ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺠﯽ ،ﮐﺎﻧﻮن وﺣﺪت
ﺷﺮط و ﻻزﻣﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﺟﻤﻌﯽ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ و وﺣﺪت ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺠﯽ و ﻇﻬﻮر ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮی
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺣﺪت آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم را
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ،از اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﺘﺮک آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ
و ﻇﻬﻮر ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ و آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﺗﺤﻘﻖ آن اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﯿﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؛ ﻣﺜﻼ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻣﺤﺒﯿﻦ
اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺠﺖ ﺧﺪا و آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( روزی ﻇﻬﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪی را در ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
را از روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زدود و ﻋﺪل را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﯿﺪه
ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد دارد،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﺎق و ﻓﺘﻨﻪ و
ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻓﮑﺮی ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ رواﻧﯽ از ﮔﺬران و ﺳﺨﺘﯽ
دوران ،ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪ،ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ از
روزﮔﺎر ﻏﯿﺒﺖ و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ و ﻧﯿﺰ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻋﻈﯿﻤﺶ رﻫﺎ
ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﺮ دﯾﻦ و ﻣﮑﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺠﯽ در آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﺎﯾﺪش ﺗﻼﺷﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﮐﻞ ،از ﻃﺮف
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮ دو ﺷﺎﺧﺼﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰی و ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ ،وﺣﺪت ﻻزم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و
اﻗﺪام دﻗﯿﻖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،و ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻇﻬﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﺑﯽ ﺷﮏ دﯾﺮی ﻧﻤﯽ
ﭘﺎﯾﺪ و ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺠﯽ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﯾﻦ ﺟﻬﺎن وازده،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد،
ﻫﻤﺎن ﮐﻪ آرزو و آﻣﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺒﯿﺎ و اوﺻﯿﺎ و اوﻟﯿﺎء در آن ﻣﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﻮده
و اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،از ﺟﻤﻌﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه آﻏﺎز ﮔﺮدد ،ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﺧﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻬﺪ و ﺗﻼش ﻧﮕﻬﻤﯿﺪارد و اﻧﺘﻈﺎرش را ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﺘﯽ
در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮدی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺰﻧﺪ.

