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 ظهور   ی ها نشانه 

 

 :های ظهورنشانه  اهمیت

به    تیمهدو  یدر عرصه  یادیاست که مخاطبان ز  یجد  اریاز مباحث بس  یک یظهور    یهانشانه 

عالقه از  آن  هستند.  م  کیمند  باعث  حضرت  ظهور  و  زمان  امام  به  عشق  افراد    شودی طرف 

نزد  ییهانشانه  از سو  یری گیپ  دهند،ی شدن ظهور را نشان م  کی که  ا  گرید  یکنند و   نیذات 

گونه مسائل نیجاذبه است. از آنجا که ا   یدارا  کند،یم  ءانسان را ارضا  یکنجکاومسائل که حس  

بحث پرداخته نشده   نیبه ا   ادیدر جامعه ز  است   یگرید   زیچ   تیهستند و اصل مهدو  یاهیحاش

  امبران یاز پ   یکه در زمان بعض  یمهم است تا حد  اریبس  یمیابراه   انیظهور در اد  یهانشانه  است.

ها ]بعضاً سال   آمدیدرست از آب درم  یدر مورد ظهور و بروز اتفاق  شاییشگو یپ  یامبریاگر پ

در    یکه زنده بود افراد کم  یتا هنگام  ی نب  یایعشَمثالً حضرت اِ  شدیشناخته م  یامبریبعد[ به پ

کتابش درست از    یهاییشگویکه پ  یاما بعدها هنگام  شناختندیم  تیاو را به رسم  لیاسرائیبن

پِ لقب  او  به  مردم  درآمد،  انگلرافِآب  زبان  در  دادند.  به   شگو،یپ  یعنیت  رافِپِ  یسیت  آنها 

را که   یکس  باشد و  ترشگویاست که پ  امبریپ  ی. از نظر آنها کسگفتندیم  شگو یپ  امبرانشانیپ

داشتند.    شیهاییشگویپ قبول  بود،  عت  ن،یهدِعَدرست  جد  ق یعهد  عهد  اپُ  دیو  از    نیر 

(  یو سن  عهیاسالم )ش  در   است.  ییشگو یها پاز کتاب  یاز اول تا آخر برخ   ی. حت هاستییشگویپ

حت   یفراوان  ی هاتیروا  زین دارد  وجود  ظهور  با  رابطه  برخ  یگاه  یدر  مورد  مسائل    یدر  از 

روا  آخرالزمان دجال،  جمله  باهل  اتیاز  تش  شتریسنت  ا  ینحوه  .است  عی از  با  ما   ن یبرخورد 

اند و اگر به آنها پرداخته  تی بو اهل  امبرانیندارند چرا پ  یاگر کاربرد  چگونه باشد  دیها بانشانه 

 ند؟یآیبه چه کار م[ دارند یکه گاه یو خطرات بیوجود معابا ]هستند  دیمف 
 

 :ظهور در مورد یهایییگوشیپ

 کرد:   یبندمیدر سه دسته تقس  توانی که در مورد ظهور امام زمان شده است را م  ییهاییشگویپ
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 : زمانبر اساس   یبنددسته ✓

خالفت به سلطنت، سقوط    لیاست مانند تبد   که در گذشته واقع و تمام شده   ییهاییشگویپ .1

 و ...  یبیصل یهاعباس، جنگیسقوط بن ه،یامیبن

مانند اخبار مربوط به فساد، ربا، سبک   میها هستنکه امروز شاهد وقوع آ  ییهاییشگویپ .2

 هیدر آخرالزمان لباس زن و مرد شب  نکهیا  ها،یاخالقیب  ،یجنس  ینادرست، فحشا  یزندگ

 و...  کنندیم ش یها آرامردها مانند زن شود،یهم م

مانند خروج   میتحقق آنها هست اند و ما منتظر  که محقق نشده   ییهاو نشانه  هاییشگویپ .3

 و ...  یمانی امیق ،یانیسف 

 : هااساس عام و خاص بودن نشانه بر  یبنددسته ✓

 های عام: نشانه ❖

در    و  خاص  یپدیدهدر قالب  که  دارند    تیکه عموم  ییهانشانه و عالمت  ی عنی  عام  یهانشانه 

که در مورد احوال مردم    یثیو احاد  اتیاند مانند روامطرح نشده   یزمان خاص  ای مورد فرد خاص  

 ن را در آخرالزما  یکس  شود،یم  ادیدوران شُرب خمر ز  نی در ا  نکهیمثالً ا  شودیآخرالزمان گفته م

نشسته    اشیدو در زندگ   ن یاز ا  یردگَ  ای  دهدیربا م  ای   ردیگیربا م  ا ی  نکهی مگر ا  دیکنینم  دایپ

 است.

 های خاص: نشانه ❖

  نیا  دیگویکه م  ییهامثالً نشانه  کنندیمکان خاص صحبت م  ایها در مورد زمان، فرد  نشانه  نیا

  ست یدر شب ب  شودیمسجد کوفه فالن م  افتد،یاتفاق م  ن یدر نجف ا  افتدیاتفاقات در شامات م

 و ...  افتدیاتفاق م نیو سوم ماه مبارک رمضان ا

 : ها بودن نشانه  یحتم ر یو غ یحتم ✓

 ما عالئم .شوندیم میتقس یحتم  ریو عالئم غ یعالئم حتم ها به دو دستهنشانه گرید یجهت از

 هانشانه بودناص اساس عام و خ بر یبنددسته

 خاص  یهانشانه

 ظهور یهاییگوشیپ

 هابودن نشانه یحتم ریو غ یحتم

 عام یهانشانه

 زمان بر اساس یبنددسته
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  .ردیگیقرار م  یحتم  ر یعالئم غ  یبند از آنها در دسته  ر یغ  ی زیو هرچ  میکن یم  انیرا ب   یحتم

حتم سف شامل    یعالئم  ب  ،یمانی  امیق  ، یانیخروج  در  زک   ،داءیخسف  نفس  شدن    و   هیکشته 

نشانهباشد.  می  یآسمان  یصیحه در  است  بگبَ  ،هاممکن  صورت  اراده  یعنی داء  بَ  ردیداء    ی به 

ماه    6تا ظهور حضرت که    یانیخروج سف   یمثالً فاصله   ابدی  رییتغ  ای  شود  آشکار  یزیخداوند چ

 هشت ماه بشود.  ایاست، هفت  
 

 :هااز بیان نشانه هدف

 

 

 
 

 به ظهور: مانیا تِیتقو ✓

 .شودی مردم م یها باعث دلگرماز نشانه یتحقق برخ

 :نی دروغ انی]ظهور و رشد[ مدع  کاذب یاز ادعاها  یریشگیپ   ✓

 .شودیم نیدروغ انیها باعث شناخت مدعنشانه نیدانستن ا

 ظهور: یبرا یسازنهیزم  ✓

  ک یظهور امام زمان را نزد  دیخواهیاست که اگر م  نیا نی از نکات مطرح در بحث اربع یکی مثالً

دن  السالملیهع   ن یامام حس  د،یکن به  به  چرا  دیبشناسان  ایرا  مکه  در  از ظهور  زمان پس  امام  که 

دن   «العالم َاهل  ای»با عنوان    زنندیم  ه یکعبه تک  یخانه م  را  ایمردم  و پنج جمله    کنندیخطاب 

 یاست. وقتالسالم  هیعل  نیدر مورد امام حس  آن  یکه چهار جمله  ندیگویم  ایخطاب به مردم دن

پس   شناسندیرا م  نیامام حس  ایمردم دن  نکه یا  یعنی  هستم  نیمن پسر همان حس  ندیگویم

نشانه  م  ییهایسازنهیزم   ها،دانستن  به وجود  ا   آوردیرا  و    دیبا  هایسازنهیزم  نیاما  قالب  در 

آن را انجام    دیو نبا  خوردیبه درد نم  کند  ی را نف   نیاگر اصل د  ی عنی  بگنجد  ن ید  یاصل  یهندسه

 داد. 
 

 :نید  اصل اهمیت فهم

 امام   شودیحداقل موجب م   یعنی   فعال باشد  یانتظار ما انتظار  شودی ظهور باعث م  یهانشانه  •

 به ظهور مانیا تِیتقو

 نیدروغ انی]ظهور و رشد[ مدعکاذب  یاز ادعاها یریشگیپ

 ظهور یبرا یسازنهیزم

 هانشانه انیهدف از ب
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  ل یدال  نیتریاز اصل  یکی  ندیگویمگر نم  به عنوان مثال  شناسانده شود  ایزمان به مردم دن

 شان یا  یبرسند که وقت  یبه قدرت  دیبا  انیع یپس ش  ترس از کشته شدن امام زمان است  بت، یغ

ا   ییظهور کردند، توانا   ،حکومت است  لی مستلزم تشک  نیا  فراهم باشد  شانیدفاع از جان 

مسلح و مجهز    شانیدشمنان ا  رایاست ز  ینظام  زاتیتجه  و  موشک  ،مستلزم داشتن سالح

 ز یچهر  ایها  نشانه  نیمنتها ا  شودی ها مموارد مربوط به همان بحث نشانه  نیهستند. امثال ا

  م یرا بشناس  نیاصل د  دیپس ما با  داشته باشد  یخوانمه  نیو متن د  یبا قالب اصل  دیبا  یگرید

. نشانه شودیما م  یموجب گمراه  ت یظهور و مهدو  ی نهیدر زم   تیفعال  در غیر این صورت

فهم   ن،یپس اصل، متن دبرو آنجا.    دیگویو م  دهدیو آدرس م   یبه ما نشان  یعنی  ینشان  یعنی

  امبریپ  ستاد،یا  نیمن ؤرالمیام  یکه جلو   امبریاز زنان پ  یکیدر مورد    است.  نید  یو هندسه  نید

نشانه هم   کی   امبریبود اما پ  نیاصل د  ستاد،یایم  یعل   یجلو   دینبا  نکهیا  نشانه گذاشته بود

ور  بر تو پارس کردند و به سمتت حمله  ییهاو سگ  ید یرس  گذاشته بود که اگر در فالن منطقه

که   یتمام افراد  یبرا  دیبا  ها الزاماًسگ  نیا  ای. آیناحق هست  جاهمسر من بدان آن  یشدند، ا

 یجد  ازین   شانیو بر حق بودن ا  نیمنؤرالمیشناخت ام  ایآ  ،ریخ  کردند؟یپارس م  آنجا بودند

 .ریها داشت؟ خبه پارس آن سگ

 اند ها شاخ و برگاست و نشانه  نیپس اصل، متن د

 .تندها مکمل هساست، نشانه نیاصالت با اصل د

  ت یمثالً حقان  خاص  طیها در شرااما نشانه  ندیآیبه کار م  طیشرا  یو در همه  شهیاصول هم •

هم   نجایبود و جالب است که ا  دهیبه آن نرس  ریمثل زه  یاز اصول بود اما فرد  نیامام حس

 . دهدیو او را نجات م شودیمکمل م ،نشانه کی

را   • نشانه  ریتفستوان  نمیاصول  اما  کرد  منادرست  را  مثال  شودیها  عنوان  د  به    ن یاصل 

 ها کمک کرد. به مسلمان  دیبا دیگویم

همان اندازه   به  ها.کنند، تقدم با اصول است نه نشانه  داپی  تعارض  هم  با  هانشانه  و  اصول  اگر •

 ،یانیما سف   داندی. او هم مشناسدیآنها را م  زین  دشمن  م،یشناسیظهور را م  یهاکه ما نشانه 

س  یمانی  دیس جامیدار  یخراسان  دیو  را  بگذار  ی . خودتان  کار  دیآنها  ا   یچرا  و    نینکنند 

 :رسندی( به سه هدف منیدروغ یهاکار )ساخت نشانه نیآنها با ا ها را نسازندنشانه 

 .اندازندیرا به اشتباه م ما .1

 .دهندیخود را موجه جلوه م .2
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 .شودیچوپان دروغگو م داستان، داستانِ ؛کنندی مردم را دلسرد م .3

و    یآن را همزمان با اعتقادات ما بروزرسان  سازدی م  دیجد  یابار دشمن فرقه است که هر  جالب

 .کندیآن را رفع م راداتیها و اباگ
 

 سخن پایانی: 
 ن یتری. اصلدی گناه نکن  دیگوی ما م  یِنداری. دمیابیرا در  نیاست که اصل د  نیما ا  یوظیفه  پس

در تضاد باشد،   نیکه با ا  یزیچمنتظران است. هر  فیکه در مورد ظهور وجود دارد، وظا   یزیچ

گناه نکردن   ،ماده نگه داشتن خودش و جامعه استآ  ،منتظر  کی  یوظیفهشود.  کنار گذاشته    دیبا

 کردن با امام زمان است. دایپ  ی ارتباط قلب ،ستا

 پوررائفی استاد یسخنران

 ظهورهای نشانهضوع: مو

 تهران 96، اردیبهشت حیای مهدویاسخنرانی خالصه و چکیده 
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