ﻧﻘﺶ زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎر
اوﻟﻮﯾﺖ دار
از ﻓﺮزاﻧﮕﯽ و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮع زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ اﺳﺮار دﻧﯿﺎ ،ﺧﻮد را از آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد و ﺑﺎ ﺣﻖ
ﻫﻤﺮاه و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺎﻃﻞ ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ژرف اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ٔ ﺣﻮادث ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،در
راﺳﺘﺎی زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﻋﺪم ﻓﺮﯾﺐ و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد ،زﻣﺎن ﺷﻨﺎس اﺳﺖ و زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ از
ﻣﻤﯿﺰهﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﻓﺮد ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و وﻻﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»اﻧﺴﺎن
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
وی را در
اﯾﻦ ﺳﻮ و

ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از اوﺿﺎع زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎه ﺷﻮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﯿﭽﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺴﯽ ﺑﺮ روی اﻣﻮاج
آن ﺳﻮ ﺳﻮق ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد«.

و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ از
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ
ﭘﺮﺧﺮوش ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ
ﺟﺮﯾﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ

و ﺣﻀﺮت ﺟﻌﻔﺮﺻﺎدق )ع( از ﻃﻼﯾﻪ داران اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ از زﻣﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﺎم ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﻧﺤﻦ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ«
»ﻣﺎ ﺑﻪ اوﺿﺎع زﻣﺎن آﮔﺎه ﺗﺮﯾﻢ«.
ﻟﺬا ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن دوﺳﺖ ﻧﻤﺎ ،ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
و آﻧﺎن را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪﺷﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﮔﺰارد..
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺰﻣﺎﻧﻪ ﻻ ﺗﻬﺠﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻠﻮاﺑﺲ«

»آﮔﺎه ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺑﺮ وی ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺑﺮ
وی ﺣﻤﻠﻪ ور ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«.
و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﺳﺘﻮن و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و زﯾﺮﮐﯽ وی اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن آﮔﺎه ،ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ اﺷﺮاف ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ،
اﻧﺴﺎن ﻓﻄﻦ و زﯾﺮک ﺑﺮ اوﺿﺎع و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻧﺴﺎن ﺧﻤﻮد
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺑﺮ وی ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎرﮐﺮد داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮای ﻓﺮد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺎن ﺳﺨﻦ
زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﮑﻮت
زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻧﺘﻘﺎد
زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﻨﺒﯿﻪ
زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﺸﻮﯾﻖ
زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ
زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در آﻣﻮزﺷﻬﺎ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ،ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻪ آﻣﻮزﺷﯽ )ﺣﺘﯽ
ﻣﻌﺎرف( ﻫﺴﺖ؟(
زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری و ﺗﻼش و ﺗﻔﺮﯾﺢ
و…
و ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺷﺌﻮن اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ و آن ﺑﺰرﮔﻮاران،
زﻣـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺧـﺒﺮه ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،و آﺧﺮﯾـﻦ اﯾـﻦ ﺳﻠﺴـﻠﻪ اوﻻد ﻃـﺎﻫﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ،ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻘﺒﺸﺎن ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺰﻣﺎن و وﻟﯽ ّﻋﺼﺮ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه و
ﺗﺴﺨﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺣﻮادث و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آن اﺷﺮاف و اﺣﺎﻃﻪ ی ﮐﺎﻣﻞ
دارﻧﺪ و آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻨﺘﻈﺮان و ﯾﺎوران آن ﺣﻀﺮت
ﻧﯿﺰ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ در
زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﯾﺪ اوﻟﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ،ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖ
دارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ،ﭼﻪ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ ﻻزم و ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ.

