ﻋــﺪم آرﻣــﺎنﮔﺮاﯾﯽ در ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻣﺎمﻫﺎدی)ع(
اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( از ﺟﻬﺖ زﻣﺎﻧﯽ در دورهای ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎم و
ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﻫﻞ ادب ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺣﺮف و ﺳﺨﻨﯽ از
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺒﺎﺣﺖ و
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ در ﻋﺎم ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺬﻣﻮم ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد.
ﻣﺜﻼ ﺷﺎﻋﺮی در آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪح اﻣﺎﻣﺎن اﺷﻌﺎری داﺷﺖ ،اﻣﺎ در
ﮐﻨﺎر آن در ﻣﺪح ﺷﺮاب و اﻣﻮر ﺧﻼف ﻧﯿﺰ اﺷﻌﺎری ﺳﺮوده ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت ﻫﺎدی)ع( ﭼﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر و ﻋﻤﻞ
ﺣﺴﻨﻪ ی آن ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻪ ﻣﺪح اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻮد ،از ارزﺷﺶ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﺢ
دﯾﮕﺮ ﮐﺎر آن ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻪ ﻣﺪح ﺷﺮاب ﺑﻮد ﻫﻢ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و
ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﻨﺎه آن ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ:
 _۱آن ﺑﺰرﮔﻮار اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ ﻣﺒﺮ ّا از ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺖ
در راه وﻻﯾﺖ ،آن ﻓﺮد را در ﻋﯿﻦ ﮔﻨﻬﮑﺎر ﺑﻮدن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و دﺳﺘﺶ را
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺧﻄﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮش ﻫﻢ زدوده ﺷﻮد ،و
اﯾﻦ در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻈﻬﺮ اﺳﻢ »وﻓﯽ ّ« ﺧﺪا ﺑﻮدن و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ از
ﺧﺪﻣﺎت و در ﭘﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮدن ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮان ،ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ در
راه اﻣﺎﻣﺎن)ع( ﺷﺎﯾﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ اﻫﻞ وﻓﺎ،
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺑﻬﺎ و ﺑﺎارزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺎدﻣﺎن در دوران ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﺧﻼص در ﮐﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺎم ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﻼشﻫﺎﯾﺸﺎن
را ﮐﻢ ارزش ﻧﺪاﻧﻨﺪ.
 _۲ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﻋﻘﯿﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ اﻣﺎم
ﺑﺮﺣﻖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎﻣﺖ را داﻧﺴﺘﻪ و دﻓﺎع از آن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻃﺎﻏﻮت زﻣﺎن را واﺟﺐ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و از ﺧﻮار ﺷﺪن ﺟﺒﻬﻪ ی ﺣﻖ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﯿﺌﻪای ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺻﺤﺖ
ﻋﻘﯿﺪه ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت در ﻋﻤﻞ و ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ را ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﻋﻤﺎل و
ﺳﺒﮏ ﮐﺮدن ﻗﺒﺢﮔﻨﺎه از ﻃﺮف اﻣﺎم ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﻏﻠﻂ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ارزﺷﯽ در ﭘﯽ ﻧﺪارد و دﭼﺎر ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻟﺬا اﯾﻦ ﯾﮏ درس از اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
و ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﻦ و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.

ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻎ

دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی آﻣﻮزﻧﺪه ،زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ.
زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ اﻣﺎﻣﺎن و ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﺰرﮔﻮاران در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ
اﻟﺨﺼﻮص اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ،ﻃﺮح ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات،
ﺧﺎﺻﻪ ﻋﻘﯿﺪه ٔ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺜﻼ ً اﻣﯿﺮﻣﻮﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ)ع( ،آن
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺰو اﺳﺮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻬﻢ و درک ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ی اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،زواﯾﺎی دﯾﮕﺮی از اﻣﺎﻣﺖ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﻮاﻇﺐ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ی آﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺸﻮد ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﻮاﻇﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺸﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﭼﺎر ﻋﺠﺐ و ﻏﺮور
ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روزی ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎﺑﺶ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
آن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎ آن ﻋﻈﻤﺘﺶ او را دﻋﻮت ﮐﺮده ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺎی ﻣﺒﺎرک
ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ او زده و او را از ﺳﺠﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﻋﺠﺐ و ﻏﺮورش از
ﺳﺠﺪه ﻫﺎ و دﻋﻮت اﻣﺎم ،آﻓﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺶ وارد ﻧﺴﺎزد؛ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ.
و ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ،ﻃﺮح زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺒﯿﺮه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ درس اﻣﺎﻣﺖ در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ زﯾﺎرت ﻣﺸﻬﻮد
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﻣﺎﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ،
ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺪهای از اﻫﻞ ﺳﺮ ّ.
ﭘﺲ ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎﻣﺎن)ع( ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ

ﺗـﻮﺟﻪ ،ﺳـﯿﺮ ﮐـﺮده و درﺳـﻬﺎی ﻻزم را از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎی ﺣﮑﯿﻤـﺎﻧﻪ ی آن
ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

