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 اندیشه مهدویت

  

 :مقدمه
 : کنیم را با چند سوال آغاز می این مبحث  

 ؟ و جامعه دارد   معرفت به امام زمان، چه تاثیرات و کارکردهایی برای ما 

 ؟ گذاردمی   های ما تاثیری در اهداف و انگیزه   قلب ما به وجود آید، چه در    اگر عشق به امام زمان، 

 مضطر به امام هستیم؟ چرا ما  
 

 :معرفت به امام زمان
 از جمله اینکه فرد:   . دنبال دارد ه  ؛ محبت خود آثاری بت به امام زمان، ایجاد محبت است یکی از آثار معرف 

 شمارد. و دشمنان ایشان را، دشمن می   دارد دوستان حضرت را دوست می  •

 ورزد. های امام، عشق می ف و آرمان به اهدا  •

 دهد. پذیری را در او شکل می تکلیف ه  ، بلکنه تنها تعامل  •
 

 مباحث موجود در مهدویت: 
 :  پردازیم های فراوانی وجود دارد که در اینجا به تعدادی از آنها می در رابطه با مهدویت بحث 

 : مهدویت در آیات و روایات ✓
 اهمیت مهدویت در آیات و روایات، هم به طور خاص و هم به طور عام بیان شده است. 

  کما  بشیء  نودی  ما » به طور خاص و حدیث  جاهلیة«  میتة  مات  زمانه،  إمام  یعرف  لم  و  مات  »من حدیث 

 به طور عام به این موضوع پرداخته است.   بالوالیة«  نودی 

 های دینی:، راهبرد حکومتمهدویت ✓
ریزی  برنامه ، باید  های دینی، که برای رسیدن به آن مت شود برای حکو در عصر غیبت، مهدویت آرمانی می 

 کنند. 
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 مهدویت جزئی از اسالم: ✓
 ین دایره است؛ ولی یک جزء کلیدی. ای بزرگ تصور کنیم، مهدویت جزئی از ا اگر اسالم را، دایره 

   :پیشینه مهدویت ✓
هایی در کتب  بلکه پیش از آن، نشانه  گردد. از زمان پیامبر، پیشینه این اندیشه به آیات و روایات برمی 

 ت و زبور داوود نبی ذکر شده است. مانند تورا پیشینیان  

 ی مهدویت هستند. غیبت، انتظار و ظهور؛ سه بحث کلیدی در حوزه 

 :غیبت ✓

 ؛ نه به معنای عدم حضور. است   شناخت و معرفت   غیبت به معنای عدم   مفهوم غیبت: ▪

یکی از دالیل اصلیِ  غیبت دالیل مختلفی دارد که بعضی از آنها بر ما پوشیده است.  :دالیل غیبت ▪

 است.   غیبتِ امام زمان، کم کاری شیعیان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :نقش علماء در عصر غیبت ▪
کند، و فقها و علمای راستین، حجت امام بر مردم در عصر  بر محور و مدار حجت خدا حرکت می  شیعه 

  ر وَاةِ  إِلَى  فِیهَا  فَارْجِع وا  الْوَاقِعَة   الْحَوَادِث   أَمَّا » : اند توقیعات خود فرموده امام زمان در یکی از  غیبت هستند. 

 « علیهم   اللَّهِ   ح جَّة    أَنَا   وَ   عَلَیْک مْ   ح جَّتِی   فَإِنَّه مْ   حَدِیثِنَا 

 :انتظار ✓

  امَّتی  جِهادِ  افضَل » : فرمودند  پیامبر  بهترین عمل است.  ، بلکه عمل  نه تنها  انتظار  :حقیقت انتظار ▪

 « الفَرَجِ   انتِظار 

 :نقش امام غایب

 کند.حضرت در عصر غیبت، امور را به صورت غائبانه مدیریت می

 کند.شود را خنثی میمی یی که بر علیه شیعه طراحیهابسیاری از توطئه

 کند.هایی موجود در بین شیعیان را، به اتحاد بدل میبسیاری از پراکندگی
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،  ه عنوان رهبر، خواست خدا امام ب فراهم بودن بعضی از شرایط ظهور ) با توجه به  وظیفه شیعیان: ▪

ساز  که پا در عرصه عمل بگذاریم و زمینه ( وظیفه ما این است ه عنوان قانون اساسی قرآن و احادیث ب 

 . ظهور باشیم 

 

 

 

 

 

 
 

  ظهور ✓

  برپایی  برای  قیام  و  کبرا  غیبت  از  پس ( عج )  مهدی  امام  شدن  نمایان  معنای  به  ظهور  :مفهوم ظهور ▪

  فراگیر  از  پس  ، ها بعضی از نشانه با توجه به  اما  نیست؛  مشخص  ظهور  دقیق  زمان  . است  داد  و  عدل 

  مشهور  ظهور  عالئم  به  که  شده،  ذکر  ظهور  برای  هایی نشانه  روایات،  در . بود  خواهد  جهان  در  ظلم  شدنِ 

 . است 

 :اتفاقات بعد از ظهور ▪
 حاکمیت حضرت  ( 1

 رجعت  ( 2

 اتفاقات بعد از امام زمان  ( 3

ند و بعد از آن هم  کحکومت می شود امام زمان مدتی اینکه گفته می ادت حضرت توسط یک زن و شه 

 د. ن نادرستی است که سند و مدرک محکمی ندار   های حرف قیامت است،  

 شود.با ظهور امام زمان، فصل طالیی تاریخ بشریت آغاز می
 

    : اضطرار به حجت
. اضطرار به امام زمان یعنی  د آب باشد که ما به آن مضطر شویم . یعنی اول بایاضطرار، فرع بر وجود است 

 ام. که من به آن مضطر شده حتما کسی هست  
 

 :نگاه شیعه به انسان
 دو نوع نگاه به انسان وجود دارد: 

 از این   شود: رفاه، خوردن و آشامیدن و باشد؛ هدف این انسان، می اگر نگاه ما به انسان همین بدن   ❖

 منتظر واقعیهای ویژگی

 مجاهد است.

 قرار است.در دوری امام بی

 کند.سازی میتمام وقت برای ظهور حضرت زمینه
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 قبیل امور. 

های  نسان را باالتر از این امور دیدیم؛ این انسان هدف و ا نبود اما اگر نگاه ما به انسان فقط این  ❖

تواند فقط اهدافی در سطح رفاه یا  تفکر دارد و... . این انسان نمی  اجتماعی و فردی دارد؛ تعقل دارد؛ 

 ن انسان کم است. عدالت اجتماعی داشته باشد. این درست که این اهداف بد نیست؛ ولی برای ای 

  رسیم. یکی از اهداف حکومت دینی، رشد و دارد، که ما بدون امامت به آنها نمی  دین اهدافی برای ما 

 یابی عالی همه استعدادهای انسان است. جهت 

را  برای انسان همین بس که ارزش خود ؛ « قَدْرَه   یَعْرِفَ  أَلَّا  جَهْلًا  بِالْمَرْءِ  کَفَى  »وَ : امام علی فرمودند 

 نشناخته باشد. 

 ای دارند.دارندگان او، انرژی فوق هسته ،هسته عالم است و امامی که مرکز
 کند. برای گمراهی ما بسیار هزینه می  بها را شناخته و ، این متاع گران دشمن حتی بهتر از ما 

 پورسیدآقاییتدریس استاد 

 اندیشه مهدویتموضوع: 

 های آموزشی معارف مهدویتکالسارائه شده در  خالصه و چکیده مطالب

 Mahdiaran@   تهیه شده در واحد مهدویت موسسه مصاف، مهدیاران

https://t.me/Mahdiaran

