ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ )ﺷﻤﺎره (2
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺎی ﺣﻔﺎﻇ درراﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻤﺴﺎﯾ ﺎن :
ﯾ ﯽ از روش ﺎی ﺳﺎدﻩ و ﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮای اﻓﺰا ﺶ اﻣﻨ ﺖ ،ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﮫ ﺑﺎ ﻤﺴﺎﯾ ﺎن اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺼﺎر ﺧﻮب ﻤﺴﺎﯾ ﺎن ﺧﻮب
ً
ﻣﯽﺳﺎزد ،و اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻤﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧ ﺴﺖ؛ ز ﺮا ،ﻤﺴﺎﯾ ﺎن ﺧﻮب ﺣﺼﺎر ﺎی ﺧﻮ ﯽ ﺴ ﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ وﺿﻌﯿﺖ ﻏ ﻋﺎدی
ﯿﺺ ﻣﯽد ﻨﺪ و ﺑﮫ ﮐﻤﮏﺗﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮ ﺪ ،ﺑﺎ ﺷ ﯿﺪن ﺻﺪای ﻣﺸ ﻮک از ﻣ لﺗﺎن
ﺷﻤﺎ را ﻧ
ً
ﮐﻨﺠ ﺎوی ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻠ ﺲ ﺗﻤﺎس ﺧﻮا ﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻤﺴﺎﯾ ﺎن ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮدرو ﺎ ﯽ ﮐﮫ در ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﮥﻣﺎن و ﯾﺎ در ﻮﭼﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرک
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺣ ﺧﻮدرو ﺎی ﺑﺮ از ﻣ ﻤﺎﻧﺎن و ﺴﺘ ﺎن ﻣﺎ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣ ل ﻣﺎ ﺗﺮدد دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .آن ﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧ ﮐﮫ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﮕ ﺒﺎن ﺧﻮب و ﻣﻄﻤﺌ ﺑﺮای اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺎی ز ﺮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار د ﯿﺪ :
 - 1ﺮﮔﺰ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻤﺴﺎﯾ ﺎن را ﺗﺨﺮ ﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺣ اﮔﺮ ﻤﺴﺎﯾﮫای ﺑﮫ ﺷﻤﺎ آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺮﮔﺰ ﺑﺎ او ﺗﻨﺪی و درﮔ ی ﻓ ﯾ ﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
ﺣﻞ ﺮ ﻣﺸ ﻞ راﻩ ﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ

ﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻢﺿﺮرﺗﺮ ﻦ راﻩ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸ ﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻤﺴﺎﯾﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

 - 2اﮔﺮ ﺑﮫ ﺻﺪاﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺘﺪاری ﻤﺴﺎﯾﮫای ﮐﮫ ﻗﺼﺪ دار ﺪ او را از ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪ دار ﺪ .ﺮﮔﺰ ﻣﻘﺼﺪ ﺎ ﯽ و زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮد را
آﺷ ﺎر ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﮫ ﻮﻧﮫای ﮐﮫ ﺮ روز ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣ ل ﺑﺮﺧﻮا ﯿﺪ ﮔﺸﺖ .ﻤﺴﺎﯾﮫ ﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد،
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎ ﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آن ﺎ ﻗﺮار ﻧﺪ ﯿﺪ ،از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﭼ ی ﻧﺨﻮا ﻨﺪ ﻓ ﻤﯿﺪ .
 - 3ﺮﮔﺰ در ﻣﻮاﻗ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻ ﯽ ﻣﺪت دار ﺪ و رواﺑﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻤﺴﺎﯾ ﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻧ ﺴﺖ ،ﯿﭻ ﯾﮏ از آن ﺎ را از ﻃﻮﻻ ﯽ ﺑﻮدن ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ،ﻣﻄﻠﻊ
ً
ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺣ در ﻣﻮاﻗ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺮ ﯾﺎ ﯾ ﯽ از ﻤﺴﺎﯾﮫ ﺎ ،رواﺑﻂ ﺧﻮ ﯽ ﻧﺪار ﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺠ ﺎوی او و ﺟﻠﻮﮔ ی از آﺳ ﺐ
اﺣﺘﻤﺎ  ،ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری را در ﺎرﻩ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻤﺴﺎﯾﮫ ذی ﺻﻼح ﻗﺮار د ﯿﺪ .
ﺣﻘﻮق ﻤﺴﺎﯾﮫ
اﻣﺎم

ﺎد ) (Aﻓﺮﻣﻮد :

>او را در ﻏﯿﺎب ،ﺣﻔﻆ ﮐﻦ و در ﺣﻀﻮر ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪار ،در ﺣﺎل ﺳﺘﻤﺪﯾﺪ ﯽ وی را ﯾﺎری ﮐﻦ ،ﻋﯿ ﺶ را ﺷﺎ ﻊ ﻧﮑﻦ ،ﺮ ﺎﻩ از وی ﺑﺪی دﯾﺪی ،آن را ﺑﭙﻮﺷﺎن،
ﺮ ﺎﻩ دا ﺴ ﺧ ﺧﻮا ﺗﻮ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد در ﺧﻔﺎ ﺑﮫ وی ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻦ ،ﻨ ﺎم

ﮐﺮ ﻤﺎﻧﮫ ﺑﺎ وی رﻓﺘﺎر ﮐﻦ<

ﺎ ﺗ ﺎ ﺶ ﻣﮕﺬار ،از ﻟﻐﺰﺷﺶ در ﮔﺬر و ﮔﻨﺎ ﺶ را ﺑﺒﺨﺸﺎی و

)اﻟﻔﻘﯿﮫ ،ج ،٢ص(٦٢٣

اﻣﺎم ﻋ ) (Cﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :
]در ﺎرﻩ ی ﻤﺴﺎﯾ ﺎن ،ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن رارﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ وﺻ ﺖ ﭘﯿﺎﻣ ) (7ﺷﻤﺎﺳﺖ] ،ﭘﯿﺎﻣ ) [(9ﻤﻮارﻩ ﺑﮫ ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻤﺴﺎﯾ ﺎن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺟﺎ ﯽ ﮐﮫ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﯾﻢ ﺑﺮای آﻧﺎن ار ﯽ ﻣﻌ ن ﺧﻮا

ﺪ ﮐﺮد[

)ﻧ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻗﺴﻤ از ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎرﻩ ( ٤٧

اداﻣﮫ دارد...
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