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 2- آخرين وظايف منتظران
  كند، آماده شويم براي مواجهه با امامي كه با الهام الهي، حكم داودي مي

آمادگي براي مواجهه با امامي كه بر اساس علم خود و با حكم داودي قضاوت "ين منتظران عصر ظهور دومين وظيفه از وظايف آخر
ما براي برخورداري از امامي كه عقل كلّ است و تحليل رفتارهاي او براي بسياري از مردم دشوار است، بايد آماده . ، است"كند  مي

  .باشيم

خنراني خود در جمع طالب و دانشجويان در محل مدرسه علميه صدر بازار، با ذكر االسالم عليرضا پناهيان در دومين شب س حجت
آمادگي براي "دومين وظيفه از وظايف آخرين منتظران عصر ظهور را ) ع(برخي روايات معتبر، در خصوص تفاوت حكومت امام زمان

ما براي برخورداري از امامي كه عقل كلّ : گفت دانست و "كند  مواجهه با امامي كه بر اساس علم خود و با حكم داودي قضاوت مي
اگر ما آمادگي برخورداري از يك امام عالم مطلق و . است و تحليل رفتارهاي او براي بسياري از مردم دشوار است، بايد آماده باشيم

خالفت با ايشان هم اقدام خواهيم توانيم رفتارهاي او را تحليل كنيم بلكه يك جاهايي به م عاقلِ كامل را نداشته باشيم نه تنها نمي
  .كرد

وجود آمدن چنين  ها، ضمن اشاره به برخي از روايات مربوطه، در خصوص فلسفه به مشاور نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
  :خوانيد در ادامه برخي از مهمترين مطالب مطرح شده در اين سخنراني را ميفضايي توضيحاتي داد، كه 

 اين قاعده كلي . اقتضائات خاص خود را دارد و درك مقتضيات زمان در موقعيتهاي مختلف نيازمند عقل و فهم است هر زماني
اي بر دوش ما  آيا در آستانه ظهور وظايف ويژه. دنبال خواهد داشت در ارتباط با عصرِ ظهور و در آستانه ظهور نتايج خاصي به

العاده  يدي نباشند ولي بدليل مقتضيات زمان، اهميت و حساسيت فوقآيد؟ آن نكات حساسي كه چه بسا مطالب جد مي
عنوان آخرين گروه منتظران، بايد وظايف  لذا ما به. هستند "آخرين وظايف منتظران "يابند و بايد مورد توجه قرار گيرند  مي

  .خود را عميقاً مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم

 آمادگي ذهني براي برخورداري از امام مقتدر "و همانطور كه ذكر شد يكي از آنها  برخي از اين وظايف در مقام نگرش هستند
اولياءاهللا در صدر اسالم را در  "اقتدار "توان انجام داد اينست كه  براي تصور بهتر اين موضوع حداقل كاري كه مي. است "

دليل شرايط متفاوت  به) عج(د اقتدار امام عصرذهن خود به تصوير بكشيم و ظرفيت پذيرش آنرا در خودمان ايجاد كنيم هرچن
همچنين ساخت فيلمهايي با اين موضوع . خواهد بود) ع(و اميرالمؤمنين ) ص(با دوران صدر اسالم، بسيار بيشتر از اقتدار پيامبر

  .تواند كمك شاياني به اين تصويرسازي بنمايد مي

  م به اسرار غيب "از امامي است كه وظيفه ديگر از وظايف آخرين منتظران، آمادگي برخورداريبرخوردار از الهام "و  "عال
تر عمل خواهد كرد، نه  امامي كه بر اساس مصالح واالتر و دورانديشانه. قضاوت خواهد كرد "حكم داودي "است و به  "الهي 

م بينَ النَّاسِ بِحكْمِ داود لَا يحتَاج إِلَي إِذَا قَام قَائم آلِ محمد ع حكَ): ع(امام صادق(. بر اساس مصالح ظاهري و قابل لمس
،هلْمبِع كُمحالَي فَيتَع اللَّه هلْهِمنَةٍ، ييع(امام حسن عسكري) /386،ص2غيبت نعماني، ج( ب :( نَ النَّاسِ ] القائم[إِذَا قَاميقَضَي ب

يأَلُ الْبسع لَا ي داود كَقَضَاء هلْماست و افق درك و فهم او بسيار  "عقل كلّ "مواجهه با امامي كه  )509،ص1نَةَ؛كافي،جبِع
درست است كه . كند، كار راحتي نيست ها مطابق فهم خود عمل مي ها و مظلوميت باالتر از ماست و به دليل رفع محدوديت
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د ولي به اين معنا نيست كه حضرت همانند ، بشري است مثل ما، و زندگي ساده اي دار)ص(نيز همچون پيغمبر) ع(امام زمان
اي نيست كه ناچار باشد در حد فهم اندك برخي از  گونه همچنين شرايط اجتماعي به. فهمد كند و به اندازه ما مي ما فكر مي

  .مردم عمل كند

 ي همانند مردم نبود كس) ع(علي: اند معروف است كه فرموده) ع(اين نقل تاريخي در مورد عدم همراهي مردم با اميرالمؤمنين
إِنَّ عليًا تَقَدمهم إِسلَاماً و فَاقَهم (پسندند،  بلكه از مردم خيلي فاصله داشت و مردم كسي را كه مانند خودشان باشد بيشتر مي

َأشْكَالهِم و أَشْباههِم أَميلُ منْهم إِلَي منْ بانَ منْهم  علْماً و بذَّهم شَرَفاً و رجحهم زهداً و طَالَهم جِهاداً فَحسدوه و النَّاس إِلَي
بريم ولي بايد ديد از  لذت مي) ع( ما از دور و از پسِ تاريخ از شنيدن علم و حكمت علي )1256امالي شيخ طوسي،حديث/ فَافْهم

در مواجهه با ) ع(با يادآوري داستان حضرت موسي. فتادنزديك و در مواجهه با چنين انسان برتري چه اتفاقي براي ما خواهد ا
  .شويم كه موضوع تا چه حد پيچيده خواهد بود و اشاراتي كه در اين قصه قرآني شده، متوجه مي) ع(حضرت خضر

 گي اگر ما آماد. ما براي برخورداري از امامي كه عقل كلّ است و تحليل رفتارهاي او بسيار دشوار است، بايد آماده باشيم
توانيم رفتارهاي او را تحليل كنيم بلكه يك  برخورداري از يك امام عالم مطلق و عاقلِ كامل را نداشته باشيم نه تنها نمي

  .جاهايي به مخالفت با ايشان هم اقدام خواهيم كرد

 دهند و نيازي به  رأي ميايشان در مقام قضاوت به حكم داودي . كند و نيازي به بينه ندارد ها كار مي با نشانه) ع(امام زمان
با اين توصيف هيچ فرد متخلّفي توان گريز از يك چنين دادگاهي را نخواهد داشت وطبيعتاً اين امر تحولي عظيم . شاهد ندارند

بِحكْمِ داود لَا يحتَاج إِلَي بينَةٍ  عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ إِذَا قَام قَائم آلِ محمد ع حكَم بينَ النَّاسِ(.در عالَم ايجاد خواهد كرد
نْ عم هيلو رِفعي و طَنُوهتَبا اسمٍ بِمخْبِرُ كُلَّ قَوي و هلْمبِع كُمحالَي فَيتَع اللَّه هلْهِمي كي ذلإِنَّ ف انَهحبس مِ قَالَ اللَّهسبِالتَّو هود

تَولْمل ياتĤَيمٍلقبِيلٍ مإِنَّها لَبِس ينَ وم386،ص2ارشاد مفيد،ج/س(  

 اش اين  آمد؟ فلسفه ايجاد يك چنين فضايي چيست؟ آيا فلسفه خواهد وجود  چرا يك چنين فضايي در عصرِ پس از ظهور به
و دينِ الْحقِّ ليظْهِرَه علَي   ولَه بِالْهديهو الَّذي أَرسلَ رس". تمامه باشد نيست كه اگر بنا بر حاكميت حقّ باشد بايد همه حقّ به

 ينِ كُلِّهاي  اي با حاكميت حقّ داشته باشيم، و تمام باطل نابود شده باشد، ديگر هيچ روزنه اگر بخواهيم جامعه )33/توبه("الد
اين صورت، از همان روزنه يك  اي مسدود باشد كه در نبايد از اجراي حق خالي بماند و راه اجراي حق نبايد در هيچ نقطه

اينجاست كه لزوم پر كردن شكافها و روزنه هاي . شكافي ايجاد خواهد شد و بمرور موجب ميشود خدشه به كل حق وارد شود
  .شود نفوذ براي ايجاد خلل مشخص مي

 خيلي بيشتر از ديگران بفهمد، تحمل او و وقتي كسي . اي را اداره كند بينديشيم خواهد يك چنين جامعه به عقل كاملي كه مي
كشد تا عقل آنها زياد شود  حضرت دستي به سرِ مؤمنين مي": همين دليل در روايات داريم به. درك او بسيار سخت است

اگر كسي عاقل باشد در مواجهه با اوامر و احكام صادره از سوي حضرت، . تا بتوانند حضرت را كمك كنند )1/25/كافي("
  .دهد و اين انعطاف پذيري عقالني در جاي خود بسيار مفيد است مي "احتمال صحت "حداقل 

 انعطاف پذيري عقالني بوده و اسير فهم ناقص خود هستند، اجتهاد و فقاهت حضرت را زير سؤال مي برند و  گروهي كه فاقد
شوند و از عقالنيت فاصله  علم خود مي يكي از آفات اهل علم اينست كه گاهي اسير فهم و. در مقابل ايشان خواهند ايستاد

اين اسارت علم، در جريان امتحانات قبل از ظهور نيز ديده خواهد شد بطوريكه در آستانه ظهور شاهد جنگ . گيرند مي
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گروهي در قبل و بعد از ظهور هستند كه بر روي افكار و درك ) 206ص/غيبت نعماني.( هاي مختلف ديني خواهيم بود فهم
  .كنند د از دين، پافشاري كرده و موجبات هالكت خود و ديگران را فراهم مينادرست خو

 اي از ياران حضرت در مقابل ايشان و برخورد قاطع حضرت با آنها اشاره  در برخي از روايات مربوط به ظهور به ايستادگي عده
) 110/هود("آتَينا موسي الْكتاب فَاخْتُلف فيه و لَقَد "پس از قرائت آيه ) ع(امام صادق. دارد كه درك و تحليل آن دشوار است

ذي يأْتيهِم بِه حتَّي ينْكرُه نَاس اخْتَلَفُوا كَما اخْتَلَفَت هذه الْأُمةُ في الْكتَابِ و سيخْتَلفُونَ في الْكتَابِ الَّذي مع الْقَائمِ، الَّ: فرمودند
همقَديرٌ فَيكَثمنَاقَهأَع ضْرِبفَي اي از كساني كه جزء ياران حضرت هستند، بر سرِ فهمشان از كتاب خدا با  عده )8/287/كافي.(م

در روايت ديگري نيز آمده . زند آورد و گردنشان را مي كنند، تا اينكه حضرت آنها را مي حضرت اختالف كرده و او را انكار مي
كنند و الجرم حضرت گردن  دليلِ فهمشان از دين، به انكار حضرت اقدام مي اند، به هكه گروهي كه در ركاب حضرت جنگيد

  )796ح/3/585/اثبات الهداة.(شود زند ولي براي ديگران مايه عبرت نشده و اين مسأله تاچند مرتبه تكرار مي آنها را مي

 هايي را داشته  مادگي مواجهه با چنين صحنهجهت كسب آمادگي براي ظهور، بايد اين مسائل را براي خود حل كنيم و آ ما به
دين تنزل . فهم ما از دين بايد آنقدر باال برود كه بدانيم دين عادت كردن به يك سلسله مناسك و آداب خاص نيست. باشيم

امر  دين. دين عالقه سطحي داشتن به خدا و خوبيها نيست. دادن امر خدا و حقايق عالم به قدر انديشه كم و كوتاه ما نيست
دين از ما . دهد و درجه عبوديت بندگان را مشخص خواهد كرد ديگري است كه در پسِ اين ابتالئات كم كم خود را نشان مي

 .خواهد اي در برابر حق مي قدرت تحليل و انعطاف پذيري فوق العاده

  


