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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اگست ٠٧
 

 ! است در حال گشت و گذار در آسمان» بشقاب پرنده«امام زمان با 
ادعای کاذب و دروغين  د شده و بهيكأشدت ت آن به ت بهاز مسايلی است كه در اسالم نسب» مھدی موعود«قصه ظھور 

ای  ن واقعهيابند كه چنيطره ين گردند و بر آن سيان وعده داده است كه فرمانروای زممؤمن روحانيون، خداوند متعال به

 سؤالزير عالمت شدت  خداوندی که خود به. فتاده و بعد از اين نيز اتفاق نخواھد افتاديخ تاكنون اتفاق نيدر تمام طول تار

  !چرا که واقعيت ندارد. است

ن يرا ايز. اند شدت مخالفت كرده  محدوده زمانی برای مھدی بهتعيينا يكردن زمان ظھور  ات، مشخصياری از روايبس

عبارت ديگر، بسياری از مبلغان امام زمان خودشان  به. داند است و كسی آن را نمی» الھی«موضوع در زمره اسرار 

اما طرح مداوم قصه ظھور امام زمان برای روحانيون، . معنی است باره پوچ و بی ند که ادعايشان در ايندان نيز می

 !چندان ھم خشک و خالی نبوده و بسيار ھم آب و نان دار است

اين اختالف وجود دارد که آيا نھی ائمه از ذکر نام مخصوص امام » شناسی صصين امام زمانخمت«ويژه  بين آخوندھا، به

دوران غيبت صغری بوده يا اين که حرمت ذکر نام آن حضرت تا ھنگام  مان يک اقدام سياسی مقطعی و مربوط بهز

از جمله القاب آن حضرت؛ حجت، قائم، خلف . »ظھور و قيامش باقی است؟ در ميان علمای شيعه مورد اختالف است

بنابراين، حتی نام امام زمان نيز مانند غيبت  .ھا مھدی است صالح، صاحب الزمان، بقية هللا است و مشھورترين آن

عبارت ديگر، چنين موجودی واقعيت داشته يا نه، مورد مناقشه و بحث اصلی  به. خودش پر از رمز و راز آخوندی است

 که با ھيچ عقل و ئیادعاھا. نيست، بلکه بحث بر سر اين داستان ساختگی، يعنی غيبت صدھا ساله او و ظھورش است

  .آيد می جور در نمیمنطق و عل

***  

نقل از روحانی  به) ١( جوالی ٢٩سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، روز جمعه  وابسته به» فارس«خبرگزاری 

اعتقاد آنان در غيبت  نوشت که مھدی منتظر امام دوازده شيعيان که به» ناصر مکارم شيرازی«سرشناس شيعه ايرانی 

  .کند چون بشقاب پرنده در آسمان پرواز می ی ھمبرد با وسيله مدرن سر می کبری به

شايد «که » يک وسيله مافوق مدرن«امام دوازدھم بر : ساکن قم، در بخشی از پاسخ خود گفت» مرجع تقليد«اين 

 .»شکافد العاده خود می دل آسمان را با نيروی فوق«شود و  سوار می» ھا داشته باشد پرنده  با بشقابئیھا شباھت
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که  ، امام پنجم شيعيان مبنی بر اين»باقر«در تفسيری از يک روايت منتسب به » مکارم«يت تقاطع، نوشته سا به

مسلما منظور، اين ابر معمولی نيست؛ «: کند، گفته ھا حرکت می در آسمان» ابر«مانند » وسيله سرکش«با يک » مھدی«

ھا در جو نزديک زمين در حرکتند و با  کرد؛ آن ئیھا سفر فضا ای نيستند که بتوان با آن زيرا ابرھای معمولی وسيله

السيری است که در  العاده سريع وسيله فوق توانند از آن باالتر بروند؛ بلکه اشاره به زمين فاصله ناچيزی دارند و نمی

چون صاعقه و برق  رسد، غرشی ھمانند رعد، و قدرت و شدتی ھم نظر می ای فشرده از ابر به صورت توده آسمان به

ھر  تواند به رود و می پيش می چنان به شکافد و ھم العاده خود می ھنگام حرکت، دل آسمان را با نيروی فوق د و بهدار

 .»ای از آسمان حرکت کند نقطه

يک وسيله مافوق مدرن است که شبيه آن را در وسايل کنونی «: کند اضافه می» مرجع تقليد«گزارش تقاطع، اين  بنا به

ھا   از آن بر سر زبانئیھا  که امروز داستانئیآور فضا ھای پرنده و وسايل سريع و سرسام ان بشقابنداريم؛ تنھا در مي

پرنده ھم  دانيم تا چه حد جنبه واقعی و عملی دارد، شايد شباھت داشته باشد؛ ولی به ھر صورت بشقاب است و نمی

 .»نيست

در عصر قيام مھدی «: امام ششم شيعيان نوشته است، »صادق«چنين در تفسير خود از روايتی ديگر منسوب به  وی ھم

آيد که شايد تصور آن ھم امروز برای ما مشکل باشد؛  وجود می يک سيستم نيرومند و مجھز برای انتقال تصويرھا به

ھا مانع از رؤيت موجودات روی  منزله کف دست خواھد بود؛ نه موانع مرتفع و نه گودی زمين چنان که تمام جھان به آن

بديھی است بدون يک چنين سلطه اطالعاتی بر تمام کوه زمين، حکومت واحد جھانی و صلح و امنيت . ين نخواھد شدزم

پذير نخواھد بود و خداوند اين وسيله را در اختيار او و تشکيالت  جانبه و سريع و جدی امکان گونه ھمه و عدالت، به

 .»دھد حکومتش قرار می

، امام پنجم »باقر«گفته  در حالی که به. تر شده است ا گذر زمان تکامل پيدا کرده و مدرناين ترتيب، امام زمان ھم ب به

اکنون با بشقاب پرنده مدرن و در » کند ھا حرکت می در آسمان» ابر«مانند » وسيله سرکش«با يک » مھدی«شيعيان، 

 !حال فضانوردی، کره زمين را تحت کنترل خود دارد؟

چنين اين دنيا و آن دنيا، فوق تخصص  ھا، درياھا و ھم ھمه علوم و فنون کره زمين، آسمان ر ھای ما، د هللا واقعا آيت

توانند از روی  نشنيان می ويژه ھاليوود  که توسط سينماگران بهئیسناريوھا. ای ھستند ھای خبره واقعا سناريونويس. دارند

کند و  ھری با دامبلدور صحبت می( .تر نويسان را ببندندچنانی بسازند که دست ھاری پا ھای تخيلی آن اين سناريوھا، فيلم

 مدرسه جادوگری اتفاق افتاده از ئیگو  که توسط پروفسور تريالنی، استاد پيشئیگو پيش. فھمد  را میئیگو محتوای پيش

شه که سه  یاز کسانی زاده م... تونه لرد سياه رو شکست بده رسه که قدرتمنده و می کسی از راه می«: اين قرار است که

و لرد سياه با نشونی اونو حريف ... آد دنيا می ميره به می) ژوئيه( بار در برابرش ايستادگی کردن و وقتی ھفتمين ماه

دست ديگری کشته بشه  و يکی از اونا بايد به... ست بھره کنه، اما اون قدرتی داره که لرد سياه ازش بی خودش معرفی می

 بزرگ کنار بيايد که مسألهرود تا در آرامش با اين  خانه می ھری به. »ديگری زنده بمونهره تا  چون يکی شون بايد بمی

ھای ما نيز  خانه بنابراين، طلبه) .ترين جادوگر سياه ھزاره اخير را از بين ببرد خود اوست تواند بزرگ تنھا کسی که می

ھای ما،  هللا قدرت تخيل آيت.  گرفته است يادئیگو جا، جادوگری و پيش ست که ھری در آن ھمانند مدرسه جادوگری

دانند  می... را عامل وقوع زلزله، فقر و» بدحجاب«ھا زنان  ھنگامی که امام جمعه. العاده باال و غيرقابل تصور است فوق

 سوار با شان کنند چرا امام زمان ، امپرياليسم و صھيونيسم معرفی می...ھا را پياده نظام دشمنان اسالم و امام زمان و و آن

ھا  شک و ترديد پيدا کنند؟ مگر آن» مراجع تقليد«ھا و ادعاھای  گفته چرا بايد جامعه نسبت به! بشقاب پرنده مدرن نکنند؟

ھا خبر ندارد، نيستند؟  کس غير از آن نه تنھا اين دنيا، بلکه آن دنيا، يعنی دنيای پس از مرگ ھم که ھيچ» دانشمندان«
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سياه و سفيد نزنند مگر  ھای دنيا برخوردار گردند و دست به  از تمامی رفاھيات و ھستیھا بنابراين، چرا نبايد آن

ھای مذھبی از  ھا و گروه کند؟ سرانجام آخوندھا و ھمه حکومت ھا، جامعه را ارشاد نمی چنانی آن ھای قھار و آن سخنرانی

 چون طالبان، القاعده، بوکی حرام، داعش، ھای تروريستی اسالمی ھای اسالمی ايران، عربستان، ترکيه تا گروه حکومت

سرکوب سيتماتيک : اندازد تن انسان می  انجام دھند که ديدن و شنيدن آن لرزه بهئیتوانند کارھا ، می...جبھه النصره و

ھای  جمعی زندانيان سياسی، اعدام ھا، ترور مخالفين، اعدام دسته ھا توسط حزب الھی صورت آن زنان و اسيد پاشيدن به

ھا، درآوردن چشم در مقابل چشم، بريدن دست و پا، بريدن سر  زدن انسان زندانيان، شالق يابانی، تجاوز بهخ

گذاری و  شان، بمب کودکان و استفاده ابزاری از اين کودکان در جھت اھداف وحشيانه نگاران، آموزش نظامی به روزنامه

آفريدن رعب و وحشت، صيغه، چند ھمسری، دزدی و گناه و  ھای بی عمليات انتحاری صرفا با ھدف کشتن انسان

  .غارت؛ خالی کردن جيب مردم با گرفتن خمس و ذکات، مال امام و غيره

*** 

آقازاده مقام معظم رھبری با مرحوم آقای «اند که  ، نوشته]سرطان[ تير١٨ھای حکومت در جريان اعتراضات  رسانه

آقازاده رھبر انقالب  هللا بھجت به آيت.  ھم در آن جلسه حضور داشتندهللا بروجردی ديداری داشتند که مرحوم آيت» بھجت

خواھند پدر شما را از جايگاھش بلند و  د محکم در جای خودش بنشيند، دشمنان میئيپدر سالم برسانيد و بگو به: فرمودند

  .نظام وارد کنند ھای سنگينی را به ضربه

) عج(ھجت نقل کردند که ايشان در خواب ديدند که حضرت امام زمانهللا ب از آيت» موثقی«طبق ھمين گزارشات، منبع 

ای وارد شدند و  هللا خامنه  آيت بودند،) عج( علمای بزرگ اسالم ھم در خدمت آقا امام زمان در مجلسی حضور داشتند،

 . برای نشستن باز کردندئیقد بلند شدند و برای ايشان جا جلوی پای ايشان تمام) عج(امام زمان

مقام معظم رھبری پيغام دادند که  بينی کرده بودند و به انقالب پيش ای ايشان خطری را نسبت به خواب يا مکاشفهدر 

چه از من  آن: ايشان کردند و فرمودند اند و توصيه صدقه و دعاھای خاص را به بينی کرده انقالب پيش خطری را نسبت به

 )٢( ».ساخته بود نيز انجام دادم

 بخشی ئیبازگو ، ضمن بيان نکات جالب توجه، به١٣٩٣ ]سنبله[ طی يک سخنرانی در شھريور ماه،احدیهللا مھدی  آيت

  .ای پرداخت هللا کاظمی صديقی در حضور خامنه از سخنان آيت

هللا احدی که از شاگردان آيات عظام محمدتقی بھجت، رضا بھاءالدينی، ميرزا ھاشم آملی، سيدمحمدرضا گلپايگانی،  آيت 

زاده  ھای کنونی حوزه يعنی عالمه انصاری شيرازی، عالمه حسن هللا  لنکرانی، عالمه افغانی، اشتھاردی و آيتفاضل 

بازنشری  آملی، مکارم شيرازی، وحيد خراسانی، جوادی آملی و سيدمحمد ھاشمی شاھرودی است، در سخنان خود که به

ای  هللا بھاءالدينی و تشرف امام خامنه مستجاب آيت«عای د بود، به» بيت رھبری«هللا صديقی در مراسم  از بيانات آيت

  .اشارات صريحی کرد» )عج(محضر امام زمان به

  :بخشی از سخنان اين مدرس حوزه علميه قم، بدين شرح است

بيت ( جناب آقای صديقی شب فاطميه روی منبر در بيت ايشان. کنم شايد نشنيده باشيد شما عرض می مطلبی را به«

آقای . ه، ھمه بودندئيس جمھور نشسته بود، آقای ھاشمی بود، سران مملکتی بودند، قوه قضائيآقای رکه ) رھبری

صديقی روی منبر اين مطلب را گفت و آن را نتوانست تمام کند، ھمين که خواست تمام کند فرياد گريه جمعيت و حضار 

ايشان دست بزنند، آقا را بردند و ديگر  نوان تبرک بهع کنند که به سوی آقا دارند حمله می ديدند اين جمعيت به .بلند شد

  .نتوانستند جمعيت را اداره کنند
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کنند، از اعيان شخصيتی مملکت و ھم آقايانی که  آقای صديقی توجه می حاال جالب اين است که حضار دارند به... 

  .گويد کننده بودند، ايشان ھم با ضرس قاطع دارد مطلب را می شرکت

آقای صديقی دوباره : زنند  مدينه ھمين کار را انجام دادم، بعد از اين رفتم مکه ديدم از بلندگو صدا میمن رفتم :گفت

ای خريده بودم رفتم  ايران يک عمامه چند روزی مدينه ماندم، وقتی برگشتم به. بروند مدينه، من دوباره رفتم مدينه

دانی ثمره ذکر  می: حاج آقا بھاءالدينی فرمودند فی بزنم،محضر حاج آقا، رسيدم، تا سالم عليک کردم بدون اين که حر

  امسال چه بود؟

  !نه: گفتم

  دانی ثمره ذکر امسال چه بود، نگرفتی؟ نمی: گفت

  !نه: گفتم

  !امسال ثمره ذکر شما يکی اين بود که شما دو بار آمديد مدينه :فرمود

  شما مطلعيد من دو بار امسال آمدم مدينه؟: گفتم

  .جا با تو بودم گفتيد، در آن  که نشسته بوديد ذکر میئیاج بله آن :گفت

جا بود،  ثمره دوم اين: فروشند، نوار سه سال قبل فاطميه؛ بعد برگشت و گفت اين نوارش در بيت آقا ھست، دم در که می

شود   که ديگر نمیخودشان زدند و گريه کردند که آقا تشريف بردند؛ ديدند قدر مردم به ھم پاشيد، اين که تا گفت مجلس به

  .جمعيت را اداره کرد

که امسال مقام معظم رھبری  آن نيت رسيدم و آن اين بود خواستم، به ثمره دوم اين بود که آن نيتی که من می :فرمودند

  ».ديدار امام زمان نائل آمد به

، درخواستی ئیرشی، دعاهللا بھاءالدين گفت ، آقا من سفر حج را در پيش دارم شما سفا حضرت آيت آقای صديقی به«

 که مادرم حضرت فاطمه را سيلی ئیھاشم ھمان جا  دارم؛ در کوچه بنیئیمن يک دعا: نداريد و آقای بھاءالدين فرمودند

  .و من به مدينه رفتم. زدند شما برويد و از خدا بخواھيد که دعای من مستجاب شود ، ھمين

مدينه برگشتم و دعا کردم  اند دوباره به ادم آمد آقا سفارش دعا داشتهاما سفارش آقا را فراموش کردم و در مکه بودم که ي

قم آمدم و خدمت آقا شرفياب شدم  وقتی به)  فقط خود خبر داشتممسألهاز اين ( که خدايا دعای آقای بھاءالدين مستجاب شود

  ...!گردی یروی و برم مکه می کنی و به آقا فرمودند، حاال ديگر سفارش من را در مدينه فراموش می

بله، خدا را شکر دعای من : گفتند. آقا گفتم، آقا دعايتان مستجاب شد من ھم عذر خواستم و حسابی شرمنده شدم و بعد به

  .مستجاب شد

 که داشتيد را بيان کنيد، آقا نپذيرفتند و من خيلی سماجت ئید که اگر مانعی ندارد مضمون دعائيبعد گفتم آقا لطف بفرما

برسند که خدا را شکر ) عج(ای خدمت حضرت امام زمان اله خامنه  کردم که آيتئیمن دعا:  آقا فرمودندکردم و باالخره

   ».اين دعا مستجاب شد و آقا سيدعلی آقا خدمت ولی عصر رسيدند

  :االسالم و المسلمين غالمرضا قاسميان از اساتيد حوزه و دانشگاه حجت -  پايگاه صالحات

   .کنم قای صديقی نقل قول میاين ماجرا را من از آ... «

 شدند ئینيا رابط آشنا آقای فاطمی. ارتباطی نداشت) ره( ای، آقا با آقای بھاءالدينی هللا خامنه در زمان رياست جمھوری آيت

  . بھاءالدينی خيلی نزديک شد و رابطه آقا و آقای

  .رفتند  و بيمارستان ھم نمیبعد از رھبری مقام معظم رھبری، آقای بھاءالدينی کسالتی پيدا کرده بودند
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ای ھم دارد  د که حتما دکتر بروند و اگر ھزينهئيآقای بھاءالدينی بفرما نيا گفته بودند که به آقای فاطمی ای به آقای خامنه

  .بدھيد

  .آقای بھاءالدينی گفتند که آقا گفتند شما حتما بيمارستان برويد باالخره به

  .شوند برای معالجه آيند تھران بيمارستان خاتم و مدتی بستری می خاطر دستور آقا، ايشان می خالصه به

طور  تان بعد از عمل چه آقای بھاءالدينی گفتم آقا حال شان و به گفت من رفتم عيادت گفت، می اين را آقای صديقی می

  است؟

امام ( گوش کرديم، آمديم بيمارستان، آقا) یا هللا خامنه آيت( حرف اين سيد ما به! الحمد ! الحمد : هللا بھاءالدينی گفتند آيت

  .آمد مالقات ما) زمان

  .» بگيريدئیھر مبنا به. اين نائب است. شود ات داره، آقا راضی میتأثيرحرف،  اين است، يعنی اين مقدار گوش کردن به

  

  :»آيا ظھور امام زمان نزديک است؟«کتاب  

رھبری  توان اشاره به  است که در قبال عالئم قبل از ظھور میآمده» آيا ظھور امام زمان نزديک است« در کتاب -١

سخن بزرگی از بزرگان حق و حقيقت کنيم که در ماه رمضان  در اين خصوص جای آن دارد که اشاره به. معظم نمود

) عج(را فرد صالح و منتظر واقعی امام عصر) مقام معظم رھبری( ايشان: طی تماسی که با ايشان داشتيم فرمودند

نکته جالب اين . مظلوميت ايشان اشاره مستقيم نمودند به) شود عنوان کرد که اين عين کالم را نمی( دانستند و در يک بيان

جليل القدر خراسانی وظيفه بسيار مھم و حساس در قبال ظھور برعھده دارند که اين وظيفه از اسرار است و  که اين سيد

: منبع( .ايشان ارادت خاص دارند ورزند نسبت به عشق می) عج( امام عصر بهقابل ذکر نيست و جمع کسانی که مخلصانه 

 )٤( آيا ظھور امام زمان نزديک است؟ 

  ): ره(هللا مشکينی حضرت آيت

واجد مقام فقاھت و اجتھاد و قدرت استنباط احکام ) مد ظله العالی( ای هللا حاج سيدعلی خامنه  حضرت مستطاب آيت-١

چه معظم له حائز ساير شرايط واليت امت و  چنان. باشند عظم رھبری بدان نيازمند است، میشرعيه که تصدی مقام م

باشند و اين امر را خبرگان محترم رھبری از روی درايت و اطالع خود و  نحو اوفی می رھبری جامعه مسلمين نيز به

 و تصويب تأئيده در مواقع متعدده، الشان راحل امام خمينی قدس هللا سر ات رھبر عظيمتأئيداستفاده از بيانات و 

   .اند نموده

   :هللا مھدوی کنی آيت

که ھنوز اين ) رضوان هللا عليه(  اين الھامی بود از الھامات الھی و ھدايتی بود از ھدايت معنوی روح حضرت امام-١

ای که از  هللا خامنه  آيتنتعييملت را رھا نکرده و اين رحمتی بود از طرف خداوند که در کوران اين مصيبت جانکاه، با 

عنوان رھبری نظام جمھوری  ياران صديق امام و از ياران خوشنام و خوش سابقه بوده و مجتھد و عادل است، به

  )٥( .اسالمی ايران، آرامشی توأم با اعتماد و اطمينان بر کشور و امت فداکار حاکم گرديد

   :هللا مصباح يزدیآيت

مرحمت کرده وجود مقدس رھبر ) عج(ھی که خدا برای مسلمانان بعد از غيبت امام زمانھای ال ترين نعمت  از بزرگ-٢

تر برای رھبر معظم انقالب را  خاک بگذاريم و طول عمر بيش بايد در پيشگاه عظمت الھی سر به... معظم انقالب است

 .درخواست کنيم

***  
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ھای مقدس  کتاب. قاد عمومی در تمامی اديان است؛ ظھور منجی موعود يک اعت» ابنا «ت يب گزارش خبرگزاری اھل به

ھای ديگر آمده است،  ھا که منقوالتی از آنان در کتاب ھا وجود دارد و چه آن ھا که بخشی يا تمام آن آسمانی، چه آن

 عدل و داد را» رھبر موعود«امامت  ماند؛ بلکه جماعت صالحان به اند که جھان در سيطره ظلم و فساد نمی بشارت داده

  .در گيتی حاکم خواھند کرد

مھدی و منجی، موجب آماده بودن مردم اعصار گوناگون برای پذيرش و تبعيت وی شده و  ريشه دار بودن اعتقاد به

کاران و شيادانی شده است که در طول تاريخ با ادعاھای  رو، اين مفھوم موجب سوءاستفاده فريب از ھمين. شود می

اتفاقا . نيات آلوده خويش دست يابند ران او معرفی کردند تا از رھگذر عقيده پاک مردم بهدروغين، خود را مھدی يا از يا

اند؛ چه مدعيان کوچکی که اھداف مالی و  مقصود خود رسيده بسياری از اين مدعيان، در نقشه خود موفق شده و به

ض و طويل يا مذاھب منحرف ديرپا و ھای عري اند، و چه مدعيان بزرگی که توانستند با اين ادعا حکومت رمالی داشته

 .ای برای خويش دست و پا کنند گسترده

ـ در پايان ھر ھفته سلسله مطالبی متقن و مستدل در باب  ابناـ ) ع(تيب خبرگزاری اھل گونه اقدامات، اين در واکنش به

 به محضر امام زمان ، توليد و منتشر خواھد کرد؛ تا ھم عرض ارادتی باشد»در انتظار منجی«مھدويت با عنوان 

 مھدويت در عصر ھجوم غبارھا مسألهو ھم گامی باشد برای روشنگری درباره ) عج(حضرت حجة بن الحسن المھدی

 .و فتنه ھا

ه آينده مؤسسعضو ھيئت علمی » هللا آيتی االسالم و المسلمين نصرت حجت» ابنا«ميھمان اين ھفته خوانندگان 

 .است) تيپژوھشکده مھدو( روشن

 چند نوع ھستند؟) عج(عالئم ظھور امام زمان: ابنا

ھای عادی و اعجاز  ھای آسمانی، زمينی يا نشانه ھای ظھور از ابعاد مختلف مثل نشانه نشانه. الرحيم هللا الرحمن بسم -

ن را آ) ع(ھای ظھور که ريشه در روايات دارد و اھل بيت بندی نشانه اما آن تقسيم. اند تقسيمات مختلفی شده... آميز و

 .حتمی و غير حتمی است ھا به اند تقسيم نشانه فرموده

 ھا ھستند؟ کدام) عج(عالئم حتمی ظھور امام زمان: ابنا

) ع( است که ائمهئیھا  است که حتما پيش از ظھور اتفاق خواھد افتاد و عالئم غير محتوم نشانهئیھا عالئم حتمی نشانه

 است که اگر آن علل ئیھا علل، عوامل، شرايط و زمينه اند ولی بسته به  کردهھا از آن ياد عنوان نشانه رغم اين که به علی

 .ھا محقق شود اين عالئم تحقق خواھد يافت و اال نه و زمينه

ھای محتوم ياد شده و ھم در لسان اھل علم نيز متداول  عنوان نشانه ھا به پنج نشانه محتوم داريم که ھم در روايات از آن

کشته شدن «و پنجم » خسف بيداء«، چھارم »صيحه آسمانی«، سوم »خروج يمانی«، دوم »يانیخروج سف«اول : است

 .ھا از عالئم حتمی ظھور ھستند اين. »نفس زکيه

 ! لطفا درباره ھر کدام از اينھا توضيح دھيد:ابنا

تشکيل ) عج(ام مھدیای است که بر عليه ام ترين جبھه سفيانی فرمانده مھم. اولين نشانه حتمی، خروج سفيانی است -

فرو رفتن يکی از  خسف بيداء ھم به .او گفتگو شده است شود و در روايات زيادی از او و حوادث مربوط به می

 .لشکرھای سفيانی در منطقه بيداء که بين مکه و مدينه است، اشاره دارد

لحاظ اجتماعی  رجسته و کسی که بهگناه يا انسانی با شخصيتی ب معنای اين است که انسانی بی شدن نفس زکيه به کشته

) عج( شب پيش از ظھور حجت١٥ـ بين رکن و مقام  اين که نفس زکيه را چه معنا کنيم بسته به موقعيت بزرگی دارد ـ
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کند   ايجاد میئیشدن اين شخص در دنيا موج و سر و صدا شود که کشته و از فحوای روايات استفاده می. شود کشته می

 .ی که کسی از آن اطالعی پيدا نکند وجھی ندارد که نشانه حتمی ظھور باشدچرا که حادثه محدود

که در » يمانی؛ درفش ھدايت«نام  ای از بنده منتشر شده به مقاله. بنده معتقدم محتوم بودن خروج يمانی قابل اثبات نيست

 قابل اثبات نيست و مشکالتی ام که حتمی بودن يمانی جا آورده بنده در آن. اولين شماره مشرق موعود چاپ شده است

 .کنند ھای محتوم ياد می اما در لسان عوام و خواص معروف است که يمانی را ھم از نشانه. دارد

ھا از اتفاقات غير محتوم است که احتمال رخ دادن يا رخ ندادن  ھای حتمی ظھور است و ساير نشانه  نشانه، نشانه٥اين 

 .ھای خاص دارد ھاست بحث ھر کدام از اين  و جزئياتی که مربوط بهو تفصيالت و ابعاد. ھا وجود دارد آن

… 

  دانند يا نه؟ دجال چطور؟ آيا اھل سنت دجال را جزء عالئم ظھور می :ابنا

البته در اھل سنت . کنند عنوان رخدادھای پيش از قيامت ياد می عنوان عالئم ظھور بلکه به اھل سنت از دجال نه به -

ھا در قبال آن از  تفصيل گفتگو شده است آن ای که در شيعه از سفيانی به اندازه  است يعنی بهبحث دجال خيلی مفصل

 .اند و در منابع ما خيلی از دجال صحبت نشده است دجال گفتگو کرده

... 

  ھا و اشخاص درست است؟ ھا، حوادث، گروه آيا تطبيق عالئم ظھور با جريان :ابنا

يق خارجی از مسائل خيلی حساس و مھم است چون زمانی که فالن نشانه را بر فالن ھای ظھور بر مصاد تطبيق نشانه -

ھا و  چون گاھی فاصله زمانی برخی از نشانه. دھيم که ظھور نزديک است کنيم مردم را مژده می مصداق تطبيق می

ی در ماه رجب آمده است که خروج سفيان) ع(در حديث معتبری از امام صادق. ظھور، در روايات مشخص شده است

 شب قبل ١٥روايات معتبر داريم که نفس زکيه . آيد است يعنی شش ماه قبل از اين که آن حضرت ظھور کند سفيانی می

خب اگر . افتد يا صيحه آسمانی در ماه رمضانی است که ماه محرم آن ظھور اتفاق می. شود از ظھور حضرت کشته می

کنم که شش ماه ديگر امام  التزام ادعا می  اين آقا سفيانی است بهمن بخواھم دست روی شخصيتی بگذارم و بگويم

مان باشد  گويم مھم است يعنی اين که بايد حواس اين که می. اين حرف خيلی بزرگی است. ظھور خواھد کرد) عج(زمان

 .شود  زمان ظھور میتعيين ھا منجر به که تطبيق

اين آقا سفيانی «: مئيگو عنوان مثال می کنيم و به صاديق تطبيق مینکته ديگر اين است که زمانی که ما روايات را بر م

فرمود که قبل از ظھور امام ) ع(و امام صادق) ع(، حضرت علی)ص(چه که پيامبر يعنی ايھا الناس؛ آن» است

نسبت چيزی را ) ع(ائمه و ما داريم به. اند فرموده) ع(آيد، اين آقا، ھمانی است که ائمه يک سفيانی می) عج(زمان

 ... دھيم می

*** 

  ):ع(تيب اھل نگاه در انيرانيا برجسته گاهيجا موضوع با ناصری، هللا تيآ سخنرانی از ای دهيگز

هللا ھستند  ساز ظھور حضرت بقية ھای ايرانی که زمينه جوان ای راجع به تان ھستم چند جمله لحظاتی که امروز در خدمت

هللا ھستند آيات متعدد قرآن و  ساز ظھور حضرت بقية ای ايرانی زمينهھ دليل بر اين مدعی که جوان. کنم صحبت می

اند و  اين روايات را ھم اھل سنت نقل کرده. نقل شده است) ع( و ائمه اطھار) ص( روايات متعددی است که از نبی اکرم

    .»ا يستبدل قوما غيرکمو ان تتولو«: فرمايد است که می) ص(  از سوره محمد٣٨يکی از اين آيات، آيه . ھم علمای شيعه

اگر شما پشت کرديد، منحرف شديد و احکام اسالم را پشت سر انداختيد يک عده در آخرالزمان : مضمون آيه اين است

اسالم و قرآن و نبی اکرم و واليت پشت  اگر شما به» و ان تتولوا«. کنند آيند و به اين احکام و ضوابط الھی عمل می می
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ھا ھم در ھمين منظومه زندگی  ای غير شما که آن شود عوض شما يک عده بدل آورده می» رکميستبدل قوما خي«کرديد 

  .کنند می

ھا  آيند و بدل و عوض ما ھستند و آن هللا آن اشخاصی که بعد از ما می موقعی که اين آيه نازل شد عرض شد يا رسول

شد حضرت سلمان پھلوی ايشان ) ص(  نبی اکرم ازسؤالگروند چه کسانی ھستند؟ موقعی که اين  احکام اسالمی می به

  .قوم ايشان: حضرت دست گذاشتند روی زانوی سلمان و فرمودند. نشسته بودند

والذی «: بعد حضرت فرمودند. کنند آيند و دين اسالم را ياری می حضرت فرمودند که اشخاصی از طايفه اين شخص می

آن کسی که جان من در يد و قبضه اوست؛ يعنی  ؛ قسم به»رجال من فارسنفسی بيده لوکان االيمان منوطا بالثريا لتناوله 

  .رسانند کمال ايمان می ابند و خود را بهئيآن دست م ھا به ذات احديت اگر ايمان در ثريا باشد ايرانی خدا، قسم به قسم به

ھا  ؛ اگر شما عرب»رکموان تتولوا يا معشرالعرب يستبدل غي«: فرمايند می) ع( روايت ديگری است از حضرت صادق

آيند و اسالم را  ای بعد از شما در آخرالزمان می نحو کمالش نپذيريد يک عده وظايف شرعيه نکنيد و اسالم را به عمل به

  .گيرند و عمل خواھند کرد حقيقت می به

اند که مراد از  کر کردهذ. در تفسير الميزان، تفسير مجمع البيان، تفسير فخررازی، تفسير روح البيان و تفسير ابوالفتوح

  .ھستند) رانياز ا(ھای آخرالزمان کنند، جوان کنند و عمل می آيند و اسالم را احيا می ای می اين که يک عده

؛ شما که ايمان آورديد يک »و آخرين منھم لما يلحقوا بھم «: در روايت ديگری است که وقتی آيه نازل شد و فرمود

حضرت . شوند ما ملحق می هللا چه کسانی به يا رسول:  کردندسؤالشوند،  شما ملحق می بهآيند و  ای در آخرالزمان می عده

ھا و  ای ھستند در آخرالزمان از طايفه اين شخص؛ يعنی ايرانی يک عده: شانه سلمان گذاشتند و فرمودند که دست به

ای از عجم  ھا باشد عده مان در کھکشاناگر اي: حضرت فرمودند. کنند آيند و اسالم را ياری می ھا می ھا، اين اصفھانی

  .ابندئيآن دست م به

هللا  حضرت حق در آخرالزمان قبل از ظھور حضرت بقية: نيز در روايت معتبری فرمودند که) ع( حضرت صادق

ھای  هللا حکومت يھود در بين حکومت قبل از ظھور حضرت بقية. فرستد کند و برای سرکوبی يھود می ای را مھيا می عده

ھا  کنند يھود را؟ ايرانی ھا چه کسانی ھستند که نابود می آن. فرمودند) ع( اين را امام صادق. سالمی بايد نابود شودا

  .اين ھم يک روايت. ھستند

    »بعثنا عليکم عبادا لنا اولی باس شديد«: فرمايد در اين آيه می.  از سوره اسراء است٥آيه ديگر آيه 

چه کسانی ھستند؟ حضرت » اولی باس شديد«شود  کند که در آن پرسيده می روايتی نقل می) ع( عياشی از امام محمد باقر

قريب ) ع( روايت ديگری است از حضرت صادق. ھا از اصحاب و انصار امام زمان در آخرالزمان ھستند اين: فرمودند

  .ھمين مضمون است به

ابند و يھود را سرکوب ئيآن دست م در ثريا باشد بهآيند و اگر ايمان  آن اشخاص که می: حضرت سه مرتبه قسم خوردند

  .ھا اھل قم ھستند ؛اين»وهللا ھم اھل قم«: کنند می

نقل کرده ) ١٨٤جلد دوم، صفحه ( اين روايت را ابن ابی الحديد در شرح نھج البالغه. روايتی نقل شده که مفصل است

فرمودند، در  کردند و موعظه و نصيحت می  را بيان میدر کوفه مطالبی) ع( يک روز اميرالمؤمنين: فرمايد که می. است

که حکمش معلوم است از بزرگان کوفه  -اشعث . را مثل پروانه گرفته بودند) ع( ھا اطراف اميرالمؤمنين آن زمان ايرانی

 او برخورد و خيلی ناراحت شد که ما عرب ھستيم و از بزرگان عرب لکن اين  آمد و جريان را ديد خيلی به-  بود

: يواش جلو آمدن که ناراحت شد و شروع کرد يواش. اند را مثل پروانه گرفته) ع( اند و اطراف اميرالمؤمنين ھا آمده ايرانی

اند و خود را بر ما فضيلت  اند و بر ما چيره شده يا اميرالمؤمنين اين سرخ پوستان، يعنی ايرانيان، اطراف شما را گرفته
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کالم را که شنيد ساکت شدند و چيزی نفرمودند و از ناراحتی پاھای مبارک خود را اين ) ع( اميرالمؤمنين. دھند می

يا اميرالمؤمنين : بود بلند شد و فرمود) ع( صعصة بن صوحان که يکی از اصحاب خاص اميرالمؤمنين. زدند منبر می به

. جم مشخص باشد و شايع باشدد که تا آخرالزمان در بين عرب و عئيھا ندھيد شما مطالبی را بفرما اين حرف گوش به

ھا را از  ين و متقين و اين جوانمؤمنپرستان را بپذيرم و  کنيد شکم آيا امر می) جاست منظورم اين ( :حضرت فرمودند

ھا  وهللا ايرانی: بعد فرمودند. کرده است ھای ايرانی در آن زمان افتخار می جوان اطراف خود دور کنم؟ حضرت امير به

  .اين ھم يک روايت بود. کنند را سرکوب میشما 

خداوند اطراف شما را از : نقل کرده که حضرت فرمودند) ص( احمد حنبل، يکی از علمای اھل سنت، از نبی اکرم

کنند  کنند و دشمنان شما را نابود می ھا چون شيرانی ھستند و اھل فرار نيستند و از شما دفاع می کند و اين ھا پر می ايرانی

  .کنند ز غنايم شما ھيچ استفاده نمیو ا

حافظ ابونعيم که يکی ديگر از علمای اھل سنت است، روايت ديگری است از اھل بيت که االن در نظرم نيست از 

من : ، حضرت فرمودند)ص( در اين روايت نقل شده که از نبی اکرم. نقل شده است) ع( کداميک از معصومين

ه حضرت ي؛ حسن١٥/٥/٨١( .ھا اعتماد دارم ھا بيش از شما عرب ايرانی من به. دارمھا بيش از شما اعتماد  ايرانی به

  )ابوالفضل اصفھان

***  

در اين زمينه، . نژاد شدت گرفت رياست محمود احمدی  در ايران، در دوره دولت نھم و دھم بهئیگرا ماجراھای مھدی

يچ نوع تکذيب صريحی از سوی کسانی که در پشت تر حدس و گمان بود، اما در کل، ھ مطالب زيادی گفته شد که بيش

س دولت آن وقت، در اين ئيعالوه ر به. کنند صورت نگرفت ج میئيصحنه آن بودند يا متھم بودند که آن مباحث را تھ

ھای  طبعا بحث درباره انگيزه. ترين شکل آن ترويج کند ای داشت تا فکر مھدويت را در گسترده زمينه حساسيت ويژه

  !د و بسسياسی بو

س جمھور وقت حکومت اسالمی ايران که روی ظھور و شرايط ظھور تکيه خاصی داشت ادعا کرد، ئينژاد ر احمدی

دنبال نفت  درست است كه اين مستكبران، به: عبارت وی اين بود. اند تا جلوی ظھور را بگيرند منطقه آمده ھا به ئیآمريکا

البته آن را . كنند ھا يك استدالل برای خود دارند و بر اساس آن عمل می و ثروت اين كشور ھستند، اما در زير ھمه اين

ھا معتقدند يكی از خاندان پيامبر اكرم در اين نقطه ظھور  دست آورديم كه آن ما اسناد آن را به. كنند در خبرھا افشا نمی

اند كه جلوی ظھور حضرت را بگيرند  ھا را كشيده ھا ھمه اين نقشه آن. كرده و ريشه ھمه ظالمان عالم را خواھد خشكاند

سند :  با تيتر٨٨ آذر ١٣سايت تابناک، ( .ساز اين حادثه بوده و ياران اين حكومت خواھد بود دانند ملت ايران زمينه و می

  ).خواھد جلوی ظھور امام زمان را بگيرد داريم که آمريکا می

سالم، از سوريه و عربستان و ايران مھياست تا دھد که ھمه چيز در جھان ا مرور بر ادعای آن سی دی، نشان می

ای تلقی  بحث از سفيانی، سيد خراسانی، شعيب بن صالح و مرور بر تحوالت مھم جھانی مقدمه. مقدمات ظھور اتفاق افتد

  .قريب اتفاقی شگرف خواھد افتاد  کننده آن است که عنتأئيدشد تا نشان داده شود عالئم ظھور کامال  می

نژاد،  صالح با محمود احمدی قتل رسيد، شعيب بن هللا محمد باقر حکيم که در نجف اشرف به  نفس زکيه با آيتدر اين فيلم،

  .تطبيق داده شده است... حسن نصرهللا، سفيانی با ملک عبدهللا پادشاه اردن و سيد يمانی با سيد

گفتنی است که . نژاد س جمھور احمدیيئشعيب بن صالح يعنی ر. ای اند که سيدخراسانی يعنی خامنه بعد تطبيق کرده

عنوان يکی از ياران  نژاد را به برای اولين بار احمدی» نژاد و انقالب پيش رو احمدی«ھا پيش شادی فقيه، در کتاب  مدت

. امام زمان در زمان ظھور معرفی کرده است و کتاب او مورد توجه سازندگان فيلم ظھور بسيار نزديک است بوده است
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او معتقد است که بازگشت مھدی . گذرد د است که در ھنگام ظھور امام زمان سپاه آزادی قدس، از عراق میفقيه معتق

 ١٧او برای اين دوره . کنيم که آن را عصر ظھور ناميده است ای زندگی می شيعه بسيار نزديک است و ما اآلن در دوره

گويد که ما در دوره ظھور امام زمان زندگی  ما می بهباور او اين عالمات  به. کند که محقق شده است عالمت ذکر می

باور فقيه نصرهللا ھم از سرداران امام زمان  به. نژاد يکی از رھبران ارتش امام زمان است کنيم و محمود احمدی می

  . است

 مثبت و ھای اشخاص را با نگاه طور ديدگاه دارد اخبار و اطالعات الزم و ھمين» رايحه ظھور«در سايتی که عنوان 

نژاد، نصرهللا و باالی سر  ای، احمدی دھد؛ لوگوی اين سايت با تصاوير خامنه نژاد نشان می احمدی ھوادارانه نسبت به

در يک . شود المقدس ديده می ای تصوير امام خمينی، شکل گرفته و دور نمای آن تصوير مسجد صخره در بيت خامنه

و بسيار ) ١٣٩١ شھريور ٢٤تاريخ ( سفارت آمريکا در قاھره ھم آمده مقاله آن که تصاويری از حمله مردم مصر به

اش   آمده، در مقدمه »المقدس از خراسان تا بيت«مفصل درباره روايات رايات سود و تطبيق آن بر اين تحوالت با عنوان 

ای  ر قابل مالحظهطو باشند که به ھای سياه می ھا و تحوالت مھم عصر ظھور، حرکت پرچم يکی از نشانه«: خوانيم می

تر توصيفات  بيش. ھای اسالمی قرار دارد مورد توجه محققين آخرالزمان و منتظران ظھور در جای جای سرزمين

ھا فرا  ياری اين پرچم ھا حالت تمجيدی و حمايتی داشته و مسلمانان عصر ظھور را به روايات در مورد اين پرچم

ھا از لسان روايات  ھای سياه، که پيرامون آن اکثر روايات وارده در باب پرچمدر اين مقاله در ابتدا با ذکر ... خواند می

ز پرچمی که در آغاز حرکت سيدخراسانی برافراشته يانگ وارد شده را مرور کرده و در ادامه احتمال ارتباط شگفت

ف يات شري ذكر شده در روااهيھای س ن انواع پرچميچن ھم. ديم ديرا خواھ) عج(ز امام مھدیيخواھد شد با پرچم اسرارآم

ف عالوه بر بشارت برافراشته شدن يث شريبا احاد) ع(د كه ائمه اطھاريم دي قرار داده و خواھیرا مورد بررس

 القاعده و طالبان در افغانستان و عراق خبر داده و آن را یھا شدن پرچم ھای سياه سپاه سيدخراسانی از برافراشته پرچم

  .»ندا مذمت كرده و لعن فرموده

با پيروزی «: هللا قائم مقامی است آمده است که مصاحبه با آيت) ١٣٩١ شھريور ١٤( در گفتار ديگری در ھمان سايت

ھدف اين مصاحبه ھدايت بحث ظھور از دل واليت فقيه است . »آغاز شده است) ع( انقالب اسالمی، حکومت امام عصر

 تغييرا در اين مصاحبه ھم، بحث بر سر اين است که جھان در آستانه ام. برد  نمیئیجا و اين که انتظار بدون آن، راه به

. جھان در آستانه تحول عظيمی قرار گرفته است«: نوعی متمرکز روی اسرائيل و ايران است است و دو نشانه آن به

ئم بسيار جھان بايد عوض شود و االن عال.  نظام عمومی واقع شده استتغييرشکی در اين نيست که جھان در آستانه 

منھای عالئمی که در روايات آمده از افراد و اشخاص و عالئم ديگر، االن . نيرومندی در اين جھت وجود دارد

ما معتقديم که دو نشانه بزرگ عصر . بينيم  نظم داريم میتغييرھای بسيار قوی و قدرتمندی را در جھت ضرورت  نشانه

. يکی جريان اسرائيل است و يکی جريان انقالب اسالمی در ايران. ما ھمين جريانی است که االن در جھان وجود دارد

ھای بزرگ است اين که يھود بيايد و در فلسطين تشکيل حکومت  يکی دولت صھيونيستی در منطقه که خودش از نشانه

اين خودش يک عالمت بزرگ است و در برابر او يک جريان اسالمی . بدھد و بعد ھم ادعای حکومت جھانی بکند

ھا  ترين نشانه اين از بزرگ. ھم دولت صريح واليت يا حاکميت علما و فقھا  و شيعی بيايد و دولت تشکيل بدھد و آنئیالو

يعنی واقعيت اسرائيل و حکومت جمھوری .  وضعيت موجود جھان است که االن ما با آن درگير ھستيمتغييربرای 

  .»وجه با ھم قابل جمع نيستند ھيچ هاسالمی از سوی ديگر و کامال ھم مشخص است که اين دو ب

***  
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يعنی ھر موقع مردم دچار فقر و سرکوب و سردرگمی می شوند . داستان مھدی موعود در ايران، ريشه تاريخی دارد

نژاد و سيدنصرهللا از جنگاوران امام زمان خواھند بود  ای و احمدی مانند االن که خامنه. خرافات بيش تر رواج می يابد

البته اين افراد جنگاوران واقعی خدا و پيامبر و امام زمان ھستند که در کشتار و ترور . رافات جامعه ما داردريشه در خ

  .ھمتا ھستند و جنايت و تجاوز و غارت بی

بعد و شايد ھم زودتر، بحث ظھور امام   به١٢٤٠ھای  بيش از ھزار سال از غيبت از حوالی سال با گذشت نزديک به

  .  بود يکی از کسانی که در اين باره، چندين بار در جاھای مختلف اظھار نظر کرد، رستم الحکماء. زمان قوت گرفت

شناسند که تاريخ طنزگونه ايران از  را با کتاب رستم التواريخ می) ١٨( »رستم الحکماء«محمد ھاشم آصف معروف به 

تاريخ در ـ  ی کرده با ارائه ترکيبی از داستانتاريخی که نويسنده سع. دوره شاه سلطان حسين تا دوره فتحلی شاه است

بنابرين وی بين شوخی و جدی، برخی از واقعيات را که مورخان . نقد بکشد غالب طنز، مسائل تلخ جامعه ايرانی را به

  .پردازند پرداخته است آن نمی رسمی به

، منجر ١٢٤١- ١٢٤٣ و دومی از عھد نامه گلستان  منجر به١٢١٨- ١٢٢٨دو جنگ بزرگ ميان ايران و روس؛ اولی از 

روحيه مردم  ھای مھمی از کشور را از ايران جدا کرد، بلکه ضربه سختی به قرارداد ترکمانچای شد نه تنھا بخش به

ھمراه  بار زيادی در ايران به دنيای جديد و تحوالت آن بود، عواقب زيان اين ضربه که در آستانه ورود به. ايران زد

  .ھای ديگری انتخاب کردند ھای مردم نيز راه  رفتند، و تودهئیسو جدد بودند، و البته بسيار اندک، بهآنان که اھل ت. داشت

 و سيد کاظم رشتی و در ئیدر اين دوره آشفتگی، ظھور افرادی مانند ميرزا محمد اخباری، و سپس شيخ احمد احسا

 در يک مقطع چھل ساله، بخشی از پيامدھای اين ھا برآمدن سيد علی محمد باب نھايت بر اثر تبليغات ظھورگرايانه آن

  .ظھور و نجات شيعيان بود ھا و ضربات روحی ناشی از آن در اميد به جنگ

 دو شکست قطعی، نشان از آن . مھمی بودمسألهآيد   اين که دولت روس چنان قدرتی دارد که کسی از عھده آن بر نمی

در اين شرايط چيزی که .  ايستادگی در مقابل روسيه را نداردئیواناشان ت اند و دولت داشت که مردم ايران ضعيف شده

در اذھان مردم بود اين بود که چه بايد کرد؟ دولتی که وارد جنگ شده، شکست خورده، ھزاران کشته داده، فقر و 

ايطی بود که بر نفس مردمانش از بين رفته است، اکنون چه بايد بکند؟ اين درست شر فالکت ھمه جا را گرفته، اعتماد به

در اين شرايط شماری از . توانيم آن را شرايط ظھور بناميم شناسيم، می چه ما از ادعاھای دروغين ظھور می اساس آن

افراد که گرفتار نوعی ماليخوليای فکری در طرح دعاوی شگفت بودند يا از ھوشی سرشار در شناخت اوضاع ناھنجار 

ای برای طرح   معرفی کرده، زمينهئی کرده، خود را متصل عوامل ھورقليایئطرح ادعاھا برخوردار بودند، شروع به

  .در واقع شرايط اجتماعی کامال مساعد با اين تبليغات بود. بابيت و مھدويت فراھم کردند

ھزار سال از غيبت امام زمان  شد، معنايش اين بود که به  نزديک می١٢٦٠ و ١٢٥٠زمانی که تاريخ ايران به حوالی 

.  استفاده کنندمسألهتوانستند از اين  راحتی می دنبال فرصت بودند، به طبعا بسياری از کسانی که به. شويم  مینزديک

توانست از چند سال پيش  خواست زودتر اقدام کند، می بنابرين اگر کسی می.  رخ داده بود٢٦٠ در سال  غيبت امام مھدی

  . را مطرح کندمسألهاز آن اين 

نخست شرايط سخت شکست آن ھم از دولت روسيه که ھر لحظه امکان .  مھم وجود داشتمسألها دو ج بنابراين تا اين

ديگر شرايط مذھبی که فرا رسيدن ھزاره را . ای را ھم تصرف کند ھای تازه داشت، مدعی جنگ سومی شده و سرزمين

  .داد خبر می
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آميزد، رستم  ھم می واقعيت و طنز و خياالت را بهکند، و  مورخی که در اين دوره با تيزبينی اين مسائل را دنبال می

 ئیھا اين بحث پرداخته و ظھور را سبب نجات ايران از دست روسيه و گرفتاری وی در چند مورد به. الحکماء است

  . داند که ايران گرفتار آن شده است می

  :باره دست کم در چھار مورد سخن گفته است در اين

 حکيمانه جواب و سؤال داستان

مجموعه رسائل «اين متن در . ق است ١٢٤٤تاليف سال »  و جواب حکيمانهسؤالداستان «يک مورد در رساله 

 چاپ شده است؛ اثر ياد شده خوابی است که وی طی آن ديداری با فتحعلی شاه دارد و نصايحی ٣٥٦-١/٣٥٧: قاجاريه

ين رساله با طرح بحث شکست ايران برابر  از ائیوی ضمن مطالبی که بيان کرده، در جا. کند وی عرضه می را به

 يعنی سال صلح با ١٢٤٤وی اين متن را در سال . روسيه بحث ظھور سيدی را برای نجات ايران مطرح کرده است

ھمراه داشته، نوشته و گفته است که ھيچ راھی برای  ای به روسيه آن ھم پس از دو نبرد که ھر دو شکست مفتضحانه

در واقع، شکست دادن روسيه از دست قدرت عادی سياسی در ايران ناممکن . رگ وجود نداردجنگيدن با اين قدرت بز

، سيد عربی در حوالی نجف ظھور ١٢٦٠گويد در سال  وی می. شود بوده و واگذار به ظھور قريب الوقوع مھدی می

او در اين شانزده سال، درگير شدن نظر  به. خواھد کرد و دنيا را پر از عدل و داد کرده، ھمه شيعيان را نجات خواھد داد

ھا توجه  آن عالوه که آنان دنبال استانبول ھستند و طبعا زياد به به. مصلحت ايران نيست با روس و سرشاخ شدن با وی به

مسامحه و مداھنه بگذرانيم، موعود خواھد رسيد و ھمه ما را نجات خواھد  بنابرين اگر ما اين شانزده سال را به. کرد

شود  نظر وی، دولت روسيه، آن قدرھا ھم که گفته می عالوه، به به. ايم کشتن نداده جھت کسی را به  آن صورت، بیدر. داد

توانيم حدس بزنيم   است، می١٢٥٨-١٢٦٠ھای  اگر بدانيم که ظھور باب بين سال. شود با وی کنار آمد بد نيست، و می

 برخی از خواص مانند احسائی و رشتی و ديگران، مسائلی مطرح ھای مردم و غالبا از ناحيه  که در ميان عوام و توده

ھا  سيد کاظم رشتی از سال. قرار داده است) ظنز يا جد به( بوده است که رستم الحکماء نيز ھمان را دستمايه اين متن خود

 رستم الحکماء را اکنون عين عبارات. جو کرده و مھدی را بيابند و خواست در شھرھا جست پيش از آن از ھوادارانش می

نظر عبرت شھر ری را مالحظه فرما و ببين چگونه خراب  پس به: کنيم  و جواب حکيمانه نقل میسؤالاز داستان 

غرض آن . »فاعتبروا يا اولی االبصار«: اش نوشته است اند و بر ھر آجر پاره گويا آن را در ھاون کوفته. اند آن را نموده

) ١٢٦٠( تا سال ھزار و دويست و شصت) ١٢٤٤( ن سال ھزار و دويست چھل و چھارکه موافق حساب اين دعاگو از اي

گروه بد عاقبت روس، صاحب غلبه و استيال خواھند بود و در ايران و روم، بلکه پنج کشور ديگر ھم اگر با ھم اتفاق 

ری و عراق را تصرف نموده، باشند، مملکت  می) استانبول( و چون طالب قسطنطنيه. نمايند چاره ايشان را نخواھند کرد

چنگ آورند و از جانب جنوده نامعدوده بر سر ايشان خواھد  جانب بغداد و کوفه روند و تا کرکوک و موصل را ھم به به

اين آرزوی خام  و آن گروه بد عاقبت قصد قسطنطنيه داشته باشند و به. آمد و چاره ايشان نتوانند نمود و مغلوب شوند

 کوفه و  ر سنه ھزار ودويست و شصت از ميان قبايل و طوايف اعرابی که در اطراف و جوانبپس د. نخواھند رسيد

 خوش شکل و شمايل، و غيور و شاعی که او را امير  باشند، بيرون آيد نوجوان ّکربالی معال و نجف اشراف ساکن می

ه بد عاقبت، چنان محاربه عظيمه نمايد که او متفق گردند و با آن گرو مھدی نام باشد و عباپوش باشد و گروه عباپوشان به

شمشير آبدار آتشباران جھان   نديده و نشنيده باشد و آخر االمر در زمين مبارک نجف به از بدو ايجاد تا آن زمان کسی

قران عالی حسب و  قتل خواھند رسيد و آن عرب واال شان و صاحب ساالر عرب و لشگرش آن گروه بد عاقبت کال به

صفات حسنه و اخالق محسنه و  جميع علوم و فضايل و کماالت و آداب صوری و معنوی آراسته و به و بهھاشمی نسب 

عديل و در جود و کرم و ھمت بديل و از قوم و قبيله خود قريب  خصايل محموده پيراسته، و در شجاعت و سخاوت بی
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 ھر يکی با صد ئیجو فنون سواری و پرخاشھزار سوار با تربيت شمشير زن خنجر گذار با خود داشته باشد که در  به

علت ھمين جھاد اکبر و غلبه و  و به. سوار رستم نبرد برابری نمايد و ھمه با اسب و اسباب و آالت حرب گرانمايه باشند

ظرف ريافتن بر اين گروه بدعاقبت روس که کشور ايران و روم از سھم ايشان متزلزل و ھراسان و ترسان بود چنان 

عالم نمايد که سالطين با جاه و تمکين و خواقين و خوانين باداد و دين و ملوک روی زمين، بالطوع و شھرتی در 

متابعت ھفت کشور و  درگاه جھان پناھش خواھند فرستاد و او را به الرغبه، باج و خراج و تحف و ھدايا و ارمغانی به

ر آن بزرگوار باال گيرد که از روی فخر و مباھات  قبول نمايند و تا مدت دو سال چنان کائی و پيشوائیجھان کدخدا

ن خواھد ئيتاجداران پياده در قفای آن شھنشاه تاج بخش خواھند دويد و ربع مسکون زير نگين آن سليمان نمکين سکندر آ

 و شمار بروز خواھد نمود و ھمه را به عساکر قسمت کند ھای بی ھای بسيار و دفينه آمد و در زمان خيريت نشانش، گنج

سبب عدل و جود محمود و اسوه حسنه و فصل الخطاب و حسن سياستی  و به. ميزان عدل و انصاف در دست داشته باشد

ھر شھر و دياری که رو نمايد استقبالش نمايند و مطيع و پيروش  باشد به که جبلی ذات قدسی صفات آن زبده کائنات می

ملل نمايد و رواج ما انزل هللا دھد و علمای با تزوير با تلبيس دنيا گردند و ھفتاد و دو ملت فرمان پذيرش شوند، اصالح 

پرست را قتل فرمايد و بدعت ھا براندازد و در زمانش اغنياء، خوار و فقرا درست رفتار با اعتبار باشند و در عھدش 

آھن ! ، ای پادشاهپس در اين صورت.دنباله اين سخن دراز است. ھر رازی زود فاش و آشکار گردد و پنھان نمی ماند

ھای با شکست بی فتح و ظفر چه حاصل دارد؟ پس،   يعنی با اين گروه بد عاقبت جنگ سرد کوفتن چه فايده دارد؟

مماشات و مداھنه و ماليمت و مصالحه و مسالمه با  اقتضای حکمت و مصلحت ملکی آن است که اين شانزده سال را به

کشتن ندھند و مشغول شوند  عبت، اموال خود را تلف و خاليق را به  و بهاين گروه بدعاقبت، سلوک و رفتار فرمايند

و دفع دشمنان خانگی بفرما که اکنون در ھر گوشه و کناری طغيان . قانون حکمت تھيه لشکر و تربيت ايشان به به

 حذر کن، ای صاحب عز از دشمن خانگی. کشند نمايند و ھمدگر را می اند و ضعفا را پامال می اند و در ھم افتاده ورزيده

گروه روس ! ای پادشاه. لطايف الحيل بر اھل ايران گذرد، غنيمت خواھد بود و اگر اين شانزده ساله به. و جاه و تمکين

توان کردار و رفتار نمود و دشمنان سازگار می باشند در  ھمه قسمی با ايشان می باشند و به دشمنانی شيرين رفتار می

باشند و  و صاحب رسم و راه و نظام عقلی می. و عرض خود را از تو دريغ نخواھند داشتھمه باب، و جان و مال 

از ايشان مترس و از دشمنان خانگی در حذر باش که اگر العياذ با . ميزان عدل و حساب و احتساب در دست دارند

باره در ھمين   مطالبی در اينھا، رستم الحکماء بجز اين.گذارند فرصت يابند از جان و مال و عرض چيزی باقی نمی

 را ديده که اھل دل بوده و ئیمشھد رفته و در شھر تون، مال چھل سال قبل سفری به: گويد از جمله آن که می. رساله دارد

در حين «. »نزد آن مال خواندم«را » قصيده شرح الحوادث در مدح حضرت صاحب االمر از راده طبع خود«جا  آن

و قدری از احکام خود به جھت . با خود داشتم و خواندم و شنيد. اماسب و شاه نعمت هللا برآمدمحاورت سخن از احکام ج

ھا داللت و اشارت بر  و ھمه اين حکم«: فتحعلی شاه گويد سپس خطاب به. »شنيد و تحسين و تصديق نمود. او خواندم

سپس مالی ياد شده روايتی از ) ١/٣٦٨: مجموعه رسائل قاجاريه( .»نمود سلطنت طوالنی تو ظھور حضرت قائم می

وجد  توسط علی بن ابراھيم بن مھزيار نقل کرده که نويسنده را به) ع( الدين صدوق در باره رويت صاحب االمر کمال

صدق آميخته که  حقيقت پيوسته و به اين حديث معتبر و اين نص صحيح چنان به«: فتحعلی شاه گويد آورده و خطاب به

انکار معاندين و غماض منکرين در آن چون آتش در آب افتاده و قير در آتش ريخته خواھد بود، شک و ريب منافقين و

نويسنده در . ».باشد تر از روز در تابستان می تر از آفتاب بر آسمان و وضوح نتايجش افزون زيرا که ظھور آثارش بيش

رکاب بوسی موالی  ه سال ديگر که انشاءهللا بهتا شانزد«:  دارد که شانزده سال ديگر ظھور رخ خواھد دادتأکيدادامه 

 است تا شش سال ديگر که ١٢٤٤کند که از اکنون که سال  بينی می گاه پيش آن. »خود جناب صاحب االمر شرفياب شويم
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ھزار بار پناه بر خدا از آخر سال «اما بعد از آن » کار سلطنت و جھانبانيت بھتر و باالتر گردد« خواھد بود، ١٢٥١

غرض آن که «... »شود ، واقعه ھايله فتنه خيز شرانگيزی که در آن وقت و زمان صورت پذير می١٢٥١ و اول ١٢٥٠

داستان مالقات با اين . ٣٦٩-٣٧١، ص ١ھای قاجاری، ج  سياست نامه( .»کامت خواھد گرديد شش سال ديگر آسمان به

 صص ١النوار ھم که در ھمين سياست نامه ج  که او را مال اکبر معلم ناميده در پايان شمس ا١٢٠٠شخص در سال 

  . آمده است٤٥٥ چاپ شده، در ص ٣٧٧- ٤٦٢

جا اشعاری عربی درباره امام زمان و ظھور و   موجود است در آن٧٧٣شماره  خانه ملی به ای از آن در کتاب نسخه

يازده چنان : درست: ذا در چاپیک(اين رساله شيرين مقاله، پانصد : نويسد موقعيت خود در آن وقت آورده و در پايان می

يادداشت اخير . ١٢٥٠سنه . سال پيش از ظھور انور حضرت قائم آل محمد نوشته شد) ٧٧٣که در نسخ خطی ملی ش 

نوع نگارش صفحات اول نسخه نيز اين . دھد که نسخه دست بابيه بوده و اين سطر در آن اضافه شده است نشان می

ھا آمده و اين که ھمه گفتند مقاومت بايد کرد اما عقيده من آن   اشعاری درباره حمله روسدر ادامه. کند  میتأئيد را مسأله

ھمان قسم که پير بزرگوار ما جناب سيد االوصياء علی مرتضی با معاويه مصالحه و مسالمه نمود، شھشناه  به«: بود که 

ای ھم  در ھمين ضميمه ادعيه. ه و مسالمه نمايدزند با نافليان، با امپراطور روس مصالح ما که دم از غالمی آن جناب می

حضرت القائم المنتظر، صاحب «. به عربی طی چندين صفحه آورده است) ع( از برساخته ھای خود درباره امام زمان

 سالگی خود کرده و تاريخ ٧٠سن  جا رستم الحکماء اشاره به در اين. »...االمر المقتدر، مراد اھل جميع المذاھب و الملل

  .٤٦٢، ص ١ھمان، ج .  را آورده است١٢٥١

 که فتحعلی شاه در آن ١٢٥٠ يک حادثه در سال ئی نوشته شده باشد، پيش گو١٢٤٤اگر واقعا اين متن در سال 

ھا که فراوان توسط  ئیگو اين قبيل پيش. مرگ وی باشد جز آن که دقيقا روشن نيست که اشاره به. درگذشت، جالب است

 نبود، بلکه از روی عالئمی نجومی يا جاماسبی و ھزارگرايانه بود که از ئیگو ترديدی غيب یشد، ب منجمان مطرح می

 بدون شک ١٢٦٠ظھور در حوالی  اشاره وی يا ديگران به. صدتا ممکن بودی دو سه نمونه، آن ھم شبيه آن، رخ بدھد

 .گذشت ھزار سال از غيبت بود مربوط به

  

  التواريخ رستم

برای وی مطلبی که قصد بيانش را دارد . فضای پست مدرن امروزی داشت شباھتی به م الحکماء احتماال فضای ذھن رست

ھمه مطالب واقعی و غيرواقعی و در عالم تخيل ما . مھم است نه ظرف تاريخی و سال وقوع و جديت در نام اشخاص

 سال يک نمونه ٣٥، با اختالف کتاب رستم التواريخ که سال تاليف آن ھم مشخص نيست. گيرد محتوا شکل می ناظر به

خواھم ملت حق و منھاج  ام، می خبر، اکنون که با تو آشنا و رفيق گشته ای بشر ابله بی«: گويد در اين کتاب می. مھم است

و بعد از امامت و خالفت علی ... می دانيم) ص( را خليفه بر حق محمد) ع(ما علی بن ابی طالب... مستقيم را بتو نمايم

خصوصا امام دوازدھم حضرت قائم آل محمد که . دانيم پشت امام بر حق می لب و يازده فرزندش را پشت بهبن ابی طا

جناب از ارض غری ظھور خواھد  سبب غلبه کفر بر اسالم، آن انشاءهللا در سال يک ھزار و دويست و شصت و دو به

 را مسخر خواھد نمود و او را وزير کھنه نمود و کفر و شرک را مغلوب و ظلم را فانی و ضاللت را معدوم و عالم

خواھد ... سالی از اھل فارس خواھد بود که مجموعه جميع کماالت و فضائل و آداب و علوم و فنون و لموم و حکمت 

شخص يک چشم بزرگ، قطور، بزرگ . خواھند گفت که اين پادشاه، سفيانی است و از دودمان اکابر اصفھان... بود

مجادله و محاربه نمايد و ) ع( و مدت ده، دوازده سال با حضرت قائم.... سمت لرستان خروج نمايد از ... شکم، دلير، 
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کشته و شکم دريده خواھد ) ع( با عصای موسی) ع(دست مبارک حضرت عيسی آخر االمر بر دامنه کوه طور سينا به

 )٣٢-٣٣ص : رستم التواريخ( .»شد

 ١٢٥٨، بلکه ١٢٦٢علی محمد باب نه در سال . شده برای يافتن موعود ق میايران و ھند تزري اين عبارات از کربال به

جالب است که در پايان کتاب، . بعد ھم که قائم شد، ادعای نبوت کرد. مدعی شد، آن ھم در وھله نخست، نه قائم، که باب

دست  مر بهاال هللا صاحب اين کتاب مستطاب يازده سال پيش از ظھور حضرت خليفه«: گويا کسی نوشته است

الحکما غالم آن جناب نوشته شد و ھمان سلطان صاحبقرانی که عرب ھاشمی نسب و سفاک روس و اھل انکار  رستم

بی شک و شبھه . گير است آيد و عالم است و در سال ھزار و دويست و شصت و دو از جانب ارض غری بيرون می

ھا در تذکرة الملوک او و نيز نشاط نامه و شماری   اينجز به. ٤٧٥- ٤٧٦: رستم التواريخ( .»الزمان ھمان است صاحب

  .باره آمده است ھای وی مطالبی در اين نوشته ديگر از دست

ھا  ھای قبلی آمد، ھمه اين طور که در بخش گفته و ھمان رستم الحکماء نوعا و از قديم االيام درباره ظھور سخن می

ری در ايران حاکم بوده و نه سيد علی محمد، که چندين نفر ديگر  بوده که در دھه چھل و پنجاه قرن سيزدھم ھجئیفضا

اصوال درباره زندگی وی، سال تاليف اين کتاب و ادعاھای ديگر وی درباره اين که فالن کتاب . ھم مدعی مھدويت شدند

  .توان اطمينان حاصل کرد ھيچ روی نمی را در فالن تاريخ نوشته، به

***  

يعنی او وجود خارجی ندارد، با اين وجود ! ھاست ی يا امواج ناپيدا و تخيلی و امثال اينيک روح نامرئ» مھدی«نھايتا 

  .ھا و آخوندھا است هللا اين قصه يک منبع مھم مالی برای آيت

. دھند خورد مردم می کنند و به آخوندھا سرتاسر سال، در ھر موقعيت اين قصه پوچ و مسخره امام زمان را تکرار می

ھا، آخوندھا جيب  عالوه بر آن که با خواندن روضه امام زمان و زيارت نامه. ھاست ن کسب و کار آن دکامسألهاين 

اند، سالی بيش از  باز کرده» چاه چمکران«نام  تر و پرسودی ھم در نزديکی قم به کنند، دکان بزرگ مردم را نيز خالی می

جھت نيست که  اين باالتر سراغ داريد؟ بنابراين، بیآيا مفتخوری و کالھبرداری از .  ميليارد تومان درآمد دارد۶

  .کنند  خود، امام زمان تبليغ و ترويج میئیآخوندھا با ھمه قدرت و توانا

قدرت و ثروت و  يابی به  برای بقای سلسله مراتب خود و دستئیھا چه سناريوھا هللا انگيز است که اين آيت واقعا حيرت

تر آن است که با رشد و توسعه و گسترش علم و دانش بشری، ھنوز  جالب. اند هشان درست کرد خوری و چپاولگری مفت

کنند اين امامان و   نمیسؤالبار نيز از خود  ھا يک حتی آن. ھا باور دارند اين سناريوھا و قصه ھم جماعتی ھستند که به

کنند  بينی می ھا سال بعد را نيز پيشدانند و صد می» خيلی ھم دقيق«پيامبرانی که اسرار نھان و آشکار زمين و زمان را 

چرا بايد . توانند دفع کنند دھند و يا شمشيری که بر سرشان فرود آمده را نمی چرا مثال در غذايشان سم را تشخيص نمی

سياه و سفيد نزنند؟ چرا  کنند و دست به  از دسترنج مردم تغذيه ئیھا چون انگل هللا و آخوندھای ريز و درشت، ھم آيت

کنند و بخش اعظم مريدھايشان در  ھا زندگی می چون ايران، در کاخ  که در قدرت ھستند ھمئیھا در ھمه کشورھاآخوند

  !ھا و صدھا چراھای ديگر و ده! حلبی آبادھا؟

. قصه امام زمان در ته چاه برای بيش از ھزار سال، کالھبرداری و شارالتانيسم حکومت اسالمی و سرانش بيش نيست

 ٨٠چنين بر قدرت ماندن آخوند و تسلط آنان بر جان، مال، زندگی و درآمد مردم يک کشور   درآمد، و ھماين قصه خزانه

آخوند ھمه مردم جھان به  ٣١٣ھمراه   ظھور امام زمان که پس از ظھور، بهئیداستان ھولناک و ھيوال. ميليونی است

  .عام خواھند کرد جز مسلمانان را قتل
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گی آخوندھای حکومتی است که يکی ادعای ارتباط با اجنه را پيش می شکد و ديگری  ويژه، از ئیگو دروغبازی و  حقه

  !ای با امام زمان در جمکران است مدعی ارتباط خامنه

چاھی در  ھاست که او به کند اما مدت جالب است که در روايات آمده است امام زمان در چاھی در سامرا زندگی می

 .جمکران نقل مکان کرده است

 

  :ھا ی نوشتپ

  ٢٠١٦ ژوئيه ٢٩ روزنامه فارس، -١

 ٨٩وگو با وطن امروز سال   گفت-٢ 

  ٨٩وگو با وطن امروز سال   گفت-٣ 

  ٢۴٢ ص  ،»آيا ظھور امام زمان نزديک است؟«کتاب   -٤

  ٢٣/٣/١٣٦٨ روزنامه رسالت -٥

صمصام «او داده و  پدرش بهکه » رستم الحکما«است که با دو لقب » محمد ھاشم آصف«رستم التواريخ، نوشته  -۶

اين کتاب که با نثر سنگين قاجاری نوشته . که از فتحعلی شاه قاجار دريافت داشته، خود را معرفی کرده است» الدوله

 نسخه اصلی اين کتاب در .کند ھای پايانی صفويه و استيالی افاغنه و افشاريه و زنديه صحبت می شده، درباره دوره

 .شود داری می  نگهای در کشور آلمان موزه

 

 

 
 


