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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ می ٠٦

 

 !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )بخش دوم(

   

  !خامنه ای و احمدی نژاد ياران امام زمان؟

رقابتی که . زمان در حکومت اسالمی ايران، قبل از ظھور او، سخت به رقابت افتاده اندن امام ارابطاکنون ياران و 

آن ھا، در حالی که با ھمديگر جنگ . شايد در آينده نه چندان دور به تصفيه ھای خونين تر از گذشته منجر شود

موال عمومی کشور قدرت دارند در عين حال، از سرکوب و کشتار مردم بی گناه و معترض و ھم چنين غارت ا

  . غافل نيستند

محمود احمدی ( بن صالح  و شعيب) سيدعلی خامنه ای(تاکنون تبليغات وسيعی راه انداخته بودند که سيدخراسانی 

 از خون انسان ھا ئی، حتی در خارج از مرزھای ايران، دوش به دوش ھم شمشير خواھند زد و جوی بارھا)نژاد

 مملو از رعب و ئیدر ميان جنگ و کشتار، غارت و ويران گری و در فضاجاری خواھند کرد تا امام زمان، 

  .اما اکنون به نظر می رسد آن ھا شمشيرھايشان را به سوی ھم نشانه گرفته اند. وحشت، خون و باروت ظھور کند

حکومتی سران، سخن گويان، امام جمعه ھا، مداحان، جن گيران، شعبان بی مخ ھای سپاه و حزب هللا و رسانه ھای 

ای رھبر حکومت  و غيره تبليغات وسيع و گسترده ای سازمان دھی کرده اند تا به جامعه بقبوالنند که سيدعلی خامنه 

سيدخراسانی نام شخصی . اسالمی، ھمان سيدخراسانی است که در برخی روايات شيعی به نام آن اشاره شده است

ھم شيعيان با لشکری ميليونی از ايران، برای ياری او به است که به روايت شيعيان، در ھنگام ظھور امام دوازد

  .  رود جنگ با سفيانی می

ش ھنگام تولد و گفتن» يا علی«علی خامنه ای، از  برای سيدئیبسياری از روحانيون حکومتی، در تالشند روايت ھا

. قدرت را محکم تر کنندديدارھايش با امام زمان بسازند تا بلکه از اين طريق نيز موقعيت متزلزل او در جنگ 

  .روايات مضحک و چندش آوری که شعور و آگاھی مردم را دست کم می گيرند
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   هللا خامنه ادعا کرده است که آيت» سره امين« نامه  گو با ويژه و هللا کاظم صديقی، امام جمعه تھران، در گفت آيت 

 رود و با امام دوازدھم شيعيان  جمکران میاست که برای رفع مشکالت به بيابان يا مسجد » ذخيره خداوند«ای 

  : کند خلوت می

 رود و   کند يا جمکران می  رود و با حضرت خلوت می  آيد قبلش يا بيابان می   در تمام مشکالتی که برايش پيش می«

.  کند ھا را باز می  گيرد و کليد را از آن ھا می گيرد و درب  رود، آن جا را در بغل می يا حرم حضرت رضا می

  » . ھا يا در مسجد جمکران برای رفع مشکالت سيره مستمر زندگی حضرت آقا بوده و ھست حضور در بيابان

 ھا روايت شيعی با شرايط کنونی ايران و جھان، تالش  اين آخوندھا و حاميان آن ھا در يک سال گذشته، با تطبيق ده

 ھا به سفر آبان ماه سال گذشته خامنه ای به شھر  اين تالشاوج . اند  ای برای اثبات مدعای خود آغاز کرده  گسترده

 رسمی و غيررسمی در سيدخراسانی معرفی کردن وی صورت  قم باز می گردد که در اين سفر، تبليغات گسترده

  . گرفت

 ھمان شرايطی توصيف کنند که در    کنند شرايط کنونی ايران و جھان را  ھای خود تالش می ھا، در استداللآن

  . وايات شيعی به عصر پيش از ظھور مشھور استر

 ھای خود مستقيم و  برخی از روحانيون ھوادار رھبر حکومت اسالمی نيز در يک سال گذشته در برخی سخن رانی

 کنند شخص   ھا ھم چنين ادعا می آن.  اند ای اشاره کرده غيرمستقيم به موضوع سيدخراسانی بودن علی خامنه

  .  دھد در اين خصوص سکوت کند سانی بودن خود آگاه است، اما ترجيح میرھبری نيز از سيدخرا

 بن صالح فرمانده لشکر سيدخراسانی   ھمان شيعب   اساس روايات شيعیه نژاد ب اين افراد می گويند محمود احمدی

  . است

 ظھور ۀشتاد، دھدھه ھ«در کتابی به نام » حسين سجادی« بود که فردی به نام ١٣٨۴بار در سال  برای نخستين 

شادی «چندی بعد در لبنان، فردی به نام .  بن صالح نام برد نژاد، به عنوان شعيب از محمود احمدی » انشاء هللا

   . ھمان ادعای حسين سجادی را تکرار کرد  ،» نژاد و انقالب جھانی پيش رو احمدی«، در کتابی به نام »فقيه

 ھای دولت به رونق  رد نقش امام زمان در مديريت جھان و کمک نژاد، در مو با وجود اين که سخنان احمدی

جمکران، با انتقادات برخی از روحانيون و نمايندگان مجلس روبرو بوده است اما اين انتقادات چندان قدرت مند 

  .  را به عقب نشينی وادار سازندئی مشا-نبودند که تيم احمدی نژاد 

 صدھا مقاله  نژاد، با افزايشی محسوس نسبت به گذشته، روزانه ت احمدیبدين ترتيب، از زمان روی کار آمدن دول

 ھای کالنی منتشر می شود؛ به طوری  رانی در مورد ظھور امام زمان، با اختصاص بودجهو خبر و گزارش و سخن

، برای ئی مشا  نژاد و برخی از ھمراھان او، به خصوص اسفنديار رحيم  ھای گذشته، انتقادات از احمدی که در ماه

لم ين دولت و انتقاد او از انتشار ف منتقدۀ هللا سيستانی به جرگ با وارد شدن آيت. ترويج بحث مھدويت باال گرفته است

  .  تر شده است کمی سخت» مھدويت دولتی«، اوضاع برای طراحان پروژه »ظھور نزديک است«

 ھا برای نزديک بودن ظھور   ھا و تطبيق توقيت«: ست هللا سيستانی، نوشته ا  نيوز، به نقل از آيت سايت خبری شيعه

 کننده است و اين مطالب، عقايد مردم را ھدف گرفته و باعث تضعيف اعتقادات  بسيار نگران) عج(حضرت حجت 

 صالح را به يک فرد  بن چنين جرياناتی نبايد در کشوری مانند ايران شکل بگيرد، يک روز شعيب . شود جامعه می 

  ».اين مسائل نگران کننده است.  کنند  به فرد ديگری تطبيق میو بار ديگر
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 فلمدر اين .  منتشر شده استئی مشائی مشا- لمی است که توسط حاميان تيم احمدی نژاد  هللا سيستانی، به ف اشاره آيت

ه ب. ده اندتشبيه ش» سيدخراسانی«اسالمی به  و خامنه ای رھبر حکومت » صالح  بن  شعيب« نژاد به  محمود احمدی

  .  رسد که اين دو چھره قيام کنند اساس برخی از روايات شيعی، ظھور امام دوازدھم شيعيان، زمانی فرا می

از آن جمله، . ی پرداخته بودندفلماسالمی به انتقاد از انتشار چنين  پيش از اين بسياری از روحانيون بلندپايه حکومت 

برخی حرکات مشکوکی را درباره «:  سال جديد، در اين زمينه گفته بود شيرازی، در نخستين روز هللا مکارم آيت 

 ھای خود، مسلمانان را از موضوع مھدويت   دھند تا با دروغ  دھند و خبر از روز ظھور می امام زمان انجام می

  ». ھا در توطئه نااميد کردن مردم از ظھور امام زمان دست دارند خارجی... نااميد کنند

 فروشان تھران با  ترين مداحان حکومت اسالمی، سال گذشته در حسينيه صنف لباس  از مشھورمنصور ارضی،

   ھا مرتب می نبايد گول بخوريد که بعضی«: اشاره به برخی ادعاھا درباره نزديک بودن ظھور امام زمان، گفته بود

او، ھم چنين با اشاره » . گول نخوريدمراقب باشيد که.  داند و بس اما کی؟ فقط خدا می. گويند که ظھور نزديک است

معلوم است که « ھا در خصوص شرايط ظھور امام دوازدھم شيعيان افزوده بود که  فلمھا و  به انتشار ميليونی جزوه 

  ». کنند که انگار ھمين فرداست  میءھا از کجا آمده؛ به عنوان اين که ظھور نزديک است و طوری القا اين 

 را بنيان گذار ئی مشا عامل کشور نيز به طور تلويحی اسفنديار رحيم بير کميته دائمی پدافند غير نژاد، د د احمدیوداو

او، گفته بود که . معرفی کرده که قصد دارد ايران را متزلزل و فتنه جديدی به راه بيندازد» راه حقيقت«انجمن 

ای جديد خلق   از انتخابات آينده مجلس، فتنه  ھای سابق ھستند که قصد دارند با استفاده اعضای اين انجمن از حجتيه

  . کنند

 گويند ما   ھا برای ايجاد انحراف در جھان می آن«:  نژاد، درباره اين انجمن، ھم چنين گفته بود برادر محمود احمدی

  ».خواھيم دنيا را فتح کنيم در راستای فرھنگ کوروش که دنيا را فتح کرده، می 

هللا، که به شعبان بی مخ حکومت اسالمی معروف است، نخستين  ارشد انصار حزب  کرم، از اعضای  حسين هللا

کسی بود که به صراحت اعالم کرد اعضای سابق انجمن حجتيه در قالب انجمن راه حقيقت و به رياست اسفنديار 

  .  اند  نژاد فعال شده  در بدنه دولت محمود احمدیئی مشا رحيم

تمداری نيز چندی پيش نوشته بود که اين جريان قصد دارد با راديکال کردن روزنامه کيھان، به مديريت شريع

  . ای عبور کند هللا خامنه  نھايت از آيت   فضای کشور در 

 نژاد، بارھا بر رابطه و   ای و احمدی  هللا خامنه  گيرد که بسياری از نزديکان آيت اين انتقادات در حالی انجام می

 توان به سخنان مرتضی آقا تھرانی نماينده  کيد کرده اند، از آن جمله میأاين دو، تھمکاری خاص امام زمان با 

 جمھور به بنده گفتند اگر از قبل به  سئير«:  نژاد اشاره کرد که گفته بود مجلس و استاد اخالق سابق کابينه احمدی

ز اعتقادم بر اين است که امام عصر اين اعتقاد بودم که امام عصر در مسائل کلی ھمراه و کمک ما ھستند، اما امرو

  ». اند ھا به کمک ما آمده حتی در جزء جزء کار

او، درباره انتخابات نھم، دھم . کيد کرده استأ ھای امام زمان ت  نژاد خود نيز تاکنون بارھا بر کمک محمود احمدی

خنانی را بر زبان آورده و جمھوری که ھنوز زمان آن نرسيده است چنين س رياست جمھوری و حتی يازدھم رياست 

 ھا، متعلق به امام زمان   پول اين« ھا نيز، در صدا و سيما عنوان کرد که  حتی درباره طرح ھدف مندی يارانه

  ».است

صبح «: ، در مراسم ادای سوگند رياست جمھوری در مجلس گفت٨٨ نژاد، چھاردھم مرداد ماه  محمود احمدی

او در چھار پنج سال گذشته، بارھا » .سپيده را در انتظار طلوع صبح باور کنيمد ئيدرخشان بشريت در راه است، بيا
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 ھای ظھور را  ، يکی از نشانه٨٧ نژاد، آبان ماه سال  احمدی. از مديريت جھان به دست امام زمان سخن گفته است

» .عالم پيچيدهعطر امام دوازدھم در «عنوان کرد و اکنون مدعی است » زمزمه شدن نام حضرت مھدی در جھان«

  . کند  دولت خود را فراھم کردن زمينه ظھور اعالم می او صراحتا وظيفه

چنين اعتقادی در تمام سی و دو سال گذشته در ميان سران حکومت اسالمی و حاميان آن ھا و افراد مذھبی وجود 

جه ھای ميلياردھا تومانی در داشته، اما ھيچ دولتی به اندازه دولت نھم و دھم به آن دامن نزده و با اختصاص بود

 ھای   مانند پانزدھم شعبان، که مطابق روايت تقويمئی ھا  ھای اخير، در مناسبت در سال. ترويج آن نکوشيده است

. تر ھم شده است خوانی نسبت به گذشته گرم مولودی و ئی سرا رسمی روز تولد امام زمان است، بازار مراسم مديحه

  :  شود برای مثال  که در آن خوانده میئیھا  تصنيف شيوه برگزاری اين مراسم و

  توی يه صبح سربی پر از غبار«

  توی بھت انتظار

   ھا داد می زنن کوچه

   زنن يکی اومد جاده فرياد می

  جاده فرياد می زنه مھدی اومد

  توی موج ابر و باد، يه روزی مھدی می آد 

...«  

 شد و از مراکز اصلی بنا» احمد کافی«ل خورشيدی توسط شيخ  چھ  ای است که اواخر دھه مھديه تھران، حسينيه

 مردم ايران، ٥٧نخست پس از انقالب ۀ اين حسينيه، در دھ.  شود  سنتی محسوب می رانی و مراسمبرگزاری سخن

کافی، ھم .  کاران تبديل شده است رونق چندانی نداشت اما اکنون دوباره به مرکز مھمی برای تجمع و تبليغ محافظه

  .نين از افراد موثر در ترويج مسجد جمکران بوده استچ

ن ييدولت احمدی نژاد، از ابتدای کار خود عالوه بر اين که ميلياردھا تومان به مسجد جمکران کمک کرده و نقشی تع

 بھره نگذاشته و در   ھای مالی خود بی کننده در شھرت و رونق کار آن داشته است، مسجد مھديه را نيز از کمک

 ھای   کنند گاھی در مدح  میءمشھورترين مداحان تھران که در اين حسينيه برنامه اجرا. ق آن نيز کوشيده استرون

  :  کنند ياد می»  ھا  دل قبله« چون ئی ھا خود از جمکران با عبارت

  ای امشب در آسمانه، شب عيد صاحب زمانه ولوله «

   دل امشب جمکرانه قبله

...«  

   

 يا حتا ۵٠٠سال گذشته در شھر قم گفت، در اعتراض به کسی که معتقد است شايد ظھور تا  نژاد،  محمود احمدی

؟ اگر دل ھای مردم متحول شد و ھمين امروز ئیاز کجا می گو« سال ديگر ھم اتفاق نيفتد، گفته است ١٠٠٠

ھای نيمه  از مولودی در يکی .  شود ھا نيز تکرار می چنين اعتقادی در مداحی » خواستند، آيا خدا دريغ می کند؟

  :، ادعا شده است» ھا يکی از ھمين جمعه«شعبان از احتمال ظھور در 

  شبھام تو انتظار ماھه، چشمام ھميشه چشم به راھه«

  م گير يه نيم نگاھه ھستی

  ئیگوش کنين مياد صدا
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  ئیصدای درد دل ھا

  که ميگن ھر روز جمعه

  ئیشايد اين جمعه بيا

  ئیشايد اين جمعه بيا

...«  

معناسازی و « يکی از ھدف ھای اين طرحی را ٨٨ تير ٣١، »ايرنا«برگزاری رسمی حکومت اسالمی، خ

. اعالم کرده است»  ھای مسجد جمکران الگوسازی فرھنگی به مراکز فعال در عرصه مھدويت از طريق فعاليت

 از نظرات برخی مراجع و دبير شورای عالی فرھنگی و برنامه ريزی مسجد، با شاره به اين که در تدوين اين طرح

 ھای   ھا و تشکل تأھي« افزايد، با توجه به اين که   ای، رھبر حکومت اسالمی نيز استفاده شده می هللا خامنه آيت 

 تواند  فعاليت فرھنگی مسجد می«ھستند، » دينی و مذھبی فعال در امور مھدويت روز به روز در حال گسترش

  ».نبال داشته باشدنوعی الگوسازی و الگودھی را به د

   

  معرکه گيری

 که توسط آيت هللا ھای حکومتی گرفته می شوند سران حکومت نيز در آن ھا ئیدر مھم ترين معرکه گيری ھا

، ٢٠١١پريل ا ٢١ برابر با ١٣٩٠ ارديبھشت ماه ١برای مثال، سايت سحام نيوز، پنج شنبه، . شرکت می کنند

ماجرای ديدار «هللا احدی طی اظھاراتی  ن رھبر حکومت اسالمی، آيت در ادامه تالش ھا برای قدسی کرد: نوشت

  .از زبان صديقی را بيان کرد» رھبری و حضرت مھدی

  :ری بدين شرح استييبه گزارش سايت شيعه آنالين متن کامل سخنان آيت هللا احدی، بدون ھرگونه تغ

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

آقای . ه، ھمه بودندئي جمھور نشسته بود، آقای ھاشمی بود، سران مملکتی بودند، قوه قضا سئيکه آقای ر) رھبری

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

  .حضار بلند شد

آقا را بردند و ديگر .  کنند که به عنوان تبرک به ايشان دست بزنند يدند اين جمعيت به سوی آقا دارند حمله مید

رفتم قبل از رفتن به مکه به محضر  من ھمه ساله مکه که می : نتوانستند جمعيت را اداره کنند و آن مطلب اين بود

 کرد و من اين توصيه   میئیھا ايشان به من توصيه . م از ايشان خواست رسيدم و توصيه می هللا بھاء الدينی می  آيت 

  ای يا چيزی را برای ايشان ھديه می آمدم، يک عمامه  بعد ھم که داشتم می .  کردم ھا را در سفر مکه عمل می 

  .خريدم

 رويد   میشما وقتی که: اين مطلب را فرمودند) هللا بھاء الدينی حضرت آيت(اين دفعه که رفتم محضر ايشان 

مسجدالنبی از قسمت جنوب شرقی مسجد، از آن قسمت ھفت قدم می آيد به جلو و قسمت بعدی را ھم گفت که من 

آن وقت از دو طرف به من . به خاطر اين که ايشان اين را به وديعت پيش من گذاشت. توانم دقيق به شما بگويم نمی 

  .دستور داد

اين ذکر را که گفتی انشاء هللا به .  جا، آن جا بنشين و اين ذکر سبعه را بگووقتی که قدم زدی آمدی جلو رسيدی به آن

  .حوائجت خواھی رسيد
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زاده آملی بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب اذکار سبعه را دارد که اين ھا را از  ذکر سبعه عجيب است، عالمه حسن 

  .کند کند در نفس انسان عجيب معجزه می  میذکر سبعه واقعا يک ذکريست که معجزه. آسيد علی آقا قاضی گرفتند

آقای بھاء الدينی چه وجھی دارد که من بايد آن جا بنشينم و اين اذکار سبعه را :  گويد، عرض کردم آقای صديقی می

  .چه وجھی دارد ھفت قدم از آن جا قدم بزنم. بگويم

  .خواھد بگويد صديقی چه می  کنند آقای   دھند ھمه دارند دقت می حاال ھمه دارند مثل شما گوش می

  . گويم فقط پيش شما بماند وجھش اين است که دارم به شما می: گفت

 السالم بدنش خون آلود بود وقتی  وقتی که حضرت زھرا سالم هللا عليھا آمد برای دفاع از علی ابن ابی طالب عليه

 خواست ادامه   ای شد که می گر به گونهکه آمد که داخل مسجد وارد نشد وقتی که برگشت ديگر توان از او رفت دي

آن جا .  هللا عليھا رسيده است کنم که آن مکان به خون فاطمه سالم راه را بدھد نتوانست، آن جا نشست و فکر می 

  .حاجت تان را بخواھيد

  ...فرياد گريه جمعيت بلند شد

  .اين کار را انجام بده: گويد الدينی می بعد آقای بھاء

الدينی خودش ھم نظر دارد، نيت دارد، يا  من رفتم اينکار را انجام دادم حاال تو نگو آقای بھاء :  گويد ايشان می

  .شود چون خودش مشرف نمی . حاجتی دارد

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

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

آقای صديقی : زنند من رفتم مدينه ھمين کار را انجام دادم، بعد از اين رفتم مکه ديدم از بلند گو صدا می : گفت

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

  .اج آقا، رسيدم، تا سالم عليک کردم بدون اين که حرفی بزنمرفتم محضر ح

  ميدانی ثمره ذکر امسال چه بود؟: الدينی فرمودند حاج آقا بھاء 

  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

  .عيد من دو بار امسال آمدم مدينهگفتم شما مطل

  . گفتيد در آن جا با تو بودم  که نشسته بوديد ذکر میئیبله آن جا: گفت

   سال قبل فاطميه٣ فروشند، نوار  اين نوارش دربيت آقا ھست، دم در که می

  :بعد برگشت و گفت

  :ثمره دوم اينجا بود

د و گريه کردند که آقا تشريف بردند؛ ديدند که ديگر نمی که تا گفت مجلس به ھم پاشيد اينقدر مردم به خودشان زدن

  .شود جمعيت را اداره کرد 

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

  .رھبری به ديدار امام زمان نائل آمد
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   ظھور امام زمانفلم

توليد شده و به گزارش سايت ھای خبری ايران، صدھا » ظھور نزديک است«لمی با عنوان در ھفته ھای اخير ف

  .ھزار حلقه سی دی از آن در سطح کشور به طور رايگان توزيع شده است

نزديک به دستگاه ھای امنيتی حکومت اسالمی ايران، منتشر کرده » مشرق نيوز« اساس گزارشی که سايت هب

  .تھيه و توليد شده است» مبشران ظھور«وھی فرھنگی با عنوان است، اين فيلم از سوی گر

 فعاليت ھای خود را از طريق ارسال ايميل ھای ١٣٨٨اين گروه که از اواسط سال «: اين گزارش می افزايد

  ».، فعاليت خود را به طور آشکار کليد زد٨٨ سال حوتگروھی به مردم آغاز کرده بود، روز دوازدھم 

اين «: حمايت می شود گفته است» محافل خاصی«از سوی » مبشران ظھور«م اين که گروه اين سايت، با اعال

 نشر عقايد خود از طريق سايت و نگروه، پس از گسترش فعاليت ھای خود و جمع آوری مبالغی برای ھزينه کرد

  ».توزيع سی دی، اقدام به ارتباط گيری با سازمان ھا و نھادھای مختلف کرد

کيد شده که زمان أبا استناد به برخی کتاب ھای مذھبی شيعيان و اھل سنت، ت»  نزديک استظھور«در مستند 

از ايران به جنگ با » سيدخراسانی«، »حضرت مھدی«فرا رسيده است و برای کمک به » ظھور امام زمان«

  .سفيانی در عربستان می رود

است و محمود احمدی » سانیسيدخرا«نه ای ھمان می گويند که آيت هللا علی خام» ظھور امام زمان«ھواداران ايده 

سيد «يس جمھور ايران، نيز شعيب بن صالح اشاره شده در کتاب ھای تاريخی است که فرماندھی سپاه ئنژاد، ر

  .را بر عھده دارد» خراسانی

المی ايران اين افراد در نوشته ھای خود، به تطبيق رويدادھای اخير خاورميانه و ويژگی مقام ھای فعلی حکومت اس

 آيت هللا پرداخته و از جمله برای اثبات سيدخراسانی بودن» ظھور امام زمان«با حوادث و شخصيت ھای زمان 

  .بودن او اشاره می کنند» خراسانی«و » تبار حسنی وی«ی چون ئخامنه ای، به نشانه ھا

فی در ميان اصولگرايان که در اينترنت نيز منتشر شده است، واکنش ھای مختل» ظھور نزديک است«سی دی 

  .برانگيخته و جلسات نقد نيز برای بررسی آن در قم برگزار شده است

، در نمازخانه ٨٩ ]اسفند ماه[حوت  ٢٢گزارش برخی سايت ھا حاکی است در يکی از اين جلسات نقد که روز 

تقادھای وارد شده روبرو مدرسه فيضيه قم برگزار شد، دست اندرکاران اين مستند ھم حضور داشتند که وقتی با ان

  . را ترک کردندجلسهشدند محل برگزاری 

نيز روبرو شده است و اين مرکز با » مرکز تخصصی مھدويت حوزه علميه قم«انتشار اين سی دی، با واکنش 

موجب تشويش و التھاب افکار «را رد کرده و انتشار آن را » ظھور نزديک است«ای، فيلم  صدور اطالعيه 

  .دانسته است» عمومی

يس ئمان روی کار آمدن خود به عنوان راد، از زاين واکنش ھا در حالی صورت می گيرد که محمود احمدی نژ

، ھمواره اعالم کرده است که بايد مقدمات ظھور امام زمان را فراھم کرد و اکنون ١٣٨۴جمھور ايران در سال 

  . اداره می شود» حضرت مھدی«کشور از سوی 

سند داريم که «: تان اصفھان گفت و ايثارگران اسء شھداۀ نيز در ديدار با خانواد١٣٨٨احمدی نژاد، در آذر ماه سال 

  ».مريکا می خواھد جلوی ظھور امام زمان را بگيردا

ما اسناد آن را به دست آورديم که آن ھا معتقدند يکی از «: ی در عراق گفتئمريکاااو، با اشاره به حضور نيروھای 

ھا را  آن ھا ھمه اين نقشه . شکاندخاندان پيامبر اکرم در اين نقطه ظھور کرده و ريشه ھمه ظالمان عالم را خواھد خ
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 ساز اين حادثه بوده و ياران اين حکومت   دانند ملت ايران زمينه اند که جلوی ظھور حضرت را بگيرند و می کشيده 

  ».خواھد بود

کر است که ظاھرا در کشمکش اخير بين خامنه ای و احمدی نژاد بر سر برکناری مصلحی وزير اطالعات ذشايان 

ظھور  «فلم از جمله تھيه کننده ئی مشا-دد آن توسط خامنه ای، تعدادی از اطرافيان تيم احمدی نژاد  مجءو ابقا

  .را دستگير کرده اند» نزديک است

   

  »جامعه امام زمانی«فرھنگ در خدمت 

 ھای فرھنگی دولت   در تشريح سياست٨٧ ثوروزير سابق ارشاد دولت نھم احمدی نژاد، محمدحسين صفار ھرندی، 

 ھای فرھنگ و ھنر  در بقيه حوزه. ما متعھد نيستيم سينما رشد كند، بلكه متعھديم سينمای مطلوب رشد كند«: فته بودگ

و معتقد » مور ھستيم تا به سمت جامعه امام زمانی حركت كنيمأما م« گويد  صفار ھرندی، می» . طور است ھم ھمين

  .از انجام اين ماموريت باشد بايد زمينه سئیفرھنگی و سينما» مطلوب«است فعاليت 

راتی که در وزارت ارشاد صورت گرفته ييتغ.  تر نيز شده است  گيرانه  ھای گذشته، سخت  ھا در سال اين سياست

 نژاد به   ھای فرھنگی و ھنری دارد که از حلقه نزديکان احمدی س تصميم گيریأنشان از حضور افرادی در ر

نگيز ابرای مثال، پس از انتخابات جنجال بر.  آيند ی کامال بيگانه با اين بخش می ھا  از حوزه روند و بعضاً  شمار می

، محمدعلی رامين، طراح نفی ھولوکاست، معاون مطبوعاتی، و جواد شمقدری، مشاور سابق ١٣٨٨ جوزا ٢٢

  .  وزير ارشاد شدئی نژاد معاون سينما احمدی

 قم ۀ علميۀاو پيش تر در حوز. ون ھنری وزير ارشاد معرفی شد آبادی به عنوان معا  اسفند ماه نيز حميدرضا شاه٢٣

  . شود هللا مصباح يزدی محسوب می مشغول به کار بوده و از شاگردان آيت 

   

  چاه جمکران

 گذشته و به ويژه ۀجمکران، روستای کوچکی در نزديکی شھر قم است که مسجد مخروبه و کوچک آن در سه دھ

ظاھرا برپايه خوابی که يکی از اھالی .  ھای ايران تبديل شده است رين زيارتگاه، به يکی از بزرگ ت٨۴از سال 

دولت محمود . ديده، چاھی که در اين مسجد وجود دارد راه ارتباط و رساندن پيام و عريضه به امام زمان است

 کرده و به نژاد، از ھمان ابتدای به قدرت رسيدن شان، ميلياردھا تومان صرف تجھيز مسجد جمکران احمدی 

ترين مراکز توليد و انتشار انتشاراتی جمکران، اکنون از بزرگسسه ؤم.  ھای آن ياری رسانده است اليتگسترش فع

   .است» مھدويت« دی در حوزه  کتاب، جزوه و سی

 ھای دولت به چاه جمکران، وزارت ارشاد  به جز کمک.  سال است که غيب شده است١٢٠٠امام زمان، بيش از 

   . رساند  ھای آن ياری می  ھای اين مرکز، به رونق فعاليت خريد کتابنيز با 

 ٨۵ که انتشارات مسجد جمکران در سال ئی ھا  نژاد باعث شد عنوان کتاب  ھای ميلياردی دولت محمود احمدی کمک

انی خود، رس سسه نيز در پايگاه اصالع ؤخود اين م. يابد درصد نسبت به سال پيش از آن افزايش ٨٠منتشر کرد، 

 عنوان به ۶٩ منتشر شده ٨۵ کتابی که سال ١١۵از : توصيف کرده و نوشته است» چشم گير«اين افزايش را 

ھا در شمارگان يک ميليون و دويست ھزار نسخه انتشار  اين کتاب . موضوع مھدويت و امام زمان اختصاص دارد

مطابق آمار موجود، تعداد . ھای بعد نيز ادامه داشته است   ھا در سال روند رو به رشد چاپ اين گونه کتاب.  اند يافته

  . بوده است٨۵ تقريبا دو برابر سال ٨٨ ھا در سال  اين کتاب
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 دولتی خريداری شده و مجانی در اختيار   شود، با بودجه  که در مسجد جمکران منتشر میئی ھا بخشی از کتاب

 ھای   گفته بود، کمک٨۶رمندان وزارت ارشاد در سال يکی از کا.  گيرد  ھای مذھبی قرار می تأمسجدھا و ھي

   .رسد  ميليارد تومان می ٣٠تر از سه سال به مکران و مراکز مشابه در قم در کمدولتی به انتشار کتاب در ج

 ھای بيست و سومين نمايشگاه کتاب   عنوان کتاب، يکی از بزرگ ترين غرفه۴٠٠انتشارات مسجد جمکران، با 

به .  عنوان کتاب به نمايشگاه آمده بود٣۵٠مسجد جمکران، سال گذشته، با . د اختصاص داده بودتھران را به خو

 در ٨٩او نوزدھم ارديبھشت . ھستند» مرتبط با موضوع مھدويت« مدير اين انتشاراتی، نيمی از اين کتاب ھا  گفته

راھکارھای عملی ياد حضرت «مانی، لابه زبان » ناپيدا ولی با ما« ھای  گو با خبرگزاری شبستان، کتاب و گفت

 معرفی کرد که برای اولين بار ئی ھا را از جمله کتاب» داستان من و نيامدن تو«، و »ئیخدا کنه که بيا«، »هللا بقيه 

  . شود در نمايشگاه کتاب عرضه می

، ...خزاد وشايان ذکر است که در ھمين نمايشگاه، کتاب ھای نويسندگان سرشناسی چون صادق ھدايت، فروغ فر

  .مورين سانسور دولتی جمع آوری شدندأتوسط م

عموما کتاب ھا و اشعار نويسندگان سرشناس کشور، يا در وزارت ارشاد به تيغ سانسور سپرده شده اند و يا اگر در 

حتی مزار شاعر بزرگ و سرشناس احمد شاملو را . گذشته نيز اجازه نشر يافته بودند اکنون جمع آوری می شوند

  .ھا تخريب کرده اند و به اين معنی از مزار اين شاعر مردمی نيز وحشت دارندبار

 ھای فعال در حوزه مھدويت ريخته می شود و  سسهؤ نژاد، به جيب اغلب صاحبان م مدی ھای دولت محمود اح کمک

. جسته است ھای مسجد جمکران و تبليغات اسالمی، بسيار بر نقش خود او و دولتش در ترويج موقعيت و فعاليت

 ای گسترش دھد که ظرفيت پذيرش  دولت نھم، در ابتدای کار خود اعالم کرد، قصد دارد اين مسجد را به گونه

  . ميليون زائر را داشته باشد١۵ساالنه 

   

  ميلياردھا تومان برای پخش کتاب دعا و سی دی مداحی 

مان برای ياری به پخش کتاب و سی دی  در مورد اختصاص بيش از پنج ميليارد توئیاواخر سال گذشته، خبرھا

 شود بخش بزرگی از اين يارانه به انتشارات مسجد جمکران  گفته می. ھای مذھبی از سوی وزارت ارشاد منتشر شد 

برخی منابع .  ھای دعا شده است  ھای مداحی و کتاب اختصاص داشته و بعضا صرف توزيع رايگان سی دی

 از مسافران ئیل نخست فعاليت خود حدود يک و نيم ميليارد تومان فقط برای پذيرااند، دولت نھم در سا گزارش داده 

 ای ميلياردی صرف آماده سازی پارکينگی  سال گذشته نيز بودجه.  شعبان به مسجد جمکران کمک کرده است نيمه

ی شھرداری قم، از ، پايگاه اطالع رسان٨٨دوازدھم مرداد .  ھزار خودرو را دارد٢٠در اين روستا شد که گنجايش 

 دستگاه ٣٠ مسافران از مرکز شھر قم به جمکران ئیقول معاون خدمات اين تشکيالت خبر داد برای جابه جا

 ٣۵ نفر از پرسنل و ۵٠٠ ھزار و  يك« او، ھم چنين  به گفته. اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شده است

  ». يابند ن به منطقه جمكران اختصاص می آالت شھرداری در نيمه شعبا دستگاه از ماشين

   

  فرمانده سپاه ايران در لشکر امام زمان

در ايران منتشر شد که مطابق ادعاھای مطرح شده در آن، امام » ظھورۀ، دھ٨٠ ۀدھ«، کتابی با عنوان ١٣٨۴سال 

ران در لشکر امام زمان مطابق اين روايت، فرمانده سپاه اي. غايب شيعيان بايد حداکثر تا دو سال ديگر ظھور کند

 نژاد در مراسم تحليف   ارتباط با سخنان احمدی شايد باور به اين ادعا بی. دارد»  نژاد مشخصاتی شبيه به احمدی«
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 و فصل نوينی برای بشريت شروع شده و بايد نقش خود را در اين دوره ئیدوران جديدی از شکوفا«نباشد که گفت 

 اساس ھمين تصورات، هو چه بسا ب» .وليت بزرگی به گردن ماستؤم زيرا مسو به وظايف خود عمل کنيبشناسيم 

  .س جمھور بماندئي نژاد و نزديکانش اصرار دارند او به ھر قيمتی بايد ر احمدی

   

  »الگوی توسعه سياسی حکومت اسالمی«مھدويت، 

، برای نخستين ٨٩سال . ودش  پردازند به جمکران محدود نمی   که به موضوع مھدويت میئی ھا سسهؤحمايت از م

اين مرکز، . نيز در نمايشگاه کتاب تھران حضور پيدا کرده بود» مرکز تخصصی مھدويت« ای با نام  سسهؤبار م

ول انتشارات مرکز ؤ االسالم مسعوديان، مس حجت.  کرد  افزار امام زمانی در غرفه خود عرضه می  کتاب و نرم۶٠

در » جھانی شدن و فرھنگ مھدوی«و » تا ظھور«ھای  کتاب : ن گفت به خبرنگارا٨٩ ثورمھدويت، يازدھم 

و » مدينه فاضله مھدوی الگوی توسعه سياسی جمھوری اسالمی« ھای   شوند و کتاب نمايشگاه امسال ارائه می

   .از آثار ديگری ھستند که تا پايان سال جاری انتشار خواھد يافت»  وحینۀيئمھدی در آ«

Bildunterschrift :Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift : ميزان ھيچ آمار دقيقی از 

رتبط است،  شان به نوعی با امام دوازدھم شيعيان م  که فعاليتئی ھا و نھادھا سسهؤ ھای دولت به م واقعی کمک

  .وجود ندارد

   شود، گاه به صورت يارانه مين میأ بودجه جاری ت  بينی نشده  ھای پيش  ھای دولتی گاه از محل اعتبار ھزينه کمک

آن چه مشخص است افزايش مراکز فعال در اين .  ھای توسعه خريد کتاب وزارت ارشاد، و گاه در قالب برنامه

  . شود  که در اين زمينه منتشر می استئی ھا حوزه، رشد چشم گير کتاب

ی و داستان امام زمان و غيره اختصاص داده است اگر به دولت به ارگان ھای تبليغات اسالمتاکنون بودجه ای که 

به عبارت ديگر، .  اشتغال اختصاص داده می شد ميليون ھا انسان از فالکت و بدبختی نجات پيدا می کردندۀعرص

 به ارگان ھای سرکوب و تبليغات اسالمی و غيره اختصاص می دھد سھم و حق مسلم بودجه ای که حکومت اسالمی

ھاست نه سھم آننويسندگان و ھنرمندان کشور و نيازھای شغلی، آموزشی و بھداشتی شھروندان و مسايل فرھنگی 

  .ارگان ھای سرکوب و تبليغات ايدئولوژيکی خرافی حکومتی

   

   نورۀ ھالفلم

لم، كوتاه زمانی پس از بازگشت احمدی نژاد  در خارج کشور توزيع شد كه اين ف در ايران ولمیحدود دو سال پيش ف

  .از اجالس مجمع عمومی سازمان ملل گرفته شده ولی ظاھرا برای پخش عمومی نبوده است

ه است  آيت هللا جوادی آملی از روحانيون محافظه كار ساكن قم شدۀلم، احمدی نژاد در حالی كه وارد خاندر اين ف

 اعتبار اختصاص يافته ۀآن ھا روی فرش نشسته اند و در حالی كه مشغول نوشيدن چای ھستند دربار. ديده می شود

: او می گويد. يس جمھور از سفرش به نيويورك سخن به ميان می آوردئسپس ر.  حرم جمكران صحبت می كنندبه

را گفتی من » بسم هللا«ه من گفت زمانی كه تو در روز آخر وقتی كه من صحبت می كردم يكی از اعضای گروه ب«

حس كردم كه ناگھان فضا . من ھم اين احساس را داشتم. ديدم كه نوری سبز به سوی تو آمد و در آن قرار گرفتی

غلو من ديدم كه مژه نمی زدند و اين .  دقيقه ھيچ كدام از رھبران جھان چشم نمی زدند٢٨ يا ٢٧تغيير كرد و برای 

  »!الحمدهللا. ھا را گرفته بود و چشمان شان را باز گذاشته بودی كه دستی آنئا زل زده بودند گوآن ھ. نيست
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  »اگر امام زمان را ببينيد از ايشان چه درخواستی خواھيد کرد؟«

و صحبت کردن با امام زمان   گذشته، يک مقام رسمی در حکومت اسالمی، برای ديدنۀبرای نخستين بار در سه دھ

 شعبان با حضور خانواده کارکنان نھاد رياست ۀبه مناسبت نيم محمود احمدی نژاد، در جشنی که. ن کردييجايزه تع

» اگر امام زمان را ببينيد از ايشان چه درخواستی خواھيد کرد؟«با طرح اين پرسش که  جمھوری برگزار شده بود،

 می ءای اھدا جمھوری ھديه  رف نھاد رياستال بدھند از طؤ نفر كه بھترين پاسخ را به اين س٣١٣به «وعده داد 

  .شرکت کنندگان جايزه ای خواھد داد او، ھم چنين گفت که خود او نيز به صورت جداگانه به ھمه» .گردد 

را ببينيد ) عج(ال اين است كه اگر امام زمان ؤس«: بود، اضافه کرد احمدی نژاد، در تشريح پرسشی که طرح کرده

الی ؤس خواھيد و چه ای با ايشان ارتباط برقرار كنيد چه چيزی می  رد و يا به ھر وسيله قرار گي و يا مقابل شما

  ».كنيد مطرح می 

 شود، ءبه آن ھا اھدا» ارتباط با امام زمان«است جايزه   نفری که قرار٣١٣به نظر می آيد اشاره احمدی نژاد، به 

 تعداد ياران امام دوازدھم که پس از ظھور به او میھا شيعيان باشد که بر مبنای آن معطوف به روايات و احاديث

  . نفر خواھد بود٣١٣پيوندند 

تر و نزديک راه ھای ارتباط«با اين سخنان احمدی نژاد، سايت خبری رجانيوز ھم در مطلبی به تشريح  ھم زمان

  .پرداخت» صميمی تر با امام زمان

   

   بين مردم» به صورت ناشناس«رفت و آمد امام زمان 

آيت هللا . خبر داد » امام زمان در ميان مردمۀرفت و آمد ناشناخت« از مراجع تقليد حامی دولت احمدی نژاد، از يکی

ھا را ، آن١٣٨٩ دلو ٢٥، »مرکز خبر حوزه«جعفر سبحانی، در پاسخ به تعدادی پرسش درباره امام زمان که سايت 

آيد،  شکل روح نامرئی و يا شعاعی ناپيدا در می  بهمعنای غيبت امام اين نيست که آن حضرت «: منتشر کرده، گفت

  ».ھا رفت و آمد دارد برخوردار است؛ به طور ناشناخته در ميان ھمين انسان  بلکه او از يک زندگی طبيعی و آرام

 خالف آن چه« : می کرد، افزود خطاب» مستعد«ھا را افراد  آنبرخی افراد با امام زمان که» ارتباط«او با اشاره به 

مردم بريده نيست، بلکه آن گونه که از روايات اسالمی   امام در زمان غيبت به کلی ازۀ پندارند، رابط بعضی می

 العاده   ترين افراد که سری پر شور از عشق خدا و دلی پر ايمان و اخالص فوق آماده آيد، شمار اندکی از برمی 

   ».ند تش در ارتباط با حضر،تحقق بخشيدن به آرمان اصالح جھان دارند برای

شايستگی خود، توفيق درک اين  افراد مستعد، به تفاوت ميزان استعداد و«اين آخوند، ھم چنين اضافه کرد که 

 ھا با حضرت بقية  چند ساعت يا چند روز و جمعی سال بعضی از آنان چند لحظه و برخی.  کنند سعادت را پيدا می

   ». اند هللا در تماس بوده

اند  تقوا قرار گرفته و باال رفته  انی، اين افراد را کسانی توصيف کرد که آن چنان بر بال و پر دانش وآيت هللا سبح

 گاه حجاب و مانعی بر  ، آن جا که ھيچ» گيرند ابرھا قرار می مسافران ھواپيماھای دور پرواز بر فراز«که ھم چون 

   زير ابرھا و در تاريکی و نور ضعيف به سر میآفتاب نيست، در حالی که ديگران در  بخش سر راه تابش جھان

  .برند

امام در پشت ابرھای  وجود مبارک«: امام زمان خواند، گفت» نفوذ شخصيت«اين مرجع تقليد، در توضيح آن چه 

 ھای آماده را در نزديک و  نفوذ شخصيت خود، دل ۀغيبت نيز اين اثر را دارد که از طريق شعاع نيرومند و پردامن

  تر می کاملئی ھا  پردازد و از آنان انسان  ھا می به تربيت و تکامل آن حت تاثير جذبه مخصوص قرار داده،دور، ت
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 نما در درياھا،  قطب ھای  ھا روی عقربه   بينيم، ولی اثر آن  ھای مغناطيسی زمين را با چشم خود نمی قطب ما. سازد

 زمين، ۀدر سرتاسر کر. وسائل ديگر است ای ھواپيماھا وھا، راھنم ھاست و در صحراھا و آسمان  راھنمای کشتی 

وسائل نقيله بزرگ و کوچک به .  کنند را به سوی مقصد پيدا می  ھا مسافر راه خود از برکت اين امواج، ميليون

   ». يابند  میئی کوچک از سرگردانی رھاظاھراً  فرمان ھمين عقربه

زمان غيبت، با امواج جاذبه   تعجب دارد اگر وجود مبارک امام درآيا«: او بر اين مبنا، اين پرسش را طرح کرد که

 ئیقرار دارند، ھدايت کند و از سرگردانی رھا  ھای زيادی را که در دور يا نزديک معنوی خود، افکار و جان

   »بخشد؟

ی زمين، مغناطيس نبايد فراموش کرد که امواج«: آيت هللا سبحانی، در پاسخ به پرسش خود، چنين جواب می دھد

   يافتهئیربا ظريف و حساسی که خاصيت آھن   ھای  گذارد، بلکه تنھا بر عقربه ارزش اثر نمی روی ھر آھن پاره بی 

 ئی ھا بدين ترتيب دل. گذارد  اند، اثر می  امواج مغناطيسی پيدا کرده اند و يک نوع سنخيت و شباھت با قطب فرستنده

    ».می گيرند اند، تحت تاثير آن جذبه روحانی قرار ا در خود ايجاد نموده امام دارند و شباھتی ر که ارتباطی با

مردم و ارتباط برخی افراد  سخنان آيت هللا جعفر سبحانی، درباره رفت و آمد امام زمان به صورت ناشناس در ميان

ژاد در ايران، کار آمدن دولت محمود احمدی ن با او در حالی عنوان می شود که در سال ھای گذشته و با روی

  .ترين مباحث فضای سياسی و رسانه ای اين کشور تبديل شده است مباحث مربوط به مھدويت به يکی از جنجالی

   

   !يا علی گفتن خامنه ای ھنگام تولد؟

يا علی گفتن آيت هللا خامنه ای ھنگام تولد به روايت امام جمعه و توليت قم، آيت هللا سعيدی، يکی از داغ ترين 

  . منتشر گرديده است  بود که ھفته ھای اخير در فضای مجازی و ماھواره ایئیخبرھا

و بيان آن از زبان » يا علی گفتن خامنه ای ھنگام تولد«ترديدی نيست که غيرعقالنی بودن و دروغ بودن داستان 

  .يک حجت االسالم بر فراز منبر، بسيار مضحک و خنده دار است

 که در مورد خدا، قرآن، پيامبران، امامان و معجزات آن ھا و ارتباطات شان با ئیاالبته ھمه داستان ھا و روايت ھ

نيروھای غيبی و غيره ساخته اند نخست به ھمين شکل مضحک تولد خامنه ای و يا ديدار او با امام زمان بيان شده و 

. به آن ھا داده شده استسپس به کتاب ھا و اسناد تاريخی نفوذ داده اند و با قدرت عجيب و غريبی شکل مقدس 

سيستم سرمايه داری نيز برای اين که مردم مذھبی و خرافی را در اسارت و بردگی خود نگه دارد با ھزينه کردن 

ميلياردھا دالر، اين داستان ھا و روايات جھالت و خرافات را در طول تاريخ بازتوليد کرده و به عنوان ابزاری به 

  .خدمت خود درآورده است

» علم« روايات و افسانه ھای مذھبی از نسلی به نسلی ديگر و تدريس آن در حوزه ھای علميه تحت عنوان انتقال

اما بازار کسب و کار بزرگ اقتصادی و سياسی و .  ھای دروغين و خرافه پرستی بيش نيستندئیفقه، داستان سرا

  .تنداجتماعی، برای مفت خوران روحانی و شاھان و درباريان و کاخ نشينان ھس

برای مثال روايت بعثت، روايتی که در زمان خود محمد دروغی بزرگ به شمار می آمد به طوری که خود پيغمبر 

اين روايت ھا را بعدھا پس از اين که محمد به قدرت رسيد ساختند حتی قرآن که در . ت بيان آن را نداشتأحتی جر

در حالی که .  مرگ او جمع آوری شد و منتشر گرديدواقع به نوعی قانون اساسی حکومت اسالمی محمد بود پس از

بنابراين، شيوه !  کرد؟ءدر روايات آمده است جبرئيل بر پيامبر اسالم فرود آمد و از سوی هللا قرآن را به او اھدا
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 از دوران باديه نشينی و آغاز حکومت و ايدئولوژی ئیافسانه و اسطوره سازی خرافات مذھبی و يا دروغ گو

  . مد تا قرن بيست و يکم، ھم چنان بازتوليد شده استاسالمی مح

 که در طول تاريخ، روحانيون و درباريان برای پيامبران و امامان و خود درست کرده اند بسيار ھولناک ئیافسانه ھا

برای مثال، طبری يکی از اولين تاريخ نويسان نزديک به دوران .  ھای ترسناک دارندفلمھستند و شباھت زيادی به 

  : ابوذر غفاری گويد: رسالت می نويسد که

  »اول بار چگونه يقين کردی که پيغمبر شدی؟«: از پيغمبر پرسيدم

ای ابوذر غفاری من به دره مکه بودم که دو فرشته سوی من آمدند يکی بر زمين بود و ديگری ميان زمين و «: گفت

  ».اين ھمان ست: آسمان بود، و يکی شان به ديگری گفت

  »ھمان ست؟«: ديگری گفت

  . و مرا با يکی وزن کردند که بيش تر بودم» .او را با يکی وزن کن«: گفت

  . و مرا با ده تن وزن کردند و بيش تر بودم» .او را با ده تن وزن کن«: پس از آن گفت

  . و مرا با صد تن وزن کردند و بيش تر بودم» .او را با صد تن وزن کن«: آن گاه گفت

  . و مرا با ھزار تن وزن کردند و بيش تر بودم» .ا با ھزار تن وزن کنوی ر«: آن گاه گفت

  . شکاف و شکم مرا شکافتشکم او را ب:  شان به ديگری گفتيکی

شکافت و قطرات خون از آن بر آورد و دل او را بشکاف و دل مرا ب«: يا گفت» و را برآردل ا«: آن گاه گفت

  . بيفکند

 صورت گربه ای ئیآن گاه آرامش را بخواست که گو» .شوی و قلبش را بشویشکم او را ب«: آن گاه ديگری گفت

و شکم مرا بدوختند و مھر نبوت ميان دو شانه ام زدند و » شکم او را بدوز«سپيد بود و آن را به دل من نھاد و گفت 

  ) ٨٥٢جلد سوم، ص(» . ھنوز آن ھا را می بينمئیبرفتند و گو

  


