ .ایﻦ ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺘﺪار دروﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ در ﺵﺨﺼﻴﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺵﻮهﺮان ﺁﺵﻜﺎر اﺱﺖ و در
ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻗﺘﺪاری اﺱﺖ آﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺥﺪا اﻋﻄﺎ و واﮔﺬار ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ﭼﻮن ﻝﻴﺎﻗﺖ ﭼﻨﻴﻦ
اﺣﺘﺮاﻣﯽ را ﺥﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺵﻮهﺮ دادﻩ ،اﺣﺘﺮام زن از ﺵﻮهﺮ ﻧﺸﺎﻧ اﺣﺘﺮام او از ﺥﺪا اﺱﺖ.
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﺎیﻘﯽ را ﺑﺎیﺪ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻴﮕﺬارﻧﺪ روﺵﻦ ﻧﻤﻮد .ﻃﺮز ﺑﺮﺥﻮرد
و ﻃﺮیﻖ ﺹﺤﺒﺖ آﺮدن زن ﺑﺎ ﺵﻮهﺮش ،ﺑﺮ اﺱﺎس اﻋﺘﺒﺎری اﺱﺖ آﻪ ﺥﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺱﺮ ﺥﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ
ﺵﻮهﺮ دادﻩ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺱﺎس اﺣﺘﺮاﻣﯽ اﺱﺖ آﻪ زن ﺑﻪ ﺥﺪا ﻣﻴﮕﺬارد .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ اﺱﺖ آﻪ آﻼم ﺥﺪا
ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
اول ﭘﻄﺮس 3
":4ﺑﻠﻜﻪ در ﺁن اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺎﺵﺪ آﻪ ﺁراﺱﺘﻪ ﺑﻪ زیﺒﺎیﯽ ﻧﺎﭘﮋﻣﺮدﻧﯽ روﺣﯽ ﻣﻼیﻢ و ﺁرام اﺱﺖ ،آﻪ در
ﻧﻈﺮ ﺥﺪا ﺑﺲ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺱﺖ".

ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری
زن ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :اﺣﺘﺮام را ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﻗﺒﻮل آﻨﻢ ،وﻝﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری ﭼﻴﺰ دیﮕﺮی اﺱﺖ".
زن دیﮕﺮی ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ از ﺵﻮهﺮم دﺱﺘﻮر ﺑﮕﻴﺮم".
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری ﭼﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ؟ ﺑﻄﻮری آﻪ در ﺁیﺎت ذآﺮ ﺵﺪ
ﺵﺎﻣﻞ اﻃﺎﻋﺖ آﺮدن از ﺵﻮهﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺪاﻧﺪ:

ﻗﺒﻞ دیﺪیﻢ ،آﻼم ﺥﺪا ﺁن را

اول ﭘﻄﺮس 3
":5زیﺮا زﻧﺎن ﻣﻘﺪس اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺵﺘﻪ آﻪ ﺑﺮ ﺥﺪا اﻣﻴﺪ داﺵﺘﻨﺪ ،ﺥﻮد را ﺑﺪیﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺁراﺱﺘﻨﺪ .ﺁﻧﺎن
ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد ﺑﻮدﻧﺪ"،
":6ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺱﺎرا ﻣﻄﻴﻊ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮد و او را ﺱﺮور ﺥﻮد ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﺪ .ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻧﻴﻚ آﺮدار ﺑﺎﺵﻴﺪ و
هﻴﭻ ﺕﺮس ﺑﻪ دل راﻩ ﻧﺪهﻴﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان او ﺥﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد".
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ﺁیﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺁن اﺱﺖ آﻪ زن ﺑﺎیﺪ از ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد در هﻤ ﺵﺮایﻂ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﺪ؟ ﺑﻠﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻼم ﺥﺪا
در اﻓﺴﺴﻴﺎن  ، 24 : 5ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﺁﻧﺮا اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻩ اﺱﺖ .اﻝﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از هﻤ ﺵﺮایﻂ ،ﺁن
ﺵﺮایﻄﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ اﻗﺘﺪار و اﺥﺘﻴﺎر را ﺑﻪ او دادﻩ .اﻣﺎ اﻗﺘﺪار و اﺥﺘﻴﺎری آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺵﻮهﺮ و
یﺎ آﻠﻴﺴﺎ و دوﻝﺖ دادﻩ ،ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﻓﻘﻂ ﺕﺎ ﺑﻪ ﺟﺎیﯽ اﻣﻜﺎن دارد آﻪ وﺱﻌﺖ اﻗﺘﺪار و اﺣﺘﺮام اهﺪا
ﺵﺪﻩ اداﻣﻪ دارد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ آﻠﻴﺴﺎ اﻗﺘﺪار ﻣﻮﻋﻈﻪ آﺮدن آﻼم ﺥﺪا دادﻩ ﺵﺪﻩ و ﻧﻪ ﺑﻪ دوﻝﺖ .وﻗﺘﯽ
دوﻝﺖ ،آﻠﻴﺴﺎ را از ﻣﻮﻋﻈﻪ آﺮدن در ﻧﺎم ﻋﻴﺴﯽ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد ،رﺱﻮﻻن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﻋﻤﺎل رﺱﻮﻻن 5
" :29ﭘﻄﺮس و رﺱﻮﻻن دیﮕﺮ ﭘﺎﺱﺦ دادﻧﺪ» :ﺥﺪا را ﺑﺎیﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺴﺎن اﻃﺎﻋﺖ آﺮد".
رﺱﻮﻻن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺎن دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻘﺘﺪر ﺥﺪا را ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ اﻋﻼم آﺮدﻧﺪ
آﻪ دوﻝﺖ ﭘﺎ ﻓﺮاﺕﺮ از وﺱﻌﺖ اﺥﺘﻴﺎر و اﻗﺘﺪار ﺥﻮد ﮔﺬاردﻩ اﺱﺖ .از ﺟﺎﻧﺐ دیﮕﺮ ،ﺑﻪ دوﻝﺖ ﺣﻖ ﺑﺪﺱﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺵﻤﺸﻴﺮ دادﻩ ﺵﺪﻩ )روﻣﻴﺎن  ،(13وﻝﯽ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺥﺎﻧﻮادﻩ و یﺎ آﻠﻴﺴﺎ ﺵﻤﺸﻴﺮ را ﺑﺪﺱﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ،
آﺎر ﺥﻼﻓﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻩ اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺵﺨﺼﯽ ﺱﺰاوار ﺣﻜﻢ ﻣﺮگ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،هﻴﭻ ﺵﻮهﺮی ﺣﻖ
دﺱﺘﻮر اﺟﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﯽ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺥﻮد ﻧﺪارد .ایﻦ ﺣﻖ ویﮋ دوﻝﺖ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺥﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﯽ
را ﺑﻪ هﻴﭻ ﺥﺎﻧﻮادﻩ ای ﻧﺪادﻩ .ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ زن ﺑﺎیﺪ از ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﺕﺎ ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺣﻖ او ﻣﺸﺮوع اﺱﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ
آﻨﺪ .ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺘﺪار او ﻣﺤﺪود اﺱﺖ ،و ﺣﺪود ﺁن را آﻼم ﺥﺪا ﻣﺸﺨﺺ آﺮدﻩ اﺱﺖ.
ﻣﺤﺪودیﺖ اﻗﺘﺪاری آﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺵﻮهﺮ دادﻩ ،ﺵﺎﻣﻞ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮد .ﺕﺼﻮر
ﻼ ﺥﻼف آﻼم ﺥﺪا
ﺁﻧﻜﻪ زن ﺑﺎیﺪ از ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد اﻃﺎﻋﺖ آﻨﺪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ او را وادار ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ ،آﺎﻣ ً
اﺱﺖ .ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ،هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺵﻮهﺮی ﺑﻪ زن ﺥﻮد دﺱﺘﻮر ﻣﻴﺪهﺪ آﻪ ﺑﺎ زوج دیﮕﺮی ﺕﻌﻮیﺾ یﺎر ﺑﻜﻨﺪ،
او ﺑﺎیﺪ ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ آﺮدﻩ و ﺑﮕﻮیﺪ" :ﺥﻮاهﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻩ ﮔﻨﺎﻩ آﻨﻢ؛ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻜﻨﻢ ،و زﻧﺎ
ﮔﻨﺎﻩ اﺱﺖ" .ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺕﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ آﻪ آﻼم ﺥﺪا ﭼﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
اول ﭘﻄﺮس 3
":6ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺱﺎرا ﻣﻄﻴﻊ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮد و او را ﺱﺮور ﺥﻮد ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﺪ .ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻧﻴﻚ آﺮدار ﺑﺎﺵﻴﺪ و
هﻴﭻ ﺕﺮس ﺑﻪ دل راﻩ ﻧﺪهﻴﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان او ﺥﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد".
زن ﺑﺎیﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺱﺎرا "ﻧﻴﻚ آﺮدار ﺑﺎﺵﻴﺪ و هﻴﭻ ﺕﺮس ﺑﻪ دل راﻩ ﻧﺪهﻴﺪ" ،و ﻧﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺵﺮارت هﻤﻜﺎری
ﻧﻤﺎیﺪ .زن ﻧﺒﺎیﺪ ﺕﺴﻠﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺸﻮد ،و یﺎ از ﻧﺘﻴﺠ ﻣﺨﺎﻝﻔﺘﯽ کﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺥﻮف داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ .دﻝﻴﻞ
ﺁﻧﻜﻪ در ﺁی ﻗﺒﻞ ﺥﻮاﺱﺘﻪ ﺵﺪﻩ آﻪ "هﻴﭻ ﺕﺮس ﺑﻪ دل راﻩ ﻧﺪهﻴﺪ" ،ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺂیﺪ آﻪ
اﺟﺮای آﻼم ﺥﺪا ﺑﺎ ﻋﻜﺲ اﻝﻌﻤﻞ هﺎی ﺕﻨﺪ و زور ﺁور ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ،وﻝﯽ ﻧﺘﺎیﺠﯽ آﻪ دارﻧﺪ را ﻧﻴﺰ
ﺥﺪا در آﻼﻣﺶ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ کﺮدﻩ اﺱﺖ.
اﻝﺒﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ از اﻗﺘﺪاری کﻪ ﺵﻮهﺮ اﺑﺮاز ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺱﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺕﺼﻤﻴﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻼ در ﻣﺤﺪود ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺵﻮهﺮ
اوﻝﻮیﺖ هﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺕﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺱﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ،آﻪ آﺎﻣ ً
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .در ﺥﺼﻮص ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ،زن ﺑﺎیﺪ از ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد اﻃﺎﻋﺖ آﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
ﺁن ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺵﻜﯽ در ﻣﻮرد ﺕﺼﻤﻴﻢ ﺵﻮهﺮش دارد ،ﺁن را ﺑﻪ ﺹﻮرت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻨﻮان آﻨﺪ،
وﻝﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﺕﺼﻤﻴﻢ ،ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﺹﺖ ﺕﺠﺮﺑ ﺑﺪ یﺎ ﺥﻮب را ﺑﻪ او ﺑﺪهﺪ.
وﻗﺘﯽ زﻧﺎﻧﯽ را راهﻨﻤﺎیﯽ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ آﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﻃﺎﻋﺖ آﺮدن از ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد را دارﻧﺪ ،ﺑﺎیﺪ ایﻦ
ﻣﺤﺪودیﺖ هﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺥﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ.
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زن یﺎری دهﻨﺪﻩ
زن آﻨﻴﺰ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ،آﻼم ﺥﺪا در اﻣﺜﺎل  31ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ زن ُﭘﺮﺵﻮر ،و دارای
ﻣﻬﺎرت هﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺱﺖ .هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺕﺎ ﺑﺤﺎل دیﺪﻩ ایﻢ ،ﻣﻄﻴﻊ ﺑﻮدن زن ﺕﻮام ﺑﺎ ﺑﯽ ارادﮔﯽ او
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ یﺎری اﻧﺪیﺸﻤﻨﺪ و ﻣﻔﻴﺪ اﺱﺖ ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ در اﻧﺠﺎم آﺎر هﺎی ﺥﺎﻧﻪ .او ﺑﺎیﺪ ﺁزاد ﺑﺎﺵﺪ ﺕﺎ هﻤﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺪ و راهﻨﻤﺎیﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ را ﺑﺪهﺪ ،و ﺵﻮهﺮ او ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺁن اهﻤﻴﺖ ﺑﺪهﺪ و ﺕﻮﺟﻪ آﺎﻣﻞ
ﺑﻨﻤﺎیﺪ .او یﺎری اﺱﺖ ﺱﻮدﻣﻨﺪ .آﻼم ﺥﺪا ﺹﺮیﺤًﺎ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
ﭘﻴﺪایﺶ 2
":18و ﺥﺪاوﻧﺪ ﺥﺪا ﮔﻔﺖ" :ﺥﻮب ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺁدم ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺎﺵﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮایﺶ ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ وی ﺑﺴﺎزیﻢ"«.
در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺕﻨﻬﺎیﯽ ﺁدم ،زن آﻤﻚ رﺱﺎن "ﻣﻌﺎوﻧﯽ" ،آﺎﻣﻠﯽ اﺱﺖ .ﺕﻮﺟﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ آﻪ آﻤﻚ او
ﺹﺮﻓًﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺕﻬﻴ ﻏﺬا و ﺵﺴﺘﻦ ﻝﺒﺎس ﺵﻮهﺮش ﻧﻴﺴﺖ .در ﻣﺘﻦ آﻼم ،هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودیﺘﯽ
ﺑﺮای آﻤﻚ در ﺁﻧﭽﻪ اﺱﺘﻄﺎﻋﺖ ﺁن را دارد ﻧﻴﺴﺖ .او ﺑﺎیﺪ در هﻤﻪ ﭼﻴﺰ یﺎر ﺑﺎﺵﺪ .آﻤﻚ او ﻋﻨﺼﺮی
ﺿﺮوری از هﻤﺪﻣﯽ و یﺎری او اﺱﺖ .ﺵﺎیﺪ ﺁی ﻗﺒﻞ را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ایﻦ ﺹﻮرت ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد" :ﺥﻮب
ن "ﻧﻤﻮﻧﻪ" در اﻣﺜﺎل  31ﺵﺮح دادﻩ ﺵﺪﻩ
ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺁدم ﺑﻪ ﺕﻨﻬﺎیﯽ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد" .ﺥﺼﻮﺹﻴﺎت ز ِ
اﺱﺖ .آﻼم ﺥﺪا از ﺟﻤﻠﻪ ﺥﺼﻮﺹﻴﺎت او ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ ﺑﺮای ﺵﻮهﺮش آﻤﻚ در هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻮد .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ
ﺥﺎﻃﺮ ،ﺵﻮهﺮ او ﺑﻌﻨﻮان ﺵﻴﺦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رهﺒﺮی رﺱﻴﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺎیﺦ وﻻیﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
از ایﻦ ﺁیﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺵﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ :اﮔﺮ ﺵﻮهﺮش ﻓﻜﺮ ﺹﺤﻴﺤﯽ را ﻧﺪارد ،وﻇﻴﻔ زن اﺱﺖ آﻪ ﺁﻧﺮا
ﺕﺼﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎیﺪ ،و اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﺘﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﮔﯽ اﺱﺖ ،وﻇﻴﻔ زن اﺱﺖ آﻪ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد را ﺑﻪ راﻩ
ﺥﺪا ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺕﺼﻤﻴﻢ ،ﺵﻮهﺮش ﮔﻴﺞ و ﺱﺮ ﮔﺮدان ﮔﺸﺘﻪ ،زن ﺑﺎیﺪ ﻋﻘﺎیﺪ و
دﻻیﻞ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﻴﺂورد .آﻤﻜﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺕﻮاﺿﻊ و اﺣﺘﺮام اراﺋﻪ دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد،
هﻤﻴﺸﻪ اﻃﺎﻋﺖ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ دارد .دﻝﻴﻞ ﺁن اﺱﺖ آﻪ اﻃﺎﻋﺖ آﺮدن ﺵﺎﻣﻞ هﻤﻜﺎری و آﻤﻚ آﺮدن
ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .و ایﻦ آﺎری اﺱﺖ آﻪ زن ﺑﻄﻮر دایﻢ ﺑﺎیﺪ اﻧﺠﺎم دهﺪ ،ﺑﺎ روﺟﻴ اﺣﺘﺮام و ﺕﻤﺎیﻞ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ،
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ .از ﺁن ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ یﻚ ﺑﺪن ﺑﺎ دو آﻠﻪ را ﻧﻮﻋﯽ هﻴﻮﻻ
ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ ،در ﺥﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ یﻚ ﺱﺮ ﺑﺎیﺪ وﺟﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ.
ﺑﻄﻮری آﻪ ﻧﻘﺶ زن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﻧﺲ و یﺎر ،ﺑﻪ ﺕﻤﺎم اﻣﻮر ﺥﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺸﻮد ،آﻢ و آﺎﺱﺖ و یﺎ ﻗﻄﻊ
ﺁن ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﮓ و ﺱﺘﻴﺰ هﺎی ﺟﻨﻮن ﺁﻣﻴﺰی را در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺑﺒﺎر ﺁورد .در اﻓﻜﺎر ﺥﻮد ﻣﺠﺴﻢ
آﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺸﻮد اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﺠﺎی ﺁﻧﻜﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺵﻮهﺮش ﺑﺎﺵﺪ و او را ﺕﺸﻮیﻖ و راهﻨﻤﺎیﯽ آﻨﺪ ،ﺑﻪ او
ﭘﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺪهﺪ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ او یﻚ هﺪف را دﻧﺒﺎل آﻨﺪ ،درﺱﺖ ﻋﻜﺲ ﺁﻧﺮا اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﺪ .آﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
زﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺕﻨﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد ،ﺱﻌﯽ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺕﺎ ﻣﺎﻧﻊ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺸﻮﻧﺪ و روﺣﻴ ﺁزار و
اذیﺖ آﻨﻨﺪﻩ را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎیﻨﺪ .زن ﺕﻤﺎم ﺱﻌﯽ و آﻮﺵﺶ ﺵﻮهﺮش را در ﺕﻌﻠﻴﻢ و ﺕﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻘﺶ ﺑﺮ
ﺁب ﻣﻴﻜﻨﺪ و در اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ هﺎیﺶ آﺎرﺵﻜﻨﯽ ﻣﻴﻜﻨﺪ ،از دادن ﻧﻈﺮ ﺥﻮد و یﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺱﻮدﻣﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع
ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺕﺎزﻩ وﻗﺘﯽ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ رو ﺑﻪ زوال ﻣﻴﺮود ،ﮔﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ آﻪ ﭼﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ دارد از ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺮود.
ﺑﺠﺎی ﺁﻧﻜﻪ در هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎ او هﻤﺮاﻩ و یﺎر ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ را ﺹﺤﻨ زورﺁزﻣﺎیﯽ
ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ آﻤﻚ و )یﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ( آﻪ یﻚ ﺵﻮهﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ،ﺁن اﺱﺖ آﻪ از زن ﺥﻮد دریﺎﻓﺖ
ﻣﻴﻜﻨﺪ .از ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺥﺪا ﻣﺎی اﺹﻠﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﻣﺸﺎوران ازدواج ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﻃ ُﺮق
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺵﻮهﺮاﻧﺸﺎن ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺎﺵﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎیﯽ از ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺰاهﻤﺖ هﺎ
را دیﺪﻧﺪ ،ﻻزم اﺱﺖ آﻪ ﺁن هﺎ را ﺑﻪ ﺕﻮﺑﻪ دﻋﻮت آﺮدﻩ و ﺱﭙﺲ ﻃﺮیﻖ یﺎر و یﺎوری را ﺁﻣﻮزش
ﺑﺪهﻨﺪ .وادار آﺮدن زن ﺹﺮﻓًﺎ ﺑﻪ ﺕﻮﺑﻪ آﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎیﺪ او را ﺁﻣﻮزش داد ﺕﺎ در ﻋﻤﻞ یﺎری را
"ﺑﭙﻮﺵﻨﺪ" .ایﻦ ﻗﺪم را ﻣﺸﺎوران ازدواج ﺑﺮ ﻧﻤﻴﺪارﻧﺪ.

رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻼ ﮔﻔﺘﻪ ام را ﺕﻜﺮار ﻧﻤﺎیﻢ؛ وﻗﺘﯽ رواﺑﻂ زن ﺑﺎ ﺵﻮهﺮش ﺿﻌﻴﻒ
در ایﻨﺠﺎ ﻻزم ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﻗﺒ ً
ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ ﻣﻴﮕﺮدد ،ﺕﻤﺮآﺰ ﻓﻜﺮی و ﺕﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮔﺮایﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ،
ﺥﺼﻮﺹًﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺴﺮاﻧﺶ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻜﻪ زﻧﺎن ﺑﻴﺶ از ﺵﻮهﺮان ﺕﻤﺎیﻞ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺵﺨﺼﯽ دارﻧﺪ ،و
ﻻ وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺥﻮد ﻣﻴﮕﺬراﻧﻨﺪ ،ﺕﻌﺠﺐ ﻧﺪارد آﻪ در ﺹﻮرت اﻧﺤﺮاف ﺕﻤﺎیﻼت
ﻣﻌﻤﻮ ً
زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺵﻮهﺮش ،ﺁﻧﺮا ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻤﺎیﺪ .هﺮ ﮔﺎﻩ زن ﺑﺠﺎی ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد ﻓﺮزﻧﺪش را
هﻤﺪم ﺥﻮد ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﺪ ،رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ ﺵﻮهﺮش ﺕﻴﺮﻩ ﺕﺮ ﻣﻴﮕﺮدد ،و ﻧﻬﺎیﺘًﺎ رواﺑﻂ او ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻴﺰ
ﺥﺮاب ﺥﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ .وﻗﺘﯽ زﻣﺎن ﺕﺮك ﺥﺎﻧﻪ و ازدواج ﻓﺮزﻧﺪش ﻓﺮا ﻣﻴﺮﺱﺪ ،ﻣﺎدرش ﺱﻌﯽ در
ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ او ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﻪ ایﻦ ﺹﻮرت ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت را در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻴﺂورد.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ ،در ﺹﻮرﺕﯽ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ رواﺑﻄﯽ ﺵﻜﺴﺘﻪ ﺵﻮد ،ﺕﻤﺎیﻼت او ﺥﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺵﻮهﺮش
ﺑﺎز ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ .دور دﺵﻮار اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ و ﺕﻮﺑﻪ و ﺱﺎزﮔﺎری ﻣﺠﺪد را در ﭘﻴﺶ ﺥﻮاهﺪ
داﺵﺖ ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ اﮔﺮ ﺁﺥﺮیﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺥﺎﻧﻪ را ﺕﺮك آﺮدﻩ و ﺕﻨﻬﺎ آﺴﯽ آﻪ ﺑﺮای زن ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺵﻮهﺮش ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
ﻣﻄﺎﻝﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﻣﻴﺘﻮان در ایﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻨﻮان آﺮد ،و زﻣﺎن ﺁن ﻓﺮا رﺱﻴﺪﻩ ﺕﺎ آﺘﺎﺑﯽ در ﻧﺎم "ﻣﺎدر
ﻣﺴﻴﺤﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ" ﻧﻮﺵﺘﻪ ﺵﻮد .در ایﻨﺠﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺕﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدﻩ ،هﺸﻴﺎر آﺮدن ﻣﺸﺎوران
آﻠﻴﺴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮایﺶ هﺎیﯽ اﺱﺖ آﻪ زﻧﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،و ﻝﺰوم ایﺠﺎد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺕﻮﺑﻪ ،و ﺁﻣﻮزش
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺕﻤﺮآﺰ دوﺑﺎر ﺕﻤﺎیﻠﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺵﻮهﺮاﻧﺸﺎن ،ﺑﮕﻮﻧﻪ ای آﻪ ﺥﺪا از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ.

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﺟﺴﻤﯽ
ﻧﻜﺘ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ و ﺵﻮهﺮان یﺎدﺁوری آﺮد ،و ﺁن ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺎهﻴﺎﻧ زﻧﺎن اﺱﺖ آﻪ
ﺵﺎﻣﻞ ﺕﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺕﻐﻴﻴﺮات هﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﯽ آﻪ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺕﻮام
ﺑﺎ دﺵﻮاری ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،زﻧﺎن دﭼﺎر وﺱﻮﺱﻪ هﺎیﯽ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ آﻪ ﻣﺮدان ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ .اﻝﺒﺘﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻨﻴﻦ
ﺕﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺴﺖ آﻪ زﻧﺎن دﭼﺎر وﺱﻮﺱﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﮔﻮیﯽ اﺟﺒﺎرًا ﺑﺪ اﺥﻼق یﺎ ﮔﻮﺵﻪ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،وﻝﯽ
وﺱﻮﺱ ﺁن ﺑﺠﺎی ﺥﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺱﺖ .ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ زﻧﺎن را ﺕﺸﻮیﻖ آﻨﻨﺪ آﻪ هﻨﮕﺎم دوران ﻗﺎﻋﺪﻩ
و یﺎ ﻧﻮﺱﺎن ﺣﺮارﺕﯽ دوران یﺎﺋﺴﻪ ﮔﯽ ﺥﻮد را ﻣﻴﮕﺬراﻧﻨﺪ ،ﺵﻮهﺮان ﺥﻮد را از ﺁن ﺑﺎ اﻃﻼع ﻧﻤﺎیﻨﺪ ﺕﺎ
او ﻧﻴﺰ ﺁن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ.

ﺧﻼﺻ

ﻣﻄﺎﻝﺐ
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ﺑﺪون ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ یﻜﺎیﻚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﺑﭙﺮدازیﻢ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺿﺮوری ﻧﻘﺶ زن را در زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺑﻴﺎن آﺮدﻩ ام .ﻣﺸﺎوراﻧﯽ آﻪ ایﻦ ﻗﻮاﻋﺪ را درك ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺪﺱﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺥﻮاهﻨﺪ
ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺁﻧﻬﺎ را در ﻣﻮارد ویﮋﻩ ای آﻪ ﻓﺮا ﻣﻴﺮﺱﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺕﻜﻠﻴﻒ
ﺱﺆاﻻت زیﺮ را ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ آﻨﻴﺪ .ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺸﻮیﺪ آﻪ در آﻼس ﺥﻮد در ﻣﻮرد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﺎ دﻻﻝﺖ
ﺑﺮ آﻼم ﺥﺪا ،ﻧﺘﺎیﺠﯽ آﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮیﺪ را ﺑﻴﺎن کﻨﻴﺪ:
 .1ﺵﻮهﺮی آﻪ ایﻤﺎﻧﺪار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ زن ﺥﻮد ﮔﻔﺘﻪ آﻪ دیﮕﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﭘﺎ ﺑﻪ آﻠﻴﺴﺎ ﺑﮕﺬارد .ﺵﻤﺎ ﺑﻪ او
ﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮیﻴﺪ؟
 .2زﻧﯽ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﺕﺼﻤﻴﻤﯽ آﻪ ﺵﻮهﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺹﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎی ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺎری را ایﺠﺎد
ﺥﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد .ﺵﻤﺎ ﺑﻪ او ﻣﻴﮕﻮیﻴﺪ ﭼﻜﺎر آﻨﺪ؟
 .3ﺵﻮهﺮی ﺑﻪ زن ﺥﻮد اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﻴﺪهﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدش را ﻋﺮﺿﻪ آﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ روﺣﻴ ﺕﺴﻠﻴﻢ و ﺱﻠﻄﻪ
ﭘﺬیﺮ .او ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﺥﺪا ﻣﺮا ﺱﺮ ﺥﺎﻧﻪ آﺮدﻩ .وﻇﻴﻔ ﺕﻮ ایﻦ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻧﻈﺮت را ﺑﮕﻮیﯽ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ
از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﯽ" .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردی ﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮیﻴﺪ؟
 .4ﺵﻮهﺮی از ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻴﻮرزد ،و ﭼﻮن زن او در ﺕﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮی ﺥﻮد ﭘﺮ ﺣﻜﻤﺖ اﺱﺖ ،ﺕﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﺁﻧﺮا ﺑﺮ دوش زن ﺥﻮد ﮔﺬاردﻩ اﺱﺖ .ﺵﻤﺎ ایﻦ زوج
را ﭼﮕﻮﻧﻪ راهﻨﻤﺎیﯽ ﺥﻮاهﻴﺪ آﺮد؟
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ﻓﺼﻞ هﻔﺪهﻢ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ازدواج
ﻗﺴﻤﺖ دوم  :ﺷﻮهﺮان
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺱﯽ ﻧﻘﺶ زن ،ﺁن ﮔﻮﻧﻪ آﻪ ﭘﻮﻝﺲ و ﭘﻄﺮس در ﺁیﺎﺕﯽ آﻪ ذآﺮ ﮔﺮدیﺪ ﺑﻪ ﺁن اﺵﺎرﻩ آﺮدﻧﺪ،
ﻣﻴﭙﺮدازیﻢ ﺑﻪ ﺁیﺎﺕﯽ آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺵﻮهﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ:
اﻓﺴﺴﻴﺎن 5
":25ای ﺵﻮهﺮان ،زﻧﺎن ﺥﻮد را ﻣﺤﺒﺖ کﻨﻴﺪ ،ﺁن ﮔﻮﻧﻪ کﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺰ کﻠﻴﺴﺎ را ﻣﺤﺒﺖ کﺮد و ﺟﺎن
ﺥﻮیﺶ را ﻓﺪای ﺁن ﻧﻤﻮد"،
":26ﺕﺎ ﺁن را ﺑﺎ ﺁب کﻼم ﺑﺸﻮیﺪو ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ کﻠﻴﺴﺎ را ﻃﺎهﺮ ﺱﺎﺥﺘﻪ ،ﺕﻘﺪیﺲ ﻧﻤﺎیﺪ".،
":27و کﻠﻴﺴﺎیﯽ درﺥﺸﺎن را ﻧﺰد ﺥﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺱﺎزد کﻪ هﻴﭻ ﻝﮏ و ﭼﻴﻦ و ﻧﻘﺼﯽ دیﮕﺮ ﻧﺪاﺵﺘﻪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪس و ﺑﯽ ﻋﻴﺐ ﺑﺎﺵﺪ".
":28ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺱﺎن ،ﺵﻮهﺮان ﺑﺎیﺪ هﻤﺴﺮان ﺥﻮد را هﻤﭽﻮن ﺑﺪن ﺥﻮیﺶ ﻣﺤﺒﺖ کﻨﻨﺪ .ﺁن کﻪ زن ﺥﻮد
را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ کﻨﺪ ،ﺥﻮیﺸﺘﻦ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎیﺪ".
":29زیﺮا هﺮﮔﺰ کﺴﯽ از ﺑﺪن ﺥﻮد ﻧﻔﺮت ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺥﻮراک ﻣﯽ دهﺪ و از ﺁن ﻧﮕﺎهﺪاری
ﻣﯽ کﻨﺪ ،هﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺰ از کﻠﻴﺴﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎیﺪ"-
":30زیﺮا اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اویﻴﻢ".
 »":31از ایﻦ رو ﻣﺮد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺥﻮد را ﺕﺮک ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ زن ﺥﻮیﺶ ﺥﻮاهﺪ ﭘﻴﻮﺱﺖ ،و ﺁن دو یﮏ
ﺕﻦ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ"«.
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":32ایﻦ راز ،ﺑﺲ ﻋﻈﻴﻢ اﺱﺖ – اﻣﺎ ﻣﻦ در ﺑﺎر ﻣﺴﻴﺢ و کﻠﻴﺴﺎ ﺱﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮیﻢ".
":33ﺑﺎری ،هﺮ یﮏ از ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ زن ﺥﻮد را هﻤﭽﻮن ﺥﻮیﺸﺘﻦ ﻣﺤﺒﺖ کﻨﺪ ،و زن ﺑﺎیﺪ ﺵﻮهﺮ
ﺥﻮیﺶ را ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺪ".
اﻓﺴﺴﻴﺎن 1
":22و هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را زیﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎی او ﻧﻬﺎد ،وﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد کﻪ او ﺑﺮای کﻠﻴﺴﺎ ﺱَﺮ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺵﺪ"،
اول ﭘﻄﺮس 3
":7ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺱﺎن ،ﺵﻤﺎ ﻧﻴﺰ ای ﺵﻮهﺮان ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ هﻤﺮاﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ و ﺑﺎ ﺁﻧﺎن ﭼﻮن
ﺟﻨﺲ ﻇﺮیﻔﺘﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام رﻓﺘﺎر کﻨﻴﺪ ،ﭼﺮا کﻪ هﻤﭙﺎی ﺵﻤﺎ وارث هﺪی ﺱﺨﺎوﺕﻤﻨﺪاﻧ ﺣﻴﺎﺕﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا
دﻋﺎهﺎیﺘﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﺸﻮد".
ایﻦ ﺁیﺎت اﺱﺎس ﻧﻘﺶ ﻣﺮد را در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺕﺸﺮیﺢ ﻣﻴﻨﻤﺎیﻨﺪ .دو ﻣﻮرد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را در ﺁیﺎت
ذآﺮ ﺵﺪﻩ ﻣﻴﺘﻮان ﺵﻨﺎﺱﺎیﯽ آﺮد :رهﺒﺮی ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ و ﻣﻼیﻤﺖ.

رهﺒﺮی ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ
در هﻴﭻ ﺟﺎیﯽ از آﻼم ﺥﺪا ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﺑﻪ زن ﺣﻜﻢ ﺵﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ آﻪ "ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ") .(1اﻣﺎ
در ﻓﺎﺹﻠ ﭼﻨﺪ ﺁیﻪ از اﻓﺴﺴﻴﺎن  ،5ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﻪ ﺵﻮهﺮ ﻓﺮﻣﺎن دادﻩ ﺵﺪﻩ آﻪ زن ﺥﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎیﺪ.
واﺿﺢ اﺱﺖ آﻪ ﻣﺤﺒﺖ آﺮدن آﺎر ﺵﻮهﺮ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ و ﻧﻪ زن .ﺵﻮهﺮ ﺑﺎیﺪ ﻣﺤﺒﺖ را ﺁﻏﺎز ﻧﻤﺎیﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ
را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎیﺪ ،و ﺱﻌﯽ آﻨﺪ آﻪ ﺁن را در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد رﺵﺪ ﺑﺪهﺪ .او ﻣﺴﺌﻮل ﭼﻨﻴﻦ آﺎرهﺎیﯽ
اﺱﺖ.
از ﺁﻧﺠﺎیﯽ آﻪ آﻤﺘﺮ از یﻚ درﺹﺪ ﺵﻮهﺮان ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺎ ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺁﺵﻨﺎ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ
ﻣﺴﺌﻮل روﺵﻦ آﺮدن ﺵﻮهﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ایﻦ وﻇﻴﻔ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺵﻮهﺮی ﺵﻜﺎیﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ آﻪ
ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ وی ﺥﺎرج ﺵﺪﻩ ،راهﻨﻤﺎی اﻣﻴﻦ ﺑﻪ آﻼم ﺥﺪا در ﺟﻮاب ﻣﻴﮕﻮیﺪ:
"اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺱﺖ ،ﭘﺲ ﺕﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎ ﺵﻤﺎ اﺱﺖ" .اﮔﺜﺮ ﺵﻮهﺮان ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻠﻴﺪﻗ ﻧﺠﺎت ﻏﺮیﻖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زن و ﺑﭽﻪ هﺎ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺁن را ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺱﺎت و زن
ﺹﻔﺘﺎﻧﻪ ﻣﻴﺸﻨﺎﺱﻨﺪ .راهﻨﻤﺎی ازدواج آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎیﺪ اﺑﻌﺎد دیﮕﺮی از ﺁن را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﺪ .ﻣﺤﺒﺖ
دادﻧﯽ اﺱﺖ ،و هﻤﺎن ﻗﺪر ﻣﺮداﻧﻪ اﺱﺖ آﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺁن را ﺑﺮ روی ﺹﻠﻴﺐ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻧﺸﺎن داد.
اﻣﻜﺎن دارد ﺵﻮهﺮی ﺑﭙﺮﺱﺪ" :ﭼﺮا ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﺑﺮاز ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻴﺒﺎﺵﻢ؟" راهﻨﻤﺎی ازدواج در
ﭘﺎﺱﺦ ﻣﻴﮕﻮیﺪ" :ﭼﻮن آﻼم ﺥﺪا ﺵﻤﺎ را ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﻮدﻩ اﺱﺖ .آﻼم ﺥﺪا ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ "ای ﺵﻮهﺮان ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻣﺴﻴﺢ آﻠﻴﺴﺎ را دوﺱﺖ داﺵﺖ  ." .....آﻠﻴﺴﺎ ﻧﺒﻮد آﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻴﺴﯽ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻮد
آﻪ ﺁن را ﺁﻏﺎز آﺮد و در ﺁن ﭘﻴﺸﻘﺪم ﺵﺪ .او ﻣﺎ را آﻪ در ﮔﻨﺎهﺎن ﺥﻮد ﻏﺮق ﺑﻮدیﻢ ،و در واﻗﻊ دﺵﻤﻦ
او ﺑﻮدیﻢ ﺵﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﺥﻮد ﻧﻤﻮد .آﻼم ﺥﺪا در ﺟﺎی دیﮕﺮ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎیﺪ:
اول یﻮﺣﻨﺎ 4
" :19ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ آﻨﻴﻢ زیﺮا او ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ آﺮد".
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ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺵﻮهﺮان ﭼﻨﻴﻦ واﻗﻌﻴﺘﯽ را درك ﻧﻜﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺥﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻜﺮدﻩ اﻧﺪ آﻪ از ﺁن ﭘﻴﺮوی
ﻧﻤﺎیﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ رهﺒﺮی ﺥﺎﻧ ﺥﻮد را ﺑﺮﺁوردﻩ ﺱﺎزﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ رهﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ آﻪ
ﺑﺎیﺪ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ رهﺒﺮی ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ اﺱﺖ.
ﭼﻮن در ﺥﺼﻮص ﻣﺤﺒﺖ در ﺟﺎی دیﮕﺮ ﺑﻪ ﺕﻔﺼﻴﻞ ﺹﺤﺒﺖ آﺮدﻩ ام ،دیﮕﺮ در ایﻨﺠﺎ ادادﻣﻪ ﻧﺨﻮاهﻢ
داد ،ﺟﺰ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺠﺪدًا ﺕﺄآﻴﺪ ﻧﻤﺎیﻢ آﻪ ﻣﻘﺎم رهﺒﺮی ﺵﻮهﺮ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻼم ﺥﺪا،
ﭘﻴﻮﻧﺪی ﺵﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬیﺮ را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ دارد.

ﻣﻘﺎم ﺱﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻘﺶ ﺵﻮهﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺱﺮ ﺥﺎﻧﻪ ،ﺑﺎیﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺵﺪ ،ﭼﻮن در ﺵﺒﺎهﺖ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ اﺱﺖ.
ﺱﺮ ،در ﺥﺎرج از ﺥﺎﻧﻪ ﺁﺵﻨﺎ ﻣﻴﺒﺎﺵﻴﻢ ﻓﺮق ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁن آﻪ
ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﺑﺎ ﺁن ﻧﻘﺸﯽ آﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان َ
ﻋﻘﺎیﺪ زیﺎد و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ایﻦ ﺥﺼﻮص ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ،آﻼم ﺥﺪا ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ را ﺕﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧ ﻧﻘﺶ
ﺱﺮ ﺥﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺮدﻩ اﺱﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﺮق ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﺎآﻢ و یﺎ ﻣﺪیﺮ ﺵﺮآﺖ دارد.
َ
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻘﺶ ﺱﺮ ﺥﺎﻧﻪ را ﺕﻮﺱﻂ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﻄﻮری آﻪ ﺥﻮد را ﻓﺪای آﻠﻴﺴﺎیﯽ
ﻧﻤﻮد آﻪ ﺥﻮد ﻣﻘﺎم ﺱﺮ ﺁن را داﺵﺖ .آﻼم ﺥﺪا ﻣﻘﺎم ﺱﺮ ﺑﻮدن ﻋﻴﺴﯽ را ﭼﻨﻴﻦ ﺕﺸﺮیﺢ ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ:
اﻓﺴﺴﻴﺎن 1
":22و هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را زیﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎی او ﻧﻬﺎد ،وﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد کﻪ او ﺑﺮای کﻠﻴﺴﺎ ﺱَﺮ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺵﺪ"،
اﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺱﺮ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺮوس ﺥﻮد یﻌﻨﯽ آﻠﻴﺴﺎ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ هﺮ ﭼﻪ
ﺵﻮهﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺱﺮ ﺥﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪهﺪ ،ﺑﺎیﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ زن ﺥﻮد ﺑﺎﺵﺪ .ﺕﻤﺎم ﺕﺼﻤﻴﻢ هﺎی او ﺑﺎیﺪ
ﺑﺮای ﺱﻌﺎدت و دﻝﺒﺴﺘﮕﯽ هﺎی زن ﺥﻮیﺶ ﺑﺎﺵﺪ .ﻧﻘﺸﯽ آﻪ ﺵﻮهﺮ ﻣﻄﻴﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ و ﺑﺎ اﻃﻼع از آﻼم
ﺥﺪا اﺟﺮا ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺵﻌﻒ زﻧﺶ ﻣﻴﮕﺮدد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ اﺥﺘﻴﺎر اهﺪا ﺵﺪﻩ ﺑﻪ وی ،او را ﺕﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﻬﺎیﯽ در اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰیﺪﻩ اﺱﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺱﺮ ﺑﻮدن ،وی را ﻣﻠﺰم ﻣﻴﻜﻨﺪ آﻪ زن ﺥﻮد را
ﺑﺮ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻘﺪم ﺑﺪارد .هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ آﻪ ﻣﺴﻴﺢ آﻠﻴﺴﺎ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻮد.

ﻣﻼیﻤﺖ
ﺵﺎﺥﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘ ﺁیﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﺵﻮهﺮ ﺑﺎ زن ﺥﻮد ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ،ﻣﻼیﻤﺖ
اﺱﺖ .هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ دﻝﻴﻞ ﺁن دﻗﻴﻘًﺎ ﭼﻴﺴﺖ ،و ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎم زن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎﺵﺪ آﻪ از آﻔﺮ ﺑﻪ ایﻤﺎﻧﺪار ﺑﻮدن ﻗﺪم ﮔﺬاردﻩ اﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﻜﻪ آﻔﺮﺵﺎن ﺵﺎﻣﻞ ﻇﻠﻢ و
ﺱﻨﮕﺪﻝﯽ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ .اﻣﺎ یﻚ ﭼﻴﺰ ﻣﺴﻠﻢ اﺱﺖ ،و ﺁن ﻣﻌﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی اﺱﺖ آﻪ ﻣﻼیﻤﺖ
در ایﻦ ﺁیﺎت دارد .در اول ﭘﻄﺮس  ، 7 :3دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻝﻐﺎت ﻝﻄﻴﻔﯽ آﻪ در زﺑﺎن یﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد
اﺱﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اهﻤﻴﺘﯽ آﻪ ﺵﻮهﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺥﻮد دارد ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻩ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ایﻦ ﻝﻐﺎت آﻪ
ﺑﻪ ﻓﺎرﺱﯽ "ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ و اﺣﺘﺮام" ﺕﺮﺟﻤﻪ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ آﻪ ﻃﺮیﻖ رهﺒﺮی ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ،
ﺥﻮاهﺎن ﻣﺰیﺖ و ﺑﺮآﺖ ﺑﺮای زن ﺥﻮیﺶ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
رﻓﺘﺎری آﻪ ﺑﺎ زن ﺥﻮد داریﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﺪاﻧﯽ اﺱﺖ "ﻇﺮیﻒ" و ﺑﺎ ارزش .ﺑﻘﺪری ﺑﻪ او ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام
ﻣﻴﮕﺬاریﻢ آﻪ ﮔﻮیﯽ ﺑﺎ ﺥﻮدﻣﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﻴﻨﻤﺎیﻴﻢ .ﺕﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﺎیﺪ روﺵﻦ ﺵﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ آﻪ در ﭘﺎدﺵﺎهﯽ ﺥﺪا،
ﺟﺎیﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﺎیﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﻣﺮد و زن ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .هﺮﭼﻨﺪ ،ﺕﺎ ﺟﺎیﯽ آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
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زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ هﻢ ارث ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺥﺪا ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،وﻝﯽ در ایﻦ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺵﻮهﺮ ﻧﻘﺶ
ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﻣﻼیﻢ ،ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ را دارد ،و ﺁن ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ آﻪ از زن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮود .هﻤﭽﻨﺎن
آﻪ زن ﻣﻄﻴﻊ ﺵﻮهﺮش اﺱﺖ و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻣﻴﮕﺬارد ،ﺵﻮهﺮش ﺑﺎ ﻣﻼیﻤﺖ و ﻣﺤﺒﺖ او را هﺪایﺖ
ﻣﻴﻜﻨﺪ.
رهﺒﺮی ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰی آﻪ ﺵﻮهﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺥﻮد دارد راهﯽ اﺱﺖ آﻪ او را در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ
ﺵﺒﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺥﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد .ﺵﻮهﺮان را ﺑﺎیﺪ ﺕﺸﻮیﻖ ﻧﻤﻮد ﺕﺎ ﻋﻬﺪ ﺟﺪیﺪ آﺘﺎب ﻣﻘﺪس را روزاﻧﻪ
ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪ ﺕﺎ ﺑﺎ رهﺒﺮی ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ از آﻠﻴﺴﺎیﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و از ایﻦ ﻃﺮیﻖ
ﺑﺎ ﺥﻮاﺱﺖ ﺥﺪا در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد ﻧﻴﺰ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﮕﺮدﻧﺪ .دو آﺘﺎب دیﮕﺮی را آﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
رواﺑﻂ زﻧﺎﺵﻮیﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺵﻮﻧﺪ را ﺑﺮای اداﻣ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺵﻤﺎ
ﺕﻮﺹﻴﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎیﻢ:
 How to Develop Deep Unity in the Marriage Relationship .1ﻧﻮﺵﺘ
 Family and Marital Problems – Homework Manual, vol. 2 .2ﻧﻮﺵﺘ
)ایﻦ دو کﺘﺎب ﺕﺎ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ایﻦ آﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺱﯽ ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ(

Wayne Mack
Wayne Mack

ﺕﻜﻠﻴﻒ
رﺱﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﯽ را در ﻣﻮرد راﺑﻄ زن ﺑﺎ ﺵﻮهﺮش ﺑﻨﻮیﺴﻴﺪ .ﻣﻄﺎﻝﺐ ﺥﻮد را از ﺁﻧﭽﻪ در ایﻦ آﺘﺎب
ﻋﻨﻮان ﺵﺪﻩ ﺑﺮداﺵﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺁیﺎﺕﯽ ﺑﺮداﺵﺖ آﻨﻴﺪ آﻪ راﺑﻄ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ آﻠﻴﺴﺎیﺶ و
رهﺒﺮی او از ﺁن را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ.
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) (1ﺕﻴﺘﻮس  ، 4 :2اﺱﺘﺜﻨﺎ ﻧﻤﻴﺒﺎﺵ ﺪ .ﻝﻐ ﺖ ﻣ ﺼﺮف ﺵ ﺪﻩ در زﺑ ﺎن اﺹ ﻠﯽ ﺑ ﻪ ﻣﻌﻨ ﯽ "ﺑ ﺎ ﻋﺎﻃﻔ ﻪ ﺑﺎﺵ ﻨﺪ"
اﺱﺖ" .زﻧﺎن ﺱﺎﻝﺨﻮردﻩ" ﺑﺎیﺪ زﻧﺎن ﺟﻮان را ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪهﻨﺪ ﺕﺎ "ﺵﻮهﺮدوﺱ ﺖ و ﻓﺮزﻧﺪوﺱ ﺖ ﺑﺎﺵ ﻨﺪ" )ﺑ ﺎ
ﻋﺎﻃﻔﻪ(.

ﺧﻼﺻ

ﻣﻄﺎﻝﺐ

هﻤﭽﻨﺎن آﻪ ﻣﺸﺎوران ازدواج آﻠﻴﺴﺎ ﻧﻘﺶ زن و ﺵﻮهﺮ را در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻼم ﺥﺪا
ﺁﺵﻜﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،آﻤﻚ ﻧﻴﺰ ﺥﻮاهﻨﺪ آﺮد ﺕﺎ ﺑﺎ اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎر هﺎی ﻣﻀﺮی آﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ ،ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ازدواح ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺸﻮﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن هﺮ یﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ را
در ﻓﮑﺮ و رﻓﺘﺎر ﺟﺪیﺪی آﻪ ﺑﺮ آﻼم ﺥﺪا اﺱﺘﻮار ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ﺁﻣﻮزش ﺥﻮاهﻨﺪ داد.
ﻣﻬﻢ اﺱﺖ آﻪ ﻣﺸﺎوران ﻧﮕﺬراﻧﺪ ﻃﺮﻓﯽ ﺿﻌﻒ زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادﻩ ،و از ﺁﻧﭽﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﻴﻔ او اﺱﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎیﺪ .هﺮ یﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎیﺪ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎیﻒ ﺥﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دیﮕﺮی ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﺮ آﻢ و آﺜﺮی آﻪ ﺑﺮای ﺥﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻴﻜﻨﺪ .اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری در
ازدواج در درﺟ اول ،ﺥﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ زن یﺎ ﺵﻮهﺮ ﺥﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از
اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻋﻜﺲ اﻝﻌﻤﻞ دﻝﺨﻮاهﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﻔﻊ ﺑﺨﻮد ﻧﻴﺴﺖ .ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎیﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎوران آﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎﺵﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎوران ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺱﺎﺱﯽ ذآﺮ ﺵﺪﻩ در ایﻦ آﺘﺎب ﺁﺵﻨﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺕﯽ آﻪ در اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن
ﺑﻴﻨﺶ آﺴﺐ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﺥﻮاهﻨﺪ ﺕﻮاﻧﺴﺖ در ﺥﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻪ ﺑﺎ ویﮋﮔﯽ ﺥﺎﺹﯽ ﺥﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ
از ﺁﻧﻬﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .اﻝﺒﺘﻪ ایﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎرﺕﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪاوم ایﻦ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﻜﻨﻢ آﻪ ایﻦ آﺘﺎب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺮور ،دم دﺱﺖ ﺥﻮد ﺑﮕﺬاریﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد
ﺥﺎص روﺑﺮو ﺵﺪیﺪ ﺥﻮاهﻴﺪ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن رﺟﻮع آﺮدﻩ و ﺑﻴﻨﺶ وﺱﻴﻊ ﺕﺮی از ﺁن
را دریﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎیﻴﺪ.
ﺑﺎﺵﺪ آﻪ ﺵﻮهﺮ ﭘﺮ از ﺟﻼل آﻠﻴﺴﺎ ،ﺵﻤﺎ را در ﺥﺪﻣﺖ ﺥﻮد در ﻧﺎم ﺥﻮد ﺑﺮآﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻋﻨﺎیﺖ
ﻓﺮﻣﺎیﺪ ،ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺱﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺵﻮیﯽ ﺥﻮد ﺁﻣﺪﻩ آﻤﻚ ﻧﻤﺎیﻴﺪ .دﻋﺎی ﻣﻦ

٨٩

ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ راﻩ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت را از ﻃﺮیﻖ آﻼم ﺥﺪا ﺁﺵﻜﺎر ﻧﻤﺎیﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻤﻚ آﻨﻴﺪ ﺕﺎ راﺑﻄ
ایﺸﺎن ﺑﺎ ﺥﺪاوﻧﺪ و یﻜﺪیﮕﺮ ﻧﺰدیﻚ ﺕﺮ ﺑﮕﺮدد .ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺱﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از راﺑﻄ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ
آﻠﻴﺴﺎیﺶ ﺥﻮاهﻨﺪ ﮔﺮدیﺪ.

