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 منجی در هالیوود 

 

 :مقدمه
اما واقع  شده  هفتم شناختهر  عنوان هن  مردم جهان، به  انیم  در  نمایس آن است که   ت یاست؛ 

 ی ژگیکه سحرکردن و  یدر صورت  کند؛یسِحرگونه است و آدم را سحر م  نمایس  یاز رفتارها  یبرخ

که    م یمردم هست  نیب  در  دیجد  یماریب  کیوجود دارد، ما شاهد    نمایامروزه هرجا س .ستیهنر ن

  کنند؛ یم  یها همزادپندارلمیموجود در ف  یاز مردم با کاراکترها  یاریاست. بس  قبال وجود نداشته

کردن  هیگر  یعن یمسأله    نی. اکندیم   هیو مخاطب گر  نندهیب  رد،یمیم  لمیدر ف   یکاراکتر  یمثال وقت

شخص  ی برا بس  یتیمردن  ندارد،  وجود  برخنیا  است.  بیعج  اریکه  برا  یکه  ما  ها الیسر   یاز 

 . میاکرده دایپ یدلبستگ یمجاز یایاست که ما نسبت به دن یمعن نی ا به زین میشویدلتنگ م

 دارد: وجود نمایدر مورد س  هینظر  امروزه دو

 یدر راستا  میتوانینمهاست، ما هرگز  یمتعلق به غرب  ذاتاً  نما یکه س  ییمعتقدند از آنجا  یرخب ( 1

 .ستین نید یمعرف  وم یدم و میاهداف خود از آن استفاده کن

 .از آن استفاده کرد  یبه هر نحو توانیابزار است که م کی نمایهم معتقدند که س یبرخ ( 2

ا  یها جاه ینظر  نی ا  یدو  رنکته: اگرچه ه اما اشاره قرآن به   مانیحضرت سل  نکهیبحث دارند، 

 استفاده کرد. یریتصو  یاز هنرها  توانیمعناست که م نیبه ا ساختهیتمثال م

 ،یاز هر کار خبر شتریب تواندی م لمیف ک ی یگاه

 و امثال آن اثرگذار باشد. والیفست کی  ای یپژوهش
 

 : وودی هال یمعرف 
س  ،وودیهال تول  لمیف  دیتول  یینمایبنگاه  صه  دیو  مارل  یجهان  سمیونیتفکر  در نیاست.    براندو 

   هود ی  ،قرآن.  شودی ها اداره مهاست و توسط آن ی هودیمتعلق به    وود یاست: هال  گفته  یامصاحبه

 ( 46نساء/ )« یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ». داندیکلمات م فی را استاد تحر

 کلمه به  نی ا یمعنا ،الف و الم کردن چوب درخت راش است؛ اما با کم یبه معنا وودیهال کلمه
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از   نمایامروزه س.  است  یحضرت موس  یکه همان عصا  ی . چوب مقدسکندیم  رییچوب مقدس تغ

ابزار  یسرگرم به  ب  شده  ل یتبد  ،تفکر  یالقا   یبرا   یصرف،  تخر  یاگونهه است.  حادثه    ب ی که 

 دهیکش ریبه تصو یآخرالزمان لمیف 11سپتامبر، در  11 خی از وقوع آن در تار ش یدوقلو، پ یهابرج

امام زمان    هیبا قدرت وارد حوزه آخرالزمان شده و عل   وود،یهال  زیسپتامبر ن  11بعد از    شده بود.

 .سازدیم لمیف اهلل تعالی فرجه الشریف( ل)عج
 

 : وودیدر هال ی آخرالزمان  یهالمیف  ی بنددسته
 میبه چند دسته تقس توانیرا م کندیم میخود ترس یها لمیدر ف وودیکه هال  یآخرالزمان یفضا

 :کرد

 

 

 

 

 

 

 :کی آخرالزمان تکنولوژ ✓

 3و  2،1ناتوریمانند: ترم   . کندیم  امی او ق  هیساخته دست بشر، عل  یتکنولوژ  ،هالمیدسته ف  نیدر ا

 ن ی . در اکنندیم  ام یها قانسان   هیو عل  میبه انسان، خودشان را ترم  ازین  ها بدونبات که در آن ر

ها را بات ر  تواندیخاص است که م  یهاییبا توانا  یغرب  لیشما  و  با شکل  یکودک  ،یمنج  ،لمیف

 شکست دهد. 

 :یعیخرالزمان طبآ ✓

زلزله، گسل، آتشفشان،   ل،یمانند س یعیسبب اتفاقات طب به ایدن  انیها، پالم یدسته از ف نی در ا

شکلمورچه   یحمله و...  ا  یلم یف  «2012»  لمیف.  ردیگیم  ها  منج  نیاز  که  است  آن    ینوع  در 

آب   یایدن ،( 1983(، هارماجدون )1977آرماگدون ) یهالم یف. نام نوح استه  ب یپسربچه کوچک

 دسته هستند.   نیاز ا  گرید ییها(، شمارش معکوس به سمت آرماگدون و... نمونه 1995)

 :ینیآخرالزمان د ✓

کتب    در  شهی ر  یعنیدارند؛    یحیمس_یهودی  ییمبنا  وود،یهال  ی نید  یِآخرالزمان  یهالمیعمده ف

 وحنایمکاشفات   د،یعهدجد  یهاکتاب  انیم  دارند. و از  دی)تورات( و عهدجد  قیمقدس عهدعت

وودیدر هال یآخرالزمان یهالمیف  

کیآخرالزمان تکنولوژ یعیآخرالزمان طب   

ینیآخرالزمان د یلیآخرالزمان تخ   

یاآخرالزمان اسطوره آخرالزمان مستند  
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ب  مورد ف  است.  قرار گرفته  یشتریتوجه  اارباب حلقه  لمیدر  م  ن یها که در   رد،یگیدسته قرار 

در    شهیو ر  ینید   ءها، تماما منشا ها و مکانمقدس است و نام کتاب  یهاهیآ  نا یها عالوگیعموم د

با اذان    ،لمیدارد تا آنجا که شروع ف  ینید  ءمنشا  زین  ری گجن   یهالم یف  یسر  دارد.مقدس  کتاب

از   .کندیم  حمله  کایو به آمر   شودیدر عراق آزاد م  نوای ن  یاز منطقه   طانیش  ،لمیف نیاست. در ا 

 را نام برد.  زیو روز رستاخ 2 روزگار، اُمگا انیطالع نحس، پا توانیدسته م  نیا یهالمیف

 : یلیخرالزمان تخآ ✓

ا نابودلمیف  نیدر  و... هستند.هشت  ناسور،یدا  ال،یمانند گودز  یالیخ  یوالهایه  ،ی ها، عامل   پا 

  گانه، یب  یمثل چهارگانه  ییهالمیلقب گرفت و ف  والهایه  یدهه   وود،یدر هال  یالدیم  80ی  دهه 

ا  یشکارچ  یو دوگانه  کیپارک ژوراس  یگانهسه  90  یدر دهه  است.  دهه ساخته شده  نیدر 

مسلمان بود.   یهاستیها ترورشدند که منظور از آن  ل یآرام به انسان تبدآرام   والهایه  یالدیم

 ...و کییادوارد زو یحکومت نظام ،یواقع یهادروغ   ،یعمل میمانند مجموعه دلتافورس، تصم

در   «اهلل  یُوَل  اًیشهَدُ اَنَّ عَلاَ»وجود دارد؛ مانند    زین  یعی ش  یهاگذاره   وودیهال  دیجد  یهالمیدر ف

 ها.ستیسردسته ترور یبرا ینام عل اینماز و 

 :یاآخرالزمان اسطوره  ✓

ا ها حمله به انسان  ،کهن  یهاو از دل اسطوره  خیاز اعماق تار  یها، موجوداتلمیدسته ف  نیدر 

ها، ، ارباب حلقه 3و    2،  1  ییایمانند موم  ییهالمی. فدهدیم  ها را شکستآن  ،یکه منج  کنندیم

 اند. جمله  آن از و... اینارن

 :آخرالزمان مستند ✓

مستند،   یهانوع برنامه  نیدر ا  . شدت گرفت  2007تا    2005  یهاها از ساللمینوع ف  ن یساخت ا

  2012درمورد سال    ی. ازجمله مستنددهندیم  یعلم  یآخرالزمان وجهه  انیبه جر  یکارشناسان

  یظاهر علمبه  یرا از جنبه  ایدن  انیپا  یداستان ساختگ  خ،ینجوم و تار  ،یکه کارشناسان مذهب

 .کردند یبررس
 

 :یآخرالزمان یها لمینکات مشترک در ف
 شود: یم ده ید ،رینکات مشترک ز وود،یهال یِآخرالزمان یهالمیدر تمام ف

 .غرب وجود دارد دیتهد یبرا یعامل شهیهم •

 .هستند ریخ یجبهه شهیها همییکای ند و آمرسرآمد  ییکای مردم و تمدن آمر •

 .هستند دگریتهد  ،ییکایآمرریغ یهاتمدن  •
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 .شودیها باعث نجات جهان می یکایو آمر هایغرب تیدرا شهیهم •

 .و بخصوص مسلمانان هستند ییکایآمرریغ ،هایبد ءمنشا •

 .کشاندیمردم را سمت ارض موعود م ،یغالبا منج   •

 اتفاق   کای آمر  یها و خطرات برایغالبا سخت  یعنی  کاست؛یعمدتا آمر  ،مکان وقوع آخرالزمان •

 .افتدیم

شرقلم یف  نیا  در • بر  منجیها  و  دیتاک  ینبودن  ضدمنج  شده  شرق   یدرعوض    ی معرف  یرا 

 .کنندیم

 .کنندیم یسازت یالمقدس ذهنت یب بیتخر  یبرا •

  ی معرف  عیوقا  یانسان را موثر اصل  و غالباً  ستیاز خدا ن  یاثر   چیه  ،یوودیهال  یهالمیدر ف •

 .کنندیم
 

 : یر ی گ جهی نت

 ها از امر ظهور خبر دارند.است که آن  نیاز ا ی حاک ،دشمنان  یهات یفعال 

 دیبا ،شروع  یو برا م؛یامام زمان را شروع کن یوکار برا مییایبه خودمان ب د یبا ان یعیما ش 

 .میکن  یخودساز

ما    ،ظهور   ی شرط اصل  یعنی  زند؛ی که ظهور را رقم م  م یباش  ینسل  آن   میتوانی ما م  خود 

 .میهست

 رائفی پور استاد سخنرانی

 وودیدر هال یمنجضوع: مو

 مشهد مقدس ،91 ، شهریوراستاد رائفی پور سخنرانی خالصه و چکیده مطالب

 Mahdiaran@   تهیه شده در واحد مهدویت موسسه مصاف، مهدیاران
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