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 بسمه تعالی

 بحران کرونا،
 مومنان فیو وظا انهیگرا یمنج شاتیگرا شیافزا

 
 

مناسبب  وددت امبام  العالی( در بیانات اخیرشان بهای)مدظلهرهبر معظم انقالب امام خامنه

 بشبری  آحباد کبه باشبد افتباده اتّفبا  ایدوره کمتبر بشبر تاریخ در شاید »زمان)عج( فرمودند:

 چبه - باشبند داشبته منجبی یب  به نیاز احساس امروز قدر به عالَم  جای همه در بشری یجامعه

 کننبدمی نیباز احسباس کبه مردم از بسیاری چه کنند می احساس را نیاز این آگاهانه که نخبگان

 ببه نیباز ساحسبا مهدی  به نیاز احساس منجی  ی  به نیاز احساس -خودشان ناخودآگاهِ در ولی

 هبدای  ببه عصبم   ببه نیاز احساس معصوم  امام  ی  به نیاز احساس الهی  قدرت دس  ی 

 1« .دارد سراغ واد حقیق  این به نیاز احساس همه این انسان تاریخ  از ایدوره کمتر در الهی؛

 

 طرح مسئله

هها هها و ههرا آن نگرانهی و امید بهه یهک آینهده روکه  رهه در دهنده بزرگ آسمانیعقیده به ظهور یک نجات

 و تبهاهی از ها از پهنه گیتی برچیهده و ریههه ظ ه برطرف کده و به بررت ظهور یک کخصیت ممتاز الهی همه تاریکی

کهای   هاها بی  تمام م تها و مکانه در همه زمانثابت است ره هموارروی رره زمی  بررنده کود، یک اعتقاد عمومی 

دهد ره عقیده به ظههور یهک رهبهر مقتهدر الههی و ر تاریخ ای  نکته را مورد تأرید قرار میمروری ب ت.و رایج بوده اس

هها و دار اسهت رهه در اعمهال دل م هتآمدن مص حی در آخرالزمان به نام منجی موعود جهانی به قدری اصیل و ریههه

های ههی ندر فهراز و  بهریت، انسانهاپیروان همه ادیان و تمام اقوام و م ل جهان جا گرفته، به طوری ره در طول تاریخ 

 ح تظهار آن مصهزندگی، با یادآوری ظهور چنی  رهبری مقتدر، پیوسهته خهود را از یهأ  و ناامیهدی نجهات داده و در ان

ه پهی  از آمهدن رهدر بی  ادیان مخت ف ای  مسئ ه مهترک اسهت  .رنندکماری می موعود جهانی در پایان جهان لحظه

کهده، بهه  گیر ررونا مواجههدر کرایط رنونی ره دنیا با کیوع بحران و بیماری عالَ دهد. یا رخ میموعود تحوالتی در دن

 مخت هف رکهد و گرایانه و احسا  نیاز به منجی موعود در مردم جهان با ادیهان و تککهراترسد گرایهات منجینظر می

د نزدیک آیا آمدن منجی موعو وز داده است ره؛رواج بیهتری نسبت به قبل یافته و به ای  سوال و اندیهه جدی مجال بر

 است؟ 

 گرایی در ادیان توحیدی و مکاتب مختلفمنجی

کود و دسهت بهه ها به صورت فطری متوجه خدا و اولیای خدا میبستها و ب طبیعت انسان ای  است ره در بحران

کهود و کهیعیان هه  متوسهل بهه امهام کهود، یههودی متوجهه ماکهیح میدارد. مسیحی متوجه حضرت مسیح میدعا بر می
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حالهت اطهطرار مقطعهی اسهت و گرچهه ایه  عنصهر بیداررننهده و ولی ای  را باید توجه رهرد رهه  د.کونمی )عج(عصر

ههداردهنده است، ولی تا نهادینه کدن در ذات انسان به ای  معنا ره دائما متوجه خدا و ولی خهدا باکهد، راه زیهادی در 

 .پی  دارد

گذارد برطه هالک ای معتقدند ره هرگاه بهر به لحاظ معنوی و اخالقی پا در انحطاط و وان به گونههمه ادیان جه

 دهنهده ظههور خواههدو جهان را تاریکی جهل، غک ت و ست  در برگیرد، کخصیتی نجهات گیردبو از مبدأ هستی فاص ه 

ر تهاریخ خرالزمان، دو التهاب انتظار موعود آ به مثابه یک اصل مس ّ ، مورد قبول واق  کده است. کور و ای  اصلررد. 

  .زندپرفراز و نهی  ای  ادیان موج می

های دوم و سهوم پیوست  آن به قیامت ربری در دیه  یههود از سهده تصور آخر الزمان به معنی پایان دوره جهان و 

دانستند، در انتظار روزی بودند وند میره خود را قوم برگزیده خدا بنی اسرائیل قبل از میالد پیدا کده، پی  از ای  زمان

مستقر، و دکمنان آن را نابود رند، و  سرزمی  موعود ره در آن وعده الهی تحقق یابد و خداوند قوم برگزیده خود را در

آمهده  انجیهل نظریاتی ره درباره آخرالزمان در چهارمسیح نیز  در دی  عدل و احسان خود را بر سراسر جهان بگستراند.

و  2ا مضامینی چهون آمهدن الیها  پهی  از آمهدن مسهیحیکسان نیست ولی به طور ر ی وقوع آخرالزمان ب هر چند ؛است

و همهی  طهور بهروز جنه  هها و  5بهدون ههیع عالمتهی 4و همچنی  رجعت حضرت عیسی)ع(  3ظهور او و تحقق رستاخیز

؛ عی دربهاره منجهی و موعهود آخرالزمهان داردانجیل یوحنّا نویدهای جال  و جام. است بیان کدهبالهایی سخت و زلزله 

رت  و عباراتی از ای  قبیل در بخ  کخصی برای اصالح جامعه بهری و تهکیل حکومت جهانی به عنوان نجاتآمدن 

  دیده می کود.مقد  

 توان عقاید وی را یافت اکارههای خود زرتهت است و در آنها میدر گاهان )گاتها( ره سروده زرتهت در آیی  

آیهد و راه سخ  از مردی است رهه در آینهده می آننماید ره در بندی از است، اما چنی  میچندانی به پایان جهان نهده

 6آید. یابد و منجی نهائی زرتهتی به کمار مینجات را می

سخ  گکته اند. ر کی، آخهری  تجسه  زمینهی « ر کی»های مقد  آیی  هندو، از منجی موعودی به نام رتابدر 

ویهنو، یکی از سه خدای بزرگ هندویی است ره در آخرالزمان برای نجات دی  و رمک به مومنان تجسد پیدا خواهد 

ررد. در آیی  هندو یک منجی موعود کخصی در آخرالزمان پی  گویی کده است ره در پایان عصر رنونی ره عصهر 

بخ  صرفاً رارررد معنوی دارد، در واق  در آیهی   موعود نجاته   در آیی  بودا .خواهد آمد 7تاریکی نامیده می کود؛
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در نمادنگاریِ بودایی، او را به هیأت مردی  .ددتبیی  می گر «میْتْرِیه به معنای مهربان»منجی موعود با مکهوم  بودا، اندیهه

 !نهسته ره آمادة برخاست  است، نمای  می دهند تا نمادی باکد از آمادگی وی برای قیام

ی خداونهد خهی و اکاره به موعودی ره در پایان جهان خواههد آمهد و نظهامی همسهان بها دسهتورهاباندیهه نجات

د، از جم هه اما اینکه ای  موعود ریست، چه موقه  و رجها ظههور خواههد رهر. خواهد ساخت، در همه ادیان وجود دارد

دارای همهه  واز خانهدان نبهوت دهنده آخرالزمان باکد. آنچه مهترک است ای  است ره نجاتمسائل مورد اختالف می

 صکات پسندیده است. 

ه رهنی ایه  اسهت اند. سب  ای  همساهای عصر انتظار یاد رردههای واحدی از ویژگیهمه ادیان با عبارات و کیوه

ر    و تصوظای بدون هها و برای همه مردم، ست ، رینه و جنایت ناپسند بوده است. از ای  رو، انتظار جامعدر همه دوران

ک از یهای رهه ههر های دور تارنون اندیهه بسیاری از دانهمندان و محققان بوده است. به گونهجامعه آرمانی از گذکته

گون مندان گونهاآنان طرحی جداگانه برای ایجاد جامعه آرمانی تدوی  نموده است. طرح ای  گونه مسائل از سوی دانه

 ا نههانه ایه هایی همچهون برهمها و بهودحیت و زرتهت و حتی مس کیابی آن در ادیان مخت ف مانند یهود، مسیو ریهه

 نچهه تمهام ایه خالی از ظ   و ست  ریهه در نهاد بههریت دارد. امها آ آرمانیِ یزندگی در یک جامعهتقاطای است ره 

آرمانی را به  امعهط یک جها را غیرعم ی نموده، ای  است ره آنها واق  بینانه و همراه با ارائه روک  نیستند، ب که فقطرح

ی ه تها بهدان وسه ها تعیی  نهده استهایی برای ای  طرحاند نه راه و روش رسیدن به آن را. همچنی  هدفتصویر رهیده

ه دارای نهها طرحهی رهتاراده و کور و خواست مردم را برانگیزد و آنان را به تغییر اوطاع و احوال موجود مایل گرداند. 

 .است باکد، اسالمای  خصایص می

-اندیهه منجی موعود در دی  اسالم و مذه  کیعه یک اصل اعتقادی است، چرا ره در زمره اصل امامت قرار می

گیرد و ظهور فردی از سالله ائمه اطهار)ع( و از فرزندان حضرت زهرا) ( از همان صدر اسالم نویهد داده کهده اسهت. 

مسه مانان مههدی  آمهدن منجهی آخرالزمهان و بهه اعتقهاد مها کاید در هیع دینی بهه انهدازه اسهالم و آن هه  در قهرآن از

مهدویت وحکومهت صهالحان بهر روی زمهی  را درآیهات چنهدی مهورد  ،صحبت به میان نیامده باکد. قرآن )عج(موعود

الهذرران االر  یرثهها عبهادی  ولقهد رتبنها فهی الزبهور مه  بعهد»مهی فرمایهد: است. خداونهد در قهرآن  تارید قرار داده

و به یقی  در زبور پس از تورات نوکتی  ره زمی  را از کرک و گناه پاک خواهی  ساخت و بندگان کایسته   8«الصالحون

فهی االر   ان نمه  ع هی الهذی  استضهعکوا نریهد و»م  آن را به ارث خواهند برد. و یا در سهوره قصهص مهی خهوانی : 

زمهی  بهه استضهعاف رههیده کهده بودنهد، نعمتهی  خواسهتی  رسهانی را رهه درمها می 9«ونجع ه  ائمة ونجع ه  الهوارثی 

در روایهاتی   سن  عطا رنی ؛ آنان را پیهوایانی قرار دهی  ره از ایهان پیروی کود و  مواهبی را از آن ایهان رنی .گران

فر، و م  المحتوم الذی حتمه اهلل، قیام قائمنا. فم  کک فیما اقول، لقی اهلل و هو بهه رها»از حضرت زهرا) ( آمده است: 
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از وعده های حتمی خدا قیام قائ  ماست، هر رس در ای  گکتار کک و تردید بهه خهود راه دههد، خهدا را بهه « له جاحد

 10رند.حال رکر و انکار مالقات می

ته  ردر قهرآن و )عج( ظههور حضهرت مههدیبهاره اصهل روایات و احادیثی ره دراز ای  دست و  یآیاتفراوانی 

ان ی  مها مسه مانبهادیان دیگهر در مقایسهه بها اسهالم حهداقل در  هور منجی آخرالزمان را درمساله ظ، اسالمی وجود دارد

ی چنهی  تصهور رنی  ره ادیان دیگر نیز به آن معتقدند. کایدرمرن  نموده است تا جایی ره گاهی اوقات فراموش می

و غربیان  ب می نامی ه آن را دنیای غررنی  ربیهتر از آنجا نهات گرفته باکد ره ما خود را در مقابل دنیایی احسا  می

ای رامال اند وحتی متاسکانه چهرهبودهتاز در مسائل مادی پیه مسائل معنوی و الهی پیهقدم باکند عموما بی  از آنچه در

رب غهایگهاهی در مادی را از خود ارائه ررده اند ره برای عده رثیری ای  تصور را به وجود آورده ره معنویت ههیع ج

تها پها  همی  غرب سهر ما کاهد آن هستی  ره در آید، نیست و امروزظواهر امر برمی اما مساله ای  چنی  ه  ره از ندارد.

آن ه  با  گراییحتی منجی ظواهر حیوانی زندگی، گرای  کدیدی نسبت به مسائل معنوی و مادی و غرل در مادیات و

در ایه   د وی رهه رفتهه پههیمان کهده و قصهد بازگههت دارغرب ه  از راهه خورد. گویاتب یغات همه جانبه به چه  می

 . ترارگرفته اس رایی را به عنوان یک وسی ه تنبه، تذرر و تزریه بهگآن منجی در را  بازگهت و رویکرد، معنویت و

 ،و آزادی عهدالت بر اسها  واحد جهانی گذار حکومتاعتقاد مهترک به آمدن منجی موعود و بنیان ترتی  بدی 

ای خورد و در ای  دنیای تاریک از ظ   و فساد دروازهبه چه  می بزرگ مقدسه و ادیان در رت  در ابعاد بسیارگسترده

 .گهایدرا به سوی نور امید و نوید ظهور مص ح جهانی بر دل جهانیان می

 مواجهه آمریکا و هالیوود با تفکر آخرالزمانی 

کهار را بهه تککهر ر آن اتکاقهات،وقهوع  نیز کهاهد بهودی  رهه کته در جهانهای گذدرپی سالتالط  حوادث پیدر 

عتقد هستند ما ره به آن را با عزمی راسخ به میدان آورده تا آخرالزمانی ر های فکریآخرالزمانی واداکته و متککران نح ه

انه م هی ایسهته م هت ایهران و رسهیز هر چند آن گونه رهه کن. در رهور ما های آن در افکار جهانی پیاده رنندموزهرا با آ

وزهها و ردر ای  تا  می بایست تالش بیهتری نمایندمتولیان فرهنگی و صاحبان رسانه  است، اتکال خاصی نیکتاده است اما

 های ررونایی ره همه مردم جهان با احساسی آخرالزمانی، هر یک به فراخور فه  و درک خود، یکدیگر را دعوتک 

هنهر و رسهانه ینهد؛ چهرا رهه مهردم را یهاری نمارننهد، های آسمانی میی آوردن به سوی ارزشبه دوری از غک ت و رو

ن سه  بسهزایی نما و ت ویزیونیاز داری . در ای  بی  سی های ظهور امام زمان)عج( به آنزساره برای زمینه ندستهی هایابزار

 رهن  مهدویت بر عهده دارد.فسازی و ترویج مکاهی  دینی و در فرهن 

انه و هدفمند به دنبال انحصاری رردن آخرالزمان بر رامالً هوکمند سینمای آمریکا و غربدر طول سالیان متمادی 

است و با پخ  فی   های سینمایی به نوعی ناجی بودن خود را برای مردم دنیا القا رهرده  اسا  سبک و سیال خود بوده

در ذهه  مخاطه  بهرای « انگهاره سهازی» برای کدای هالیوود زمینه های متعدّد آخرالزّمانیفضاسازی در فی  است. ای  

های مجهازی بهه رهار ههای مصهنوعی رهه در کهبکهحتی با استکاده از هوشآنها پذیرش مدیریت جهانی در آخرالزّمان. 

                                                 

 .90س یمان، رامل، روزگار رهایی، نهر آفال، ص  - 10



5 

 

ررده انهد. و خوراک متناس  با آن را در راستای دکمنی بیهتر فراه   آوردهاند، عالیق و سالیق مردم را به دست گرفته

های اعمالی پیچیده کده و با توجه بهه افهزای  مبتالیهان در غهرب، م هت ههای اما امروزه با اتکاقات اخیر تمامی سیاست

های آمریکا در خصوص القا منجی بودن  در آخرالزمان بر بهاد رفتهه اسهت و مخت ف دنیا خوب فهمیده اند ره سیاست

 های ارزکی و اسالمی رهورهای جهان نق  بسیار مهمی دارند.ای  راستا رسانهباید به دنبال ناجی واقعی باکند ف ذا در 

چندی پی  برخی رسانه های غربی خبر از برخورد کهاب سن  با رره زمی  را مطرح رردند و مدعی کهدند رهه 

فضهایی بهر اسها  اطّالعهات دقیهق سهازمان ای  کهاب سن  می تواند نسل بهریت را از بهی  ببهرد آنهها اعهالم رردنهد 

هزار ری ومتر بر ساعت در حهال نزدیهک  31کهاب سنگی به قطر بی  از چهار ری ومتر با سرعت بی  از  ،(ناساآمریکا)

یک ویرانی گسترده و احتماالً انقرا  تمدن بهری را و اگر ای  کهاب سن  به زمی  برخورد رند کدن به زمی  است. 

ای  کهاب سهن  در آخهر آوریهل هخص رردند و مدعی کدند ره و حتی زمان برخورد را نیز مدر پی خواهد داکت. 

 11. رسد( به نزدیکی زمی  می99)اوایل اردیبههت  2020

ای  بار ای  سناریوی ع می توسط ناسا و نهادهای نجومی غرب منتهر می کود و موجی از وحههت آخرالزّمهانی را 

ان می کود ره ای  کهاب سن  به رره زمی  برخهورد پس از انتهار ای  خبر و ایجاد رع  و وحهت، بی .ایجاد می رند

ای حدود کهانزده برابهر فاصه ه عبور خواهد ررد ره فاص ه نخواهد ررد و از فاص ه بی  از ک  می یون ری ومتری زمی 

 ای  خبر همزمان با کیوع ررونا در رسانه ها منتهر می کود و در خبرگزاری ها و صدا و سهیمای ایهران زمی  تا ماه است.

از رنهار  کههاب سهن البته به طور غیر محسوسی ناسا و آمریکا با تبیی  دقیق فاص ه عبهور ایه   12رند.ه  بازتاب پیدا می 

ی نیز به آن توجهه جامعه مس مان و کیعه ایرانبرخی در حتّی کود و می زمی ، م جأ اعتماد و ایمان مخاط  و منجی زمی 

ای بهه مخالکهت ایه  احتمهاالت بهه اصهطالح ع مهی بها هیع اکارهی ایران نیز هاحتی رسانهو در ای  میان، دهد مینهان 

گویی اساساً سرنوکت محتوم بهرآن چیزی است  بر اسا  ای  اتکاقات !رنندباورهای یقینی دینی و وعده حقّ الهی نمی

دههد و لهذا تنهها ه مهیآن به وجود آورده اسهت، ارائه ای ره به واسطهره غرب با پهتوانه ع   تجربی و هژمونی و س طه

 .تواند ای  سرنوکت محتوم را نکی رند و یا تغییر دهدهمی  مسیر ه  می

انگاره آکنای آخرالزمانی برخورد کهاب سن  با زمی  و احتمال نابودی آن و به میدان آمهدن ناسهای آمریکها در 

حی کده است تا برای جهانیان باورپذیر قامت منجی، یعنی آنچه سال ها توسط هالیوود در غال  سناریوی ده ها فی   طرا

چندی  و چند فی   هالیوودی از جم ه فهی    سناریوی کود و در کرایط وحهت و تر ، به ذه  آنها متبادر کود، حاصل

اسهت رهه بها همکهاری ارته  آمریکها و  مهیالدی1998 آمریکا در سهال ساخته (Armageddon) سینمایی آرماگدون

نگاره تر  آخرالزّمانی برخورد کهاب سن  ها، به مخاطه  اوود ساخته کده است. و با ارائه سازمان فضایی ناسا با هالی

نکته جال  اینجاست رنند ره برای فه  و تح یل حادثه و رهایی از آن دست به دامان آمریکا و ناسا کوند. خود القاء می

دنبال ارتباط گیری عمیهق بها رههورهای  ره حتی برخی سیاسیون در داخل رهور نیز با مخالکت در خصوص قرنطینه به

                                                 

11  -www.go2tr.com -www.fararu.com 

12-www.mashreghnews.ir/news 
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غربی بودند. چرا ره معتقدند تنها راه نجات از دست ویرو  ررونا دستیابی به امکانات و تکنولوژی رهورهای اروپایی 

و غربی است اما ورود ای  ویرو  ناخوانده به اروپا و آمریکا همه چیز را به هه  ریخهت و آمریکهای نهاجی بههریت را 

 رهور منکعل و وحهی در برابر ای  ویرو  قرار داد. تبدیل به یک 

و  و سهکید عه در ای  سناریوی آخرالزّمانی برخالف سناریوهای هالیوودی، ورل رامالً بر می گردد و جای سیاه

 ود تها بهت ههایمبتال می کهبه ای  ویرو  برای کسته کدن انگاره های آخرالزّمانی صهیونیس ، جهان بهریّت  می کود.

ر ود و جهان دکدر ه  ککسته   مدیریت جهانی و هژمونی رسانه ای و... با ادعایمنجی های دروغی  غربی  ،رساخت به

 نهایت درماندگی و اططرار، رو به سوی منجی حقیقی بنماید. 

ابهل ایه  الی در مقدر ای  سناریو اساساً امکان ندارد ره زمی  قبل از ظهور منجی الهی نابود کهود و هرگونهه احتمه

اتی ر از ابتالئهقطعی و یقینی الهی محکوم به بطالن است. لذا ممک  است کهاب سن  یا زلزلهه یها بیمهاری فراگیهده وع

ی را بها تمهام ، منجی الهم جهان را درگیر رند تا بهر به استیصال رسیده و در طوفان ای  بالیادباکد ره عدّه زیادی از مر

ن حتمهی تمهدّ ای در پوک  ع   ره نهابودیهر ممک  نیست و هر نظریهوجود ط   رند. امّا به هیع وجه نابودی نسل ب

 . بهری را مطرح رند و به دنبال منجی آمریکایی برای آن باکد، خیاالتی در پوک  احتماالت ع می است

 گرایی در جهانهای افزایش منجیکرونا و نشانه

نجهی و توجه یک مهستند افکار و اندیهه ها م ی  روزها در جای جای دنیا ره همه انسان ها گرفتار ویرو  رروناا

 هایی ره قبلرهورهمه اقرار دارند ره عاجز از درمان و از بی  بردن یک ویرو  روچک هستند.  و. نجات دهنده است

 بیههتر ویرو  ای  آمدن با رردند،می معرفی جهان دهنده نجات هالیوودی از آمدن ویرو  ررونا خود را در فی   های

 بها ره بینی  یم و آید نمی بر دستهان از راری ره اند و اعتراف می رنند برده پی کان مدیریتی طعف و دخو طعف به

 هههت  و تندهس( عج)زمان امام دنبال دنیا مردم همه تویئتر در مخصوصا مجازی و حقیقی فضای در ویرو  ای  آمدن

یهک انسهان  و اذعان دارند باید مهاهده می کودبه ررار  "ناجی موعود"( The Promised Saviour# ) عنوان با هایی

 و هازکهتی و مههکالت همهه برابر در و ویرو  ای  برابر در را ها انسان بتواند و بیاید اندداده را آمدن  رامل ره وعده

 دهد. نجات هاپ یدی

توانسهت رمها  به تعبیهر فی سهوف آلمهانی یهورگ  هابره داکت،  ی، خسارات و ت کاتهاویرو  ررونا با همه بدی

رنهد. و عیهان ثابت آنها را بر های پرمدعای غرب و قدرتناتوانی بهر و « اش باال بیردآگاهی انسان مدرن را به ندانست »

آن فرهنگی ره ادعا مهی رردنهد، آن  .جهان غرب با همه ادعاهایی ره داکت، در رنترل و مدیریت ررونا وامانده است

و آن حقول بهری ره از آن دم می زدنهد و همهه ظهواهری رهه روزی بهه آن  یدندبه رخ جهانیان می رهتکنولوژی ره 

! و ای  نوید بخ  یهک تحهول جههانی اسهت. تحهولی رهه در آن انسهان بهه یهک استافتخار می رردند دره  ککسته 

امید به یک منجی جهانی تنها روزنهه  .گرایی  محقق خواهد کدمعنویت عمیق روی می آورد و ای  تنها با اندیهه منجی

یعنی خط بطالنی بر اندیهه ماتریالیسهتی.  ،ای است ره می تواند بهریت را از دنیا و تککرات مادی آن نجات دهد و ای 

وقتهی  .دقیقا مهمتری  راری ره ویرو  ررونا انجام داد ای  بود ره اندیهه ماتریالیستی را بهه زبالهه دان تهاریخ انهداخت

مه دنیا را درنوردید و از کرل تا غرب عال  را درگیر بحران ررد، بسیاری از مردم ره امیدکان را به ع   و دان  ررونا ه
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از دست داده بودند، دست به دامان معنویات و باورهای مذهبی کدند، تا خداوند نظری رنهد و منجهی خهودش را بهرای 

  .ها بکرستدنجات انسان

 جهانگرایی  در چرایی افزایش منجی

مها کهاید ی بودنهد ادر طول تاریخ بهریت، با توجه به اینکه م تها دائما در انتظار منجی بعنوان یک دست قدرت اله

ی عهدالتی، بهامهروزه فقهر و نیاز عمیق و گسترده ای ره بهریت باید به حضور منجی می داکت احسا  نمی کده است. 

ههری جامعه ب موج  کده ره ،و بهریت ها از ع  ء استکاده قدرتسوگناه و فحها، ککاف طبقاتی و مهمتر از همه اینها 

بخ  در همهه جهای دنیها، اوج و احسا  نیهاز بهه یهک دسهت نجهات کدهدچار احسا  خستگی، اططراب وگرفتاری 

مخت هف کهاهد  ناکی از ررونها در جههان در رسهانه ههای 19به ویژه با کیوع بیماری خطرناک موسوم به رووید  .بگیرد

 یت موجود هستی . های مخت ف برای نجات یافت  از وطعتتضرع م 

پیهرفت ع   و صنعت در جامعه رنونی در عرصه های مخت هف از زمهی  و ههوا و دریها بها همهه امکانهات تهارنون 

. در همی  د و تحقق ای  آرزوی همیهگی بهر نیاز به دست قدرت الهی داردنرا باز رن مهکالت بهریتگره نتوانسته اند 

توان چرایی گسهترش گرایههات با مراجعه به بیانات اخیر مقام معظ  رهبری به مناسبت والدت امام زمان)عج(، می زمینه

 مکاته  بههریّت آنکهه از بعهد امهروز» له در ای  بیانهات در ایه  بهاره فرمودنهد: گرایانه را نیز دریافت ررد. معظ منجی

 تها غربهی دمورراسهی تها رمونیسه  از- رهرده تجربهه را گونگونها مسه کهای و گونهاگون های فکریِنح ه و گوناگون

 هایپیهرفت همه ای  با بهر رند؛نمی آسای  احسا  -دارند اینها ره ادّعایی همه ای  با دنیا؛ در رایج دمورراسیِلیبرال

 اسهت، قهرف دچهار بهریّت رند؛نمی خوکبختی احسا  داده، تغییر جهان در را زندگی وط  بک ّی ره آورحیرت ع میِ

 بسهیار طبقهاتی کهکاف دچهار است، نابرابری دچار است، عدالتیبی دچار است، گناه و فحها دچار است، بیماری دچار

 طبیعهت رههکیّات از رننهد،مهی سوءاسهتکاده ع ه  از هاقدرت است؛ ع   از هاقدرت سوءاستکاده دچار بهر است؛ وسی 

 اینهها اسهت؛ مواجهه اینهها بها بههر رننهد؛مهی سوءاستکاده طبیعت از یدهکاستخراج هایتوانایی از رنند،می سوءاستکاده

 13«.رنند بخ نجات دست یک به نیاز احسا  رنند؛ خستگی احسا  دنیا جای همه در هاانسان ره است کده موج 

یهک  های مخت ف به وجود و ظهور یک منجی نه تنها از خرافات عبور ررده ب کههامروزه با کیوع ررونا نگاه م ت

ها به مدل خودش یمولکه بسیار مهمی کده تا جایی ره رئیس جمهورآمریکا نیز دست به دعا برداکته و برای رف  گرفتار

  رند و ای  همان منتظر منجی بودن است.دعا می

 بحران کرونا و مسئله ظهورامام زمان)عج(

ان ررونا، جامعه ایران به ویژه در میان اقهار گرایانه در دنیا به واسطه بحربه تب  رکد موج و منحنی گرایهات منجی

تقویت و تعمیق باور به موطوع انتظار است. انتظار فرج و اعتقاد  مذهبی نیز تالط  و انقالبی دیگر به وقوع پیوست و آن،

 به ظهور امام عصر)عج( از باورهای مه  و طروری مذه  تهی  است و گزاف نیست اگر بگوئی  ای  رهور امام زمهانی

هایی غ بهه گرایههات گاه از رایحه و کمی  انتظار بقیه س ف اهل بیهت پیهامبر)ص( خهالی نبهوده اسهت. امها در برههههیع
                                                 

 به مناسبت نیمه کعبان 21/01/1399بیانات مقام معظ  رهبری در  - 13



8 

 

های کیاطینی بزرگی ریزیناپذیر و برنامههایی در زندگی روزانه و تالش خستگیبروز مهکالت و چال  گرایانه،مادی

های موههوم گرایهی در بسهتهوارونهه از موطهوع انتظهار و منجیچون آمریکا در حوزه جن  نرم جهت ارائهه تصهویری 

ای ممکه  اسهت آرماگدونی، گاهی موج  برخی از مس مانان را نیز با خود برده و ای  باور را به مهرور در اذههان عهده

کده و با گرایانه ای  باور تقویت سست ررده باکد ره با رخداد بزرگتری  بحران بهری به نام ررونا، موج گرای  منجی

 افتخار به یک احسا  نسبتا عمومی تبدیل کده است. 

میهد ا کود ره مردم جهان از مکات  بهری نهادر روایات آمده است ره بستر ظهور امام زمان)عج( زمانی فراه  می

ر جههان بهه دکوند و آمدن منجی را انتظار بکهند. ممک  است سوال کود ره ای  خواست و امیهدی رهه بعهد از ررونها 

ان ررونها توانهد مها را از بحهروجود آمده، آیا ارتباطی با ظهور امام عصر)عج( دارد؟ و آیا توسل به امهام زمهان)عج( می

 خارج رند؟

تها وقتهی مهردم خودکهان   14"ان اهلل الیغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانکسه  "قاعده ای  است ره بر اسا  آیه کریکه 

تا ط   آمدن منجی وجود نداکته باکد و ای  اعتقاد در سطح جههانی صهورت  و هددنخواهند تغییری در جهان رخ نمی

 ی  همهه مهردم جههان، ولهی غاله  افکهار و بههیگهوتوانی  انتظار داکته باکی  حضرت ظهور رنند. حهاال نمینگیرد، نمی

رهیده ره انتظارش انی برای تغییر جههایی ره اهل اندیهه و فکرند، اگر در ای  مسیر حررت رنند، بستری خصوص آن

 متغیرههایست برای بیهداری مهردم جههان، ولهی ا ای  بحران نقطه کروع خوبی از ای  منظر، .فراه  خواهد کد می کود

ای ایجاد رند. مردم ممک  است دعا رنند و خدا ه  دعایهان را اجابت تواند برای انسان تغییر عمدهمقطعی و روتاه نمی

ها بایهد بکهمنهد رهه راه نجهات و سهعادت، اطاعهت از دسهتورات الههی اسهت و بایهد انسان رند، ولی ای  رافی نیست و

چنهد وقهت اخیهر از قبیهل   نگاهی به حوادث نهاگوار .تری داردمسیرکان را عو  رنند ره ای  احتیاج به معرفت راسخ

ای عهده ،از ایه  رو ان ببهرد،و بی رحمانه مس مانان باعث کده ذه  بهر را بهه سهمت آخرالزمه  سیل، زلزله،رهتار فجی 

  .آخرالزمان منعکس می رنند را به نام فضای مجازی و حتی در دنیای واقعی، ای  رخدادها در

  بهه ا ررونها راجهان را درگیر ررده، عهده ای را بهرآن داکهته ته هایرهور همهحاال ای  روزها با کیوع ررونا ره 

 مهام زمهان)ع( اسهت؟ارگ تعداد زیادی از مردم جههان، از عالئه  ظههور ررونا و م  اما آیا کیوع آخرالزمان گره بزنند،

آن را بهه  حوادث و بالها و امراطی در طول تاریخ مکررا با کدت و طعف محقق کده است و به هیع وجهه نمهی تهوان

ت و بایهد بهه خدا اس عالئ  ظهور از امور و اختیارات تام .عنوان یکی از عالئ  ظهور و یا قری  الوقوع بودن آن دانست

ابرای  ده نههده بنهآنچه ره در مناب  معتبر آمده ارتکا کود و بر حس  متون دینی حوادث ای  زمان از عالی  ظههور کهمر

هها و امراطهی در طهول چنهی  حهوادث و بال .اطافه نمودن از مصادیق قول بغیر ع   و ب که از موارد تحریف دی  اسهت

یه  ور و یها قرتوان آن را به عنوان یکی از عالئ  ظهت و به هیع وجه نمیتاریخ مکررا با کدت و طعف محقق کده اس

ه و جوانهان را از عالئ  انتظار واقعی آن است ره از تحریف دی  ج وگیری کود و ذهه  جامعه .الوقوع بودن آن دانست

 .نستعالئ  ظهور داای ولو عجی  و سهمگی  را نمی توان از بدون دلیل متوجه امور غیر واقعی ننمایی  و هر حادثه

                                                 

 11رعد/ -14
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الئ  حتمهی ع .پی  از ظهور امام عصر)عج( دو نوع عالمت داری ؛ اول عالئ  حتمی و دوم عالئ  غیرحتمی ظهور

 ایه  عالئه  ظهور مثل خروج سکیانی، یمانی، قتل نکس زریه و صیحه آسمانی هستند ره ظهور امام عصر)عج( در گهرو

ان ذرهر رهرده برخی از بزرگهسایر عالئمی ره  .مام، حتمی خواهد بوداست و زمانی ره ای  عالئ  حاصل کود، ظهور ا

 ، عالئ  غیرحتمی است. اند

 ائل ماننهدعالئ  ظهور اع  از حتمی و غیرحتمی اینطور نیست ره همیههه متصهل بهه ظههور باکهند. بسهیاری از مسه

توانی  بگویی  بعد از ایه  عالئه  ، نمیبینی هدش هستی ، جنبه قطعی ندارد. وقتی ای  عالئ  را میها ره ارنون کابیماری

توان گکت، اما توانی  تطبیق قطعی بدهی . البته به عنوان احتمال میافتد. عالئمی ره در روایات است نمیظهور اتکال می

 .به عنوان قط  خیر

، وطه  اقتصهادت، نکته دیگر اینکه حوادث مرتبط با قبل از ظهور امام زمان)عج( مانند به  ریختگی بهداکت، امنی

دادها ندارد؛ یعنی ایه  رخه ج(ها، رهتار و... ارتباطی با حارمیت امام زمان )عاعتقادات و دیانت مردم، طعف حکومت

ههای توانی  اینها را به حساب ظهور بگذاری . ای  موارد مربهوط بهه حکومتبرای قبل از حکومت امام)عج( است و نمی

یهات سالهاسهت جنا .دههدخ میام  روو برخی امور دیگر چنی  مهکالتی برای جها های آنظال  است ره بر اثر جنایت

ا در نسهل رههی هه آمریکا ع یه بهریت را در بسیاری از رهورها مثل یم ، سوریه، افغانستان و همینطور ظ ه  و فسهاد و

کهوند؛ ار قتهل میای از جهان مخصوصاً مسه مانان گرفتههر روز در یک گوکهگوکه گوکه جهان را  مهاهده می رنی . 

هها و هتار، ناامنیرباالخره ای  اوطاع  روز دیگر در یم  و ف سطی ،  یک روز در هند، یک روز در عرال و افغانستان و

 توان آنها را به حساب ظهور گذاکت.اما نمی .ها در روایات آمده استجن 

کهود، چهه ی  رهتار از رجها کهروع میدهد و ازیادی رخ می آید ره خونریزی و رهتاراز مجموع روایات بر می

های جانی دنیا را اداره کود، خی ی مهخص نیست. ولی به هر حال وقتی انسانرسانی پهت پرده هستند و به رجا خت  می

 .زنندارزش باکد، مهخص است ره دست به رهتار ه  میرنند ره منافعهان برایهان مه  باکد و جان مردم برایهان بی

ای  است ره رهتار مردم گاهی بر اثر جن  است ره روایهات متعهددی دارد، امها گهاهی بهر اثهر  جنبه دیگر قضیه

در روایتهی از امهام ع هی )ع( دربهاره  15تعبیر کده اسهت. "موت ابیض"است ره از آن در روایات به  یجن  نیست، مرگ

مهرگ "و نوع دوم  "مرگ سکید" رنند. امام)ع( فرمود: دو نوع مرگ قبل از ظهور است؛ نوع اولمرگ سکید سؤال می

 .مرگ قرمز به معنای رهتاری مثل جن  است، اما موت ابیض )سکید( مثل طاعون است :. بعد امام بیان ررد"قرمز

بر  لزومی بر مطابقت رند ره مردم دیگر مأیو  کوند. البتهدر روایت دیگری است ره امام)عج( زمانی خروج می

گویند خطرش از زرام رمتر اسهت بهه ههرا  ردم چطور در برابر یک بیماری ره میم باید دید، اما نیست جهانکرایط 

از امام راظ )ع( روایت داری  ره پیامبر اررم)ص( فرمودند: از عالئ  ظههور و  .را درگیر ررده است جهانافتاده و تمام 

نکه انسان بدون درد بمیرد، فر  های واگیردار است. از عالئ  دیگر ایهای ناگهانی و جذام، یعنی بیماریقیامت، مرگ

 .16میردرند و میرنید یک ت  مختصر می

                                                 

 1152، ص 3قط  الدی  راوندی،  الخرائج و الجرائح، ج -15

  269، ص52بحاراالنوار، ج -18



10 

 

ن حضهور آبه خاطر ویرو  ررونا همه مساجد حتی مسجد الحرام تعطیل کده است یا تعهداد معهدودی در  امروزه

 گیهرد. ایهران اسهالمی هه  یکهی ازی یهون نکهر در آن جها میچنهد ممسجدالحرامی رهه عهزت مسه مانان اسهت و  د.دارن

ههای ع میهه در ایهران و عهرال تعطیهل کهده اسهت. در است ره درگیهر ایه  ویهرو  کهده اسهت. حوزه رهورهای دنیا

ایات به آن ممک  است ای  موطوع همان اموری باکد ره در رو رهورهای اروپایی مرارز و تجمعات تعطیل کده است.

ف دینهی، تهالش ظیکه مومنان طم  عمهل بهه تکهالیحال چه ای  عالئ  مربوط به ظهور باکد یا نباکد و .اکاره کده است

  باکد. ظهور امام عصر)عج( می برای برای فراه  رردن زمینه

  و زمینه سازی برای ظهوروظایف مومنان  

ایف ن بایهد وظهدر مسئ ه انتظار دو وظیکه عام و خاص بر عهده منتظران است وظیکه عام ای  است ره همهه منتظهرا

ادی و ه ههای اقتصهام دهند و امور عبادی خود را به بهتری  وجه انجام دهند، همچنی  در عرصدینی و کرعی خود را انج

زی نبهال پهی ریهاجتماعی تالش رنند و آنچه از نظر اجتماعی و اقتصادی جزء معارف دینی است را انجهام دهنهد و بهه د

 ود رهه همهانخهزمینه تحقق اهداف  تمدنی اسالمی باکند تا ای  تمدن در زمان ظهور حضرت حجت بتواند ایهان را در

 .برقراری عدالت و از بی  بردن ظ   است یاری رند

ان زنهده ه امام زمهاما اسالم وظیکه ای خاص را ه  بر دوش کیعیان قرار داده است، کیعه اثنی عهری اعتقاد دارد ر

انعی بهرای بهت حضهرت را مهاست و اعمال او را رصد می رند لذا باید با حضرت حجت ارتباط ق بی برقهرار رنهد و غی

اط ت امها ارتبهایجاد ارتباط روحی و معنوی با آن حضرت نداند هر چند امکان ارتباط ظاهری با آن حضرت فراه  نیسه

ایهد ببعهاد فهردی ادر  .تنها به دعای زبانی بهرای تعجیهل در ظههور بسهنده رهرد. نباید ق بی و عاطکی با ایهان ممک  است

 کالت مهردم راو یها مهه رهردو در ابعاد اجتماعی ه  باید به همنوع خود رمک  بوداسالم های اخالقی متخ ق به آموزه

رای یهاری بهررد. ای  روزها ره بیماری ررونا همه گیر کده، هر فردی می تواند دسهت و بهازوی امهام عصهر)عج( حل 

عهود ر مهدی موه منتظر ظهوچنی  فردی می تواند ادعا رند ر .مهکالت مردم را حل رند رساندن به عموم مردم باکد و

  خودسازی هبه همی  ع ت برای ایجاد جامعه مهدوی باید . است و پس از ظهور ه  رمک رسان امام خود خواهد بود

ال بهه بهرای ایصهمحهیط پیرامهونی پردازی نمود تا به تعبیر رهبر معظ  انقهالب و جامعه ررد و ه  به قدر توان دگرسازی

کهر گمهده بهری است ره سرکهار مهدوی همان آرمان جامعه آماده کود. مهدویرمانی آجامعه تمدن نوی  اسالمی و 

 . قسط، عدالت، معنویت، معرفت و برادری و عزت استاز 

یهد   اسهت. بامهمتری  وظیکه منتظران در عصر غیبت، زمینه سازی ظهور است و همه مسئولیت ها در ای  ر مه جم

وبی هها خنیست. همه  امام زمان)عج( هستی  و بدون امام زمان)عج( زندگی ما زندگیداکته باکی  ره ما مضطّر به  اعتقاد

تها  رهار ببهری  در امام زمان)عج( جم  است و همه خسارت ها در عصر غیبت است. بنابرای  باید تمام همهت مهان را بهه

 .زمینه های تحقق حکومت مهدوی و فضای مط وب را فراه  رنی 

رهروی حقیقی راه ائمه اطهار، درواق  زمینه سهاز عههق وعالقهه بهه  و (امام عصر)عجبدون تردید عهق ومحبت به 

قرب الهی بدون دوستی اولیاء الههی واههل بیهت عصهمت وطههارت  خداوند متعال است ورسیدن به ق ه رمال معنویت و

 هه  پیمانهان غربهی وقبال ای  همه جنایات وقتل وخونریزی آمریکا وصهیونیست های اکغالگر و امروز در. ممک  نیست
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حق مردم مظ وم وستمدیده یم ، ف سطی ، میانمار، بحری ، سهوریه و سهایر منهاطق،  برخی از رهورهای مرتج  عربی در

همه مس مانان جهان و عدالت خواهان دنیا موظکند با الهام از سیره عدالت گسترانه وظ   ستیزانه امام عصر)عج(، به یاری 

عالقمندان به اسالم  امروز همه دلسوزان و .از کر همه نیروهای کیطانی واستکباری نجات دهندمظ ومان بهتابند وآنها را 

را  های مناس  وراربردی تبیی  ساخته وآنعزیز موظکند اندیهه مهدویت را بخوبی برای مخاطبان جامعه امروزی با کیوه

 .ادیان الهی معرفی نمایند هترک همه مذاه  اسالمی ومعنوان محور ه ب

های فرهنگهی، سیاسهی، گذاریدر ای  راستا، دولت اسالمی با استکاده از امکاناتی ره در اختیار دارد، باید سیاسهت

ههای غیردینهی بینجامهد و بها دهی رنهد رهه بهه اصهالح و تغییهر نگرشای مهدیریت و سهازمانگونهاجتماعی جامعه را به

ای رهه ایه  گونههی حهار  بهر جامعهه را مهندسهی رنهد، بهرارگیری سهازورارهای الزم، فضهای فکهرریزی و بهبرنامه

های دینی سول داده کوند. در چنی  فضایی، زمینه بهرای های مذهبی در جامعه تحکی  یابد و مردم به سوی ارزشانگیزه

 .رنندسو حررت میکود و مردم با رغبت و اکتیال بدی ککوفایی اندیهة انتظار فراه  می

 نتیجه گیری

اخته و ک سو با سالم و انسانیت ره همواره در تر  از حارمیت عدل و انسان رامل به سر می برند، از یدکمنان اس

ی د؛ و از سهوپرداخته رردن سؤاالت و کبهات، تالش دارند ره یا اعتقاد به ظههور منجهی را در دل آدمیهان سسهت رننه

ای یقتاً ررونها کهمهحق !ک از آن مرد الهی بیافرینندای هولناای و ساخت  فی   های سینمایی، چهرهدیگر با تحمیق رسانه

، دیگهر رننهدمیررد، همه از یکهدیگر فهرار از آخر دنیا بود و فرد مبتال به آن با تمام وجود مظاهر قیامت را مهاهده می

 !دید و بازدید و حتی عیادت نزدیک تری  و دلبندتری  اقوام نیست ،خبری از ص ه رح 

أْ"مگر در قرآن نکرمود:   17"نٌ یُغْنِیههِیَوْمَ یَکِرُّ الْمَرْءُ مِ ْ أَخِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِیههِ لِکُهلِّ امْهرِمِ مِهنْهُ ْ یَوْمَئِهذِ کهَ

رند. از رفهیق  فهرار رند از پدرش فرار میرند از مادرش فرار میقیامت روزی است ره کخص از برادر خود فرار می

ای از آن روز را ما امروز در کهیوع رند. آن روز هررس گرفتار خودش است و رایحهز فرزندش فرار میرند حتی امی

گرایی صرفی مادهعینک و از ورای  قیامت افتادیاد به های نورانی توان در پرتو ای  آموزهمیواقعا  .ررونا ویرو  دیدی 

هها گرفهت. بها چنهی  منظهری، ایه  هها و عبرتخت و در ی ، نگاهی نافذ و بصیرانه به موطوعات انهدارره بر چه  دا

 .کدو بیداری خواهد تنبه وسی ه ویرو  ه  
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