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سرمقاله
مهدويت ،جهاد فرهنگي و راهبردي ما

مهدويت ،باورداشت ديني است كه همه زواياي زندگي ما را در برميگيرد و بر
رويكرد و رفتارهاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ماا ارار ميگااارد شاايد كمتار
انديشه ديني را بتوان سراغ گرفت كه همانند مهدويت با ابعاد مختلف زنادگي ماا
در هم تنيده شده و در ارتباط مستقيم بوده است زواياي ايا بثاد در مقاا
مختلف مورد بررسي قرار گرفته است؛ اما اي مسئله مطرح است كاه يياا جامعاه
منتظر ،جايگاه مثوري و راهبردي مهدويت را دقيقاً شناسايي كارده و برناماهها و
سياستهاي خود را در اي زمينه تعيي كرده است؟!
ينچه مشخص است اينكه ما نتوانستهايم ينگونه كه شايساته و بايساته اسات،
مهاادويت را نقطااه كااانون و مثااوري برنامااو و فعاتيتهاااي خااود قاارار دهاايم و
راهبردهاي مشخصي در رابطه با ين اتخاذ كنيم علّت ين نيز نبودن برنامه جاام
در «سياستگااري فرهنگي» است؛ يعني ،نه تنها راهبردها و استراتژيهاي خاص
نسبت به مهدويت نداريم ،بلكه سياستها و خط مشايهاي روشاني نياز در ايا
زمينه نداريم از اي رو بايد تغيير و دگرگوني اساسي در ناو نگااه ماا نسابت باه
مهدويت صور گيرد و جايگااه مثاوري و بنياادي ين ناه تنهاا در سياساتها و
برنامههاي كالن ما مشخص گردد؛ بلكه در راستاي تبيي  ،ترويج و تبليغ ين نياز
برنامهها و راهبردهاي مشخصي ارائه و اجرا شود
اي امر نيازمند اي است كاه ناو نگااه و رويكارد ماا نسابت باه مهادويت و
بهرهمندي از گنجينههاي ارزشمند معارفي ين (روايا  ،ادعيه ،زيارا و ) تغييار
يابد و در مسير درست ين قرار گيرد؛ تا در اي زمينه بتوان نظريهپردازي كرد

تغيير و اصالح و بازسازي امور مهم و بنيادي  ،به راحتي قابل تثقّا نيسات و
فرجام بهينهاي براي ين تصوّر نميشود در اي گونه موارد دو رويكرد باياد اتّخااذ
شود:
 1جهاد و كوشش مداوم
 2برنامهريزي راهبردي (استراتژيك)
در كنار تالش و كوشاش هماه جانباه ،مهمتاري برناماه ،داشات اساتراتژي
(راهبرد) درست و مناسب است
«راهبرد ،اتگويي از اهداف نهايي ،سياستها ،برنامهها ،اقاداما  ،تصاميمها ياا
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تخصيص مناب است كه سازمان ،كار سازمان و چراياي انجاام دادن ين را تعرياف
ميكند»
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برنامهريزي راهبردي نيز به شيوة نظام يافتاه بار مطاتعاه و بررساي اهاداف و
راههاي رسيدن به ينها تكيه دارد تا از اي راه يمادگي رويارويي با تغييرا ييناده
ايجاد شود
به طور كلي چهار استراتژي اصلي (راهبرد) جهت پاسخگويي به مسائل عمومي
وجود دارد:
الف .استراتژي انفعالي

در اي استراتژي ،سازمان به مساائل عماومي و اجتمااعي تثات قلمارو خاود
توجّهي نميكند و در مقابل خط مشيهاي وض شده نيز از خود مقاومت به خرج
نميدهد
ب .استراتژي انطباقي

در اينجا ،سازمان؛ سهلتري روش خود را با تغييرا پيش يماده در مثايط و
خط مشيهاي عمومي ،منطب كرده و تالش ميكند به سرعت خود را در مساير
اصلي كارها قرار دهد

ج .استراتژي اثرگذار

در اي استراتژي ،سازمان ساازوكارهايي را باراي پيشبيناي مساائل عماومي
توسعه ميدهد و به جاي جنگ با تغيير يا انطباق با ين ،استراتژي تأريرگااري بار
تغيير را پيش ميگيرد
د .استراتژي تعاملي

سازمان مشروعيت خط مشيهاي عمومي را باه عناوان فريينادي كاه نشاأ
گرفته از انتظارا عمومي است ،تشخيص داده و به ايا واقعيات كاه ساازمان و
جامعه ،داراي روابطي متعامل هستند ،رسيده اسات در پاارهاي اوقاا بار افكاار
عمومي تأرير گااشته و در شرايطي ديگر ،رفتار خود را تغيير ميدهد
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براي پيشبرد بهينه امور و تثقّ سياستها و خاط مشايها و پاساخگويي باه
تاكتيكها و شيوههاي اجرايي بهتر و كاريمدي را به كار بست
در اينجا مسئله اي است كه راهبرد فرهنگي ما نسبت به يموزه مهدويت ،بايد
چگونه باشد؟! در واق مناسبتري استراتژي فرهنگي در قبال مسائل و موضوعا
مرتبط با مهدويت چيست؟
در يك نگاه كالن ،ابتدا بايد بدانيم باه عناوان جامعاه منتظار ،چاه وواايف و
مسئووتيتهايي نسبت به «مهدويت» داريم و بهتري راههاا باراي عمال باه ايا
مسئوتيتها چيست؟
در اينجا چند مسئوتيت اصلي متوجّه جامعاه اسات كاه بيشاتر عامال رباا ،
باتندگي ،تعاتي و حركت هستند:
 .0بصيرت آرماني؛ يعني دانايي و فهم ايمان كه ناور به يرمان قدسي و معطوف
به جامعو مطلود قريني است و منجار باه باا رفات قادر تميياز و تشاخيص
ميشود
 .2انتظار هويتساز؛ يعني بازسازي هويت جمعي و جهاني شيعه و قرار گارفت
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مسائل عماومي ،باياد بتاوان اساتراتژي مناسابي انتخااد كارد و بار اساا

ين،

ينها در يك تشكل وصف واحد كه به صور مؤرر جهان را به سمت جامعه موعود
سوق دهد
 .4آيندهنگري پيشبرنده؛ يعني ،توجّه عيني و عملي به يينده و انجام اقاداما
سنجيده و كاريمد كه موجب پيشتازي و حركت سري در تثو

جهاني ميشود

 .3روابط صالحانه؛ يعني تشكيل جامعو مؤم و منسجم براي تثق وعادههاي
اتهي مهم دانسته و بر پاكي و طهار اخالقي و ايماني اجتما پافشااري ميكناد
(وعداهلل الذين آمنوا منكم و عملو الصالحات ليستخلفنهم…)
 .5پايداري آرام؛ يعناي صابر و بردبااري و اساتقامت در دوران ساخت يبات
8

كبري ،همراه با انضباط و حفظ اسرار و مسائل كلي مربوط به وهور
 .6روحيه مجاهدانه؛ يعني شاكلگيري جامعاهاي معاي و ناصار كاه قادر و
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نيروي مضاعف و مجاهدانه خود را براي ياري و همراهي باا منجاي موعاود يمااده
كرده و مهياي قيام و جهاد است
براي تثق موارد ياد شده و عمل به مسئوتيتها و ووايف جامعه منتظر ،نيااز
به خط مشيها و سياستهاي فرهنگي در سطوح كالن و خرد است و باه هماي
جهت بايد راهبردهاي خاص و روشني نيز باراي تثقّا ايا سياساتها در نظار
گرفت به نظر ميرسد در اي

راستا ،اتخاذ استراتژي مؤرر (اررگاار) براي اجاراي

سياستهاي كالن فرهنگي در عرصه مهدويت و انتظار ،ضروري و كارسااز اسات؛
يعني ،در عي حال كه داراي سياستهاي مطرح ،مدون و روشني در ايا زميناه
هستيم ،راهبردهاي اررگاار نيز ا به خصوص در حوزة فرهنگ ا داشته باشايم در
استراتژي اررگاار ،تغيير و اصالح و يا انطباق اهميت بسزايي دارد؛ يعني بايد يراار
دگرگوني و تغيير را بتوان در ين مورد مشاهده كرد
به نظر ميرسد در اي راستا راهبردهاي زير در عرصه مهدويت بايد مورد توجه
قرار گيرد:
 1مهم تري راهبرد فرهنگي ما در عرصه فرهنگي ،خروج مهدويت از حاشايه

به مت و از فرعي بودن به اصلي بودن و از ير قابل دستر

بودن به امري دست

يافتني و عيني است
 2چشم انداز  22سااته جمهاوري اساالمي اياران و سااير چشام اناداز هااي
احتماتي ،بايد ناور و متوجه چشم انداز يموزه مهدويت باشاد؛ يعناي ايا چشام
انداز يرماني دي  ،بايد همچون ستاره اي پرفروغ ،راهنما و جهت دهنده ما در همه
سياستها و برنامهها باشد و سمت و سوي كارها و فعاتيات هااي فرهنگاي ماا را
مشخص سازد
 3اتگوها و مدل هااي فرهنگاي ( يموزشاي ،تربيتاي ،اخالقاي و ) از يماوزه
مهدويت استخراج گردد و در اختيار سازمان هااي فرهنگاي ،يماوزش و پارورش،
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دانشگاهها ،كارشناسان و دست اندر كاران فرهنگي كشور و قرار داده شود تا در
 4ايجاد قرارگاه " ديده باني فرهنگي " در يكي از مراكز مهم مهادوي و رصاد
كردن تثو

و تغييرا ملي ،منطقه اي و جهاني و ارايه يافتهها و تجزيه تثليل

هاي خود به مراكز تصميم گيري كشور
 5شكل گيري " هنر مهدوي " در عرصه سينما ،تلويزياون ،نقاشاي و تصاوير
سازي ،شعر و داستان و بايد مهم تري راهبرد ما در جهان اماروز باشاد هنار
مهدوي ،ضم اينكه توجه خاصي به مقوته يينده و يينده نگري دارد ،ارزش هااي
متعاتي مطرح در انديشه مهدويت را دست مايه فعاتيت هااي خاود سااخته و باه
بازسازي و ارايه هنر مندانه ينها مي پردازد هنر مهدوي با سرمايه گااري بار روي
مباحد اصيلي چون فطر گرايي ،يرمان خواهي ،كمال خواهي ،يرامش و امنيات
فردي و جمعي،قسط و عدل ،سعاد و تا واقعي ،عباد و معنويت گرايي ،تنعم
و يسايش همگاني و ميتواند حرفها و پيام هاي فااخر و اساتواري را در جهاان
ارايه دهد
 6خانواده مهدوي ،مثله مهادوي ،مدرساه مهادوي ،دانشاگاه مهادوي ،اداره
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فهم بهتر يينده و استفاده از ينها در برنامه هاي خود ،به اي مدلها مراجعه شود

مهدوي ،شهر مهدوي ،نظام مهدوي و اتگوها ونمادهايي هستند كه توان باا ي
تبليغي و فرهنگ سازي در اصالح و بهبود امور و تشكيل جامعاه صااتو و ايمااني
قبل از وهور را دارند در واق شبيه سازي جامعاه منتظار باه جامعاه مطلاود و
يرماني و بيان انتظارا و خواسته هاي مهدي موعود

از ين جامعه و حركت به

سمت وض مطلود و يرماني ،مي تواناد كماك شااياني باه مهندساي فرهنگاي
جامعه بر اسا

معارف قريني و رويكارد مهادوي داشاته باشاد و فضااي معناوي

اجتما منتظران را دگرگون سازد
… 7
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روش است كاه باورداشات مهادويت ماي تواناد موجاب نزديكاي و وحاد
مسلمانان دنيا و احياي روحيه اخو و برادري در ميان كشورهاي اسالمي باشاد؛
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منتها شكل و نثوه طرح اي موضو از مباحد مهمي است كه نياز به كاار دقيا
پژوهشي دارد و بايد از يسيبها و يفاتي نظير مباحد سياسي و اختالفي و سطثي
نگري نسبت به يموزههاي مهدوي به دور باشد

