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 دستاوردهای اجتماعی حکومت امام مهدی
 1پور محمدمهدی حائری

 چکیده
خالصاله  و عصاره و ءحکومت انبیاکه میراث  شک حکومت امام مهدی بی

هالای  حوزه همه فضائ  حکومت خوبالان عالالم اسالت دسالتاوردهای فراوانالی در
سیاسی و تربیتی بالرای جامعاله بشالری  ،فرهنگی ،اقتصادی ،م تل  اجتماعی

کالاله در ایالالن مقالالاله تنهالالا بالاله برخالالی از دسالالتاوردهای اجتمالالاعی  ن آخواهالالد داشالالت 
 خواهیم پرداخت.

برقراری عدالت  ،حکومت دینی انقالف و قیام و از هدف بزر  امام مهدی
کاله شالام  هماله ب ش زنالدگی خواهالد شالالد. او هالای  باله معنالای وسالیع آن اسالت 

کالرده و بیالت اه  و سنت پیامبر قرآن و عقلالی  بالا رشالد علمالی و را زنالده 
کجی، بشالالالالر را بالالالاله هالالالالدایت الهالالالالی و صالالالالراط مسالالالالتقیم ها  ناراسالالالالتی وهالالالالا  همالالالاله 
کاله تحقاله اهالداف امالام را دراین مقاله درصالدد  گرداند. برمی هالای  حوزه اسالت 

کند.  م تل  اجتماعی با استفاده از روایات ترسیم 
کلیدی  واژگان 

مهالدوی، دسالالتاوردهای  ، اهالداف حکومالالت، امالام مهالالدیمهالالدویت عالدالت
 .حکومت امام زمان

                                                        
  (.mm.haeri313@gmail.com) آینده روشن )پژوهشکده مهدویت( قم مؤسسهعضو هی ت علمی . 1
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 قدمهم
کمیالت امالالام های  مقصالود از دسالتاوردها همالالان نتالایج و پیامالد کاله بالاله دنبالال حا حکومالالت اسالت 

که بحه از دستاوردهای یک حکومت  می در جهان بشریت پدیدار دیمه گردد. روشن است 
گذشت دوره کمیت آن صورت بگیرد ولالی ای  باید پع از تشکی  حکومت و   در صالورت علالماز حا

کمهای  بالالاله اهالالالداف حکومالالالت و برنامالالاله تالالالوان امالالالروز نیالالالز دربالالالاره ایالالالن  مالالالی آن و سالالالیره وروش حالالالا
کالالالالرد. گفتگالالالالو  تالالالالرین  برخالالالالی از مهم در سالالالالایه روایالالالالات مالالالالا در ایالالالالن مجالالالالال و دسالالالالتاوردها بحالالالاله و 

 کنیم. می را بررسی دستاوردهای اجتماعی حکومت امام مهدی
گوناله شک چارچوف اصالحات اجتماعی در دوره حکومت امام مهدی بی کاله ای  باله  اسالت 

حیالات فالردی و اجتمالاعی انسالان نظالر دارد و باله همالین های  همه عرصاله به همه جوانب زندگی و
 م تلالال  زنالالدگی فالالردی و اجتمالالاعی بشالالالرهالالالای    دسالالتاوردهای اجتمالالاعی نیالالز شالالام  ب شدلیالال
س ن در این مقال در ب ش دستاوردهای اجتماعی است ولالی  که این گردد؛ به تعبیر دیگر با می

کاله تغییالرات اجتمالاعی برخاسالته از کالرد  نظالر  حالوزه افالراد و نالوق اندیشاله و تغییالرات در نباید غفلت 
گالر حاد جامعه است. بهآ نظالر اجتمالاعی تحالولی اساسالی پیالدا  ب واهالد ازای  جامعاله عبالارت دیگالر ا

گردد باله همالین دلیال های  فکری و ضع های  کند الزم است زیر ساخت برابالر  اعتقادی او اصالح 
فکالری و اصالالح باورهالا پالیش از  در حکومت مهدوی به تغییر ساختار چه در روایات آمده است آن

برپالالایی هالالا  آورد همالاله ایالالن تالش شالالود و البتالاله ره مالالی پرداختالالهاجتمالالاعی هالالای  رسالالیدگی بالاله چالش
ت حقالوق فالردی و اجتمالاعی خواهالد بالود. بنالابراین در ایالن بر اساس حه و عدل و رعایای  جامعه

شود بالا بررسالی روایالات مربالوط باله دوران ظهالور، تصالویری روشالن از اقالدامات امالام  مقاله تالش می
گردد و دستاوردهای حکومت آن حضالرت باله  برای تغییر رویکردهای فکری و عملی جامعه ارائه 

 تفکیک بیان شود.
کالاله دسالالتاوردهای اجتمالالاعی حکومالالت امالالام مهالالدی مالالی روشالالنباالتوضالالیح  بالالا در سالاله  شالالود 

کلی قاب  تبیین است:  ب ش 

یر ساخت  ها الف( تقویت ز
نزدیالک های  ابتدا هدف ،برای رسیدن به اهداف بلندمدتها  در همه جوامع بشری حکومت

کاله تحقاله آنهالا پایاله و اسالاس رسالیدن بال می نظر را در ه اهالداف میالانی و نهالایی خواهالد بالود. گیرند 
 های حکومت خواهد بود. یابی به این اهداف در واقع دستاورد دست
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 رشد عقلی و علمی. 1

 علمالالالی بشالالر اسالالالت.  رشالالد عقلالالی و از دسالالتاوردهای مهالالم اجتمالالالاعی حکومالالت امالالام مهالالالدی
کالالاله در پرتالالالو هالالالدایتها نانساپیالالالامبر درونالالالی  ،بالالالدون شالالالک عقالالال   او بشالالالر بالالاله سالالالعادت های  سالالالت 

 .گردد می رهنمون
کرم  فرمودند: پیامبر ا

که عق  نالدارد دیالن نالدارد ها با عق  به دست می همانا همۀ خوبی ابالن شالعبه ) آید و آن 
 .(54 :1404حرانی، 

گیالرد و  گر جامعه ب واهد در مسیر رشد و تعالی از جهت مالادی و معنالوی قالرار  دنیالا و بنابراین ا
گیرد کند باید مسیر تعق  و خردورزی را پیش  ولی در جامعه پالیش از ظهالور باله  آخرت خود را آباد 

کم ها انسان ،داری نفع و قوای نفسانی دلی  میدان فالروغ  از هدایت عق  دور شده و چراغ عق  
 گردیده است
 فرمودند:  امام علی

 .(219حکمت  ،البالغة )نهج ها است در پرتو طمع ها غالباً  گاه عق  قربان

کنالد و  مالی و درزمان ظهور عق  بشر شکوفا شده و هدایت عقلی در زندگی جایگالاه خالود را پیالدا
 ست.ها انساناین آغاز یک تحول بزر  در زندگی 

 :دارد روایات در این ب ش تبیین روشنی از نتائج حکومت امام مهدی
 :فرمودند امام باقر

دسالالت رحمالالت خالالود را بالالر سالالر تمالالام بنالالدگانش قالالرار خداونالالد  هنگالالام ظهالالور امالالام زمالالان
 ،کلینالی) 1 کند دا مییشود و تکام  پ هاى مردم متمرکز می ه، عق ین طریدهد و از ا می

 .(21کتاف العق  و الجه ، ح ،25، 1ج :1407

کالالاله  هالالالای رشالالالد انسالالالان و جوامالالالع انسالالالانی، علالالالم و دانالالالایی اسالالالت چنان تالالالرین راه و نیالالالز از مهم
گالردد و لالذا اسالالم و قالرآن و  های زندگی بشالر باله جهال  و نالادانی او برمی لشترین دردها و چا بزر 

تعالیم معصومین اهمیت زیادی برای علم و عالم قائ  شده و در مذمت جهال  و جاهال  سال نان 
 اند. بسیار فرموده
کرم  فرمودند: پیامبر ا

                                                        
کملت به  حالمهم یده علی إتا قام قائمنا وضع اهلل» .1  .«ریوس العباد فجمع بها عقولهم و 
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 ، )فتالالالال نیشالالالابوری ا و آخالالالرت بالالالا نالالالادانییالالالا و آخالالالرت بالالالا دانالالالش اسالالالت و شالالالّر دنیالالالر دنیالالالخ
 .(12، 1ج :1375

در  ها در عرصه علم و دانش است. پیشرفت انسان تحول اساسی در دوره ظهور امام زمان
 از علالم دسالالتهایی  رسالد بلکاله بشالر باله سرچشالمه مالالی علالم بشالر باله شالکوفایی حکومالت امالام سالایه
که هرگز پیش از آن ندیده بود بلکه علم حقیقی و مفید را می  شالناخت. امالام مهالدی نمی یابد 

گشود. که وارث علوم همه پیامبران است درهای علوم حقیقی را به روی  مردم خواهد 
 کنیم: هایی از روایات اشاره می به نمونه
 :ندفرمود امام علی

او های  ن خواهند بود و حجتینه تن از صلب او خلفاى خدا در زم نیپع از حس ...
کاله خالداى تعالالی بالهینهمال... بر بنالدگانش ن را نالورانی یواسالطه او زمال ن آنالان قالائم اسالت 

کنده باشد و از عدالت و دادگری لبریز سازد پع از آن می که از تاریکی آ که  کند از آن پع 
کنالالده  آن کنالالد پالع از مالالی از جالور پرشالالده باشالالد و از علالالم ودانالایی پالالر کالاله از جهالال  و نالالادانی آ

 .(30، ح245 :1422 )نعمانی، 1..باشد.

کنار پرشدن زمین از گیری علم در زمین، مطالرح  در این روایت در  عدالت مهدوی س ن از فرا
که خبر از شکوفایی علم بشری در روزگار ظهور دارد.  شده است 

 گسالالتردگی علالالم در دوره ظهالالور امالالام مهالالدی در روایالالت دیگالالری از امالالام صالالادق کالاله چنان
 :گونه بیان شده است این

جالز ه مالردم تالا باله امالروز بال اند دو جزء بالوده و رسوالن آورده چه آن جزء دارد، تمام 27علم 
گالالر علالالم را خالالارج یجالالزء د 25د، یالالام فرمایالالوقتالالی قالائم ق داننالالد. زى نمالالییالالن دو جالالزء، چیالا

جالزء  27د تالا باله یالافزا ن دو جزء را هم بدان مالییسازد و ا ن مردم منتشر مییساخته، در ب
 .(9، ح841 ،2ج :1409راوندی، ) 2رسد می

گیالالالالری علالالالالم در زمالالالالان امالالالالام مهالالالالدی تصالالالالویر دیگالالالالری از و در روایتالالالالی از امالالالالام بالالالالاقر   فرا
 :ارائه شده است

کالاله زن در خانالاله شالالود تالالا آن مالالی زمالالان او حکمالالت بالاله شالالما داده و در ...  براسالالاساش  جالالا 
                                                        

مال  اهلل عزوجال  ی یتاسعهم القائم الالذ ...عباده ی رضه و حججه عل ین تسعة من صلبه خلفاء اهلل فیو من بعد الحس .... »1
 «....به األرر نورا بعد ظلمتها و عدال بعد جورها و علما بعد جهلها

ن فالإتا قالام القالائم یر الجالزءیالوم غیالال یعرف الناس حتیع ما جاءت به الرس  جزءان فلم یجزءا فجمالعلم سبعة و عشرون » .2
 .«یب ها سبعة و عشرین جزءا ین حتیها الجزءیالناس و ضم إل ین جزءا فب ها فی خرج ال مسة و العشر
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 (.30ح ،245: 1422، )نعمانی 1کند می حکم کتاف خدا و سنت پیامبر

 شالالالالوند ولالالالالی  مالالالالی زنالالالالان در بسالالالالیاری از مالالالالوارد از آمالالالالوزش محالالالالرومدر جامعالالالاله پالالالالیش از ظهالالالالور، 
 کنالالالد؛ در  می آمالالوزی در سالالالطوح عالیالاله را بالالرای زنالالالان نیالالز فالالراهم شالالرای  دوران ظهالالور، بسالالالتر علالالم

کتاف و سنت است و  علالوم ترین  قضاوت از پیویالدهروایت فوق س ن از قضاوت زنان بر اساس 
 .اسالمی است

 عدالت اجتماعی. 2

که بدون آن جوامع بشری   ترین نیاز مهم از هالا  با انالواق چالشهای بشر عدالت اجتماعی است 
گردیده و آسیب انالد و در ایالن راه  ها مواجه بالوده اسالت و انبیالاء الهالی بالرای اجالرای عالدالت مبعالوث 

کرده  اند  تالش و مجاهدت فراوانی 
کریم می  فرماید:  قرآن 

ههَبنطهللَهطِإبهلَل لأ ِسَلهههِبنطهللسأ
َ
ههِ هللأ َِ هللُوهلَِلِههلَلَإ َُ ههطَلهللَک هللُِإ هههقأ اأ ًَ ََِّ ِإنههطهللَم

َ
هللأ هللَک َْ هلَُلیهههنهههط هللهلَِللَُنهلل َْ ههال هههَوهللِأ ِّ َِ هللَهطِإ هههط أ هلل ُإنهَ

هلل(؛25)ح ی :هلل
کتالالاف ی  آشالالکار فرسالالتادیالالمالالان را بالالا معجالالزات و دال امبرانیهمانالالا مالالا پ م و همالالراه آنالالان 

 زند. یم تا مردم به دادگرى برخیله سنجش فرو فرستادی)آسمانی( و وس

گمشالالالالده  عالالالالدالتی در  های بشالالالالر بالالالالوده اسالالالالت و بی ولالالالالی در طالالالالول تالالالالاریخ، عالالالالدالت همیشالالالاله از 
گ گونالالا گردیالالده اسالالت و علالالت اصالاللی آن پیالالروی نکالالردن مالالردم از تعالالالیم ابعالالاد   ون آن هالالر روز بیشالالتر 

 بالالالاله عنالالالالوان منجالالالالی بشالالالالر  انبیالالالالا و اوصالالالالیا بالالالالوده اسالالالالت. در روایالالالالات شالالالالیعه و سالالالالنی، مهالالالالدی
گردیالالده اسالالت بنالالابراین از جملالاله عالالدالتی از بی  دسالالتاوردهای حکومالالت امالالام مهالالدی ها معرفالالی 

گسالالالالترده آن اسالالالال گسالالالالتردگی از روایالالالالات کالالالاله ، چنانتعالالالالدالت اجتمالالالالاعی در ابعالالالالاد    فالالالالراوان ایالالالالن 
 شود. می دانسته

کاله هماله زمالین را شالام  می گسالتره عالدالت مهالالدوی اسالت  شالالود و  در برخالی از روایالات سال ن از 
که مهدی کاله از ظلالم و جالور  کنالد چنان همه زمین را از عدالت لبریز می تعبیر روایت این است 

 پر شده باشد.
 فرمود: رسول خدا

کاله نجینق 12م از فرزندان ب و مربالوط بالا فرشالته و داراى علالم یالب )امالام مسال ول( باشالند 
کاله زمال کنالد چنالانیلدنی هستند و آخر آنان قائم است  داد شالده یالچاله پالر از ب ن را پالر از داد 

                                                        
 «.و سنة رسول اهلل یتها بکتاف اهلل تعالیب یف ی ن المر ة لتقض یزمانه حت یو تؤتون الحکمة ف ...» .1
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 .(534، 1ج :1407کلینی، ) 1است

گویالایی اسالت زیالرا انسالان کاله  تشبیه پرشدن زمین از عدالت به پرشدن ان از ظلم تعبیر  هایی 
هالالالای  هالالالا را در ب ش کننالالالد بالالالا همالاله حالالالواس خالالالود انالالواق ظلم در دوران پالالیش از ظهالالالور زنالالدگی می

گیری ظلم امری مشهود و مسلم است و با این تصویر تاریالک  م تل  جامعه حع می کنند و فرا
کالاله  کالاله همالاله زمالالین را پوشالالانده اسالالت مواجه انالالد پالالع درک تصالالویری متضالالاد بالالا ایالالن وضالالع موجالالود 

گیالری سراسر عالدالت و دادگالری  باشالد امالری آسالان اسالت. باله عبالارت دیگالر در روایالات مهالدوی فرا
گیالری ظلالم را در جامعاله پالیش از  کسالی از مالردم فرا گیالری ظلالم تشالبیه شالده اسالت و  عدالت باله فرا

 عدالتی در همه جای زمین اتعان دارند. کند بلکه همگان به وجود انواق بی ظهور انکار نمی
کشالالی دن عمومیالالت عالالدالت در دوران ظهالالور تعبیالالر لطیالال  در بعضالالی از روایالالات بالالرای بالاله تصالالویر 

گردیده است:  دیگری در قالب یک تشبیه زیبا بیان 
گوی  بن یفض  فرمود:  می دم امام صادقید: شنیسار 

کنالد از جهال  مالالردم شالدیالالقالائم مالا چالون ق بالا آن از سالالوى  چاله رسالالول خالدا دتر از آنیام 
کالالردم: ا ت روبالرو شالالد برخالالورد مالیّیالالنادانالان جاهل ن چگوناله ممکالالن اسالالت؟ یالالکنالالد، عالرر 

کلالالو  و  در فرمالالود: همانالالا رسالالول خالالدا کالاله آنالالان سالالنگ و  حالالالی بالاله سالالوى مالالردم آمالالد 
کند در یدند، و قائم ما چون قیپرست ن را مییهاى چوب ده و مجّسمهیهاى تراش چوف ام 

کتاف خدا را علیآ حالی به سوى مردم می که جملگی  کنند و بالر او بالدان    مییه او تأوید 
کاله مالوج دادگسالترى او بالدان یالند، سالآع فرمالود: بدانیانم احتجاج می د باله خالدا سالوگند 

گرما و سرما نفوت می که   افالتیهالاى آنالان راه خواهالد  کند تالا درون خاناله گونه 
، )نعمالانی2

1422: 297). 

گرما و در فص  زمسالتان سالرما باله درون هماله خاناله که در فص  تابستان،  ها نفالوت  روشن است 
گرمالالا و سالالرما کنالالد و هالالیچ اسالالتثنایی بالالرا می ی آن وجالالود نالالدارد. آری ممکالالن اسالالت فقالالرا بالالرای دفالالع 

گرمالا تفالاوتی  وسائ  و امکانات اغنیا را نداشته باشند ولی در اص  تاحیر پذیری خاناله ها از سالرما و 
گیری عدالت را در عصر ظهور به تصویر می  کشد. نیست. بنابراین تعبیر فوق به زیبایی فرا

گ ها تعلاله  یری عالدالت مهالدوی در زمالان ظهالور، باله افالراد و انسالاندر برخی دیکر از روایات، فرا
                                                        

 .«جورا مل ت کما عدال م های بالحه القائم آخرهم مفهمون محدحون نجباء باینق احناعشر یولد من»: اهلل رسول عن .1
 اهلل قول: إن قائمنا إتا قام استقب  من جه  الناس  شد مما استقبله رسولیسمعت  باعبداهلل »سار: ی  بن یعن الفض .2

دان و یالعبالدون الحجالارة و الصال ور و العیالناس و هم   تی اهلل رسول إن: قال تاك؟  یک و: تقل. ةیالجاهل جهال من
کلهم  یال شب المنحوتة و إن قائمنا إتا قام  ت کتاف اهلل یتأول علیالناس و  دخلن یاله باله. حالم قالال:  مالا واهلل لیالحالتج علیه 

کما یهم عدله جوف بیعل  .«دخ  الحر و القریوتهم 
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که نشان می دهد عدالت همه جایی مهدوی، هماله افالراد  گرفته است و تعابیری بیان شده است 
کاله باشالد از دایالره اجالرای عالدالت  شود و هیچ انسانی در هر رده و مقام و مرتبه را نیز شام  می ای 

مظلومالان و صالاحبان حاله باله حقالوق خالود دسالت خواهنالد  بیرون ن واهد بود با این وص ، همه
گرفتالالار شالالده و حقالالوق بالالرده را بالالاز پالالع خواهنالالد داد؛  یافالالت و همالاله ظالمالالان نیالالز در چنگالالال عالالدالت 
کسی در جایگاه خود قرار خواهد  بنابراین عدالت مهدوی خوبان و بدان را شام  خواهد شد و هر 

 کنید: گرفت. به دو نمونه از روایات در این زمینه توجه
 فرمود: امام باقر

 ن خلالالاله یطالالالور مسالالالاوى و معالالالادل بالالال شالالالود مالالالال را بالالاله کالالاله قالالالائم مالالالا ظالالالاهر زمالالالانی ...
 :1385صالدوق، ) 1کند چه اش او صالح بوده و چه فاجر باشند... م مییخداوند تقس

 .(161، 1ج

 نیز فرمود:  و امام رضا
کنیچهارم...  ن را از هالر یسالطه وى زمالزان، خداونالد باله وایالن از فرزندان من، فرزند سرور 

گرداند و از هر ظلمالی منالّزه سالازد کنالد زمال و آن... ستمی پاك  کاله خالروج  ن باله نالورش یگالاه 
گالالردد و در م کنالالد و هالالیالالان مالالردم میالالروشالالن  کالالع بالاله دیزان عالالدالت وضالالع  گالالرى سالالتم یچ 

 (372، 2ج :1395صدوق، ) 2...نکند

که عدالت مهدوی نیکان و فاجران  گردد و در  را شام  میدر روایت اول تصریح فرموده است 
گرفته و ظلم احالدی  که ترازوی عدالت مهدوی در میان همه مردم قرار  روایت دوم فرموده است 
گسالتردگی عالدالت امالام و شالمول  گذاشت و این باله معنالی  را نسبت به دیگری بی تقاو ن واهد 

  آن نسبت به آحاد جامعه است.
گیر. 3  امنیت فرا

کالاله های  مؤلفالاله تالالرین مهم دگی ازم تلالال  زنالالهالالای  بالالی شالالک امنیالالت درحوزه حیالالات بشراسالالت 
البتاله علیالرغم پیشالرفت انسالان  همواره به عنوان یک هالدف عالالی وایالده آل مطالرح بالوده اسالت و

گون و گونا بالوده اسالت و  پیوسالته در تهدیالد و خطالر امنیالت بشالر ،تالش بالرای زنالدگی بهتالر درموارد 
و جوامع بشری ها  گیر ملت گریبان ناامنی در مصادیه م تلفش اخیرهای  هو دهها  بلکه در سده

                                                        
 «....خله الرحمان البر منهم و الفاجر یعدل فیة و یقسم بالسوی...إتا قام قائمنا فإنه »: عن الباقر .1

ک  جالور و یدة اإلماء یابن س یالرابع من ولد ..». .2 کال  ظلالمقّد یطهر اهلل به األرر من  فالإتا خالرج  شالرقت األرر  ...سالها مالن 
 «....ظلم  حد  حداین الناس فالیزان العدل بیبنوره و وضع م
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گیرها  انسانگاه  بوده است و هیچ  .اند همند نبود و جامع بهره از برکات امنیت فرا
هالای  امنیالت اجتمالاعی در حوزه ،باله دلیال  رشالد عقال  و ایمالان مالردم در حکومت امام عصالر
ن تالالالری یکالالالی از مهم .شالالالود ماننالالالد سیاسالالالت، اقتصالالالاد و فرهنالالالگ ایجالالالاد مالالالی م تلالالال  حیالالالات مالالالردم

کاله ره درحالوزه ارتباطالات اجتمالاعی امنیالت اخالقالی ،امنیالتهای  حوزه زنالدگی  آورد آن مالردم اسالت 
روزگالار  دوران مهالدی ،برابالر روایالات کمال و قرف الهالی اسالت. مسیر رشد و سالم و در بانشاط و

کالرد. البتاله ها  دشمنی کینه وها  انسان مهربانی است و همدلی و صمیمیت و را فرامالوش خواهنالد 
در  شالود و ارچگی امت اسالمی منجالر مالیآیک صمیمیت و محبت درحوزه اجتماق به وحدت واین 
که  می اجتماعی منتهی ارتباطات محدود جمعی به حسن سلوک و رفتار فردی وهای  حوزه گردد 

کاله تحالولی بنیالادین در جامعاله  دستاوردهای حکومت امام عصرترین  هردو مورد ازمهم اسالت 
 آوریم: می روایات را ازهایی  نهآورد. نمو می بشری پدید

کرم پیامبراز  که ا   فرمود: روایت شده است 
کمی دادگالر بالین شالالما فالرود خواهالد آمالالد و پسالر باله خالدا قسالم حتمالالاً   مالریم )باله عنالالوان( حالا

کشته و کتالاف( جزیاله را قرارخواهالد داد و )بر صلیب را شکسته وخوک را  البتاله شالما  اهال  
کرد و شتر کیناله و آ)رسیدن به(  برای جوان را ترک خواهید  ن تالشی ن واهد شد والبتاله 

شالوند ولالی  مالی )مالردم( باله سالوی مالال فراخوانالده بغس و حسادت ازمیان خواهد رفت و
کرد  .(27، 10ج :1403)ابوالحجاج،  1 کسی آن را قبول ن واهد 

کاله باله خالالف عصالر پالیش از  نکته مهالم دیگالر دربالاره امنیالت اجتمالاعی در دوره ظهالور آن اسالت 
کاله کاله بالرای طبقالات قالوی جامعاله تالأمین می ظهالور  گالردد و ضالعیفان در  امنیالت ناله بالرای همگالان 

در دولالالت مهالالدوی امنیالالت اجتمالالاعی  ،معالالرر انالالواق تهدیالالدهای جالالانی و مالالالی و آبرویالالی هسالالتند
 در سالمت خواهند بود. ها از آفات و آسیب همگان را تحت پوشش قرار خواهد داد و ضعیفان نیز

که فرمود: م علییید این ادعا از اماأدر ت  روایت شده است 

کند کو چون قائم ما ظهور  هالا  بنالدگان زدوده شالود و درنالدگان و دامهالای  نه از دلی... و 
که زن از عراق په ند بیسر صلح آه ب گذارد نبر سر سبزه قدم  جزشام رود و ه اده بیطورى 

 :1403صالدوق، ) 2داوریالهالراس نه اى او را بال چ درنالدهیور خود را در بر دارد هیش و زیو آرا
 .(626، 2ج

                                                        
هالا و یعل یسعیة و لتترکن القالو فالیضعن الجزیر و لیقتلن ال نزیب و لیکسرن الصلیفل دالم حکما عینزلن ابن مریاهلل لو» .1

 .«المال فالیقبله  حد یدعون إلیلتذهبن الشحناء و التباغس و التحاسد و ل
 ین العراق إلالیالمر ة ب یتمش یلبهائم حتو لذهب الشحناء من قلوف العباد و اصطلحت السباق و ا....و لو قد قام قائمنا».. .2

 «.جها سبع و الت افه...یهینتها الیر سها ز یالنبات و عل یها إال علیالشام التضع قدم
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گیالر در دولالت مهالدیف دقت در عبارات روایات ؛ دهالد مالی را نشالان وق به روشنی امنیت فرا
که امنیالت در زمالان مهالدی بالرای هماله افالراد جامعاله و طبقالات م تلال  ضالعی  و  به این معنا 

کالاله  در قالالوی خواهالالد بالالود و لالالذا در حالالدیه بالاله سالالفر یالالک زن از شالالهری بالاله شالالهر دیگالالر م الالال زده شالالد 
کام  و بدون این گیالرد امالر خالود را انجالام می که مورد تعرر بیگانه امنیت  دهالد و روشالن  ای قرار 

که عنصر زن نسبت به مرد ضعی   پذیرتر است.  تر و آسیب است 
 رفاه مادی . 4

کاله  بدون شک یکی از مشکالت بزر  جوامع بشری، فقر آحالار سالوء فالردی و و تهیدسالتی اسالت 
 گردد. های اجتماعی به آن برمی گذارد و بسیاری از چالش میاجتماعی فراوان بر جای 

 : فرمایند می در نکوهش فقر امام علی
 .(214 :1404ابن شعبه حرانی، )است  تر تنگدستی، مر  بزر 

  ابن می م در شرح این س ن نوشته است:
کالاله تنگدسالالتی  نیالالدسالالتی اسالالتعاره آورده اسالالت. اّمالالا ایتالالر را بالالراى ته مالردن بالالا صالالفت بالالزر 

که ش ن بالیینوعی مردن است، به دل کاله  ز، از خواسالتهیالچ   آن است  هالا و مقاصالدى 
ن اسالالت. و امالالا یده و بالاله خالالاطر از دسالالت دادن آنهالالا غمگالالیالاله زنالالدگی مالالادى اسالالت بریسالالرما

هالالاى  یهالا و سال ت شال ن تنگدسالت، غالم تالر اسالت، چالون در طالول زنالدگِی  کاله بالزر  نیالا
بالغاله در سال تی ن نالوعی میالو ا بالاره اسالت. كیالرسد، اّمالا غالم مالردن  اپی مییتنگدستی پ

 (.312 ،5ج :1420، ابن می مفقر و تنگدستی است )
که فقر از پدیده که از دیر زمان در جوامع بشری وجود داشته است و  و روشن است  هایی است 

کالار  کمتر عزم و اراده جدی برای رفع فقراز انسالان ها و جوامالع فقیالر وجالود داشالته اسالت و یالا سالاز و 
از دسالالالتاوردهای مهالالالم اجتمالالالاعی جالالالامع بالالالرای آن فالالالراهم نگردیالالالده اسالالالت ولالالالی  مناسالالالب و برنامالالاله

رفالاه مالادی طبقالات ضالعی  وبرخالورداری هماله مالردم ازامکانالات زنالدگی  حکومت امام مهالدی
گونه فالراوان ودرحالد تالواتر از  که نیازمندی یافت ن واهد شد ایالن واقعیالت در روایالاتای  است به 

گردیده که نمونه فریقین روایت   آوریم: می را ای است 
گرفتاله و در یالاگفالت:  مردی به امام بالاقر ن پانصالد درهالم زکالات مالال مالن بالوده از مالن 
گان و یحضرت به او فرمودند: خودت آن را بردار و صرف همسا د.ییموردش صرف فرما

که قائم  ،ها و فقرا و برادران مسلمانت بنما، دادن زکات به دست امام میتی زمانی است 
ن خلاله خالدا یطالور مسالاوى و باله عالدالت بال کاله آن حضالرت مالال را باله نما ظاهر شود چاله آ

ا در یالالتمالالام امالالوال دن کنالالد چالاله اشالال او صالالالح بالالوده و چالاله فالالاجر باشالالند... م مالالییتقسالال
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گرد می ا روى آن باشالد، سالآع باله مالردم یالن بالوده یدر دل زمال چاله آن د اعم ازیآ خدمتش 
کاله باله واسالطهیالد باله سالوى آن چییایب د:یفرما می هالا  م نمالوده و خالوناش قطالع ارحالا زى 
کاله یالا هاى الهی را مرتکب شالده  ته و حرامیر کنالد  د. سالآع باله آنهالا آن قالدر مالال اعطالاء 

 .(237: 1422 ،)نعمانی 1ن مقدار اعطاء نکرده باشدیقب  از او احدى ا

 اصالح رفتارها (ب
کم عادل باله دنبالال تالأمین سالعادت دنیالوی و اخالروی مالردم اسالت.  در حکومت عدل الهی، حا

چاله  دهد و هماله آن های خود را در جهت تأمین این هدف بزر  قرار می ها و طرح برنامه بنابراین
تالالرین امالور تغییالر رویکالالرد عملالی مالردم و اصالالالح  کنالد و از مهم در ایالن مسالیر الزم اسالالت را فالراهم می

تالالرین  رفتالالاری ایشالالان از رهگالالذر اصالالالح الگالالوی رفتالالار و نیالالز تهالالذیب نفالالوس اسالالت. برخالالی از مهم
 کنیم: را در این ب ش، بیان می حکومت امام عصرهای  دستاورد

 اصیل اسالمیهای  احیاء سنت. 1
بالاله میالالان آمالالده اسالالت. ها  سالال ن از زنالالده سالالاختن سالالنت در اهالالداف حکومالالت امالالام مهالالدی

کالالریم آنهالالا را پایالالههالالای  هالالا روش سالالنت کالاله قالالرآن  کالالرده اسالالت و نیالالز  نیکالالویی اسالالت  گالالذاری یالالا تاییالالد 
کالاله پیالامبرهالا  روش آنهالا را عملالی سالالاخته و تالداوم آنهالا را خواسالالته  رگالوار اسالالالمبز و رفتارهالایی 
کریم نیز پایبندی مسلمانان به این سنت است و  های نیکو را خواسته است. ها و روش قرآن 

کاله آراء و اهالواء بشالر  میالزان قالرار دادن قالرآن و سالنت اسالت پالع از آن کار بالزر  امالام مهالدی
 است.گردیده ها  اقدام وها  معیار تصمیم مالک و

 فرماید: می باره در این امام علی
کالاله ت آسالالمانی بالالازیخالالواهش نفسالالانی را بالاله هالالدا  _ مالالردم _ گردانالالد، و آن هنگالالامی اسالالت 
کاله یاند، و ر ى آنان را پ رستگارى را تابع هوى ساخته کنالد، و آن هنگالامی اسالت  رو قرآن 
کرده  .(138،  21، 2نهج البالغه، ج) 2اند قرآن را تابع ر ى خود 

کتالاف و سالنت در قالالب دعاهالای امامالان دربالاره امالام مهالدیاین احی ده و مالورد نیالز رسالی اء 
گرفته است: کید قرار   تأ

                                                        
موضعها فإنها زکاة  یجعفر و انا حاضر فقال: رحمك اهلل اقبس هذه ال مسمأة درهم فضعها ف ی ب ی قب  رج  إل»عن جابر:  .1

کیرانك و األیج یخذها  نت فضعها ف . فقال له  بوجعفر: ب یمال کون هذا ین إنما یاخوانك من المسلم ین و فیتام و المسا
کلها ما فیه  موال الدنی..و تجمع إل.خله الرحمان البر منهم و الفاجر یف لعدیة و یقسم بالسویإتا قام قائمنا فإنه  بطالن  یا 
یعطی شی ا لم ه محارم اهلل فیه الدماء و رکبتم فیحام و سفکتم فه األریما قطعتم ف یتعالوا إل»قول للناس یاألرر و ظهرها ف

کان قبله  .«یع   حدا 

 .«ی..الر  یالقرآن إتا عطفوا القرآن عل یعل یعط  الر یو  یالهو یعل یإتا عطفوا الهد یالهد یعل یعط  الهوی» .2
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هللی هللإ هللَّطلرُهللغی هللکهللُجًب هللمفلعطهللوظبالْهللعِطدكهللکهللَّطلرُهللونهللههللُإبدق منهللهللركهللکهللحم  دُهللوطهللعطله
ک طبههكهللکهللمشهه هللَِّی ُهللوههطهللوردهللمههنهللُعههوْهللدِههللُحُههطْهلل هلل،دعههطیهللعدهه )هلل1...كیههنههكهللکهلللههب 

نطن(مفطَیٍهللُ هلل.حل 
کردن تعالیم قرآن و که زنده  او، راه را بالرای  بیالت اه  و اسالالم سالنت پیالامبر بدیهی است 

لید اصاللی رسالیدن باله ک کند و می کالن زندگی باز خرد وهای  برقراری عدالت حقیقی در همه حوزه
که چه سنت حیات طیبه اجتماعی های  به عنوان ضرورتهایی  است.اما سوال اصلی این است 

کالاله مالالورد غفلالالت وامالالرو کالاله در ایالالن ب الالش بالاله آن ز بشالالر مطالالرح اسالالت  گرفتالاله اسالالت   فراموشالالی قالالرار 
 فراموش شده درجامعه پیش از ظهور را برمی شمریم:های  برخی از سنت پردازیم و می

 افراط و تفریط اعتدال و پرهیز از سنت
 هرگونالالاله مسالالاللمانان را از  ،ترین اصالالالول اسالالالالم اسالالالت، اسالالالالم روی از بنیالالالادی اعتالالالدال و میانالالاله

بالاله  ،در تعالالالیم قالالرآن و حالالدیه نبالالوی از دیالالن اسالالالم و مسالاللمانان دارد. افالالراط و تفالالری  بالالر حالالذر مالالی
کاله ایالن امالر اهمیالت اعتالدال و میاناله روی را در جامعاله  شالدهامت وس  یالاد  عنوان دین اعتدال و

 دهد: می اسالمی نشان
کریم می  فرماید: قرآن 

هههِةهللَکَلهههِطهلل مهَ
أ
ِقهللأ کأ ِبَنهههط ًَ َكهللَج َُ هههطَ هللَوهللَکَکهههَذ هههَاَ َُ هللَعهههَیهللُإنهَ هههالُهللشأ الَّأ ُأ  َ َُ هللَعَبهههیطهلل هههولأ لأ هههوَنهللُإ هَ ِقهللیُأ ُأ

هلل(.1۴3)بِره:هللهلل.ِ ُ..یَشَدهلل
کالاله از یالالر وسالال ، تعبیالالتعب گالالواه بالالودن امالالت اسالالالمی را  مسالال لهك سالالو یالالرى اسالالت  بیالالان شالالاهد و 
کالاله در خال  میالالز کنالد، می کسالالانی  تواننالد تمالالام خطالالوط انحرافالالی را در چالال  و  انالاله قالالرار دارنالالد مالالییرا 

کاله دلیگر تعبینند  و از سوى دیراست بب د: یالگو ز در آن نهفتاله اسالت، و مالییال  مطلالب نیالرى است 
گواهان خله جهان هست گر شما   . تان است ن اعتدال و امت وس  بودنی  همید به دلیا

که بر اساس تعالیم قرآن میانه مسلمانان ، در دهیعقدر  آنان .معتدل هستند رو و امتی هستند 
هالاى اخالقالی، از نظالر  وهینظر شال از رواب  اجتماعی،، در هاى معنوى و مادى رزشا بندی به پای

  .، متعادل هستنداتیو خالصه در تمام جهات زندگی و ح عبادت
 نویسد: خود می نیز در تفسیر رشید رضا

کردار، رفتار، اخالق، عالقه به تعالیم الهی امتالی مسلماخداوند امت  ن را به سبب دین، 
                                                        

که جز تو یات و  دهیپروردگارا  او را پناه بندگان ستمد» .1   شالده یالى ندارند قرار ده  او را بفرست تا احکالام تعطاوریاور مردمی 
کند و او را از خطر وجود دشالمنان، در پرتالو لطال  خالود یهاى پ نت و سنتید و آحار دیکتابت )قرآن( را تجد غمبرت را محکم 

 «.دار نگاه
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مادیالات مسیر ای در  اند دسته که پیشینیان دو دسته بوده ده است حال آنمیانه قرار دا
کالالرده و فقالال  بالاله پالالرورش جسالالم و  و از آن پیالالروی می رفتالالههالالای نفسالالانی ِصالالرف  و هوس

گروه دوم عکع آن لذایذ زودگذر پایبند بوده ها فق  در  اند. مانند یهودیان و مشرکان و 
عم آن پشالت پالا زده و از تالنبرده و به دنیالا و  روح( به سر می راه عالم روحانی )خشک و بی

)رشالید  پرسالتان و مرتاضالان هنالد اند مانند نصاری و صالاب ین و برخالی از بت آن بیزار بوده
 (.4 ،2ج :1428رضا، 

ت اص  اعتدال یتوان در عدم رعا ارى از انحرافات فردى و اجتماعی را مییشه بسیتردید ر بی
 که علت عدم تعادل، جه  است. انو ریشه اعتدال عقالنیت است چن جست؛

 : دیفرما یم یامام عل
 (.70 البالغه، حکمت نهج)  یا تفریکند و  میا افراط یکه  نی، مگر انییب یجاه  را نم

که در حوزه  م تلال  اعتقالادی و رفتالاری افالراط و تفالری های  در جوامع اسالمی امروز شاهدیم 
دیگالران را باله تکفیالر  ،یی بالا افالراط و تنالدرویهالا جریالان ،مذهبی اعتقالادیهای  در جنبه شود. می

کرده و جر کاله قالر یان برادرکشی را به راه انداختهمتهم  کالریم باله بالرادری اسالالمیآاند در حالی  و  ن 
کیالالدتقویالالت اتحالالاد دینالالی  و درحالالوزه نیازهالالای زنالالدگی از جملالاله  ب الالش رفتارهالالا در 1کالالرده اسالالت. تأ

زا رخ داده اسالت ایالن  د و رقابتی بد و آسیبشو می سایر نیازها افراط خوراک و پوشاک و مسکن و
کشالالورهای اسالالالمی و کالاله در  گرسالالنگی و برهنگالالی و  در حالالالی اسالالت  غیراسالالالمی افالالراد بسالالیاری در 

 برند. سر میه خانمانی ب بی
 بالاله دلیالال  زنالالده شالالدن تعالالالیم قالالرآن وسالالنت نبالالوی مسالالیر اعتالالدال  حکومالالت امالالام عصالالر در
 برخالالالالوردار از  منالالالالد و حادیالالالاله همگالالالالان بهالالالالرهمطالالالالابه ا جامعالالالاله اسالالالالالمی تالالالالرویج خواهالالالالد شالالالالد و در

گونالاله گیرنالالده زکالالات یافالالت کالاله فقیالالرای  مواهالالب طبیعالالی خواهنالالد شالالد بالاله    چالاله شالالود ماننالالد آن نمی و 
 :در روایت زیر آمده است

 :فرماید می امام باقر
کنالالد.. وقتالالی قالالائم در سالالال دو بالالار بالاله مالالردم مالالال بب شالالد و در مالالاه دو بالالار امالالور  قیالالام 

کنالد تالا نیازمنالدى باله زکالات بالاقی  بدانان دهالد و  معیشت میالان مالردم باله مسالاوات عمال  
شالان را نالزد محتاجالان آورنالد و ایشالان نآذیرنالد. پالع آنالان  نماند و صاحبان زکات، زکالات

کیسالاله بگردنالالد )بالالراى دسالالتیابی بالاله هالالا   هالالایی نهنالالد و در اطالالراف خانالاله زکالالات خالالویش در 
گوینالد: مالا را نیالازى باله پالول  …شالما نیسالتمحتاجی( و مردم بیرون آیند و 

مجلسالی، ( 2
                                                        

کریمآقر .1 َخَوْیُک فرماید:  می ن 
َ
ْصِلُحوا َبْیَن  

َ
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفأ  .(10: )حجرات ...ْم ِإّنَ

اَس َعَطا یْعِط یُ ...ِإَتا َظَهَر اْلَقاِئُم » .2 تَ یَ الّنَ َنِة َو  یِن ِف ْی ا َمّرَ ْهِر ِرْزَق  یْرُزُقُهْم ِف َی الّسَ اِس   َن ْی بَ   یَسّوِ یُ ِن َو ْی الّشَ ی اَل َتَرى ُمْحَتاجًا   الّنَ َحّتَ
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کتاف فض  بن شاتان(؛ 391، 52 ج :1363  .به نق  از 
 سنت ازدواج آسان

که مورد های  از سنت کیدمهم اسالمی  که البته بایالد  قرآن و تأ عترت است سنت ازدواج است 
زنالدگی های  زیرا ازدواج از ضالرورت 1.گیری در آن برخالف سنت است سه  و آسان باشد و س ت

ک گر به موقع و با شرای  و زمینهانسانی است  زیالادی های  مناسالب انجالام نگیالرد خسالارتهای  ه ا
 متوجه افراد و جامعه خواهد شد. 

کریم به آحاد امت اسالمی توصیه که پسران و دختران مجرد را ازدواج دهنالد و از  می قرآن  کند 
 2.فقر ونداری ایشان بیمی نداشته باشند

که امالر ازدواج را  تسن وها  ولی در میان مسلمانان روش گیر ایجاد شده  های غل  و دست و پا
کالالرده اسالالت  فالالراوان عقالالد وهای  سالالنگین، تشالالریفات زیالالاد وهزینالالههای  مهریالاله ؛سالال ت و سالالنگین 

کاله هالای  آداف غل  و روش ازهایی  نمونهها  مانند این تجمالت زندگی و عروسی و ناپسالند اسالت 
 مانع ازدواج جوانان است.

  فرماید: زمینه می مقام معظم رهبری در این
شالد. آن  نمالی زیالاد سرشالانهای  زیاد و سنگین بالا جهیزیالهۀ ها مهری خیال نکنید آن وقت

که م الً های  عقلی م   بیها  عقلی ها هم بعضی، از این بی وقت یالک  زمان ما را داشتند 
که امروزه هایی  عقلی میلیون م قال طال مهریه دخترشان بکنند. درست م   همین بی

کارهای مبالغه دارند.ا ه بعضی اینهالا را باله ۀ کار جهال اسالت. اسالالم آمالد همال ...آمیز این 
بلد نبودند بگوینالد دختالر مالن هالزار شالتر سالرخ مالوی بالا فالالن  هم ری ت. مگر پیامبر
 منتهالالالی اسالالالالم همالالاله را بالالاله هالالالم ری الالالت شالالالد. مالالالی اش باشالالالد. چالالالرا شالالالرای  بایالالالد مهریالالاله

(6/10/72.) 

 فرماید: و نیز می
کشور خواهشمن از مردم سرا که آن می سر  را زیالاد نکننالد. ایالن سالنت ها  قالدر مهریاله کنم 

کالاله خالالدا و رسالالول کالالاری اسالت  خصالالوو، از آن ه در ایالن زمالالان بالال جالاهلی اسالالت. ایالالن 
کالالار(راضالی نیسالتند و  و اوالد ایشالان و ائماله هالالدی خالالف سالنت پیالالامبر ... )ایالن 

                                                                                                                                  
َکاِة َو  َکاِة ِبَز  یِج یَ ِإَلی الّزَ ْصَحاُف الّزَ

َ
وَنَها َو َی ْقَبُلوَنَها َف یَ َعِتِه َفاَل یِج ِمْن ِش یَکاِتِهْم ِإَلی اْلَمَحاِو ُء   ْ ُرُجالوَن َی ُدوِرِهالْم َف  یُدوُروَن ِف یَ ُصّرُ

 «...َدَراِهِمُکْم. یُقوُلوَن اَل َحاَجَة َلَنا ِف َی ِهْم َف ْی ِإلَ 
کرم. 1 که آسان انجام ا آنها  بهترین ازدواج»اند:  فرموده پیامبر ا  .)1507ح :1382 ،پاینده) «گیردست 

  فرماید: می 32سوره نور، آیه  .2
ْ
ْنِکُحوا األ

َ
ْغالِنِهُم اهللُ  ِمالن یُ کونالوا ُفَقالَراَء یَ َن ِمالْن ِعبالاِدُکْم َو ِإمالاِئُکْم ِإن یامی ِمالْنُکْم َو الّصالاِلحیَو  

 .ٌم یَفْضِلِه َو اهللُ  واِسٌع َعل
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کشالور احتیالاج داره بال ...بزرگان اسالالم اسالت کاله  ۀ کاله همال د باله ایالنخصالوو در زمالان مالا 
کالاله بعضالالی ازدواج طالالور  را ایالالنهالالا  کارهالالای صالالحیح، آسالالان شالالود، هالالیچ مصالاللحت نیسالالت 

کنند  (.2/9/73) مشک  

کتالالاف و  در دولالالت خالالود امالالام مهالالدی کالالرم سالالنن پیالالامبرتالالرویج بالالا احیالالالاء  هالالالا و  روش ا
 چیند. ها برمی های غل  را در همه زمینه سنت

 این حقیقت در روایات به صراحت آمده است:
 فرمود: مام باقرا

کنالالد  هالالر بالالدعت و بالالاطلی را... اران اویالالو  مهالالدى موعالالود)خداونالالد بالاله وسالالیله(  محالالو 
کاله سالف همان نهالی از  ایشالان امالر باله معالروف و و... ان بالرده باشالندیالهان حاله را از میطور 
 .(87، 2ج :1404علی بن ابراهیم قمی، ) 1...کنند می منکر

کاله در حالدیه باله محالو آنهالا تصالریح های غل  در ازدواج، مصداق بدعت و بالا روش طلی اسالت 
که مطابه تی  حدیه به آن امر می  شود. شده است و ازدواج آسان مصداق معروفی است 

 مستحب صدقات واجب و
گذاری برای رعایت و حمایالت  در اسالم پیش از هر اندیشه و مکتب بشری و بیش از هر قانون

 ،و سالالنت قالالرآن کوشالالش بالاله عمالال  آمالالده و ،هالالانیازهالالای مالالادی و معنالالوی آن تالالأمینافالالراد اجتمالالاق و 
 .جامعه است  طبقات درماند کننده رفاه حال تأمینسرشار از رهنمودهای 

کرده و حروت تولید میجامعه اسالمی در فرد  هالای آن  گیالرد و از فزونالی می و از آن بهره کند کار 
فت فالالردی داشالالته کاله صالال نآدر حقالالوق اسالالالم قبالال  از  ،مالال .رسالالاند مالالی باله دیگالالر افالالراد جامعاله بهالالره

کالالرده زمالانی قالالرآن دارد و درخصالاللت الهالالی و اجتمالالاعی  ،باشالد و در جالالای  2از آن تعبیالالر بالاله مالالال اهلل 
از ایالن رو تمالام زوایالای حقالوق و  3؛آمالده اسالت ،تصرفات انسان در آن به عنوان خلیفه خالدا ،دیگر

وی عموم وضع مادی و معن دهی های ش صی برای سامان حروت گشای تعدی  قوانین اسالم راه
 .مردم است

کفارات مالی  ،م تلفی از قبی  زکاتهای  اسالم به انفاق اهمیت داده و برای آن راه خمع و 
این است  ،هدف اسالم از تشریع این مقررات واجب و مستحب .داده است قرار ،نذر نیز وق  و و

                                                        
کمالا  مالات السالفهة الحالهیالمی ...و  صالحابه یالمهالد ...جعفر یعن  ب» .1 و  ...ت اهلل عزوجال  باله و بأصالحابه البالدق و الباطال  

 .«نهون عن المنکر و هلل عاقبة األموریأمرون بالمعروف و ی

ُکْم قال تعالی:  .2 ِذی آَتا اِل اهلِل اّلَ ن ّمَ  .(33 :)نور ...... َوآُتوُهم ّمِ
ا َجَعَلُکم ُم قال تعالی:  .3 نِفُقوا ِمّمَ

َ
 .(7: )حدید ...ْسَتْ َلِفیَن ِفیِه ... َو 
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کنالد و البتاله، که سطح زندگی طبقاله محالروم و مستضالع  اجتمالاق نسالان را بالا رابطاله ا ،انفالاق رشالد 
در سالالالایه  ها انسالالالانزیالالالرا عامالالال  سالالالازندگی خالالالود انسالالالان نیالالالز هسالالالت  وسالالالازد  مالالالی پایالالالداراش  جامعالاله
 1.شوند می ها پاک از بدی کنند و می رشدها   و ای ارها  ب شش ،ها گذشت

کالاله از سالنت بالرای نموناله یکالالی از باشالد وقالال   مالالی حیرگالذارأت اسالالالمی مهالم وهای  مالوارد صالدقات 
کاله در باله  وقال  .امالروزه مالورد غفلالت واقالع شالده اسالت منین بالوده وؤاهتمالام مالگذشالته مالورد  است 

که استمرار دارد، به نوباله خالود ای  خاو از انفاقات و صدقات و به عنوان صدقه ای گونهعنوان 
زدایی و نیز در تالألی  قلالوف باله عهالده داشالته اسالت. بلکاله  سهمی بزر  در فقرزدایی و محرومیت

کالاله برخالالی پژوهشالالگران  المی، آننقالالش موقوفالالات در فرهنالالگ و تمالالدن اسالال گسالالترده اسالالت  چنالالان 
گردیالالده اسالالت. هالالای  حوزه معتقدنالالد وقالال  و موقوفالالات سالالبب رونالاله و پویالالایی اسالالالم در م تلالال  

کالالز درمالالانی ها، مدرسالاله ،مسالالاجد بالالا امالالوال موقوفالاله  آف انبارهالالا و... ،خانالاله ایتالالام ها، کتاب انالاله ،مرا
کالارکرد وقال  در ا کاله  کمتالر شالده اسالت حالال آنها  یالن زمینالهساخته یا اداره شده است ولالی امالروزه 

گسالالترش اوقالالاف و های  مرتفالالع شالالدن مشالالکالت فرهنگالالی جامعالاله اسالالالمی تالالا حالالد زیالالادی منالالوط بالاله 
 استفاده درست از وق  است.

های  ظهور پرداخت صدقات واجب هموون خمع و زکات و نیز انفاق ولی در جامعه پیش از
تالالرین اقالالداماتش احیالالاء  ه از مهمکالال امالالام مهالالدی مسالالتحب بالاله فراموشالالی سالالآرده شالالده اسالالت و

کالالرد و ایالن خالود عامالال  ایالن سالنت فرامالالوش شالده را زنالهای نبالوی و علالوی اسالالت  سالنت ده خواهالد 
کردن فقر برای ریشه مهمی ب شالی امالور مالادی و معنالوی آحالاد  از جامعه و سامانو تهیدستی  کن 

 جامعه است.
 ارتباطات اجتماعی سنت صله ارحام و

های موکالد قالرآن و  از توصالیهه ویالژه در میالان ارحالام و خویشالاوندان ارتباط میان افراد جامعه بال
کاله تالرین  تبالاتل و باله ویالژه صالله ارحالام از مهم ارتبالاط و تواصال  وزیالرا اسالت  عترت مالواردی اسالت 
کرده و ساختارهای جامعه را محکمهای  پیوند  2 د.کن می اجتماعی را تقویت 

کینه ظهور، در روزگار پیش از ارتباطات اجتماعی و حتی رواب   ها، حسادت ها و به دلی  انواق 
کمرنالگخویشاوندی  گذشالته  کالمتر  هر روز نسبت به  گسسالت اجتمالاعی  شالود تر مالی روناله و  و ایالن 

                                                        
یِهم ِبَها َوَصّ ِ َعَلْیِهْم ِإّنَ َصالَتَك َسَکٌن َلُهالْم َواهلُل که قرآن فرموده است:  چنان .1 ُرُهْم َوُتَزّکِ ْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطّهِ

َ
َسالِمیٌع ُخْذ ِمْن  

 (.103 :)توبه َعِلیٌم 

کرم امبریپ .2  :فرمودنالد یامالام علال نیالزو  (7939ح ،)میالزان الحکمالة .انالدیرو مالی را یو دوست محبت دار،ید :فرمودند ا
 (9305ح ،)غررالحکم .گرداند می کند و آفات را دور می ریرا هبر شمال سرازها  رحم نعمت صله
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 1.شود های فردی و اجتماعی فراوان می زمینه آفات و آسیب
 ازقبیالالالال   مقتضالالالالیات آن ایجالالالالاد و موانالالالالع آن ،حیرگالالالالذار در زمالالالالان ظهالالالالورأایالالالالن سالالالالنت مهالالالالم و ت

ها وبالاله ویالالژه  انسالالانارتبالالاط بسالالیارنزدیکی بالالین در نتیجالاله  برداشالالته خواهالالد شالالد و نیکینالاله و دشالالم
  شود. می ایجاد ارحام

کرم  فرماید: می در ضمن توصی  روزگار ظهور امام مهدی پیامبر ا
کرده پشت سالر او سییپع ع...  در . هگالذارد.. نمالاز مالی لهامالام مهالدیبه او اقتداء 

 .(82: 1398ابن طاووس، )... شود بغس و دشمنی برطرف می لآن زمان

 فرماید: می و نیز امام علی
کینه از دل کند...  گر قائم ما قیام  ، 2ج :1403رود... )صالدوق،  های بنالدگان مالی ... و ا

626.) 

 روایت فرموده است: و نیز آن حضرت از رسول خدا
 هالالای اسالالت... و خداونالد بالاله وسالیله مالالا بالین دل از مالالا آل محمالد ... بلکاله مهالدی

 (.473، 2ج :1381کند... )علی بن عیسی اربلی،  ایشان)مردم( الفت ایجاد می

کیالالد بالالر تالال کینالاله و دشالالمنی از دلأتأ هالالای مالالردم در دوران ظهالالور بالاله معنالالی  لی  قلالالوف و زدودن 
تالرین عامال  اخالالل  کاله مهم توسعه ارتباطات اجتماعی و به ویژه رواب  خویشالاوندی اسالت چنان

کینه  هاست. نیها و دشم در این رواب ، 
 ها و بدعت ها نفی انحراف .2

گذشالته اسالت انحراف که براسالالم  کی در دیالن ایجالاد شالده اسالت.هالای  درطول دورانی   خطرنالا
کالاله در قالالالب تعالالالیم قالالرآن و سالالنتهالالا  ایالن انحراف های  درمقایسالاله بالالا صالالراط مسالالتقیم الهالی اسالالت 

کاله پیالالامبر کالرم نیکالویی اسالت  باله اسالم دیالالن  هالالا بنیالان نهالالاده اسالت. ب شالی از ایالن انحراف ا
کسانی روش گرفته است یعنی  دند را در مجموعه قوانین اسالم به اسم اسالم قرار داهایی  انجام 

اسالت هالایی  وب الش دیگالر انحراف ؛و حرام مسلم و قطعالی اسالت که این همان بدعت اصطالحی
گرچه بدعت اصالطالحی نیسالت زیالرا ممکالن اسالت باله اسالم دیالن انجالام نگرفتاله باشالد ولالی باله  که ا

 سنت نبوی است و خداونالد و برخالف چارچوف تعیین شده در قرآن و هایی غل  و روشهرحال 
گالالاهی بالاله واسالالطه هالالا  پسالالندند و مبغالالور ایشالالان اسالالت. ایالالن انحراف نمالالی راهالالا  رسالالولش آن روش

                                                        
 (71ح ،501، )غررالحکم .برد می نیرا از بها  رحم نعمت قطع :فرمودند یامام عل .1
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گاهی از سوی عوام مردم بنا نهاده شده است و پع از آن به عنوان یک امر رایج و  خلفای جور و 
کرده و معروف در میان مسلمین گوناله همه رشد  کاله م الفالت بالا آنهالا امالری ای  گیر شالده اسالت باله 

گردیالالده اسالالت ولالالی مطالالابه روایالالات گالالاهی بالاله نظالالر غیالالرممکن  بالالا ایالالن  امالالام مهالالدی ،مشالالک  و 
کرده وهای  و شیوهها  بدعت کالرد. آنها را در قول و غل  مقابله   ایالن حقیقالت در عم  نفی خواهد 

 زیر:های  مانند نمونه ت.متون دینی ما به روشنی منعکع شده اس
گوید: امام رضا کردن برای صاحب الزمان راوی  کرد و از دعاهایش برای  امر می به دعا
 آن حضرت این دعا بود: 

..هللُإبدقهللُشًبهللب هلل.فتكهللکهللحجتكیكهللکهللخبیُإبدقهللللهللعیهللحمم هللکهللآلهللحمم هللکهللُدفعهللعنهللکإ
هللکهلل ظدرهللب هللُإً لهللکهلل ور هللُرَقهللب هللُإفتقهللکهلل متهللب هللُحل   ههللیهنهللبطهولهللبِطَه هللُألرضهللکهلل  هزُإص عهللک

هللعهوجهللفی ُهللغضهطهللحمضهطهلللهحیه هللج یه ینهكهللبه هللکهللعهیهللی هللدیه..هللحهىتهللًَ.بطإنصر هللیهحطهلله  هللکهلله
هللبه هللَّیب عةهللمً هللکهللحىتهللَن هللکهللَطه ب هور رُنهللُإُفهرهللکهللَالضهٍهللبه هللمًطْه هللُحلهقهللکهللیهرهللبً إ هللظبقهللُحل 

دولهللُإً لهللفإَّ هللعِ كهللُإذ هلل(.۴09،هلل1َط:هللجهلل..هلل)طالیس،هللیب.ُلتخبصت هللإنفّكهللیحم 

گردیالده  اهالداف حکالومتی امالام زمالان ،در قالب دعالا این بیان نورانی امام رضادر  بیالان 
که از کردن ناراسالتی جمله مهم است  کالردن بالدعتها  ترین آنها راست  کالردن ها  و نالابود  و خالالن 

کالاله خالالود  در و خرافالالات وها  دیالالن خالالدا از پیرایالاله نتیجالاله نشالالان دادن چهالالره واقعالالی دیالالن خداسالالت 
کرم عاملی برای ترویج حه گرایش پیروان ادیان دیگر به اسالم و و آئین پاک پیامبرا قرآن  و 

 خواهد بود.
گوید:  و نیز محمدبن مسلم 

کدامین روش در میان مالردم عمال  خواهالد  درباره قائم از امام باقر که به  پرسیدم 
گفالتم:  یکه اسالم را آشکار مال کند تا آن می عم  غمبریفرمود: به روش پکرد؟  سالازد. 
کفالر جاهلیغمبر چگونه بود؟ فرمود: پیپ  روش ان بالرد و بالا مالردم باله یالت را از میالغمبالر آحالار 

کاله ق کرد. قائم هالم مالوقعی  کاله  یام مالیالعدالت رفتار  کنالد هالر عمال  نامشالروق و بالدعتی را 
گشته از میان مسلمیگانگان اسالم در میهنگام صلح و سازش با ب بالرد  یان مالین مرسوم 

 .(154 ،6ج :1407)طوسی،  1دینما یرى مگسترى رهب و مردم را به عدالت

عدل عنالوان جالامعی  در این روایت شری  سیره امام به عنوان سیره عدل معرفی شده است و
                                                        

رة ما سار به رسول اهلل یبس»الناس؟ فقال:  یر فیسیرة یس ّی إتا قام با ألت  باجعفر عن القائمعن محمد بن مسلم قال س .1
کانت سی یحت کان فرة رسول اهللیظهر االسالم. قلت: و ما  کذلك یالجاهل ی؟ قال:  بط  ما  ة و استقب  الناس بالعدل و 

کان فیإتا قام  القائم کان ف ةالهدن یبط  ما   .«ستقب  بهم العدلیو  الناس یدی  یمما 
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که همه راستی کنالد. زیالرا در معنالی  می انحرافات را نفی وها  همه ناراستی را شام  شده وها  است 
گفته  اند: عدل 

کوتالاهی اسالت و بال زیاده ، حد وس عدالت کاله در امالور، زیالادی و روی و  ه معنالی آن اسالت 
کالاله …کمالی نباشالد از انحالالراف و  فکالر عالالدالت یالا در اندیشالاله و افکالار اسالالت؛ باله ایالالن معنالی 

یالالا در صالفات انسالالانی اسالالت؛ یعنالالی ... سسالتی بالاله دور بالالوده و مطالالابه حاله و راسالالتی باشالالد
کندروی در آن نباشد  و یا در حالوزه اعمالال …اخالق درونی میانه باشد و هیچ تندروی و 

کارهالالای اجتمالالاعی مالالی گفتالالار و تکالالالی  فالالردی و  کالاله شالالام   )مصالالطفوی،  ...شالالود اسالالت 
 (.59_ 55، 8ج :1360

 ها موارد زیر است: ها و بدعت در نفی انحراف ترین اقدامات امام عصر از مهم
کمیت ضابطه به جای رابطه  حا

که هرجا رابطه و باند باله ها  تپسال ؛شود می بازی باشد حقوق صاحبان حه ضایع روشن است 
کالالار و  گیالالرد و مالالی خالالاو قالالرارای  عالالده حالالروت جامعالاله در اختیالالار رسالالد و مالالی افالالراد نالالاالیه امکانالالات 
 نفسالانیات توزیالع کاله باله تمالایالت و مالوارد ناله براسالاس نیالاز و شایسالتگی مسکن و سالایر تحصی  و

در  که چنان گردد و این همه برخالف عدالت مهدوی است و در حکومت عدل او جایی ندارد؛ می
 آمده است: وایت زیرر

چهالارمین نفالر از کیسالت؟ فرمالود:  تیالالب از شالما اهال  مئقالا: سالوال شالد از امام رضالا
گردانالد خالداى تعالالی باله او زمال ،فرندان من که پالاك و مطهالر  کنیزان  ن را از هالر یپسر سرور 

ک کننالد مالردم در یجورى و مقدس و پالا کاله شالك  کالع اسالت  زه سالازد از هالر ظلمالی، و او آن 
گردانالد زمالیو صاحب غوالدت او، و ا کاله روشالن  ن را یبت است قبال  از خالروجش و اوسالت 

کالع دیان مالردم پالع ظلالم نکنالد هالیالزان عالدل را در میالبنور خود، و بنهد م کسالی  گالر یچ 
 .(372، 2ج :1395)صدوق،  1را...

 گرایی نفی فرهنگ مصرف
گالالر معیالالار در مصالالرفو اصالالالت دادن بالاله مصالالرف  بالالارت اسالالت ازگرایی ع مصالالرف هالالای  رقابت ،ا

گردونه  آزمندی باشد زندگی فردی و حرو و وها  چشمی هم چشم و ،ادرستن اجتماعی در یک 
 کند. می مادی ومعنوی را نابودهای  سرمایه گیرد و می نتیجه قرار غل  و یک مسابقه بی

                                                        
ْهَ   َو َمِن اْلَقاِئُم  ا اْبَن َرُسوِل اهلِل یَ  َ  َللرضایِق » .1

َ
اِبُع ِمْن ُوْلِد  ِت ْی اْلَب  ِمْنُکْم   َماِء ّیِ اْبُن َس  یَقاَل الّرَ ُر اهلُل یُ َدِة اإْلِ َطّهِ

ُکّ ِ َجْور  َو  ْرَر ِمْن 
َ
ُکّ ِ ُظْلم  یُ ِبِه اأْل ُسَها ِمْن  ِذ َقّدِ اُس ِف یَ  یَو ُهَو اّلَ َج ْی ِواَلَدِتِه َو ُهَو َصاِحُب اْلَغ  یُشّكُ الّنَ َبِة َقْبَ  ُخُروِجِه َفِإَتا َخَر

ْرُر ِبُنوِرِه َو َوَضَع  ْشَرَقِت اأْلَ
َ
اِس َفاَل ْی بَ   اْلَعْدِل   َزاَن یِم     َحدًا...یَ َن الّنَ

َ
َحٌد  

َ
 «.ْظِلُم  
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 نمالایش حالروت و مصالرف باله ارزش، تبدی بسیار بدی مانند گرایی و رواج آن آحار  مصرفو نیز 
کسری درآمد از راه ت،احساس محرومی ،اف طبقاتیشک، مدگرایی حروت،  نابهنجار، های جبران 

که هریک از این ، برجا مینیاز به احترام و تأیید اجتماعیاحساس خودبرتربینی و  ها خالود  گذارد 
  پیامدهای فرهنگی اجتماعی سوئی به دنبال دارد.

از  و به دورنفسانی های  یشگراتبلیغات غل  و تقلید باط  و جامعه پیش از ظهور به دلی   در
 در افالراد رشالد ،رویاله بی گرایش به مصرف زیاد و ،انحطاط اخالقی نادانی و جه  و عقالنیت و نیز

کی ماننالد تجالاوز باله حقالوق ایتالام در جامعاله پدیالد مالیکند  می کاله از مظالاهر  و آحار بسیار خطرنا آورد 
 ظلم و جور اجتماعی است.

 توصی  دوره غیبت فرمودند:در ضمن روایتی درباره  امام صادق
کالاله شالال ن مالالال فراوانالالی دارد ولالالی از وقتالالی آنهالالا را مالالالک شالالده زکالالات آنهالالا را  و می بینالالی 

که ش ن مال زیادی در مسیر غیراطاعت خداوند صالرف  نآرداخته است... و می بینی 
کمی از اموالش در مسیر اطاعت خدا خودداری می می کند... و  کند ولی از مصرف مقدار 
شالود و در راه قمالار و شالراف هزیناله  که اموال خویشان در مسیر باط  تقسالیم می بینی می
 (.8،36: ج14017گردد... )کلینی،  می

نفالوس بالر اسالاس تعالالیم و تهالذیب علمالی و تربیالت  ولی در جامعه موعود به دلی  رشد عقلی و
کاله می و قرآنی تبدی  میاین انحراف اجتماعی بزر  به سلوک صحیح اسال ،عترت قرآن و  شود 

 از مظاهر روشن برقراری عدالت اجتماعی است.
 گرایی تجملنفی فرهنگ 

گرایالالی  تجمالال  زیسالالتی یالالک ارزش الهالالی اسالالت و تجمالال  و سالالاده ،عتالالرت از نظالالر تعالالالیم قالالرآن و
ه و جوامالع اسالالمی بال متاسالفانه جوامالع بشالری عمومالاً  زنالد. بزرگالی باله فالرد و جامعاله مالیهای  آسیب
کرده و تجمالتی شدهپرهزینه مهای  به زندگی ،ویژه فراوانی به فالرد و های  که آسیباند  ی  پیدا 

کرده است. باله دنبالال  و ها انسالاناین انحراف بزر  سبب رقابت منفالی بالین  جامعه اسالمی وارد 
گسسته ها  درگیری وها  نزاق آن انحطاط اخالقی و گردیده و پیوندهای انسانی و اسالمی را از هم 

اشالتغال و اهتمالام ایشالان نسالبت باله معنویالت و  از مالانع تجم  مادی برها  انسان تمرکز است و نیز
گردیده است. در گرایش منفی باله واسالطه تربیالت نفالوس باله اعتالدال و  ،جامعه موعود آخرت  این 

 گردد. انضباط برمی
کرم  فرمود:  پیامبر ا

که مردم به اختالف افتند و زلزله سال تی . دهم یام مهدى مژده میقه شما را ب هنگامی 
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کرد.ید آیپد کند چنانیزم د او ظهور خواهد  که از ظلم و جور پر شده  ن را از عدل و داد پر 
گید و سایز نمایهاى بندگان خدا را از عبادت لبر باشد.دل  1ردیاله عدلش همه آنهالا را فالرا 

 .(137، ح179 تا: بی طوسی،شیخ )

گستردگی آن در این روایت تعبیر گیری عدالت و   شود. می م مورد بحه را شا ،فرا
 کارگزاران خواری ویژهمقابله با 

  ، اجالالالرای مالالالوازین عالالالدالتاز ابعالالالاد مهالالالم و زیربنالالالایی دادگالالالری، در حکومالالالت امالالالام مهالالالدی
کالاله قالالوانین عالالدل و مالالوازین دادگالالری  کالالارگزاران دولالالت اسالالت. روشالالن اسالالت  کم و   دربالالاره طبقالاله حالالا

کارگزاران حکومتی اجرا شالود و تحقاله پالذیرد، و   ها انسالانعطالش واقعالی  باید به دست مجریان و 
 گالالالاه  و ایالالن امالالر ممکالالن نیسالالت مگالالر آن پاسالالخ دهالالددر واقعیالالت و عینیالالت خالالارجی  ،را بالاله عالالدالت

کالالالالالارگزاران خالالالالالود   نظالالالالالر از انت الالالالالاف  صالالالالالرف _ در مالالالالالورد آنالالالالالان عالالالالالادل باشالالالالالند وهایی  انسالالالالالانکالالالالاله 
 شالالالالود، و بالالالالا مراقبالالالالت  گیالالالالری  سالالالال ت _ هالالالالای حقیقالالالالی اسالالالالاس مالالالالوازین درسالالالالت و شایسالالالالتگی بالالالالر

گمالالالالارده کامالالالال ، از ناح  شالالالالوند، و همالالالالواره اعمالالالالال و رفتارشالالالالان  یالالالاله دولالالالالت مرکالالالالزی، بالالالاله منصالالالالبی 
گالالالالر مجموعالالاله مالالالالدیران یالالالالک جامعالالاله صالالالالالح و عالالالالادل و  زیالالالر نظرباشالالالالد. کالالاله ا  زیالالالرا روشالالالالن اسالالالالت 

گالر  باله جامعاله خواهالد بالود و سالداد متعهد باشند، منبع و خاستگاه اصلی تزریه عدالت و صالالح و ا
کسالانی انجالالام آنالان صالالح و شایسالته نباشالند، نشالر عالدل  و صالالالح در سالطح جامعاله باله دسالت چاله 

 خواهد یافت؟ 
کیالالد، بارهالالا مالالورد ایالالن موضالالوق در احادیالاله مربالالوط بالاله امالالام مهالالدی کالاله آن  تأ گرفتالاله  قالالرار 

کارگزاران و ماموران دولت خویش بسیار س ت  گیر است:  حضرت نسبت به 
 فرماید:  در توصی  دولت موعود درآخرالزمان می حضرت امام علی
کارگزاران حکومت...  کرده یبالد هالایکار بالرها را  او عمال و   کنالد... انالد مواخالذه می کاله 

 (.138خطبه ،البالغه نهج)

 : فرماید می نیز و
کاران را از سرتان  گذارد، دست سازش کنار می کار را قاضیان زشت لامام مهدی... او ه

ا از هالالر نادرسالالالت و نمایالالالد، و زمالالین ر پیشالاله را عالالزل می کنالالد، و حکمرانالالالان ستم کوتالالاه می
 (.9، 3ج :1420، ابن می م بحرانی) سازد خائنی پاک می

                                                        
کما مل ت ظلما و ید ین اختالف من الناس و زلزال شدیح ی رج علی _قال حالحا  _ ی بشروا بالمهد» .1 م  األرر قسطا و عدال 

 .«سعهم عدلهیم  قلوف عباده عبادة و یجورا 
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 اسراف و تبذیرمبارزه با 
کالالالاله در دو رفتالالالالار ناپسالالالالند و 2تبالالالالذیر و 1اسالالالالراف کالالالالریم و نیالالالالز روایالالالالات  ازمالالالالواردی اسالالالالت  قالالالالرآن 
هشالدار داده هالا  نسبت به پیامدهای آن گرفته و مذمت قرار به شدت مورد انکار و معصومین
 شده است.
کالالاله های  نمونالاله از تبالالالذیر اسالالراف و روشالالالن انحالالالراف اجتمالالاعی در دوران پالالالیش از ظهالالور اسالالالت 

کالرده اسالت فراوان مادی وهای  آسیب در پرتالو حکومالت  امالام مهالدی. معنوی به جامعاله وارد 
گرداند وبه ایالن وسالیله  را از این مسیر نادرست به صراط مستقیم برمیها  انسانگستر خود  عدالت

کاله باله  مالی نظالام جدیالدی ایجالاد جامعه به ویژه مصارف عمومی نظالم وب ش اقتصادی  در کنالد 
 شود. می کن از جامعه بشری ریشه انجامد و فقر می فقرا دهی امر سامان

به  چه آن غل  )اعم ازهای  تمام روش حکومت امام مهدی با توجه به توضیحات باال، در
صالحیح قرآنالی های  گردیده و سنتعنوان بدعت اصطالحی و یا انحراف اجتماعی است( اصالح 

گون در ؛گیرد می و نبوی جای آن را گونا  ظهالور روایالات مربالوط باله عصالر این واقعیت با تعبیرهای 
که تعبیر کاله در روایتالی از امالام بالاقر آمده است  کاله  جامع آنهالا عبالارتی اسالت  روایالت شالده اسالت 

 :اند هدر زمان ظهور فرمود درباره اقدامات امام عصر
کنالد وقتی قائم  کنالد و مالی آن را نالابود کاله این گالذارد جالز نمالی .هالیچ بالدعتی را وا.قیالام 
 .(385، 2ج: 1414 ،مفید) 3کند می را زندهها  همه سنت

کاله در روایالت  چنالان اجتمالاعی دارد.های  عمومیت مبارزه امام با انحراف نشان از ،این عبارت
کالالار امالالام تالالرین  عنالالوان راهبردیبالاله هالالا  باط  وها  برخالالورد بالالا بالالدعت نیالالز دیگالالری از امالالام بالالاقر

گردیده است: زمان  معرفی 
وسالالالیله او و  را بالالههالالا  و باط ها  خداونالالد بالالدعت. ..و اصالالحابش حضالالرت مهالالدى ...
 .(25، ح344_ 343، 1ج :1409 ،حسینی استرآبادی) 4دارد ان برمییارانش از می

 اجرای حدود و احکام .3

کالالرمتالالرین  بالالدون شالالک بزر  کالالام وحالالدود اسالالالم بالالوده اسالالت و اجالالرای اح هالالدف پیالالامبر ا
                                                        

کار اریتجاوز از حد و مع یاسراف به معن. 1 که از انسان سر بزند.  یدر هر   (ماده سرف  یت ،راغب مفردات)است 

کنده معنای به تبذیر .2  مسیر در را مالش ش صی که است آن از کنایه ولی است، بذر پاشیدن و القا از آن اص  و ستا کردن پرا
 تی  ماده بذر( ،)مفردات راغب شود. می چه بذرش سرانجام داند نمی هم بذرافشان چون کند؛ می ضایع بیهوده

 «.ترك بدعة إال  زالها و ال سنة إال  قامها...ی.. ال.إتا قام القائم» .3
 «...ت اهلل عزوج  به و بأصحابه البدق و الباط .یمی ...و  صحابه یالمهد ..». .4
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کننالده هماله مصالالح فالرد و جامعاله اسالت از  هالا و تأمین که اص  و اسالاس هماله خوبینی آعدالت قر
امالالا در جامعالاله پالالیش از ظهالالور تحقالاله ایالالن هالالدف بالالا مالالوانعی  باشالالد همالالین مسالالیر قابالال  تحقالاله می

کمیت جائران  هموون هواپرستی های ایالن  هزمینالروبرو بوده است ولی در جامعه موعالود ها و حا
 :خواهد شد و روایات متعددی شاهد برآن است کار بزر  ایجاد
 فرمود: امام صادق

کتالالاف خالدا و سالالنت  کاله این باله خالدا قسالالم بالرای خالالدا حرمتالی نمانالد مگالالر هتالالک شالد و باله 
 تمالامها  باله خالدا قسالم روزهالا وشالب :سالآع فرمالود ..پیالامبرش در ایالن عالالم عمال  نشالد.

میراند و خداوند حه را  می کند و زندگان را می را زندهخداوند مردگان  که این شود تا نمی
کاله بالرای خالود و پیالامبرش  مالی گردانالد و دیالنش را برپالا به اهلالش برمالی دارد همالان دینالی 

 .(1، ح538_ 536، 3ج :1407 ،کلینی) 1 پسندیده است...

که همزمان رجعالت نیکالان باله ایالن عالالم بالرای دیالدن می این عبارات به دوره ظهور اشاره  کند 
گویای اجرای تمامی احکالام و که   دولت حه رخ خواهد داد و تعبیر اقامه دین تعبیرجامعی است 

 است. حدود اسالمی در زمان امام مهدی

وابط اجتماعى سامان (ج  دهى ر
اصالالح روابال  اجتمالاعی در  ترین دستاوردهای اجتماعی دوره حکومت امام مهدی از مهم

کالن و بر اساس قواعد قرآن و س که مهمسطح   کنیم: ترین آنها را بیان می نت است 
 . تقویت تعاون اجتماعی1

کالاله درزنالالدگی افالالراد و جامعالاله  شالالود  مالالی پدیالالدارهایی  همالالواره مشالالکالت و ضالالع ها  روشالالن اسالالت 
کالالالرده و ناامیالالالدی و  کنالالالدی   کالالاله مسالالالیر زنالالالدگی و رشالالالد معنالالالوی و مالالالادی بشالالالر را دچالالالار اخالالالتالل و 

مالالذکور را های  توانالالد مشالالکالت و ضالالع  چالاله مالالی نآ افسالالردگی مالالردم را بالاله دنبالالال خواهالالد داشالالت؛
کند و کنالد  استمرار برداشته و جبران  کمالال را تضالمین  حرکالت فالردی و اجتمالاعی در جهالت رشالد و 
کهای  همانا تعاون و همکاری گوناله بالر آن  ه به عنوان یالک اصال  مهالم قرآنالی ایناجتماعی است 

کید شده   :است تأ
هللَکُإ َ َِ ه الُهللَعَیهللُِإ طَکَّأ ًَ ََ اَلَ...هللَک ِِ هلل(.2)مطَ ه:هللهلل...هلل هَ

رتباط و همکاری و همیاری افراد پیوستگی و ا ،عوام  رشد فرد و جامعهترین  از مهمبنابراین 
                                                        

حم قال:  ما واهلل التذهب  هذا العالم... یه فیت هلل حرمة إال انتهکت و ال عم  بکتاف اهلل و ال سنة نبید واهلل ما بقیا بری...» .1
 «.یه...ونب لنفسهارتضاه  ینه الذیم دیقی هله و  ی الحه إلرد اهللیاء و یت االحیمیو  یاهلل الموت ییحی یحت یالیام و اللیاأل
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 ،اجتمالاعیهالای  گسسالت اجتمالاعی اسالت. نتیجاله همکاریها  آسالیبتالرین  مهم از که است چنان
ورد تالرک آ کاله ره چنان هم زندگی درعرصاله حیالات فالردی و اجتمالاعی اسالتهای  بست شکستن بن
گون ، رشد آسیبماعیتعاون اجت گونا  است. های 

 دینالی وهای  مایه سست شدن بن خودمحوری و در روزگار پیش از ظهور به دلی  هواپرستی و
همواره رو باله  ،همیاری و دستگیری افراد از یکدیگر مس له تعاون و ،اعتقادی و انحطاط اخالقی

کمی بوده است ولی در گردیالده و همکالاری وزمان ظهور این رو ضع  و  همراهالی  ند غل  اصالالح 
روایالات متعالدد بیالان  گردد. این موضالوق مهالم در می کالن تقویت امور خرد و منان با یکدیگر درؤم

 گردیده است مانند روایت زیر:
گوید کوفاله جماعالت زیال :گفالتم باله امالام بالاقر :راوی  گالر باله یالاران مالا در  ادى هسالتند و ا

کنیا کیا یکنند. فرمود: آ روى مییپ د از شما اطاعت ویشان امر  سه بالرادرش یکی از آنها از 
که مورد نیچ کردم: ناله  فرمالود: پالع ایآ ازش هست مییزى را  شالان در ید بردارد؟ عرر 

کاله قالائم مالا ق ...ترند، سالآع فرمالود:  یشان ب  بذل خون کنالد و رفاقالت باله یالزمالانی  ام 
کیالایمالرد ب ،دیوجود آ کاله او را منالع نکنالد از خالود را بالردارد یالساله بالرادرش نید از   1 درحالالی 

 .(24 :1413)مفید، 

پالع  های این روایت و مانند آن حکایت از تغییر بنیادین رواب  افراد در جامعاله  عبارات و فراز
 دهد. ظهور دارد و از نوعی همکاری و همیاری نزدیک و صمیمی برای ح  مشکالت، خبر می از
 تعهد اجتماعی تقویت .2

ات اسالالمی بسالیار بی حع مس ولیت نسبت باله یکالدیگر در اجتماعالدر پرتو فرهنگ منح  غر
تفالالاوتی نسالالبت بالاله اجتمالالاق و افالالراد آن تبالالدی  بالاله یالالک ارزش  مسالال ولیتی و بالالی ضالالعی  شالالده و بالالی

کاله از نظالر اسالالم و برگردیده  امالت اسالالمی باله دلیال  احسالاس  ،اسالاس تعالالیم قالرآناسالت درحالالی 
 گردیده است. به عنوان بهترین امت معرفی  ،مس ولیت اجتماعی

کریم خطاف به مسلمانان  فرماید:  می قرآن 
هللَخهلل ِ ْأ ِنهه ههکأ ههرهلَلِِ َُ ِن أ ُِ ههِوَنهللَعههَنهللُ ِمَ ََ کَفهللَک رأ ًِ َ ُِ وَنهللَهههط رأ مأ

ِ
ههأ ََ ههطَ هلل ِبنهَ َُ ِخَرَجههِتهلل

أ
ههٍةهللأ مهَ

أ
عمههرُن:هللهلل)آلهلل...َ هللأ

هلل(.110
کالاله اعضالالای آن بایالالد بالالا یکالالدیگر ارتبالالاط  ،نگالالاه اسالالالم و قالالرآن از جامعالاله یالالک پیکالالر واحالالد اسالالت 

                                                        
کث :جعفر یالب  یق» .1 کالی رة فلو امالرتهم ألطالاعوك و اّتبعالوك فقالالیاّن اصحابنا بالکوفة جماعة  ع یجال  احالدهم الالی 

م یارحهم و نقال.. حالّم قالال اّن الّنالاس فالی هدنالة ننالاکحهم و نالو.أخذ منه حاجته؟ فقال ال فقالال فهالم بالدمائهم اب ال یه فیاخ
کیجاءت المزاملة و  القائمهم الحدود و نؤّدى اماناتهم حّتی اتا قام یعل  .«منعهیأخذ حاجته ال یه فیع اخیأت الّرج  الی 
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کننالالد ،منطقالی و صالالحیح داشالالته باشالالند و در ایالالن رابطاله فرامالالوش هالالای  خوبی .یکالالدیگر را تکمیالال  
کننالالد. در غیالالر ایالالن صالالور گردیالالده را تقویالالت  کالالرده و هنجارهالالای ضالالعی   ت ممکالالن شالالده را تجدیالالد 

کامالال  قالالرارهالالا  خوبی اسالت بالاله واسالالطه وسوسالاله شالالیاطین، گیالالرد و حتالالی انقالالالف  در آسالتانه انقالالرار 
در جامعاله اسالالمی و دینالی در تالرازی هالا  کالم خوبی معروف شالوند و یالا دسالتمنکرها  ،شدهها  ارزش

کمرنگ و مهجور واقع شود.ئبسیار پا  ین و در سطحی 
کریم بر مس له تواصی یعنی توصیه  نسبت باله یکالدیگر اصالرار دارد و  افرادبه همین دلی  قرآن 

 :فرماید می شمارد و می منان و رستگارانؤمهای  آن را از برنامه
ههه ِّ َحهللَه مِحَنهللُإههه هَ هههطَنهللَإهههَ هللیَقهللَُ هللُإههه هَ َّ َّ هللُإِلَ نهَ َُ ِصهههَرهلل هلل ًَ هههَذهللهللهلل هللَکُِإ

هللُإهَ ههَ َُ هههٍرهلل هلل ِّ
هههالُهلل خأ هههالُهللَکَعَمبأ َنهللآَمنأ

ِبرهلَل اَلَُلاِلُهللَهطإصهَ ََ هللَک َ قه اَلَُلاِلُهللَهطحِلَ ََ هللَک َْ ط طحَلَ هلل(.3_1)عصر:هللهللُإصهَ

 این مسیر است.گویا شرط موفقیت در این میدان پافشاری بر اقامه حه و استقامت در 
قرآنالی و سالنن نبالوی هالای  اقدامات آن احیاء ارزشترین  که ازمهم حکومت امام مهدی در
ایالن  اصلی اصالح جامعه ترویج خواهد شد و منکر به عنوان راهکار نهی از امر به معروف و ،است

گردیده روش نیکو کمان شروق  امالر کاله روایالات باله ایالن  به همه امت منتق  خواهد شد چنان از حا
کرده است مانند روایت زیر:  تصریح 

گر آنهالا را در زمال: درباره آیه امام باقر که ا کن نمالودیکسانی  پالا دارنالد و ه م نمالاز بالین سالا
کننالالده زکالالاة دهنالالد و امالالر بالال ایالالن آیالاله بالالرای آل فرمالالود:  (41)حالالج:  معالالروف و نهالالی از منکالالر 

جهالالان  اران او، خداونالالد آنالالان را در شالالرق و غالالرفیالالو  امالالام مهالالدیاسالالت.  محمالالد
 ،حسالینی اسالترآبادی) 1 ...کننالد مالی نهالی از منکالر ایشالان امالر باله معالروف و دهد...جاى 
 .(25، ح344_ 343، 1ج :1409

 گیری نتیجه
او بشالر  عصالر اولیاء الهی است و در و ءب ش تمام اهداف انبیا تحقه حکومت امام مهدی

ردهای آن حکومالت بالیش فطری خود خواهد رسالید بنالابراین دسالتاو انسانی وهای  رمانآبه همه 
کالالالاله درآاز  کالالاله ابعالالالالاد م تلالالالال   کوتالالالالاه بگنجالالالالد وای  مقالالالاله ن اسالالالت  مجالالالال بیشالالالالتری الزم اسالالالالت 

گردیده و به تفصی  توضیح داده شالود کاله ایالن نوشالتار زمی. دستاوردهای آن بیان  ه نالامیالد اسالت 
 .فراهم آوردبرای محققان در این عرصه  را مناسبی

                                                        
األرر  قالاموا الصالالة و آتالوا الزکالاة و  مالروا بالالمعروف و نهالوا عالن  ین إن مکنالاهم فالیالذ» :قوله عزوج  یف جعفر یعن  ب .1

 .«نهون عن المنکریأمرون بالمعروف و ی ...ملکهم اهلل مشارق األرر و مغاربهایو  صحابه  یلمهداإلمام ا المنکر...
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