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 جامعه مهدوی 

 

 ه:مقدم
را در روا   یایدن  هاییژگیو  یوقت بعض  نیا  م؛ی کنیم  یبررس  اتیظهور    شی پ  ،یسؤال در ذهن 

در جهان وجود نداشته باشد   یریفق  چیه   نکهیاست؛ ا  یمحقق شدن  ط،یشرا  نیا  ایکه آ  دیآیم

  یبهشت بر رو  امت،یاز ق  شیپ  نکهیو ا  اتیقرآن، صحت روا  اتیظلم نشود و...؟ آ  کسچیبه ه

تأ  شودیم  تهساخ  ن یزم  نیهم ن کندیم   دییرا  غرب  د  زی.  جد  ربازیاز  طور  دنبال    ی به   ک یبه 

در غرب امتحان    یاریبس   یهایدئولوژیرا بسازد. ا  نیزم   یبوده تا بتواند بهشت رو  ی دئولوژیا

در    ز ین  تیحیمس ی. حتسمیناز  سم،یمارکس  سم،یکمون  سم،یشکست خوردند )فاش  یشد و همگ

کار  نسانس،دوره ر نتوانست  و  داد  را پس  بررس  یآزمون خودش    اتیروا  یانجام دهد. هنگام 

پس از ظهور اختصاص دارد. آنطور که ما از   یبه جامعه   ات یروا  یکه بخش عمده  مین یبیظهور، م

 ایدن  ستمیاست که تمام س  اریعتمام    یآمدن امام زمان، انقالب  م؛یکنیبرداشت م  اتیو روا  اتیآ

مردم،   ی)اسالم( که همه  یواحد  نید  ان،یتکه شدن ادو تکه  سمی. در دل پلورال زدیریمرا به هم  

  ر یی. تغشودیم  ل یمعصوم تشک  یول  یبه رهبر  ینیآن را قبول دارند، بر جهان حاکم و حکومت د

از    گرید  یکی  ت،یبه معنو  ییو سودگرا  یطلبو ذائقه مردم و گذار از منفعت  یزندگ  یهاتیاولو

 است. انقالب  نیوجوه ا
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 عدالت و قضاوت سیستم

 یسیستم اقتصاد

 یسیستم کشاورز

 گسترش علوم و فنون 

 اقتصادی کامل و سالم 

 خودکفایی جهانی 

 گسترش و بهبود اقتصاد

 شکستن انحصارها 

 مردم معقول شدن رفتارهای 

 متعادل کردن تولید 
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، سیستم اقتصادی،  قضاوت  عدالت و  سیستم  چهار حوزه مهم،  طور خالصه در موردبه  در اینجا  

 کشاورزی و امنیت اجتماعی بحث خواهیم کرد.سیستم 

 :قضاوتعدالت و  سیستم ✓

ضمانت اجرایی   گردد ومیشده، اصالح شده و به اصل خود بازتحریف    قوانین الهیِ  ،پس از ظهور

 کنند. می پیدا

در سیستم قضاوت حضرت    نه قضاوت آشکار.  ؛باطنی است  ،سیستم قضاوت  ،در دوران ظهور .1

امام صادق فرمودند: »...با  ،داوود بود.  او  داوود و سلیمان   حکم آل  باطن هرشخص پرونده 

 (۳۳۶ ، ص۵۲ نوار، جبحاراأل) خواهد.«نه نمیی  کم کند و بَحُ

ند:  فرمود  امام صادق  .کندضمانت اجرایی پیدا می  ،لت رسوهای الهی حضرینیقوانین و آ .2

« .همیشه تا روز قیامت حرام است  ، همیشه تا روز قیامت حالل است و حرام او  ،حالل محمد»

 (۵۸ ، ص۱ کافی، ج اصول)

ها افتد که در دل انسانعدالت چنان جا می  ، اما در هنگام ظهورشود  حالل و حرام عوض نمی

 .کندرسوخ می

  شود و این کس ظلم نمیسیستمی است که در آن به هیچ ، مهدوی یجامعه سیستم قضاوت .3

 : گزاره داشته باشد، دو کند که این سیستم قضاوتایجاب می رویه

 د. نکه منتظر شکایت بماننه این ؛شودمیمحض وقوع ظلم با ظالم برخورد  به •

مان  پرونده ،ماباطن   است و  باطنی  ،قضاوتچون سیستم    ؛یسته و سند نلّدِنیازی به اَهیچ •

 شود. می

 : یاقتصادسیستم  ✓

 :اقتصادی کامل و سالم ❖

،  احتکار،  انحصار،  گرانی،  دزدی،  شوها، ررب،  فقرها از جمله  انواع آفتدچار  دنیا  اقتصاد    ،امروز

ستی و کمونیستی که جلوی تولید را گرفته  ینگاه مارکس  ، پس از ظهور  .شده است  و...  سازیسند

 شود. حاکم می ،بر جهان ،مدیریتی شایسته و معقولاز بین خواهد رفت و  است
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 :و گسترش علوم و فنونوری افزایش بهره ❖

حرف   ۲7دانش  »   ق فرمودند:دامام صا  .کندیرشد پیدا م  ، علم  ؛شوندصنایع تقویت میبا ظهور،  

تنها   ؛اندآشکار ساخته  ،اند و براى مردمهپیامبران آورد  یاست، پس آنچه همه)شعبه و شاخه(  

. اما هنگامى که قائم اندشدهآشنا ن  ،جز با آن دو حرف  ،به حالدو حرف آن بوده و مردم هم تا  

ف گذشته حر  دهد و آن دویکند و در میان مردم نشر میآشکار م حرف دیگر را    ۲۵  ؛ما قیام کند

 ( ۳۳۶ ، ص۵۲ نوار،جبحاراأل) «.حرف انتشار یابد ۲7 کند تا تمامیضمیمه م ،را هم به آن 

 :شکستن انحصارها ❖

درصد ثروت    ۸۵  آمده است که  ۲۰۶صفحه    ،احمد کریمی  یترجمه  ،شناسی فقرکتاب جامعه  در

جا خواهد شد و  هاین رقم جاب  ۲۰۲۰یعنی    ،سال آینده  ۲۰درصد است و تا    ۱۵جهان در اختیار  

اوج    دنیا در  انحصار در  ،این یعنی امروز  درصد مردم خواهد بود؛  ۱۰درصد ثروت در اختیار    ۹۰

 حال اجراست. خودش در

 :رتزریق سرمایه در بازار کامتعادل کردن تولید و  ❖

]مازاد نیاز[ در  اگر پول  ؛یدرا نگه ندار  خود  پول  کند:به افراد توصیه میاست که    این  نگاه اسالم

  سال به پول  یک  کسی  اگرچنان مهم است که    ،این امر  ید.قرض بدهد به دیگران  داری  اندستت

سیستم در  است که    جالب.  )خمس(خرج کند  در راه خدا    را  باید یک پنجم آن  ؛ددست نزن  خود

مردم دنبال کسی   ،تا از یک طرفمستحب و قرض گرفتن مکروه است    ،قرض دادن   ،اسالمی

سوره حدید( و از طرفی    ۱۱ن به خداست )آیه  قرض داد  ،که در واقع  باشند که به او قرض بدهند

 .دننیایتنبل بار ،مسلمانان

 : ودکفایی جهانیخ ❖

  ۱۵۰  ،پنجمعیت ژا   ؛در مزارعشان اجرا کردند  ۲۰۰۰تا    ۱۸۹۵  سال  ها از در سیستمی که ژاپنی

 دو   ،یعنی مردم  ؛درصد رشد داشت  ۳۰۰  ،کشاورزی و مشاغلشان،  اما اقتصاد  ؛درصد رشد داشت

غذا تهیه  نفر  میلیارد    ۹۰برای    توانمی  ؛ این سیستم در جهان اجرا شود. اگر  برابر ثروتمند شدند

خداکرد.   مهدی»فرمایند:  می   رسول  می  به  ثروت  دهمبشارتتان  او  ب...  و  درست  را  طور  ه  ها 

او مساوی تقسیم می به برکت  امّت محمدل  ،نیازینا و بیغَ   ،کند و  لبریز می  دهای  سازد و را 
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ای ندا کند که: هان، ای  نداکننده  ؛دهدی که دستور مییگیرد تا آنجامیفرا  عدالت او همه را  

 (۴۸۳ ، ص۲ الغمه، جکشف) «بگیرد. ؛خواهدیاید و هرچه میب ؛هرکس نیاز مالی داردمردم! 

 معقول شدن رفتارهای مردم:  ❖

 جامعه و افراد باشد.  یباید متناسب با میزان سرمایه  ،رفتار و توقع مردم

 گسترش و بهبود اقتصاد ❖

 :کشاورزیسیستم  ✓

 شود.پیدا نمی  ،حتی یک نفر فقیر هم طوری کهه بکند ن میکَریشهدر جهان فقر را  ،امام زمان

گردد که به او برخى از شما به دنبال کسى مى   ،در آن روزگارامام صادق در حدیثی فرمودند: » 

م به خاطر فضل خداوند  یابد که از او چیزى بپذیرد و مردولى کسى را نمى  ؛صدقه یا زکاتى بدهد

 ( ۳۳7 ص، ۵۲ نوار، جاألبحار) .« نیاز خواهند شدبىها شده، آن  که روزىِ

تراکم جمعیت    است.دروغ  یک    ،این  ؛باعث فقر بوده است  جهان  رشد جمعیتگویند  بعضی می

همین سیستمی . اگر  دنیا است  مندترین کشورهایهلند از ثروت  اما  ؛بیشتر از چین است  ،هلند

آبیاری و مدیریت ،  زمیناصولی  شت بردن  )زیر کِ  است  که هلند در مورد کشاورزی اجرا کرده

جهان    ،صحیح( شوددر  هندوستان  ۳۰برای    توان می  ؛اجرا  کرد.  تولید  غذا  جمعیت    ، میلیارد 

 فقیر است.   ،مدی و عدم مدیریت صحیحآخیز به دلیل ناکارحاصل  یبا خاک  دیگر است که  ینمونه

مهدیمی  پیامبر دولت  »در  می  شده  فراوان ها  بآ  ،فرمایند:  امتداد  نهرها  زمین  و  و  یابد 

را دو چندان ظاهر میخوردنی پنهان استخراج میی گنجکند و همههایش   دولت)  « .شودهای 

 ( ۴7۲ ص  ثر،األقل از منتخببه نَ مصطفی دلشاد تهرانی، مهدی، سیرت  مهدی

برکت وجودی    خاطر ه  ب  از مشکالت  بسیاری  در این دوران عالوه بر به تعادل رسیدن طبیعت،

 شود.امام زمان حل می

 :امنیت و آرامش در عصر مهدوی ✓

تاکنون   ،در جهان مدرنیسم  کند.ناامنی در دنیا بیداد می   ،امروز  اما  ؛استگرا  امنیت  ذاتاً  ،انسان

انسان  ۱۵۰ با اخالق رابطه  ،امروز  کشته شده است.  ،میلیون  ندارد؛ سیستم جهان  سیاست  ای 

جا  بدان تو در آن  ؛ترسندهرجا از تو می»گوید:  می   ینیکوال ماکیاول  کیاولیستی است.اسیستم م
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سیاست بر اخالق    سیادتِ  یاین نظریه  «.دروغ بگو  ؛توانیتا می  .موفقی و حاکم خوبی هستی

امروز  که  ر(  )تحجّفاناتیسمی  با ظهور،    اخالق بر سیاست است.  سیادتِ  ،اما نظر امام زمان.  است

گرفته شکل  الهی  ادیان  میان  شکل  در  موجب  و  و  مسیحی  یهودی،  صهیونیسم  تفکر  گیری 

)وهابیت( شده است   بین خواهمسلمان  رفتاز  برای    دنیا  روز جنگ  ۱۸فقط هزینه  اگر    .د  را 

سه ساعت تولیدات    یهزینه  ن خواهد شد.کَطور کامل ریشهه  سوءتغذیه ب  ؛گرسنگان خرج کنند 

 شود. های قاتل یک میلیون کودک میمنجر به نابودی بیمارینظامی دنیا، 
 

 : سخن پایانی

بگذاریم کنار  را  معجزه  اگر سیستم  مدیریت صحیح جهان،  یجامعه  ؛حتی  اساس  بر    مهدوی 

.  یافتنی و معقول استدست  ،هابر اساس آمار غربی  حتی  ی مهدوی جامعه   شدنی است.  محقق 

تمام   ، جهل  ،امروز.  آرامش،  و بعد از هر کشتاری  است  عقل بوده ،جهلی  بعد از هرهمیشه    بدانید

حضرت    ،عراب جاهلیاَنجات  خداوند برای    .عقل خواهد آمد  ،زودیه  ، پس بگرفته  م را فرا عالَ

ظهور را    ،به همین نزدیکی  جاهلیت مدرن دنیای امروز نجات مردم از  برای    فرستاد و  رسول را 

 .رقم خواهد زد

 پوراستاد رائفی سخنرانی

 ع: جامعه مهدویضومو

 تهران ،۹۰پور، مهر رائفیاستاد  سخنرانی خالصه و چکیده مطالب

 Mahdiaran@   سسه مصاف، مهدیارانتهیه شده در واحد مهدویت مؤ
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