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 چکیده

آن حضرت  یاله تیکه مامور کندیبخشِ ظهور، داللت م دیروشنگر و نو اتِیو روا اتیآ

 .واالست اریبس یمختلف و اهداف یابعاد یسترگ و دارا اریبس

و فصل  سازدیدگرگون م نیرا در زم تیبشر یاست گسترده که زندگ یاامر واقعه نیا

حکومت  نیا هیکه در سا دیگشایانسانها م یبه رو تیبشر یزندگان خیرا در تار ینینو

و  تیرفاه و امن هیرا با تمام وجود حس نموده و سا یویخوش سعادت دن یمردم رو ،یاله

و  یروح یترق یبرا نهیو زم دیسرشان خواهند د یباالو عدالت و مساوات را  شیآسا

 گرددیم ایشمول کامال مهاستقرار عدالت گسترده و جهان نیبشر و همچن یو اخالق یفکر

 .ها سابقه نداشته استحکومت ریکه در سا یانهیزم

 ،ینیحکومت امام عصر)عج( را به اهداف د یهانگارش اهداف و برنامه نیدر ا ما

مربوطه به  اتیو روا اتینموده و با ارائه آ میتقس یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع

 .پرداخت میاهداف و برنامه ها خواه نیا نییتب

شدن اسالم، رشد عقل مردم، تحول  ریواژه: عدالت، رشد علوم وفنون، فراگ دیکل 

 توسعه، سعادت. ،یتحول فرهنگ ،یاسیتحول س ،یاقتصاد

 مقدمه

و  میعظ یمحقق شده و تحول ایو اول ایتمام انب یعصر)ع( آمال و آرزوهابا ظهور امام 

 نکهیا رسدیبه نظر م نهیزم نیکه در ا ی. سؤالگرددیم جادیها اانسان یدر زندگ یاساس

خواهد نمود؟ و چگونه  یچه اقدامات یتحوالت اساس نیا جادیا ی)عج( برایحضرت مهد

انقالب  کی جادیا یفراهم خواهد نمود؟ و اساسا برا یان جامعهیچن جادیا یرا برا طیشرا

زمان)عج( عصر ظهور امام باشد؟یم یضرور یچه اقدامات ینید کردیبا رو یدر سطح جهان

به  ییو عصر طال افتهیتحقق  نیزم یمردم در رو یبرا یاست که بهشت واقع یعصر

از همه  د،یفراهم نگرد زی)ص( نمبزرگوار اسال امبریپ یبرا یکه حت یعصر د،یآیحساب م

از نقاط عالم  کی چیکه در ه یآل فراهم است، عصر دهیا یزندگ کی یبرا طیجهت شرا

عالم در  مانیو حک شمندانیکه همواره اند یافاضله نهینخواهد بود و مد یظلم و تعد

به آن را در افکار و گفتارشان داشتند، در  یابیدست یآن داد سخن گفتند و آرزو یآرزو
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 یبه خود خواهد گرفت و بشر رو یو واقع ینیصورت ع یاله رهیذخ نیظهور آخر زمان

مهم به دست  نیوعدالت را با تمام وجود درک خواهد نمود. و ا یسعادت و خوشبخت یواقع

و امام  ردیانجام گ نیادیو بن یاقدامات اساس دیها با نهیدر همه زم نکهیمگر ا دیآینم

 ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع یهانهیه جانبه در زمهم داماتبا اق انیعیدوازدهم ش

بر  یبشر مبن نهیرید یبشر را آغاز نموده و آرزو خیتار یحرکت اصالح نیبزرگتر ،یاسیس

 فاضله را به منصه ظهور خواهند رساند. نهیتحقق مد

 

 اقدامات اجتماعی -1

در جامعه، اقدامات  شتریب یرگذاریتاث یبرا یهر انقالب یکردهایرو نیاز مهمتر یکی

 وادامه  یشروع و هم برا یکه هم برا باشدیمقوله م نیمختلف ا یهادر عرصه یاجتماع

مر به ث ی)عج( برایرو حضرت مهد نیاز ا باشدیم یالزم و ضرور یهر انقالب یبقا یهم برا

و  یبه مباحث اجتماع یاژهیو کردینگاه و رو شیخو یاله ومتحک یرساندن اهداف جهان

 .گرددیم انیب لیاقدامات در مباحث ذ نیاز ا یخواهند داشت که تعداد یوالت اجتماعتح
 

 اکسازی زمین از وجود ستم و ستمگرانپ-الف

 یپاکساز شانیحکومت ا یتحوالت اجتماع ی)ع( در راستایاقدام حضرت مهد نیاول

که در نگاه نخست به  باشدیبساط طاغوت ها و ستمگران م دنیاز لوث ستم و برچ نیزم

ال مح یامر ،یدر جوامع بشر انیجر نیا قیعم اریبس شهیامر با توجه به ر نیا رسدینظر م

وم ندارد و تحمل وجود ش یادرسیبا آه و ناله مظلومان خو گرفته و فر نیزم ایباشد و گو

مصلحت دانسته است که  نیچن میخداوند حک یعادت کرده است ول شگانیستم پ

حدّ  زیهرچ یو شر برقرار باشد و برا ریبراساس قانون نزاع حق و باطل و خ یانسان یزندگان

 نییتعیهم سرانجام دادیظلم و ب یو باالخره برا یهر عصر و زمان سرنوشت یو برا یو مرز

 .نموده است
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و آنگاه  شوندیشناخته م شانیهاآن روز بدکاران به صورت»: فهیشر هیآ نیا ریتفس در

   1«رندیگیم شان،یو پاها یشانیپ یآنها را با موها

در  هیآ یول شناسدیخداوند آنها را همواره م»شده که فرمود:  تیاز امام صادق)ع(روا

با  ارانشیو او و  شناسدیمو صورتشان  مایکه مجرمان را از س دهیمورد قائم نازل گرد

  .2«کنندیم هیتنب یآنها را به سخت ر،یشمش

از اهل  یمرد لهیخداوند، ناگاه به وس»: میخوانیم نی)ع( چنریاز حضرت ام یتیدر روا و

باد...  زانیکن نیآن فرزند بهتر یمسلمانان( به وجود آورد، پدرم فدا ی)برایشیگشا تیب

 افتیدر یزیو کشتار از او چ ریهم اوست که)دشمنان( در مدت هشت ماه به جز شمش

 .3«نخواهند کرد
 

 یتیعدالت در سراسر گ گسترش -ب

و مبارزه با شرک و  دی)ع( آمده است دعوت به توحیمهد امیکه درباره ق یثیدر احاد

امر  نیقرار نگرفته است و ا دیآن، مورد تاک یعدالت و اجرا جادیبه اندازه ا ،یکفر اعتقاد

مساله  نیعلت ا دیقرار دارد و شا یانقالب امام مهد یهادر راس آرمان یاتیمهم و ح اریبس

 عتیطب یرااسالم و تکامل علم، انسان ها به ماو میو تعال ایگذشته انب میباشد که با تعال نیا

استثمار  ،یکشحق ض،یوصف، در آتش ظلم، تبع نیبا ا کنیل آورند،یم مانیا کتای یو خدا

شکنجه و مرگ  قتیفاقد عدالت که در حق یو با زندگ سوزند،یم یرانسانیو روابط غ

عدالت و  یبرقرار یعمده جامعه بشر ازیرو ن نیا ز. ابانندیست دست به گرا یجیتدر

امام  یهاو سرلوحه همه برنامه یعدالت، اقدام اصل جادیاست و ا یگسترش دادگر

 یبرنامه ها نیتر یهدف ها و اصل نیاصل از نخست نیعصر)عج( خواهد بود همان طور که ا

 .بوده است امبرانیهمه پ

                                                           
 41رحمن/ 1
 127ص ،ینعمان بتیغ 2
 .178، ص2شرح نهج البالغه، جلد 3
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لقد ارسلنا »کرده است:  میترس نیرا چن یاله انیدعوت داع یاهداف اصل میکر قرآن

را با  امبرانیهمانا پ» 1«الناس بالقسط قومیل زانیو انزلنا معهم الکتاب و الم ناتیرسلنا بالب

تا مردمان به قسط و  میفرستاد زانیو با آنان کتاب و م میختیآشکارا بر انگ ینشانه ها

 «.زندیبرخ یدادگر

 نی)ع( چنیاز حضرت رسول)ص( در مورد عدالت حضرت مهد بایز یتیروا در

قرار داده است که امر )راه و روش و  یامامان نیخداوند از فرزندان حس»که:  میخوانیم

 نیترهی. او شبباشدیامتم م ی. نهم آنان قائم خاندان من مهددارندی( مرا برپا منییآ

و  یو سرگردان یطوالن یبتیو گفتار و کردار. پس از غ مایمردمان است به من در س

را از  نی...پس زمسازدی( خدا را آشکار منییآنگاه امر)آ شود،یمردم، ظاهر م یِسردرگم

 .2«شده باشد زیلبر دادیپس از آن که از ستم و ب کندیم زیعدل و داد لبر
 

 امنیت عمومی-ج

 ریفراگ تیامن جادیا «عج»یامام مهد یمهم و اقدامات اساس اریاز اهداف بس یکی

 باشدیبشر م یآرزوها نیتریو از عال یمهم زندگ اریو بس یاساس ازیکه ن باشدیم یجهان

هولناک جنگ و  هیخواران به تاراج رفته و ساو جهان نیتوسط مستکبر خیکه در طول تار

 یفراوان اتیروا نهیزم نیاست. در ا دهیحاکم گرد یبشر وامعقتل و کشتار و تجاوز، بر ج

)ع( یدر دولت مهد ریو فراگ داریپا تیاز استقرار امن یاست که حاک دهیبه دست ما رس

به دست ما ]و در »)ع( فرمود: ی: امام علمیینماینمونه اشاره م کیکه ما به  باشندیم

ها از دل هانهیکند ک امی...و چون قائم ما قگرددیم یسپر هایحکومت ما[روزگار سخت

شود[  جادیا یامن طیکنند. ]در آن روزگار چنان مح یبا هم سازگار زین واناتیرود، ح رونیب

 یتی. و در روا3«او را نترساند یزیخود، از عراق تا شام برود...و چ وریو ز بیکه زن، با همه ز

                                                           
 .25/دیسوره حد 1

شمائله و اقواله  یف یاشبه الناس ب ،یامت یمهد ،یتی...التاسع منهم قائم اهل بیبامر قومونی)ع( ائمة نیو جعل من صلب الحس»...  2

« االرض قسطا و عدال کما ملئت جورا و ظلما مالیاهلل ...ف نید ظهریامر اهلل و  علنیمضلّة، ف رةیو ح لةیطو بتةیبعد غ ظهریو افعاله، 

 257، ص1ج ن،یکمال الد
 418، ص2صدوق ، ج خیخصال ش 3
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به عدالت حکم کند و  دیفرما هورآنگاه که قائم ظ»: میخوانیم نیاسالم)ص( چن امبریاز پ

  1...«در روزگار او برطرف شود و راه ها امن گردد و  دادیستم و ب
 

 اقدامات فرهنگی-2

تحوالت گسترده در سطح جامعه  ی)عج( برایحضرت مهد یاز اقدامات اساس گرید یکی

مورد هم الزمه به ثمر نشستن هر  نیکه ا باشدیم یاقدامات گسترده فرهنگ ،یجهان

که  و استمرار داشته باشد ندیبه ثمر بنش تواندیم یو در واقع انقالب باشدیم یانقالب

 ستهیانموده و با اقدامات ش جادیانقالب در جامعه ا کی یرا برا یالزم فرهنگ یهانهیزم

 ونبوده  یقانون مستثن نیهم از ا ی. حضرت مهددینما نیتداوم و بقاء آن را تضم یفرهنگ

را انجام خواهند داد که  یمقتض یاقدامات فرهنگ عیحد وس در یحرکت اصالح نیا یبرا

 :میینمایاقدامات اشاره م نیاز ا یبه بعض لیدر ذ

 

 ینی و اخالقید-راگیر شدن هنجارهای اسالمیف-الف

نمودن احکام و  ادهیپ ایو اول ایانب ختنیاهداف خدا از برانگ نیاز مهمتر یکیاز آنجا که 

برداشت  نیمتعدد قرآن چن اتیهمانگونه که از آ باشدینفوس م تیدستورات شرع و ترب

نمودن  ری)ع( فراگیامام مهد یاز اهداف مهم حکومت جهان گرید یکیرو  نیاز ا 2شودیم

 .باشدیمیدر جامعه اسالم یو اخالق ینید ـیاسالم یهنجارها

 )عج( مردم بهیبه هنگام ظهور مهد»: دیفرمایم نیچن بارهنی)ع( در ایعل حضرت

 ماندینم یباق یو کس آورندیم یو نماز جماعت رو یدار نیو د اتیّو شرع یعباد یکارها

هنجار  یریعصر ظهور، فراگ یهایژگیو گریورزد. از د یو دشمن نهیک امبریکه به خاندان پ

 کهیهنگام»:دیفرمایباره م نی)ع( در ایاست. حضرت عل یودر جامعه مهد یاخالق یها

.  3«گرددیزدوده  م شانیهااز دل گریکدیبندگان نسبت به  یهانهی...ککندیم امیقائم ما ق

کند خداوند غنا و  امی)ع( قیکه حضرت مهد یشده است زمان انیباره ب نیدر ا نیو همچن

                                                           
 .470پس از ظهور، ص خیتار...«الجور و آمنت السبل و  امهیا یاذا قام القائم حکم بالعدل وارتفع ف» 1

 موضع دارند. نیداللت بر ا 2و جمعه/ 77، آل عمران/ 129بقره/ ات،یآاز جمله  2

 .11، ح316، ص52بحاراالنوار، ج« و لو قد قام قائمنا... لذهبت الشحناء من قلوب العباد» 3
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هر کس به مال و  کندیکه حضرت اعالم م یابه گونه  نهد،یرا در دل بندگانش م یازین یب

 .1شودیقدم نم شیآن پ یبرا یکس یول د،یایدارد ب ازیثروت ن
 

 شریشکوفا کردن عقل و خرد ب-ب

 تیدا)ع( درپرتو ارشاد و هیامام مهد یمهم و راهبرد یهااز اهداف و برنامه گرید یکی

. تمام باشدیکمال م ریو حرکت افکار و مغزها در مس هاشهیاند ییشکوفا شان،یا یاله

 یفکر یو افکار پست و کوتاه ـ که سرچشمه عقب ماندگ هایو تنگ نظر هاینیکوته ب

واال و  یگشاده، همت ییهانهیباز، س یبلند نظر، با افکار یدمو مر گرددیاست ـ برطرف م

را در روح خود حل  یاز مشکالت اجتماع یاری. آنان بسابندییپرورش م عیوس ینشیب

 .خرد و عقل است یدوران، دوران برتر نی. اسازندیآباد و متکامل م یو جهان کنندیم

کند،  امیقائم ما ق یوقت»از امام محمد باقر)ع( نقل شده است:  ییبایز اریبس تیروا در

شده و فهمشان باال  ادیعقل آنها ز لهیوس نیو بد نهدی[ را بر سر بندگان متشیدست]عنا

 .2«رودیم
 

 رشد معنوی-ج

گام برداشته  یوانحطاط معن ریدر مس وستهیخدا، پ یول بتیها در دوران غانسان شتریب

 اتیح یهایو خوب هاییبایز کی کی یطانیش یهاو وسوسه ینفسان التیاز تما یرویو با پ

 یپاک کند؛یسپرده و با دست خود، آنها را در گورستان شهوات دفن م یخود را به فراموش

 ،یکوکاریاحسان و ن ثار،یگذشت و ا ،یتعاون و همکار ،یدرستکار وصداقت  ،یو پاکدامن

 ،ییجو تیو موقع یخود محور ،یدروغ و دغل باز ،یو شهوتران یخود را به هوا پرست یجا

 .دهدیم یو افزون طلب یخواه ادهیو ز تیو جنا انتیخ

گام  یو اله یانسان یواال یارزشها یایاح یدر راستا یاله رهیذخ نیآخر حکومت

و  یواقع اتیح نیریتا طعم ش کند؛یمردار تالش م نیبه ا دنیجان بخش یو برا داردیبرم

                                                           
آن قر اتیآ دگاهیاز د تیشدن و فرهنگ مهدو ی، مقاله جهان1389فصل نامه مشرق موعود، سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان 1

 یاسالم اتیو روا میکر

 .25، ص1ج ،یکاف 2ح«روؤس العباد فجمع به عقولهم و کملت به احالمهم... یعل دهیاذا قام قائمنا وضع » 2
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را دارند تا مسجود مالئک باشند، بچشاند  یستگیشا نیکه ا ییرا به آدمها یقیحق یزندگ

تنفس کنند و  یاتیابتدا مقرر شده بود که آنان در چنان ح ازکند که  یادآوریو به همگان 

 هایا ای»:دیفرمایرا با مشام جان، استشمام کنند چنانکه قرآن م هایو خوب هایعطر پاک

  1«...کمییحیهلل و للرسول اذا دعاکم لما  بوایآمنوا استج نیالذ
 

 مقابله با بدعت ها-د

 یهاگوناگون با آموزه یدر طول زمان، در اثر رسوب عادات و خلط باورها و نگرش ها

امات از اقد یکیرو،  نی. از اشودیافزوده م نیبه د یادیز یو بدعت ها هاهیرایپ ،ینید

است  ییهاگونه بدعت نیمدارانه امام عصر)عج( مقابله با انحرافات و زدودن ا نید یاساس

  .اندآمده و مردم، سخت به آن عادت کرده دیپد بتیکه در زمان غ

 یبدعت چیه»؛  2«ال تترک بدعة اال ازالها و ال سنّة اال اقامها»: دیفرمایباقر)ع( م امام

مگر آن  ستین یاشده لیسنّت تعط چیو ه دیزدای)عج( آن را میکه مهد نیمگر ا ستین

  3«کندیکه آن را بر پا م
 

 رشد علم و آگاهی-و

و دانش  ونددیپیم قتیبه حق یبشر یها)ع(، همه اهداف و خواستهیدر دولت امام مهد

 یها باقاز علوم و دانش کی چیدر ه یمجهول گریو د شودیو شناخت انسان ها کامل م

حکمت و  یهاچهیو در رسدیو کامل خود م ییبه حدّ نها ی. دانش و علم بشرماندینم

در »امام محمد باقر)ع(:  شی. بنا بر فرماشودیم شودهبشر گ یبه رو ،یدانش و خردورز

ها با کتاب خدا تا آنجا که زنان در خانه اموزند،ی)ع( به همه شما حکمت و علم بیزمان مهد

مردم  یامام)ع( به رو کهیدرک دانش و علم بیترت نیقضاوت کنند بد امبریو سنت پ

که رشد اعجاب آور علم  بایز یتیدر روا ستین یشرفتیپ چیقابل سنجش با ه د،یگشایم

حرف)شعبه( 27علم و دانش »شده: انیب نیچن دینمایم میرا ترس شانیدر زمان حکومت ا

                                                           
 24انفال/ 1

 .385، ص2االرشاد، ج 2

 .281ص ،یقنبر عل ،یصمد ،یمنج نیآخر 3
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نبود و مردم تاکنون جز  شتریآورده اند، دو حرف)شعبه( ب یاله امبرانیپ است. تمام آنچه

 سازدیم آشکاررا  گریحرف د 25کند،  امیقائم ما ق کهیدو حرف را نشناخته اند . اما هنگام

حرف کامل  27تا  کندیم مهیرا به آن ضم گریو دو حرف د کندیمردم منتشر م انیو در م

 «و منتشر شود.
 

 اقتصادیاقدامات -3

 است. در یآوردن رفاه در کل جامعه بشر دی)ع( پدیاز برنامه ها و اقدامات امام مهد

که مانند  گرددیم لیتشک یواحد یجامعه بشر ث،یو احاد اتیآ میآن دوران طبق ترس

در حال  یهاو ابرقدرت، و جامعه شرفتهیکنند، و مسئله ناهنجار جوامع پ یزندگ یاخانواده

ه به رفا یبه طور کل تیو بشر رودیم انیو محروم، از م اندهعقب م یهارشد، و جامعه

 یو فکر یمعنو یرشد و تعال نهیزم یچگونگ نیو هم ابد،ییدست م یازین یو ب یاقتصاد

 .سازدیانسان را م

 یمسائل عقب ماندگ ازیو مهم می،  بخش عظ1کارشناسان و متخصصان قاتیتحق طبق

دارد،  یتمام آن( به دو عامل بستگ میی)اگر نگویشتیو مع ییو کمبود مواد غذا یو وابستگ

 :هر دو عامل با هم در ارتباطند نیو ا

 حاکم بر جهان ینظام اقتصاد. 1

 حاکم برجهان یاسینظام س .2
 

جهان  یاقتصاد یقدرتها کهیستمینظام و س یعنی ؛«حاکم برجهان ینظام اقتصاد.»1

 یبه قدرت اقتصاد یابیآوردهاند، و هدف و آرمان آنها دست دیاستعمارگر پد یدر کشورها

 یها یزیسلطه گر، با برنامهر یقدرتها نیروزافزون و سلطه بر منابع ثروت جهان است. ا

در  یاقتصاد شرفتیو پ دیو رشد تول ییخود کفا تقالل،خود، مانع هر گونه اس قیدق

و  یغیتبل یوههایگوناگون و ش یقدرتها از راهها نیشدهاند.ا افتهیتوسعه ن یکشورها

                                                           
جهان مسلح، جهان »و  ر،یرکبی، ام1363 ،یاله ونیترجمه و اقتباس دکتر هما« کارتلها یکتاتورید»: یبه کتاب ها 1

 ،«رندیمیم گریدیمیچگونه ن»، و 1365چاپ اول،  ،یپور، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالم ونیترجمه هما برانت،یلی،و«گرسنه

 یش فرهنگشرکت آموز ،یاله ونیدکتر هما «یو عقب ماندگ سمیامپرال»، و 1363ژمان،پ ،یقراچه داغ یسوزان جرج، ترجمه مهد

 ، مراجعه شود1367 شه،یاند



10 

 

فکر و  یآزاد ،یو فرهنگ یاسیس ،یسلطه نظام هیدر سا ق،یگسترده و عم یهایزیبرنامه ر

 یدر همه مسائل زندگ ییوههایو روشها و ش رند،یگیعمل را از آحاد مردم در جهان سوم م

 لیبر آنان تحم شت،یمع یو فرهنگ و راهها یو مصرف و تکنولوژ دیاز جمله در تول

 نیا هیاست. در سا شرفتهیجهان پ شتریبزرگ و سلطه ب هدارانیکه به سود سرما کنندیم

 یازمندیو ن یعقب ماندگ دهیفکر، پد یو آزاد یو سلب آزاد تیسلب تفکر و سلب شخص

روز به روز  یو وابستگ رد،یمیو اعتماد به نفس م یابیو خود ییو خودکفا ابد،ییتحقق م

رو، صاحب نظران مسائل  نی. از اابدییمانده گسترش مر اعماق اجتماعات عقبد

است که آنها را  نیعقب مانده تنها در ا ی: کمک به کشورهاندیگویم یاجتماع ـیاقتصاد

 .به خودشان واگذارند

 یجهان یهانوعا عامل و دست نشانده قدرت زین؛ «حاکم بر کشورها یاسینظام س.»2

 شهیسلب هر گونه فکر و اند یو برا دارند،یخود گام برم یهاملت انیهستند، و همواره به ز

 یهاانیو جر کوشند،یم شیدر مردم خو یابیو خود یحس خود شناس یاز مردم و نف

 یهاها و ابزارو با رسانه دهند،ینشر م شیان ملت خویرا در م یشیفرما یو فن یفکر

ها را برده و توده کنند،یرا از جامعه سلب م یو اقتصاد یهرگونه استقالل فرهنگ یغاتیتبل

 .دارندیکورکورانه وا م یرویوار به اسارت و پ

 نیـ نخست یخود یگریو د گانهیب یکیمسلط و حاکم ـ  انیدو جر نیا جهینت در

و حس  یاصالت فکر و فرهنگ خود گردد،یم ینف یبه کل ایو  ندیبیکه صدمه م یموضوع

 .است ینهفته در درون خود و جامعه خود یروهاین ییو بازشناسا یابیاعتماد به نفس و باز

و عوامل  شود،یها از سر راه برداشته مبندها و دام نی)ع(، ایظهور امام منج زیرستاخ در

ها آزاد و انسان گردد،یجهان و کشورها نابود م استیسلطه بر فکر و فرهنگ و اقتصاد و س

و  ابندییرا باز م شیخو شتنیبار خو گریو د ندیآیآن امام به خود م تیو با هدا شوند،یم

 .کنندیم دایپ یفکر یآزادگ

 یهاو امت رد،یگیظالمانه صورت م یارهایبا مع یجهان یبندمیکه تقس ییایدن در

 دهیچیپ یهادر شبکه یو نامرئ یمرئ یو از راهها شوند،یبه حال خود واگذار نم ف،یضع

 ،یفکر یو آزاد یواقع یسخن از آزاد ند،یآیجهان گرفتار م یدارهیسلطه و سرما یهانظام

و  یو راه زندگ وهیو انتخاب ش یبر سر استقالل اقتصاد فتگوبا کلمات است و گ یباز
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 یهابخش ،یطیشرا نیدر چن رایاست.ز هودهیب یبه رفاه و بسندگ یابیو دست شتیمع

 یهاندارند و دچار کمبود و فقرند، و بخش اریرا در اخت یمواد الزم زندگ تیاز بشر یمیعظ

 لیبزرگ بر جامعه تحم کنندگاندیو تول دارانهیکه سرما ییارهایطبق الگوها و مع زین گرید

و انتخاب را  اریو خود قدرت اخت رند،یکنند، و از مواد و کاالها بهره گ یزندگ دیبا کنندیم

 .ندارند

 یواقع یبه معنا یامام زمان)ع(، انسان در آغوش آزاد یرو در انقالب اقتصاد نیا از

اند هنهاد شیرا که بر پا ییهاریهمه بندها و زنج یآزاد نیو در پرتو ا آرامد،یکلمه م

 میقسمانده تو عقب شرفتهیکه جهان را به دو بخش پ ییهاو اسارت در بند نظام گسلد،یم

در پرتو  یو رفاه اقتصاد گردد،یم ینف زین ازیشوم فقر و ن دهیو پد رود،یم انیاند از مکرده

  .شودیبه جامعه و افراد داده م ییارهایمع نیچن

)ع(، در سال دو یامام مهد» : دینمایم میترس نیرا چن یباقر)ع( آن جامعه آرمان امام

به زکات  یازمندیبدانان دهد...تا ن شتیامور معبار به مردم مال ببخشد و در ماه دو بار 

. پس آنان رندینپذ شانینماند. و صاحبان زکات، زکاتشان را نزد محتاجان آورند، و ا یباق

: ندیو گو ندیآ رونیها بگردند، و مردم بنهند و در اطراف خانه ییهاسهیکدر  شیزکات خو

چنان که تا آن روز  د،یدست به بخشش گشا ی...پس مهدستیبه پول شما ن یازیما را ن

  .1آن چنان بخشش اموال نکرده باشد یکس

به کوفه («ع»یسپس)امام مهد»...: میخوانیم نی)ع( چن یاز امام عل گرید یتیدر روا و

کاران را بده نیرا بخرد و آزاد کند و د یو هر برده مسلمان ند،یو در آنجا مسکن گز د،یدرآ

 یکه بر گردن کسان است )به صاحبان حق( بازگرداند،کس ییهاها و حقبپردازد، و مظلمه

کند، و آن کس که کشته شد  میآن را به صاحبانش تسل یبها نکهیاکشته نشود مگر 

                                                           
اصحاب الزّکاة بزکاتهم  ءیجیالزّکاة و  یمحتاجا ال یال تر ی...حتنیالشّهر رزق یف رزقهمیالسّنة و  یف نیمرّت ایالناس عطا یعطیو »  1

عطاءا  یعطیدراهمکم...ف یلنا ف: ال حاجة قولونیف همیال خرجونیدورهم ف یف دورونیو  صرّونهایف قبلونهایفال  عتهیمن ش جیالمحاو یال

 ریاختالف در تعاب یبا اندک 237ص ،ینعمان بتیو غ 390، ص52بحار االنوار،ج« قبله حدا عطهیلم 
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را عدل و داد  نیکند، تا سراسر زم نی( خانواده او را تامیرا بپردازد، و )زندگ شیبده

 1«...اکندیب

 یاصل مساوات،  عمران و آباد یبا اجرا یاقتصاد قیتحوالت عم نیبه ذکر است ا الزم

و  دیمف یهافنون، باران شرفتیاز امکانات آن تا سر حد امکان، پ یبردارو بهره نیزم

و رو  ینیرزمیاز معادن و منابع ز یبردارکپارچه،بهرهیدرست و  یزیربرنامه ،یاپیپ

 ،یغصب شده، استفاده از همه اموال )اموال عموم یهاثروت یریگ ،بازپسینیزم

در حکومت حضرت، حاصل خواهد  ،یمرکز قی( و در آخر کنترل و نظارت دقیخصوص

 :میینمایاشاره م لیحضرت در ذ یاقدامات اقتصاد نیاز ا ی. و ما به تعداد2شد
 

 قتصادی در بخش کشاورزیاقدامات ا-الف

 یداده خواهد شد به طور یبه بخش کشاورز یاژهیو اریبس تی)ع( اهمیدر دولت مهد

  3کندیبشر م یرا ارزان شیهایهمه خوراک نیخراب، آباد شده و زم یهانیاز زم یاریکه بس

از عراق به  یزن»که:  دینمایم انیب نیچن گرید یتیو در روا  داردیاز آن را نگه نم یزیو چ

که در زمان ما آن منطقه  یدر حال  4«گذاردیقدم نم اهیو جز بر سبزه و گ رودیشام م

زمان ممکن،  نیاما به برکت اقدامات حضرت در کمتر باشدیآب و علف م یسخت ب یابانیب

 آباد و سرسبز خواهد شد.
 

 قدامات اقتصادی در بخش عمران و ساخت و سازا-ب

در جهت عمران و  یعیوس اری)عج( اقدامات بسیوارد شده حضرت مهد اتیطبق روا

و ساخت  هایمتعدد و عمران خراب یهاها و شاهراهشهرها و روستاها با احداث راه یآباد

                                                           
و ال مظلمة الحد من الناس  نهید یعبدا مسلما اال اشتراه و اعتقه و ال غارما اال قض ترکیمنزله بها فال  کونیالکوفه ف یال قبلیثم » 1

 مالی یالعطاء حت یف الهیو الحق ع نهیعنه د یاال قض لیقت قتلیاهلها و ال  یمسلّمة ال ةیثمنه د یمنهم عبدا اال ادّ  قبلیاال ردها و ال 

  .224، ص52؛ بحاراالنوار، ج66، ص1ج ،یاشیع ریتفس« قسطا و عدال... ضاالر

 122ـ  119ص ،یمحمد، عصر زندگ ،یمیحک

 144ـ 130ص ،یمیمحمد حک ،یر.ک عصر زندگ شتریاطالعات ب یبرا 2

 .182، ص13بحار االنوار، ج...«و لو قد قام قائمنا النزلت السماء قطرها و الخرجت االرض نباتها و »  3

 همان« النبات و... یاال عل هایالشام ال تضع قدم یالعراق ال نیالمراة ب یتمش یحت»... 4
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 هاابانیشدن فاضالب و آب ناودانها در کوچه و خ یاز جار یریو جلوگ عیوس اریمساجد بس

 خواهد داد. نجامتوسعه شهرها و ...ا نیو همچن
 

 از معادن ات اقتصادی در بخش بهره برداریاقدام-ج

 نیزم»: میخوانیم نیو هم اهل سنت آن را نقل نموده اند چن عهیکه هم ش یتیدر روا

 یتیو در روا 1...«و  داردیم یاند ارزانطال و نقره یجگرش را که مانند شمشها یهاپاره

 گردد،یم یبانیپشت یاله یاریو با  شودیم یاریقائم ما با هراس »: میخوانیم نیچن گرید

 نیدر زم یا...و خرابهشودیاو آشکار م یو گنج ها برا شودیم دهیچیاو پ یپا ریز نیزم

 .2«سازدیمگر آن که او آبادش م ماندینم یباق
 

 اقدامات سیاسی-4

به ثمر نشاندن  ی)عج( در راستایامام مهد یو راهبرد یاز اقدامات اساس گرید یکی

گسترده در جامعه  یاسیاقدامات س یحرکت در سطح جهان نیانقالب و تداوم و استمرار ا

تداوم  انقالب و حفظ و انیدر جر یبه سزا و موثر ریاقدامات تاث نیکه ا باشدیالملل م نیب

ره اقدامات به صورت خالصه اشا نیاز ا یگفتار به تعداد نیآن بر عهده دارد که ما در ا

 :میینمایم
 

 دعوت و مبارزه-الف

و آنان را به  پردازدیمردم م تیبه ارشاد و هدا امیپس از ظهور و ق)ع( یامام مهد

حضرت، گروه باطل و صاحبان  ی. در برابر استدالل منطقخواندیو عدل و داد فرام تیمعنو

آن حضرت بعد از اتمام حجت به مبارزه  جهی. در نترندیگیو فساد قرار م ریزر و زور و تزو

باره  نی. امام صادق)ع( در اکندیم یرا رهبر دگانیمدو ست مستضعفانو نهضت  پردازدیم

 وهیاست...ما بر ش یبه دست مهد« کله نیالد یعل ظهرهیل»:فهیشر هیتحقق آ»:دیفرمایم

و مردم  میبکش ریشمش نییاظهار آ یتا خداوند به ما اجازه دهد که برا میرسول اکرم هست

                                                           
 .334، ص3،جیبه نقل سنن ترمذ 465پس از ظهور،ص خیتار 1

 صدوق خیش نی،به نقل از کمال الد469همان، ص 2
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 نیکرد، چنانکه رسول خدا در آغاز چن میخواه نینچ انی.در پامیاو فرا بخوان یرا به سو

 .1«کرد

 

 تشکیل دولت-ب

بر سراسر  طرهیو س یروزی)عج( پس از پیاقدام امام مهد نیتریو اساس نیمهمتر

است:  یاست. گفتن ایدن ییدولت و به دست گرفتن حکومت و فرمانروا لیجهان، تشک

و  یناامن ،یعدالتیها، فساد، بجنگ ،یحال که شاهد نابسامان نیمردم جهان در ع

مشاهده نکرده  نگو ستم و ج یجز تباه یزیاند اما در عمل چدر جهان بوده ییالحادگرا

و در  یالهمرد  یو عدالت، به دست توانا تیکه معنو رسدیفرا م یاند. سرانجام روزگار

 یدر همه جا یپرستکتایعدل و  ت،یو رفاه، امن شودیم ادهی)ع( پتیباهل مهیدولت کر

ست دولت و انسجام در امور، به د لیتنها با تشک نی.روشن است که اابدییعالم گسترش م

در  هیآ نیا»: دیفرمایم« االرض... یان مکنّاهم ف نیالذ»هیآ ری. امام باقر)ع( در تفسدیآیم

اوست که خداوند آنها را مالک شرق و  ارانی)عج( و ی، حضرت مهد«ص»حق آل محمد

 شارانیها را به دست او وها و باطلو بدعت کندیم روزیاسالم را پ نیین نموده، آغرب جها

 از ستم نکهیحق را لگدمال کرده باشند ـ تا ا هانیـ چنان که]قبال[ سف سازدینابود م

 .ماندینم ینشانه ا

وقت  انیو پا یها ـ پس از نابوددولت نیتریو مردم ن،یترکامل ن،یدولت بهتر نیا

دولت  نیهمانا دولت ما آخر»آمده است: یتیروا نهیزم نیـ خواهد بود. در ا گرید یهادولت

 یکه قبل از ما حکومت کند؛ تاهنگام نیمگر ا ستین یدولت یخاندان چیه یها است و برا

به  زیـ اگر ما ن دندیما را د یروش حکومت یـ وقت دینگو یکس میدیکه ما به قدرت رس

 یگفتار خداوند است که: عاقبت برا نی. و امیکردیرفتار م نیچن نیا م،یدیرسیقدرت م

 .2«است شگانیتقواپ

 نیترو گسترده نیترشرفتهیپ ن،یتر)عج(، کاملیآنجا که حکومت حضرت مهد از

 زیقدرت متما یهاساختار و نهاد ،یو مکان یزمان تیهاست؛ حتما متناسب با موقعحکومت
                                                           

 1، ح118،ص24بحاراالنوار، ج  ،یفرات کوف ریتفس ،یبن فرات کوف میابراه 1

 .385، ص2ج د،یمف خی، و االرشاد ش473ص  ،یطوس خیش بهیالغ 2
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 نیتریرا با عال یاسالم ریخواهد داشت تا  بر اساس آن حکومت مقتدر و عالم گ یاژهیو و

  .1دینحو اداره نما

سپاه کفر و باطل، آن حضرت  ی)عج( و نابودیسپاه حضرت مهد یروزیپس از پ جهینت در

او در خواهد  طرهیبه س نیو از شرق تا غرب زم افتیخواهد  یبر کل جهان سلطه و برتر

و استقرار عدل و  یحکومت واحد جهان لیتشک یبرا یمقدمه ا یتسلط و برتر نیآمد، ا

 .داد در سراسر عالم است

او، شرق و  یسلطه و برتر»خدا نقل شده است:  امبریمتواتر و مشهور از پ یتیروا در

ئم، خداوند متعال، شرق و غرب جهان را به دست قا»...و   «ردیگیغرب )جهان( را در بر م

 «فتح خواهد کرد
 

 نتیجه گیری

)عج( یدولت امام مهد یهااهداف و خواسته نیکه گذشت مهمتر یبا توجه به مطالب

 :عبارتند از

 .و گسترش قسط و عدل در سراسر جهان یعدالت اجتماع یبرقرار.1

 یهازهاسالم و آمو نیبه خدا، احکام د مانینظام جهان بر اساس ا یدهاداره و سامان .2

 .قرآن

جنگ،  ،یتجاوزگر ،ییجوزهیبردن ست نیو از ب یجهان تیو گسترش امن تیتثب .3

 .یو خودپرست ییجونهیک

 .و عدالت دینجات مردم از چنگال ستمکاران، جباران و مفسدان و اهتزاز پرچم توح .4

 .و باطل یانحراف یهانییآ ی)اسالم( و نابودیکتاپرستیو  دیتوح نییآ یایاح .5

 .جهان تیاسالم و در دست گرفتن حاکم یحکومت جهان سیتاس .6

 .شهیعقل و اند ییو رشد و شکوفا یبه کمال رساندن علم و دانش بشر .7

ها از سلطه انسان یو آزاد ایو بهبود اقتصاد دن یاقتصاد قیو تحول عم یی. شکوفا8

 .یاستکبار جهان یاقتصاد

 

                                                           
 ص. م،یجهان، کارگر، رح ندهیآ 1
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