ضرورت طرح مباحث مهدویت
مقدمه:
مباحث مهدویت تئوری و به خصوص کاربردی است .اطالعاتی از قبیل زمان و مکان تولد امام زمان ،نام
پدر و مادر ایشان ،غیبت صغری و کبری و ...از این جنس اطالعات تئوری محسوب میشوند.

کاربرد مباحث مهدویت:
همانطورکه در آموزش رانندگی ،دروس تئوری و عملی را در کنار هم داریم و رانندهی خوب ،کسی است
که مباحث تئوری را به بهترین نحو ،کاربردی کند؛ در مباحث مهدویت هم این قانون وجود دارد.
برای انجام هرکاری ابزاری الزم است .یکی از ابزارهایی که میتوان با بهره گرفتن از آن ،مباحث مهدویت
را کاربردی کرد ،استفاده از منافع انقالب است که راه را برای ما هموار کرده است.
ناگفته پیداست که خونهای پاک زیادی ریخته شده تا این شرایط برای ما مهیا شود؛ پس بیانصافی
است اگر از این شرایط ،نهایت استفاده را نبریم.
انحراف در مهدویت یعنی:
دشمن هم متوجه شده است که میتواند با استفاده از مهدویت و کاربردی کردن مباحث آن ،انحراف
ایجاد کند و افرادی را که تا سطح مهدیباوری آمدهاند ،به انحراف بکشاند؛
مثل انجمن حجتیه و احمد الحسن (یمانی دروغین).
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✓ ُبعد اعتقادی:
هر انسانی اعتقاد و میل و کشش درونی دارد .اعتقاد به منجی در یهود ،به این معناست که فردی به نام
ماشیح ظهور خواهد کرد و همه دنیا را نابود میکند و فقط قوم یهود باقی میمانند .مسیحیان معتقدند
مسیح ،که هم اکنون زنده نیست ،ظهورخواهد کرد و همه دنیا را زیبا میکند و کاری به آخرت آنها
ندارد .هر فردی با هر دینی ،چه درست چه نادرست ،به منجی اعتقاد دارد .ما شیعان با کاربردی کردن
مباحث مهدویت ،میتوانیم الگوساز ادیان دیگر باشیم و این را بازتاب کنیم که منجی ما شیعیان
خوشبختی ابدی را به ارمغان میآورد.
✓ بُعد اجتماعی:
آرزوی یک زندگی آرام و به دور از دغدغههای تمامنشدنی ،همیشه در ذهن بشر بوده و هست؛ همانطور
که در جواب تشنگی ،آب وجود دارد باید بدانیم که این آرزو هم جوابی دارد و مهدویت جواب این آرزو
است؛ مهدویت آیندهی روشن ،و پیام رهاییبخشی بشر از ناآرامی است.
مارویل ،فیلسوف آلمانی ،اینطور میگوید« :از جمله مسائل اجتماعی بسیار مهم که همیشه میتواند
موجب امید به رستگاری شود ،اعتقاد به وجود حجت و انتظار ظهور است».
✓ ُبعد سیاسی:
در گذشته دو ایدهی غالب در دنیا حاکم بوده است .یکی کمونیست ،که تفکر حاکم در شوروی بوده و
امروزه حذف شده است؛ البته فقط به عنوان یک قدرت و حاکمیت از بین رفت ولی به عنوان یک تفکر،
همچنان وجود دارد .دیگری یعنی کاپیتالیسم هنوز وجود دارد و در کل عالم یکه تازی میکند.
امام خمینی« :کاپیتالیسم؛ ظلم ،خیانت و قانون جنگل تحمیلی است».
حکومت اسالمی ،به عنوان حکومتی که زمانی آنقدر بزرگ و قدرتمند بوده است که ایران یکی از
شهرهای واقع در آن بوده؛ توانایی و پتانسیل این را دارد که تبدیل به یک ایده غالب شود و در کل عالم
جریان پیدا کند.
با تحقق اهدافِ انقالب اسالمی ،میتوان این کار را به انجام رساند.
اهداف انقالب اسالمی

انقالبسازی اسالمی

جامعهسازی اسالمی

نظامسازی اسالمی

دولتسازی اسالمی

تمدن اسالمی
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با تحقق این اهداف ،جامعهی ما تبدیل به الگویی برای جوامع دیگر میشود و در این زمان است که ما
میتوانیم در تمام عالم ،تمدنسازی اسالمی را رواج دهیم.
نامهی امام خامنهای به جوانان غرب ،نوعی الگوسازی است که ایشان انجام دادند.
مضمون این نامه این است:
«اسالم را مطالعه کنید .اسالم متفاوت است با چیزی که عربستان و داعش به شما معرفی کردند».
✓ ُبعد تاریخی:
اندیشهی مهدویت ،تاریخی به وسعت بشریت دارد؛ از حضرت آدم آغاز و تا پایان خلقت بشر همچنان
ادامه دارد .تاریخ در نظر مردم بعد از ظهور ،یک خنده تلخ یا یک سوال مبهم از مردم آن زمان است که:
چرا در حالی که میتوانستند این اتفاق را زودتر رقم بزنند ،این کار را نکردند؟!
✓ ُبعد فرهنگی:
یکی از مباحثی که در این بعد ،نیاز به فرهنگسازی دارد ،فرهنگ کالننگری است .کالننگری یعنی
اینکه بدانیم قرار است حاکمیت جهانی عدالت را بر پا کنیم.
دشمنشناسی نیز یکی از فعالیتهای فرهنگی در مباحث مهدوی است .در این حیطه باید حربههای
دشمن را شناخته و از تخریب دین و مهدویت جلوگیری کرد.
همه میدانیم که با ظهور تو شروع میشود ،هر آنچه که امروزه پایان یافته
و پایان مییابد ،هر آنچه که مدتهاست شروع شده.
پس بیایید پایان دادن را شروع کنیم.
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