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 تمدن مهدوی

  

 :گیری تمدن مهدوی شکل 

  نشست باید  یعنی اینکه  ؟ ژهپرو  ست یا یک پروسه ا  گیری تمدن مهدوی شکل که  رد بررسی ک  در ابتدا باید 

ما  یا اینکه  ؛ )پروسه(  دنیا آماده ظهور شود فراهم شده و به سمتی پیش برود که  خود  خود به تا شرایط 

سازی  آماده  که  اید دید سپس ب  )پروژه(؟  باید منتظری فعال باشیم و شرایط را برای ظهور آماده کنیم 

 ؟ و ساختارمند   فردی است یا اجتماعی   ای مسئله   ، ظهور 

م و به وظایف حکومت  ی را بررسی کن مسئله جایگاه حکومتی این این است که  هدف ما در این گفتار 

 بپردازم.   در قبال مهدویت   اسالمی 

 

 

 

 

 
 

 های مهدویت در جهان:احیای اندیشه •

های اساسی  به آرمان  جهان  ی مردم  همه و  ود ش احیا  هانیان در بین ج  امام زمان  نام   در عمل  باید 

خداوند،  » فرمایند: می مام رضا  ا  . انجام شود  عقالنیت با و این کار باید ، دعوت شوند  سنت و قرآن  ، مهدویت 

 ( 13797، ح  8میزان الحکمه، ج  )   « ... ای را که امر ما را زنده کند بنده   رحمت کند 

حکومت اسالمی موظف   است.  برقراری عدالت و  رسیدگی به مستضفین ، عقالنیت  اخالق و  ، بیت امر اهل 

 بیت در جهان است، پیگیری کند. امام زمان و اهل احیای نام    مصداق    رد را که ا مو است این  

 های مهدویت در جهاناندیشهاحیای 
 

 تصدی امور توسط نواب عام امام زمان
 

 شهر مهدویالگوگیری از آرمان
 

 سازی عام ظهورزمینه
 

 وظایف انقالب اسالمی در قبال مهدویت
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 :تصدی امور توسط نواب عام امام زمان •

و   واب در دست ن  نیز حکومت  ، و قضاوت فتوا  صدور  ای را فراهم کرد که عالوه بر انقالب اسالمی زمینه 

های پیش از ظهور را رقم زد که  و این موضوع فصل جدیدی از آزمون  نایب عام امام زمان قرار بگیرد 

کشور را، در  حضور  نایب عام امام در  اثر  توان به وضوح می امروزه  . عامل  آمادگی  مردم برای ظهور است 

 های منطقه دید. مقایسه با سایر  حکومت 

 :شهر مهدویالگوگیری از آرمان •

انقالب و حکومت اسالمی یا وجود  در  این امر  شود؛ های فراوانی دیده می نقص  ، وظیفه  این  متاسفانه در 

 نداشته و یا فردی و کمرنگ بوده است. 

 ر شدن زمین از قسط و عدل یکی از آنهاست. داریم که پ    هایی گزاره   نکات و   ، شهر آرمان   این   رابطه با در  

  جهان، مردم  ی همه  که  د فراهم آور ای و شرایط را به گونه  د اقدام کن  زمینه باید در این  اسالمی  حکومت 

شهر  نگاه ما به الگو، تمدن و آرمان  . شویم  جهانیان حقیقی را بچشند. ما باید الگویی برای  عدالت   طعم  

 مهدوی باید اجتماعی شود و قانون گذاری ما باید به این سمت برود.  

 : سازی عام ظهورزمینه •

البته باید   است.  معرفی و ترویج نام آرمان شهر مهدوی در سرتاسر دنیا  ظهور به معنای سازی عام  زمینه 

آیات متعدد قرآن به  اما که مشرکان و کفار با تمام قوا و توان خود در مقابل ما خواهند ایستاد؛  دانست 

؛  سلطه پیدا کند بر تمام دنیا  سالم این امر اشاره دارد که اراده خدا بر این قرار گرفته است که دین ا 

 نیاید.   چند این امر به مذاق مشرکان، کافران و دشمنان خدا خوش هر 

خاموش کنند و خدا نگذارد تا آنکه نور خود را در منتهای   اهند که نور خدا را با دهانشان خو کافران می » 

او کسی است که رسولش را با  ؛ ظهور و حد اعالی کمال برساند هر چند کافران ناراضی و مخالف باشند 

ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته  هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آیین 

 ( 33و    23ه/توب )   .« باشند 

 : که   این نگاه باید در بین مردم و منتظران امام زمان زنده شود 

 هرکه با خدا باشد، خدا با اوست.«»
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باید  ن انقالب به ظهور امام زمان منجر شود، تا ای  که ما باید انجام دهیم  اسالمی سازی نوین در تمدن 

بگیرد و قوانین و قواعدی   مقابله جدی با فساد صورت را مبنا قرار دهیم؛  عدالت محوری و  دانش  ، علم 

 برانه و برادرانه باشند. تصویب شود که برا 

خواهیم امام زمان را به دنیا معرفی کنیم، بگوییم  می  اگر  باید در عدالت محوری الگو شویم آنچنان که  ما 

چشانیم، به  خواهد عدالتی را که ما بخشی از آن را در جمهوری اسالمی به شما می او کسی است که می 

 طور کامل محقق کند. 

کامل   ای مجموعه باید بتوانیم  برای این موضوع باید کشور ما به یک الگو تبدیل شده و سپس تکثیر شود. 

 . هیم داختیار عدالت خواهان جهان قرار  در  ن و مکتوب  و  د  به صورت م  

نمونه بسازیم و برای این   ی  خواهیم یک حکومت شیع قرار نیست ما کل کره زمین را شیعه کنیم؛ ما می 

 های غیر منسجم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خارج شویم. ریزی ها و برنامه امر باید از روزمرگی 

 رائفی پوراستاد  سخنرانی

 تمدن مهدویموضوع: 

 98عید بیعت  بزرگ سخنرانی در اجتماعخالصه 

 Mahdiaran@   تهیه شده در واحد مهدویت موسسه مصاف، مهدیاران

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

