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 ساز ظهور نه ی زم   ، تحوالت آخرالزمان 

  

 :مقدمه

کرده   دایپ  یآخرالزمان  یاوضاع  ریاخ  یهاوجود ندارد که تحوالت منطقه در سال   یدیترد  چیه

را به مطالعه و   یاریافراد بس  ،انیاد  یهاییشگویاست. سرعت تحقق اتفاقات منطقه بر اساس پ

مسئله در کشور ما در    نیو مصمم کرده است. هرچند متاسفانه ا  بیترغ  نهیزم  نیدر ا  قی تحق 

ا  یامسئله  ، غرب  یعنی  ؛بود   نش واک  کیحد   تنها  جادی را  و  برآمد   ، کرد  پاسخ  دنبال  به    م ی ما 

 .( میکننده و طراح مسئله نبود)شروع
 

 :غرب و آخرالزمان

ها )از لمیبلکه ف  ،ینه تنها آخرالزمان  ؛شد  یآخرالزمان  ،غرب  یینمایس  اتیادب  ،به بعد  2000از سال

 ی آشکارا امام زمان و منج  یعنیکردند.    دایپ  تیمهدو  یرنگ و بو  ،به بعد( به وضوح  خیتار  نیا

  جیترو  یها در پغرب که سال   ینمایکه س  نجاستیا  ،نکته قابل تامل.  اندمسلمانان را هدف گرفته

در    یطور گسترده به بحث آخرالزمان که بحثهداده و ب  استیس  رییتغ  کبارهیبه    ؛بود  ینیدیب

با کمک رسانه ها که سال ستیونی صه  است، ورود کرده است.  نیحوزه د بر    ،ییکایآمر  ی هاها 

 ،به بعد  2000از سال  در اشاعه آن داشتند،    یو سع  دندیکوب ی( مینیدیب  ی)نوع  سمین یداروطبل  

و مستند کردند که   پیاقدام به ساخت کل  یو حت  کردند  سمینی شروع به نقد، حمله و رد دارو

 از آن جمله است.  «اخراج شده »مستند 
 

 :ستیونیآخرالزمان در نگاه صه

 خراب شود و معبد  دیبا مسجداالقصیکه است  نگونهیها از آخرالزمان استیونی صه ریتصو
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بهمانیسل عال  یجا  ،  تا  شود  ساخته  کند  نیتریآن  آنجا حکومت  در  آنها  امقام  اما  اتفاق   نی. 

تا    ردیگیرا م  ایدن  ،اتفاقات، آشوب و هرج و مرج  نیاز ا  شی دارد؛ آنها معتقدند که پ  یمقدمات

شوند.    ستیونی آماده ظهور آن حاکم صه  ،هاآشوب  نیخالص شدن از دست ا  یامردم جهان بر

 ی خودشان را ناج  ،تا پس از کنترل کردن اوضاع  ؛کنندیم  جادی را ا  یبزرگ  ینظمیابتدا ب  یعنی

 :مرحله دارد  4و  ندیگوی م سازد،یم ینظمیکه ب یاشهیاند ایاُرگان  ،روند  نیبه ا کنند. یمعرف

 ی نظمیوارد کردن عامل ب .1

 ی نظمیبسط عامل ب .2

 ینظمیعامل ب  تیتثب .3

 دیآوردن نظم جد .4

اعتقاد  ستیون یصه پها  سال  هفت  که  جهان  شیدارند  حکومت  آشوبیاز  فرا    ایدن  ،شان،  را 

دادند، توسط مردم   لی حکومت تشک  یاند، تا وقتآشوب  نیا  جادی ا  یدر پ  ن یهم  یبرا  ؛ردیگیم

آشوب    نیساخت ا  یبرا  یآنها از هر روش  شوند.  رفتهی پذ  یجهان و در ذهن آنها به عنوان ناج

آنها بود. در   یآنها از جمله کارها  زی داعش و تجه  یستیگروه ترور  جادیمثال ا.  کنندی استفاده م

بود  ریدرگ  ،هاذهن  کهیحال به  ستیونی صه   ؛داعش  ز  مسجداالقصیها  و  کرده  را    ریحمله  آن 

به سادگ  کردند  بیتخر انفجا  یتا در زمان مناسب، مسجد  اثر  کارها   ، یساختگ  یربر   ی مانند 

 فراهم شود.  مانیو مقدمات ساخت معبد سل زدیداعش فروبر
 

 :اسالم  یمنج بیها و تخرست یونیصه

  نی، او مستند  لمیاز جمله ساخت ف  ی اگسترده رسانه  تی فعالاز    ر یاخ  یهادر سال  هاستیون یصه

هستند.   یآخرالزمان  یهاعامل آشوب  ،را در ذهن مخاطبانشان جا انداختند که مسلمانان  دهیا

را به مردم    یمهد  هاستیونیست که صهیحال  در  نیموعود هستند. ا  یمنتظر مهد  ،چراکه آنها

  ،انیعینسبت به امام دوازدهم ش  ،ایتا نگاه مردم دن  ؛اندکرده   یمعرف  حیو ضد مس  الجهان، دج

 از ظهور دجال   یرینگاه، هدف از حمله به عراق را جلوگ  نیا  لیتکم  ریدر مس  باشد.  یمنف   ینگاه

 ی برخ  یجعل  ثیبه احاد  نهیزم  نی، عنوان کردند و در اشودی م  یادیز  یزیکه باعث قتل و خونر
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  اهیرنگ س  ل یدل. اکنون  شوندیاست، متوسل م  نهیابوثمکذاب بنام    یآنها از فرد  شتر یکتب که ب 

( مشخص دنی کش  ب یو به صل  دنیمقابله آنها با مخالفانشان )سر بر   یهاداعش و روش  یهاچمپر

نقشه   ءکه جز  یافغانستان  خوانند؛یاز القاعده افغانستان م   یاآنها داعش را شاخه  رایز  شود؛یم

قد ا است   میخراسان  به  تحر  نی.  با  جمله    اهیس  یهاچمپر  ثیاحاد  فیصورت  از  که  خراسان 

 یمعرف  یسازان ظهور مهدنهیها را منتظران و زمیداعش  ؛ ستموعود ا  یظهور مهد  یهانشانه 

  یهاروش ،تیح یو کتب مس خیدر تار دنیکش بیو به صل دنیسر بر ؛دیبدان ستیبد ن .کنندیم

برخالف تصور عموم،    .شودی دجال خوانده م  ،یان عربب که در ز  ؛( استستیکرای)آنت  حیمس  ضد

ظهور او اعتقاد راسخ دارند. آنها از بازگشت امام دوازدهم صحبت دشمنان ما به امام زمان و  

برگردد. آنها به  خواهدیما رفته و حاال م نیاو قبال بوده، از ب یعنی چه؟! یعنیبازگشت . کنندیم

  ی اهجمه  ، لیدل  ن یبه هم  ستند؛یاو با  ی پا  ،انیعیش  دیبا  یظهور مهد  ی که برا  انددهیباور رس  نیا

اند. آنها گرفته  شی را در پ  رانیا  انی عیش  الخصوصعلی  ،جهان   انیع یش  هیجانبه علگسترده و همه

  یهاو دروغ  یآلوده مجاز  یمستهجن و فضا  یهاال یرا با ساخت سر  عهیش  دیباباورند که    نیبر ا

نخواهد    یسرباز  ،یمهد  ؛ کنند  زشی ر  انیع یش  یکنند. وقت  ریدرگ  ،یفارس  یاکن پرخبر   یهاشبکه

»نادانان و فرمودند:    یامام زمان به محمد بن حالل کرخ  ظهور نخواهد کرد.  ،جهی در نت  ؛داشت

د  رپَکه    یو کسان  عهیخردان شکم از  بال پشه  برتر و محکم  ینداریو  آزار  آنان  را  ما  تر است، 

 (9 ، ح267 ، ص 25 ؛ بحاراالنوار، ج289 ، ص2 احتجاج، ج) .«دهندیم

ظهور را فراهم    طیآماده باشند و شرا  ،انیعیکه ش  کندیظهور م  یامام زمان هنگام  دیفراموش نکن 

برا لهو  انیعیش  ،دشمنان  نیهم  یکنند؛  به  کرده   و  را  و جالعب مشغول  که    یاند  است  تاسف 

امام زمان را در    یقوم  یهایژگیو  ،خداوند در قرآن  .هم غافل هستند  انیع یاز ش  یاریبس که 

مِنْکُمْ عَنْ    فرموده است:  انیب  اینگونه   کنند،یم  یاریآخرالزمان   یَرْتَدَُّ  مَنْ  الَُّذِینَ آمَنُوا  أَیُُّهَا  »یَا 

الْکَافِرِ الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَُّةٍ عَلَى  بَِقوْمٍ یُحِبُُّهُمْ وَیُحِبُُّونَهُ أَذِلَُّةٍ عَلَى  ینَ یُجَاهِدُونَ  دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَُّهُ 

ى کسانى  ا؛ »«فِی سَبِیلِ اللَُّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَُّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَُّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

آورد  به زودى خدا گروهى ]دیگر[ را مى  ؛هرکس از شما از دین خود برگردد  ؛ایدکه ایمان آورده

[ با مؤمنان، فروتن ]و[ بر کافران  دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند. ]اینانکه آنان را دوست مى
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 ؛ ترسند. این فضل خداستکنند و از سرزنش هیچ مالمتگرى نمىسرفرازند. در راه خدا جهاد مى 

 ( 54مائده/ )  «دهد و خدا گشایشگر داناست.آن را به هر که بخواهد مى

 تر از آن است.یجدا از قتال و فراتر و عموم  یامر ،جهاد

 .ردیگی که قتال را هم دربرم ؛خدا کار کردن و خسته نشدن یبرای عنیجهاد 

اشاره کردند و    یفارس   مانبه حضرت سل  هیآ  نیبعد از نزول ا  ،امبریآمده است که پ  ریدر تفاس

گرچه هم دارد.    ینگران  یجا  ،ازیامت  ن یالبته ا  هستند.  انیرانیا  یعنیقوم سلمان    ،مردم  نیا  :گفتند

. آنچه که در مورد  امضاء نداده است  دیاست، اما خدا به ما چک سف   انیرانی در مورد ا  هیظاهر آ

خود عمل نکنند،    فیاگر به وظا  ؛بدانند   دیامام زمان با  اران یاست که    نیدارد ا  تیاهم  هیآ  نیا

که شامل   یازیآگاه باشند، امت  دیبا  انیعیش  نیرابناب.  کندیآنها م  نیرا جانش  گرید  یخدا قوم

و مواظبت در    تیلزوم رعا  ،هشدار  نیا  ماندگار است.  ، فهی تنها با انجام وظ   ؛حالشان شده است

  ت یوال  هیآ  ،یبعد   هیجالب است آ  .کنندیم  یادآوریرا به ما    یزندگ  حیو نحوه صح  یدارنیمورد د

الَُّذِینَ یُِقیمُونَ الصَُّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَُّکَاةَ   است:  نیرالمومنیام »إِنَُّمَا وَلِیُُّکُمُ اللَُّهُ وَرَسُولُهُ وَالَُّذِینَ آمَنُوا 

  آنها اند؛ همآورده  مانیاو و آنها که ا امبریشما، تنها خداست و پ  یست و ولپرسر؛ »وَهُمْ رَاکِعُونَ«

 (55مائده/ ) «.دهندیو در حال رکوع، زکات م دارند،یکه نماز را برپا م

به زکات و انفاق مال   هیآ  نکهیدارند. ا  مانیا  علی بن ابیطالب  تیبه وال  دهیآن قوم برگز  یعنی

در    ز ین  نیامام حس.  رساندیو منتظران را م  انیعیپاک بودن اموال ش  تیاشاره دارد، لزوم و اهم

 .دیفهمیشده است که حق را نم پُرشما از حرام  یهاروز عاشورا به سپاه دشمن فرمودند: شکم

و    نیشور و شکوه اربع پُر  ی حجت بر ما تمام شده است. برگزار  ، امروز براساس حوادث منطقه

در مس  یونی لیم  تیحضور جمع است.    ،نیاربع  ریزائران  به خو  ،نیاربعنشانه  و    شتنیبازگشت 

 . است یهجر 6۱امام سال  یخواهیاریبه   انیعیش کیلب

 م؟یشنویخود را م امام زمان  یصدا ،امروز ایاما آ

از    یکی  ،ثیدر احاد  رایند جانش را حفظ کنند، ز ن بتوا  انیعیکه ش  کندیظهور م یروز  ،امام زمان

 ن یا  عهیش  یاول بتواند جان خودش را حفظ کند. زمان  دیبا  عهی. شالقتل است  خافی  ،بت یغ  لیدال

 احق و باطل[ مردم ر  ختنیها با چند خبر ]در هم آمنخورد. امروز ماهواره  یامکان را دارد که باز 
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برنامه   ،. در واقعکنندیو آنها را دچار تفرقه م  نیبدب  ،ینسبت به مسائل کالن کشور و نظام اسالم

در    یدرست است که زندگ  ببرند.  نی خود را از ب  ،خودشان  ان،یعیاست که مسلمانان و ش  ن یآنها ا

  ن ینقش خودمان در ا  دیبزرگ است. با  زیآن ن  زه یاما جا  ؛سخت است  ،طیشرا  نیدوره و با ا  نیا

 ؟ امام زمان  اوریو    روزیپ  ای  میبازنده باش  میخواه ی که م  م یریبگ  میتصم  دی. بام یکن  دایرا پ   تیوضع

 ز ین  یاجتماع  رهی. در سمانع ظهور است  ،گناهان ما  رای؛ ز ما ترک گناه است  فهی وظ   نیاول   ،امروز

بگ  گریکدیدست    دیبا راهنما  گر یکدیو    میر یرا  به حق  بِالْحَقُِّ)  میکن  ییرا  صدا(  وَتَوَاصَوْا    ی و 

 . میامام زمانمان را بشنو یخواهیاری

 ،امام زمان انیعیخانه و شعهیخدمت به ش تیبا ن دیبا ؛میکه هست یدر هر کسوت

 .شودیما عبادت م یزندگ هیثان هیصورت ثان نی. در امیکن تیفعال کار و

 پورتدریس استاد رائفی

 ساز ظهورنهیزم ،تحوالت آخرالزمانضوع: مو

 رند کرمانز ،93آذر  پور،یاستاد رائف سخنرانی خالصه و چکیده

 Mahdiaran@تهیه شده در واحد مهدویت موسسه مصاف، مهدیاران   

http://t.me/Mahdiaran

