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بررسی تحرکات غرب در حوزه مهدویت و آخرالزمان گرایی 
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بسم هللا الرحمن الرحیم
پرچم هـا،  نمادهـا،  می رسـد،  فـرا  کـه  بهمـن  مـاه  هرسـاله 
سـرودها و جشـن ها، همـه و همـه رویـداد بزرگـی را یـادآور 
می شـوند کـه در انتهـای قـرن بیسـتم در سـرزمین پهنـاور 
و  دینـی  عالـم  و  پرهیـزکار  مقتـدای  یـک  رهبـری  بـه  ایـران 
بـه دسـت مردمانـی شـریف و جـان برکـف صـورت گرفـت 
یـا  غربـی  امپریالیسـم  الگـوی  بسـیاری  کـه  زمانـه ای  در  و 
و  می دانسـتند  بشـر  نجـات  راه  تنهـا  را  شـرقی  کمونیسـم 
تشـکیل کشـوری بـا آرمان گرایـی و نظـام دینـی را ناممکـن 
تلقـی می کردنـد، معجـزه ای سیاسـی رخ داد؛ معجـزه ای کـه 
نـه تنهـا بیـش از چهـار دهـه اسـت از اسـتقرار و پیشـرفت 
چالـش  بـه  را  پیشـین  قدرت هـای  می گـذرد،  آن  روزافـزون 
کشـیده و پـس از سـقوط کمونیسـم، حـاال رو در رو بـا نظـام 
ظلـم و اسـتکبار ایسـتاده و در گام دوم انقـاب، بـرای ایجـاد 

تمـدن نویـن اسـامی و آمادگـی بـرای ظهـور والیـت عظمـی 
روحـی فـداه تـاش مـی کنـد.

در گرامیداشـت چهـل و چهارمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب 
شـکوهمند اسـامی، شـماره ای جدید از نشـریه رصد پیش 
اطاعـات  ارائـه  کـه دغدغـه اش  نشـریه ای  روی شماسـت. 
بـه روز در موضـوع منجی گرایـی در جهـان و بـه طـور خـاص 
تحلیل هـای  و  اسـت  اسـامی  مهدویـت  بـه  غـرب  نـگاه 
عرضـه  را  موضـوع  ایـن  در  فعـال  نویسـندگان  و  محققـان 
می نماینـد. بـا توجـه بـه رخدادهـا و اتفاقـات اخیـر، مقاالتـی 
در مـورد نـگاه ویـژه غـرب بـه جنـگ اوکرایـن و روسـیه و نیـز 
تحلیـل برخـی غربیـان در مـورد اغتشاشـات و اعتراضـات 
شـماره  مطالـب  مهم تریـن  از  دیگـر،  مقالـه  چنـد  و  ایـران 
جـاری اسـت. امیـد آنکـه مـورد توجـه و اسـتفاده مخاطبـان 

فرهیختـه قـرار گیـرد.
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صفحه آرایی:  حامد خاکپور
تهیه شده در: موسسه فرهنگی »عصر موعود« 
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معرفی کتاب تشیع، انقالب و مقاومت: کتابی حاصل از یک 
همایش در اسرائیل
اوکراین و آخرالزمان

اسالم شناسی به سبک  آمریکایی ! 
سفری به سرانجام دلدادگی

 زندگی در آخرالزمان؛  باوری که در آمریکا هنوز رواج دارد

شناسنامه
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پیـروزی انقـاب اسـامی در ایـران آن هـم بـا قیـام قاطبـه 
مـردم ایـران و بـه رهبـری یـک عالـم دینـی، آنچنـان امـری 
غیرمنتظـره و عجیـب بـود کـه متفکـران بسـیاری را در 
اقصـی نقـاط جهـان بـه فکـر فـرو بـرد. چـرا کـه اوالً ایـران را 
ملک طلق خود و مستعمره غرب تلقی می کردند و ثانیاً مذهب شیعه 
را مذهبی سکوت  گرا و غیرانقابی می دانستند که شیعیان را به عدم 
قیـام تـا زمـان ظهـور امـام مهـدی )ع( و سـرنهادن بـه هـر نظـام حاکـم فـرا 

می خواند.  
انقـاب اسـامی ایـران در سـال 1357 )1979 میـادی( ایـن انگاره هـا را 
کامـاً فـرو ریخـت. لـذا بسـیاری مراکـز علمـی و پژوهشـی در غـرب بـه 
بازخوانـی و مطالعـه مجـدد باورهـای شـیعی روی آوردنـد و کرسـی ها و 

همایش هـای متعـددی در ایـن بـاره شـکل گرفـت.
یکـی از اولیـن همایش هـای شیعه شناسـی کـه در غـرب شـکل گرفـت، 
همایشـی بـود کـه در سـال 1984 میـادی )پاییـز 1363 شمسـی( در 
 Shi'ism,( »اسـرائیل برپـا شـد و عنـوان »تشـیع، انقـاب و مقاومـت
Resistance, and Revolution( را به خود گرفت. در این همایش که 
به دلیل جمع کردن بسیاری از اسام پژوهان و شیعه پژوهان آن دوران 
از جمله برنارد لوییس، اتان کلبرگ، نیکی کدی، مارتین کرامر، ریچارد 
نورتون، مایکل فیشر و برخی ایرانیان از جمله شائول بخاش، مانگول 
بیات و شهرام چوبین و نیز زمان برگزاری )5 سال پس از انقاب ایران و 
در اوج جنگ تحمیلی( و مکان برگزاری )رژیم نامشروع اسرائیل( بسیار 
شـاخص بود، مطالب مهمی هم در مورد اصل تشـیع و هم در زمینه 
رابطـه شـیعه و سیاسـت و نمـود آن در میـان شـیعیان نقـاط مختلـف 

جهان توسـط سـخنرانان بیان شـد که در نوع خود بی سـابقه بود.
1. Kramer, Martin (ed.). (1987). Shi’ism, Resistance, And Revolution (1 edition). Westview Press.

2  . کرامر، مارتین )1368 (، تشیع، مقاومت و انقاب )مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی دانشگاه تل آویو 1984(، تهران: پیشگام، چاپ اول .                         

 

مقـاالت و سـخنرانی های مهـم ایـن همایـش توسـط مارتیـن کرامـر در 
 Shi'ism, Resistance, and( سـال 1987 در کتابـی بـا همیـن عنـوان
Revolution( منتشـر شـد1  و خوشـبختانه ایـن کتـاب در سـال 1368 
بـه همـت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی ترجمـه و در تیـراژ محـدود 
انتشار یافت. 2 جماتی از مارتین کرامر که مسئول جمع آوری مقاالت 
بـوده در ابتـدای ایـن کتـاب خواندنـی اسـت: »در دوران معاصـر، تشـیع 
برخـی از قوی تریـن مفاهیـم طغیـان انقابـی را پدیـد آورده اسـت.... 
امروزه جنبش های شـیعی، اسـتراتژی های سیاسـی فوق العاده اصیلی 
ابداع کرده اند که غالباً موجب شـگفتی و حیرت دنیای اسـام و غرب 
شـده اسـت. ایـن شـیوه ها در ایـران، از عظیم تریـن موفقیـت برخـوردار 

سـایر  الهام بخـش  و  بوده انـد 
شیعیان در دنیای عرب و جنوب 
آسـیا نیـز شـده اند... ایـن کتـاب 
آن کـه  نخسـت  دارد:  هـدف  دو 
موقعیـت کنونـی جریـان اصلـی 
تشـیع اثنی عشـری را در مناطق 
مختلـف جهـان مشـخص کنـد 
و دیگـر آن کـه بـه ارزیابـی تأثیـر 
انقـاب ایـران بـر سراسـر جهـان 

بپـردازد.«

معرفی کتاب تشیع، 
انقالب و مقاومت: 

کتابی حاصل از یک 
همایش در اسرائیل

زهیر دهقانی آرانی

کتاب حاوی مقاالت این همایش

مارتین کرامر، ویراستار کتاب و یکی از سخنرانان همایش
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پیشگویی، راهبردی سیاسی
از  تـا  آمـده اسـت  افراطـی کـه می گویـد: »پیامبـر  اعتقـاد  ایـن  ترویـج 
آینـده خبـر بدهـد« و تقلیـل رسـالت پیامبـران بـه بیـان پیشـگویی های 
آینـده، مقدمـه ای بـود در جهت دهـی بـر افـکار عمومـی بـرای پذیـرش 
سیاسـت هایی که سیاسـتمداران غرب، دکترین های نظامی، فرهنگی 
و... در قالب و پوسته مذهبی و با عنوان پیشگویی های آخرالزمان ارائه 
می دهنـد. مایـکل بـراون )Michael Brown( می گویـد: »بررسـی تأثیـر 
تـرس روی مـردم مهـم اسـت. ایـن یـک بینش ایجاد می کند که چگونه 
می توانیـم بـه سـرعت بـه موقعیتـی برسـیم کـه در آن همـه در سراسـر 
جهان با اسـتانداردهای خاصی ]که مدنظر قدرت طلبان اسـت[ موافق 

باشـند.« ]2[

حال به این فکر کنید که عاوه بر تفسیر به رأی آیات و پیشگویی ها، 
کسانی باشند که مستقیماً در زمان های مختلف و متناسب با اهداف 
مختلـف، وحی هـای الهـی جدیـد دریافـت کننـد! در ایـن صـورت دیگـر 

نیـازی بـه بـازی بـا کلمـات و بـاال و پایین کردن آیات نخواهند داشـت!
در سـایت Kenneth Copeland Ministries کـه یکـی از سـایت های 
مذهبـی جریـان اوانجلیسـتی اسـت می خوانیـم: »درسـت ماننـد یـک 
پیش گویی هـای  می کنـد،  راهنمایـی  را  مـا  کـه  جی پـی اس  سیسـتم 
انبیـاء، ابزارهایـی هسـتند کـه ما را به آنچـه در آینده می آیند، راهنمایی 
می کننـد. در طـول تاریـخ و در سراسـر کتـاب مقدس، خـدا از مردم برای 
بیـان اراده خـود در زمیـن اسـتفاده کـرده اسـت. درسـت مانند گذشـته، 
مـا هنـوز پیامبرانـی داریـم کـه امـروز از اراده خدا و اینکه چه اتفاقاتی در 

اوکراین و آخرالزمان
سیمین اسدیان

ساعت آخرالزمان ]۱[ در نزدیک ترین حالت به نیمه شب! اینک ۱۰۰ ثانیه مانده. سناریو  های آخرالزمان یکی پس از دیگری 
محقق می شوند. معادالت جدید جهانی در حال شکل گیری هستند. به زودی زمان تحقق وعده های الهی فرامی رسد؛ 
اما کدام وعده؟ کدام آخرالزمان؟ جنگ، بیماری، قحطی، بالیای طبیعی و... هرکدام می تواند به تنهایی نشانه هایی از 
آخرالزمان باشد، اما وقتی با دست کاری بشر و به قصد و هدفی خاص طراحی و اجرا شود، موضوع فرق می کند! 
متفکرین، استراتژیست ها و سیاستمداران غرب مدت هاست با ترویج عقاید انحرافی در مورد اصل »پیشگویی« و سپس 
تفسیر و تطبیق وقایع زمانه و تحلیل آن، افکار عمومی جامعه مسیحی را برای پذیرش اهداف انحرافی و شیطانی خود 

آماده می کنند؛ اما در این روزها، اوکراین قربانی دیگری برای پیشبرد این اهداف است.
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جهـان رخ خواهـد داد بـا مـا می گوینـد. برخی می گویند کـه این هدیه از 
بین رفته اسـت، اما این چیزی نیسـت که در عهد جدید آمده اسـت، 
بلکه همه ما تشویق به پیشگویی شده ایم. )اول قرنتیان 14:3؛ یوحنا 

31-15:14؛ دوم پطـرس 1:21(
 Kenneth( کوپلنـد  کنـت  کـه  زمانـی  پیـش،  سـال ها  به عنوان مثـال، 
Copeland( پیش بینی کرد که دیوار برلین فرو می ریزد، آن پیش گویی 
به مردم دید روشنی داد که اراده خدا در مورد دیوار چیست و به آن ها 
چیزی داد که با ایمان، روی آن بایستند و منتظر وقوع باشند. ما شما 
را تشـویق می کنیـم کـه بـه وعده هـای خداونـد بـرای سـال 2۰23، پایبنـد 

باشید.« ]3[

جنگ اوکراین و روسیه در پیشگویی ها
سوءاسـتفاده از اضطـرار مـردم و حـس نیـاز آن هـا بـه لـزوم ظهـور یـک 
نجات دهنـده، باعـث شـده تـا بـازار پیشـگویی و تفسـیرهای متعـدد 
همیشـه داغ باشـد. چه برسـد به خبر جنگی تمام عیار که ماه هاسـت 
بخشـی از تیترهـای اصلـی بسـیاری از مجـات و سـایت های خبـری 
اسـت. یکی از سـناریوهای مهم این راهبرد سیاسـی، معرفی دشـمنان 
به عنـوان  آن هـا  دوسـتان  و  شـر  نیروهـای  به عنـوان  صهیونیسـت ها 
نیروهای خیر اسـت. به همین دلیل در تفسـیر پیشـگویی های کتاب 
مقدس، ایران و روسـیه اصاً وضع خوبی ندارند! در این عقیده، آن ها 
 شرورترین دشمنان خدا و مانعی برای ظهور حضرت مسیح )ع( معرفی 

می شوند!
 ]4[ Jehovah’s Witnesses آیاتـی از کتـاب مقـدس کـه در سـایت
به عنـوان پیشـگویی های مربـوط بـه بحران هـای غذایـی ذکـر می شـود:
- زیـرا قومـی بـا قومـی و مملکتـی بـا مملکتـی مقاومـت خواهند نمـود و 

قحطی هـا و وباهـا و زلزله هـا در جای هـا پدیـد آیـد. )متـی 24: 7(
- و چون مهر سوم را گشود، حیوان سوّم را شنیدم که می گوید، بیا ]و 
ببین[! و دیدم اینک، اسـبی سـیاه که سـوارش ترازویی به دسـت خود 
دارد؛ و از میان چهار حیوان، آوازی را شـنیدم که می گوید، یک هشـت 

یک گندم به یک دینار و سـه هشـت یک جو به یک دینار و به روغن 
و شراب ضرر مرسان. )مکاشفه 5:6-6(

 The Four( آیـات مکاشـفه 6 بـه پیشـگویی چهـار سـوارکار آخرالزمـان
Horsemen( می پردازد. در این پیشگویی، سومین اسب، اسب سیاه 
اسـت که قحطی جهانی را به همراه دارد. سـوار بر این اسـب، ترازویی 
در دسـت دارد و اعـام می کنـد کـه درآمـد روزانـه هـر فـرد تنهـا به انـدازه 
یک وعده غذا برای اوسـت و چیزی برای اعضای خانواده و دوسـتانش 

باقی نمی ماند.
 سـایت Banner of Truth نوشـت: »ایـن چیـزی اسـت کـه مـا در حـال 
حاضـر در اروپـا تجربـه می کنیـم، زیـرا اوکرایـن 1۰ درصـد گنـدم جهـان را 
تأمیـن می کنـد. قیمـت گنـدم در بازارهـای جهانـی دو برابر شـده اسـت. 
رهبـران جهـان مـا ممکـن اسـت از حملـه روسـیه بـه اوکرایـن غافلگیـر 
شـده باشـند، امـا عیسـی مسـیح نـه. مکاشـفه 6 روشـن می کنـد کـه 
ایـن طومـار شـامل جنـگ، قحطـی، خونریـزی و مـرگ اسـت. خداونـد 
بـر همـه این هـا مسـلط اسـت. بایـد درک کنیـم کـه وقتـی خـدا ایـن 
 چهـار سـوار را بـه زمیـن می فرسـتد، جهـان و نسـل مـا حـق شـکایت 

ندارند.« ]5[
مجلـه اکونومیسـت در 19 مـه 2۰22 اعـام کـرد کـه پوتیـن بـا حملـه بـه 
اوکرایـن زندگـی مـردم خـارج از میـدان جنـگ را نیـز نابـود خواهـد کـرد و 
این جنگ به سیسـتم غذایی جهانی که به خاطر کووید 19، تغییرات 
آب و هوایـی و شـوک انـرژی ضعیـف شـده اسـت ضربـه زده و سـبب 

بحـران جهانـی و گرسـنگی جمعـی خواهـد شـد. ]6[
پاپ فرانسیس در پیام کریسمس خود خواستار پایان دادن به جنگ 
در اوکرایـن و سـایر درگیری هـا شـد و اسـتفاده از غـذا به عنـوان سـاح 
جنگی را محکوم کرد و گفت که جنگ در اوکراین میلیون ها نفر را در 

معـرض خطر قحطـی قـرار داده اسـت. ]7[
سـایت Christian Post در مقالـه ای بـا عنـوان »جنـگ روسـیه علیـه 
»باتوجـه  نوشـت:  می کنیـم؟«  زندگـی  آخرالزمـان  در  مـا  آیـا  اوکرایـن: 
بـه جنـگ روسـیه علیـه اوکرایـن و پیشـگویی های ثبت شـده در کتـاب 
 ،)Greg Laurie( مقـدس، کشـیش کالیفرنیـای جنوبـی، گـرگ لـوری
معتقد است که ما در آخرالزمان زندگی می کنیم. لوری، کشیش ارشد 
 Harvest Christian Fellowship و بنیان گذار کلیسای چند فضایی
]8[ در کالیفرنیا، در پیام ویدیویی منتشرشـده در وب سـایت کلیسـای 
خـود ]9[، بـا اشـاره بـه متـی بـاب 24 آیـه 6 کـه می گویـد: »و جنگ هـا 
و اخبـار جنگ هـا را خواهیـد شـنید.« تأکیـد می کنـد کـه ایـن جنـگ در 
مقیاسـی اسـت کـه مـا مدت هاسـت ندیده ایـم؛ و بـا اشـاره بـه آیـه بعـد 
کـه در مـورد طاعـون، قحطـی و زلزلـه در آخرالزمان اسـت به کرونا اشـاره 
می کنـد و می گویـد: »اگـر کرونـا طاعون نیسـت، نمی دانم چیسـت. این 

یـک طاعـون جهانـی اسـت.« 
او ادامـه می دهـد کـه بسـیاری از محققـان کتـاب مقـدس معتقدنـد 
کـه حملـه مأجـوج بـه اسـرائیل در حزقیـال بـاب 38 مربـوط بـه روسـیه 
امـروزی اسـت. کتـاب مقـدس می گویـد کـه ملتـی از منتهی الیـه شـمال 
اسـرائیل بـه نـام یأجوج ومأجـوج بـه سـوی او لشکرکشـی خواهنـد کـرد. 
وقتـی تجـاوز روسـیه بـه اوکرایـن را می بینـم، یـادآور وقتـی اسـت کـه 
 مأجـوج بـه اسـرائیل حملـه کنـد، ایـن چیـزی اسـت کـه مـا شـاهد آن 

خواهیم بود. سوار اسب سیاه، ترازویی در دست دارد و اعالم می کند که یک وعده غذایی چقدر 
می ارزد، به اندازه تمام حقوق یک روز!
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گرگ لوری بخشی از حلقه مشاوران مذهبی رئیس جمهور دونالد ترامپ بودبر

جوئل روزنبرگ )Joel Rosenberg(، نویسنده و استراتژیست ارتباطات 
آمریکایی-اسـرائیلی، نیـز گفتـه بـود کـه طبـق پیشـگویی های حزقیـال 
نبـی در آخریـن روزهـای تاریـخ، روسـیه و ایـران بـرای حملـه بـه اسـرائیل 
از شـمال، یـک اتحـاد نظامـی تشـکیل خواهنـد داد و محققـان کتـاب 
مقدس از آن به عنوان »جنگ یأجوج ومأجوج« یاد می کنند. او همچنین 
 Got بـه حزقیـال نبـی بـاب 38 آیـات 14 تـا 16 اشـاره می کند. وب سـایت
Questions ]1۰[ نیز در مورد روسیه در پیشگویی های کتاب مقدس 
می گویـد: »یأجـوج یـک شـخص اسـت. او هـر کـه باشـد، از سـرزمین 
مأجـوج اسـت و رهبـر توبـال و ماشـک )برخـی ترجمه هـا »راش« را بـه 
فهرسـت اضافـه می کننـد( و هم پیمانانـی از ملـل دیگـر: فـارس، کـوش، 
فـوط، جومـر و توجرمـه )حزقیـال بـاب 38 آیـات 5 و 6( اسـت؛ و هـر کـه 
باشد، برنامه هایی برای حمله به قوم صلح جو و بی خبر، یعنی اسرائیل 
)آیـات 11، 14 و 18( خواهـد داشـت؛ امـا خـدا بـر ضـد اوسـت و او را کامـاً 
شکست خواهد داد. )حزقیال 38:4 ، 23-19:38 و 5-3:39( »فارس«، 
ملتـی کـه به عنـوان متحـد با مأجـوج در این فهرسـت آمده اسـت، ایران 

امـروزی اسـت.« ]11[

محل قرارگیری کشورهایی که به عقیده اوانجلیست ها، قرار است در آخرالزمان به 
اسرائیل حمله کنند

  البته این قبیل تطبیق گرایی و تفاسیر مورد نقد بسیاری نیز قرار گرفته 
اسـت. واشنگتن پسـت در این باره نوشـت: »جنگ در اوکراین این باور 
را در میان برخی از اوانجلیکال های محافظه کار تقویت کرده است که 
روسـیه می تواند به تحقق پیشـگویی های کتاب مقدس در مورد پایان 
جهـان کمـک کنـد. Rapture Index ]12[ کـه فعالیت هـای آخرالزمانی 
را ردیابـی می کنـد، اخیـراً شـاخص خـود را بـه 187 از 2۰۰ افزایـش داده 

است )آخرین شاخص 186(. مایکل براون )Michael Brown(، مجری 
برنامه رادیویی مسیحی، گفت: »مسیحیان محافظه کار مدت هاست 
ارجاعـات کتـاب مقـدس  بـه  و  نـگاه می کننـد  بـه رویدادهـای جهـان 
به عنـوان نشـانه  هایی از اینکـه آنچـه در جهـان اتفـاق می افتـد می توانـد 
پیش گویی هـای کتـاب مقـدس را بـرآورده کنـد، اشـاره می کننـد؛ و ایـن 
بـار نیـز تفاوتـی نـدارد.« برخی از اوانجلیسـت ها زمانی بـر این باور بودند 
کـه میخائیـل گورباچـف )Mikhail Gorbachev(، رهبـر سـابق اتحـاد 
جماهیـر شـوروی، دجـال اسـت. بـراون گفـت کـه او فکـر می کنـد پوتیـن 
ماننـد دجـال نیسـت، زیـرا بـه نظـر می رسـد کـه اکثـر جهـان بـا پوتیـن 
دشـمنی دارنـد، در حالـی کـه دجـال همان طـور کـه در کتـاب مقـدس 
توصیف شـده اسـت، تمـام جهـان را تحـت سـلطه خـود درخواهـد آورد. 
نظرسنجی 2۰ تا 24 فوریه واشنگتن پست و ای بی سی نیوز نشان داد 
که مسیحیان اوانجلیست سفیدپوست به اندازه آمریکایی ها نسبت 
بـه روسـیه منفـی هسـتند و از تحریم هـا حمایـت می کننـد. در میـان 
اوانجلیسـت های سفید پوسـت، 47 درصـد گفتنـد کـه روسـیه دشـمن 
ایاالت متحده اسـت و 33 درصد دیگر گفتند که روسـیه غیردوسـتانه 
اسـت. بـه همیـن ترتیـب، 68 درصـد از تحریم هـا حمایـت کردنـد و 51 
درصـد گفتنـد کـه در صـورت افزایـش قیمـت انـرژی همچنـان از آن هـا 

حمایـت خواهنـد کـرد. ]13[

نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی نیوز در مورد تحریم روسیه

بـراون گفـت کـه بسـیاری از اوانجلیسـت ها نگـران موضـوع واکسـن و 
سازمان بهداشت جهانی به عنوان آماده سازی احتمالی برای یک دولت 
واحـد جهانـی یـا یـک رهبـر بین المللـی کـه بـرای جهـان تصمیم گیـری 
 ،)Matthew Avery Sutton( خواهد کرد، هستند. متیو اوری ساتون
اسـتاد تاریـخ دانشـگاه ایالتـی واشـنگتن و نویسـنده کتـاب »آخرالزمـان 
آمریکایی: تاریخچه ای از اوانجلیکالیسم مدرن« گفت: »برای بسیاری 
از اوانجلیکال های سفیدپوسـت، روسـیه بخشـی از روایت آخرالزمانی 
 John( نلسـون داربـی ماننـد جـان  افـرادی  ادبیـات  مکاشـفه اسـت. 
Nelson Darby( پـس از جنـگ داخلـی و انجیـل اسـکافیلد در سـال 
19۰9، روسـیه را به روایات کتاب مقدس گره زده اسـت. کتاب پرفروش 
سال 197۰ هال لیندزی )Hal Lindsey( با عنوان »سیاره بزرگ و فقید 
زمیـن« نیـز ایـن ایـده را کـه روسـیه همـان سـرزمین مأجـوج اسـت، رایـج 
کـرد. جـری بـی. جنکینـز )Jerry B. Jenkins( و کشـیش اوانجلیسـت 
فقید تیم الهای )Tim LaHaye( در کتاب پرفروش سال 1995 خود با 
عنـوان »بازمانـدگان: رمانـی از آخریـن روزهای زمین«، روسـیه را به عنوان 
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مأجوج در نسخه امروزی کتاب حزقیال درآوردند. در طول جنگ سرد 
نیـز، رهبـران مسـیحی، کمونیسـم را به عنـوان یـک نیـروی شـیطانی در 
نظـر گرفتنـد. از حادثـه 11 سـپتامبر، برخـی از ایـن رهبـران بر »تروریسـم 
اسـامی«، به ویـژه بـر نقـش ایـران بـه دلیـل چگونگـی توصیـف ایـران در 
عهـد عتیـق، تمرکز کردند. امـی فرایکهـم )Amy Frykholm( می گوید: 
»بسـیاری در قـرن بیسـتم، احسـاس می کردنـد کـه بـرای بسـیاری از 
اوانجلیسـت ها، هـر چیـزی کـه اتفـاق می افتـد، بـا الگـوی پیشـگویی ها 
مطابقـت دارد. بـه ایـن صـورت کـه خوانـدن اخبـار ماننـد خواندن کتاب 
مقـدس و خوانـدن کتـاب مقـدس مثل خواندن اخبار بود. من مطمئن 
نیسـتم کـه بـا ایـن وضعیـت فعلـی بتوانیـد آن روش را پیـش بگیریـد.« 

]14[
 Pat( واشنگتن پست در مقاله ی دیگری در مورد ادعای پت رابرتسون
Robertson(، مبلـغ اوانجلیسـت معـروف، نوشـت: »ایـن غـول رسـانه 
مسیحی مدعی است پوتین از طرف خدا مجبور شده تا برای محقق 
کـردن پیشـگویی آرماگـدون در کتـاب مقـدس، بـه اوکرایـن حملـه کنـد 
و حمـات روسـیه مقدمـه ای بـرای نبـرد آخرالزمـان در اسـرائیل اسـت. 
رابرتسون با استناد به آیاتی از کتاب حزقیال که نشان می دهد چگونه 
ملت هـا گـرد هـم می آینـد تـا علیـه اسـرائیل قیـام کننـد، می گویـد کـه 
اوکراین شروع و زمینه ای برای نبرد آرماگدون )Armageddon( است.«

 
پت رابرتسون، یکی از رهبران بانفوذ اوانجلیست ها در آمریکا و صاحب شرکت 

)CBN( تلویزیونی مذهبی

در ادامـه نویسـنده مقالـه بـه نقـد صریـح ایـن قبیـل ادعا های تکـراری از 
سوی افرادی مانند او می پردازد: »این اولین باری نیست که رابرتسون، 
نامـزد سـابق جمهوری خـواه ریاسـت جمهـوری، ادعـا می کنـد کـه پایـان 
جهـان نزدیـک اسـت. او در سـال 198۰ گفـت کـه دقیقـاً می دانـد پایـان 
جهـان چـه زمانـی فـرا می رسـد. او گفـت مـن بـه شـما تضمیـن می دهم 
که تا پایان سـال 1982 قضاوت جهان فرا خواهد رسـید؛ اما سـال 1982 
بـدون قضاوتـی کـه رابرتسـون وعـده داده بـود آمـد و رفـت. بـه گـزارش 
آسوشـیتدپرس، در سـال 2۰۰6، رابرتسـون یـک سـونامی احتمالـی را 
کـه می گفـت خبـرش از طـرف خـدا بـه او رسـیده اسـت، پیش بینـی کرد 
ولی نادرسـت بود. سـال بعد، او گفت که خداوند به او گفته اسـت که 
یک حمله تروریستی در ایاالت متحده رخ خواهد داد و گفت خداوند 
بـه مـن نگفـت حملـه هسـته ای، امـا مـن معتقـدم کـه چیـزی شـبیه آن 
خواهـد بـود. رابرتسـون در کتـاب خـود بـه نـام هـزاره جدیـد کـه در سـال 

199۰ منتشر شد، پیش بینی کرد که جهان در 29 آوریل 2۰۰7 به پایان 
خواهد رسید. باز هم جهان نابود نشد. شاید بتوان گفت که سیاست 
محورترین پیش بینی او در اکتبر 2۰2۰ منتشر شد، رابرتسون گفت که 
خدا به او گفته اسـت که دونالد ترامپ در انتخابات ریاسـت جمهوری 
پیروز خواهد شد و اینکه یک سیارک پس از آن زمین را نابود خواهد 
کـرد. حـاال رابرتسـون بـار دیگـر می گویـد کـه بـه لطـف پوتیـن و روسـیه، 
پایان جهان نزدیک است و توضیح می دهد که چگونه منطقه شامل 
بلغارسـتان، یونـان و ترکیـه علیـه اسـرائیل بسـیج می شـوند. علیرغـم 
فقـدان شـواهد در ادعاهـای رابرتسـون، ایـن اوانجلیسـت تلویزیونـی، 

بیننـدگان را ترغیـب می کنـد کـه مواظب اتفاقـات بعدی باشـند.« ]15[
همچنین جرزالم پسـت در مقاله ای به طور مفصل با اشـاره به معنای 
عبـری کلمـات، منـزوی بـودن و مقبولیـت نداشـتن پوتیـن، خصومـت 
تاریخی ترکیه با روسـیه، عدم ثبات و آرامش در اسـرائیل )حزقیال 11-
8:38(، بررسی آیات همسو و کامل کننده حزقیال در مکاشفه و ادامه 
داشـتن تجمع یهودیان در اسـرائیل، تطبیق جنگ روسـیه و اوکراین با 

پیشـگویی های کتـاب مقـدس را نقد می کنـد. ]16[
وقتی باور کنیم که اتفاقی که در حال رخ دادن اسـت، خواسـت و اراده 
الهی اسـت و به عاوه نتیجه آن، مطلوب ما و خداسـت، کاماً طبیعی 
است که حتی در وحشتناک ترین شکل ممکن، از آن حمایت کنیم و 

از سـر راهش کنار برویم تا مسـیر خود را برود!
مجلـه اسـپکتروم در اعتـراض بـه ایـن موضـوع، در مقالـه ای بـا عنـوان 
»جنـگ روسـیه - اوکرایـن و سـناریوی آخرالزمـان« بـه دالیـل اینکـه چـرا 
رهبـران »جهـان آزاد«، تحـت تأثیـر کشیشـان اوانجلیسـت به عنـوان 
مشـاوران مذهبـی، بـرای دخالـت در ایـن درگیـری جهـت محافظـت از 
اوکرایـن مـردد هسـتند، می پـردازد. نویسـنده توضیح می دهـد که آن ها 
این جنگ را به عنوان جنگ اشاره شده در حزقیال 38 و حرکت ارتش 
یأجوج ومأجوج به سمت اورشلیم برای نبرد نهایی می بینند. نویسنده با 
اشاره به حضور و رفت آمد بسیار رهبران اوانجلیست در دفتر ترامپ و 
دعا خواندن با او و برای او، از نفوذ و تأثیر کلیساهای بزرگ اوانجلیستی 
در ایاالت متحـده و حتـی کشـورهای سـکوالر اروپایـی می گویـد و تأکیـد 
می کند که بایدن حمایت بیشـتری از رهبران جامعه مذهبی دریافت 
می کند. در این مقاله خاصه ای از تفسـیرهای مختلف اوانجلیسـتی 
مربـوط بـه پیشـگویی های کتـاب مقـدس مطـرح می شـود: »تشـکیل 
اسـرائیل به عنوان تحقق پیشـگویی حزقیال باب 37، ایده های مربوط 
بـه حزقیـال بـاب 38 بـر محوریـت حمله به اسـرائیل، پیشـگویی نسـل 
متـی بـاب 24، بازسـازی سـومین معبـد بـرای نشسـتن دجـال در آن و 
برچسـب زمـان 8۰ سـال در مزمـور بـاب 9۰ کـه سـال 2۰28 را به عنـوان 
سالی که هزاره بعد از هفت سال دوران رنج و محنت آغاز خواهد شد، 
تعیین می کند«. نویسنده تصریح می کند که: »این تئوری ها همچنان 
ادامـه دارد. اوانجلیسـت ها پوتیـن را به عنـوان یأجـوج، روسـیه را همـان 
راش )Rosh( و همـه کشـورهای بـا پسـوند ــستان در آسـیای میانـه را 
 Rapture به عنـوان مأجـوج معرفـی می کننـد و ظاهراً انتظار مـی رود کـه
]عـروج گروهـی و إلحـاق مؤمنيـن زنـده و مـرده بـه عيسـی )ع( پيـش يـا 
پس از ظهور وى[ نیز درست قبل از همه این ها اتفاق بیفتد، به همین 
دلیـل مؤمنـان ترجیـح می دهنـد به جـای حل وفصل این جنگ، قبـل از 
اسـتقرار کاهک هـای هسـته ای، بـه آسـمان عـروج کننـد. همچنیـن از 
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برخی از پیامبران پیشگویی هایی وجود دارد که می گوید اگر کشورهای 
اروپایـی درگیـر شـوند، توسـط یأجـوج یـا همـان پوتیـن، موردتهاجـم قرار 
خواهنـد گرفـت و تصـرف می شـوند.« نویسـنده بـا اشـاره بـه اهمیـت 
اوکراین برای یهودیان و اسرائیل و همچنین یهودی بودن رئیس جمهور 
فعلی اوکراین، والدیمیر زلنسـکی، هشـدار می دهد که درک نادرسـت 
از پیشگویی ها بر تصمیم گیری صحیح تأثیر می گذارد و در ادامه برای 
رد سـناریوی آخرالزمان اوانجلیسـت ها، به آیات مکاشـفه باب 12 تا 2۰ 
اشـاره می کند و توضیح می دهد که: Rosh  روسـیه نیسـت بلکه یک 
کلمـه عبـری و بـه معنـای سـر، آغـاز، بـاال و برآمدگـی اسـت. ایـن کلمـه 
در کتـاب مقـدس عبـری، 599 بـار استفاده شـده اسـت و به هیچ وجـه 
اشـاره ای بـه روسـیه نـدارد. ماشـک، دو هـزار سـال قبـل از اینکه مسـکو 
بـرای اولیـن بـار در سـال 1147 پـس از میـاد ذکـر شـود، به عنـوان مـکان 
جنگ نام برده شده است. )مزمور باب 12۰ آیات 5 و 6( و توبال به طور 
مکـرر همـراه بـا Javan و به عنـوان یـک مـکان جغرافیایی واقعـی، دور از 
منطقه تیومن سیبری که توبولوسک در آن قرار دارد، ذکرشده است. 
یأجوج ومأجوج نه یک مکان دقیق و نه کنایه از شخص یا ملتی است، 
مـا بایـد Gematria )علـم اختصـاص دادن مقـدار عـددی به یک حرف 
در الفبا( آن را در نظر بگیریم که مقدار عددی یأجوج ومأجوج 7۰ است. 
در واقـع یأجوج ومأجـوج یـک اصطاح اسـت به معنـای »همه امت های 
بت پرسـت« و ایـن یعنـی دنیـای خـارج از اسـرائیل، یأجوج ومأجـوج بوده 
اسـت. بایـد آیـات مربـوط بـه حزقیـال را در کنـار مکاشـفه بررسـی کنیم 
و ببینیـم کـه مـوازی هـم هسـتند. حزقیـال 37 را بـا مکاشـفه 4:2۰-6، 
حزقیال 39-38 را با مکاشفه 15-7:2۰ و حزقیال 48-4۰ را با مکاشفه 
22-21 بررسـی کنیـم. از ایـن گذشـته، حداقـل بایـد پایـان پیشـگویی 
حزقیـال بـاب 39 را بخوانیـم، جایـی کـه در آن نابودی یأجوج و گروهش 
ثبت شده است. )آیه 11( حزقیال باب 38 آیات 19 الی 23 نیز به خوبی 
نشان می دهند که یأجوج ومأجوج پیروز نخواهند شد. کتاب مکاشفه 
روایت متفاوتی از جنگ نهایی و نتیجه آن ارائه می کند. جهان تحت 
یـک نفـوذ خواهـد بـود و آن روسـیه نیسـت. پادشـاه شـمال دانیـال 11، 
روسیه نیست. آرماگدون Har Megiddo نیست، زیرا هیچ کوهی در 
مگیـدو وجـود نـدارد و هرگـز وجـود نداشـته اسـت و بـرای درک معنـای 
عبـری آرماگـدون )مکاشـفه 16:16(، بایـد کنایات »زبان عبـری« را در نظر 
بگیریـم.« در پایـان مقالـه نویسـنده از دنیـای آزاد درخواسـت می کنـد 
از اسـارت فریبنـده  بـرای درک سـناریوی رویدادهـای آخرالزمـان،  کـه 

تفسـیرهای نادرسـت خارج شـوند. ]17[

 
تصویری از یک ساختمان مسکونی بعد از حمله هوایی در کیف پایتخت اوکراین 

که رسانه ها منتشر کردند.
 

روسیه، سالح هسته ای و آخرالزمان شیعی
مراسـم  در  اکتبـر،  تاریـخ 6  در  آمریـکا،  رئیس جمهـور  بایـدن  جـو 
جمـع آوری کمـک مالی، به کمک کنندگان حـزب دموکرات گفت که 
خطر آخرالزمان هسته ای، اکنون بیش از هر زمان دیگری در شش 
دهـه گذشـته اسـت. او هشـدار داد کـه هرگونـه اسـتفاده از سـاح 

هسـته ای تاکتیکـی منجـر بـه »آرماگـدون« می شـود.
سایت JNS در مقاله ای به همین موضوع می پردازد: »برای دهه ها، 
رهبـران غربـی بـه خودشـان گفته انـد کـه بـر اسـاس اصـل »نابـودی 
حتمی طرفین« )هر حمله اولیه هسته ای منجر به یک حمله متقابل 
هسـته ای ویرانگـر می شـود(، هیـچ رهبـر عاقلـی هرگـز از سـاح های 
هسـته ای اسـتفاده نمی کنـد؛ امـا عملکـرد پوتیـن نشـان می دهد که 
این دکترین ممکن است در مورد او صدق نکند. بار دیگر غرب این 
فرضیـه نادرسـت را مطـرح می کنـد کـه هـر رهبـر جهانـی در راسـتای 
منافـع شـخصی خـود عمل می کنـد؛ اما این موضـوع در مورد برخی 
افـراد صـدق نمی کنـد و دولـت بایـدن در مـورد ایـران مرتکـب همیـن 
اشـتباه فاجعه بار اسـت. بنا بر گزارش ها، ایاالت متحده با رژیم ایران 
به توافقی رسیده است که نه تنها او را قادر می سازد تا در پایان تنها 
دو سـال و نیم سـاح هسـته ای تولید کند و تسـهیل کننده دریافت 
ده ها میلیارد دالر تأمین مالی برای نابودی اسرائیل و جنگ با غرب 
باشـد، بلکه به طور مؤثر او را از لیسـت کشـورهای تروریسـتی خارج 
خواهد کرد. در حال حاضر، پوتین که نقش کلیدی در آوردن ایران 
بـه توافـق دارد، خواسـتار ایـن اسـت کـه ایاالت متحـده تحریم هـای 
خـود علیـه روسـیه بـر سـر اوکرایـن را لغـو کنـد تـا بـه این کشـور اجازه 
تجـارت بـا ایـران را بدهـد. یـک دلیـل کلیـدی ایـن اسـت کـه ماننـد 
رئیس جمهور سـابق باراک اوباما، دولت بایدن معتقد اسـت که اگر 
به ایران چشم انداز سود مادی قابل توجهی ارائه شود، ساح خود را 
کنار خواهد گذاشت. این یک اشتباه واقعاً وحشتناک است، آن هم 
بـرای رژیمـی تحـت سـلطه فرقـه شـیعه »اثنی عشـری« که معتقدند 
ایجاد و آوردن آخرالزمان باعث ظهور منجی شیعه، »امام دوازدهم« 
می شـود ! وقتی آخرالزمان مسـیحایی جایزه باشـد، منافع شخصی 
کوتاه مـدت بی اهمیـت می شـود. متعصبـان در تهـران و همچنیـن 
پوتیـن اهمیتـی نمی دهنـد کـه تعـداد بسـیار زیـادی از مردمشـان در 
نبرد کشته شوند یا از محرومیت و فقر بمیرند. همین امر در مورد 
تندروهای اسامی نیز که خود را منفجر می کنند تا بیشترین تلفات 
ممکـن را در بیـن دیگـران ایجـاد کننـد، صـدق می کنـد. بـرای همیـن 
آن را »جنگ نامتقارن« می نامند که در آن کسانی که از نظر نظامی 
نسـبتاً ناتـوان هسـتند، می تواننـد در برابـر دولت هایـی کـه مجهـز 
بـه جدیدتریـن تسـلیحات هسـتند، پیـروز شـوند. در واقـع چالـش 
بـزرگ بـرای جهـان متمـدن ایـن اسـت که چگونه از خـود دفاع کند و 
درعین حال انسانیت خود را حفظ کند. اسرائیل با این چالش روبرو 
می شـود اما آمریکا حتی تاش برای آن را متوقف کرده اسـت و این 

باعـث می شـود کـه تندروها پیـروز شـوند.« ]18[
تاریخچـه  بـه   ،the hill ابتـدای مقالـه منتشرشـده در سـایت در 
ارتباطات ایران و روسـیه و سـپس ظهور تشـیع پرداخته شـده اسـت. 
نویسـنده توضیـح می دهـد کـه: »پس از انقـاب ایران، تشـیع دوازده 
امامـی به شـدت توسـط آیت هللا هـای تحـت رهبـری روح هللا خمینی 
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]ره[ رادیکاله شد و این رادیکال سازی را برای تحکیم قدرت خود بر 
ایـران بـه کار گرفتند.«

ایـران  بـا  روسـیه  ارتباطـی  تاکتیـک  بـه  اشـاره  بـا  مقالـه  نویسـنده 
می نویسـد: »باتوجـه بـه جنـگ پوتیـن در اوکرایـن، نیـاز او بـه ایـران 
یـک ضـرورت اسـتراتژیک اسـت. ]آیـت هللا[ خامنـه ای بـه پوتیـن 
پهپـاد می فروشـد تـا در اوکرایـن اسـتفاده کنـد. به گفتـه دولت بایدن 
و آژانس هـای اطاعاتـی آمریـکا، ایرانی هـا مقامـات روسـی را آمـوزش 

می دهنـد.«
یـا  ابـراز نگرانـی مدعـی می شـود کـه: »پوتیـن، آگاهانـه  بـا  سـپس 
ناخواسـته، ممکـن اسـت یـک آتش سـوزی هسـته ای در خاورمیانـه 
یـا لس آنجلـس، نیویـورک، واشـنگتن و. .. راه بیانـدازد. درواقـع یـک 
»آرماگـدون سـرخ« و ادامـه می دهـد: »اسـرائیل ممکـن اسـت اولیـن 
هـدف موردنظـر ]آیـت هللا[ خامنه ای باشـد، اما رئیس جمهـور بایدن 
نبایـد غافـل شـود کـه هـدف نهایـی آیت هللا هـا عربسـتان سـعودی 

اسـت و درنتیجـه، برتـری شـیعه دوازده امامـی بـر اسـام سـنی.«
نویسنده با اشاره به خطرناک بودن اتحاد ایران و روسیه می نویسد: 
»پوتین در سخنرانی خوشامدگویی در کنفرانس نظامی بین المللی 
»ارتـش-2۰22« به صراحـت گفـت: »مـا آماده ایـم مدرن تریـن انـواع 
سـاح ها را بـه متحـدان خـود عرضـه کنیـم.« در کنـار آن، برنامـه 
هسته ای ایران بی وقفه و تا حد زیادی خارج از محدوده دوربین های 

آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی، رشـد می کند.«
دیگـر  ایاالت متحـده  و  »بایـدن  می خوانیـم:  نیـز  مقالـه  پایـان  در 
نمی توانند برای اقدام منتظر بمانند. اسرائیل منتظر نخواهد ماند. 
زمان اقدام قبل از آن است که پوتین، در خاورمیانه یا ایاالت متحده 
به دنبال »آرماگدون سرخ« حکومت دینی رادیکالی ایران را وسوسه 
کنـد کـه بـاور کنـد یـک هولوکاسـت هسـته ای، بازگشـت امـام غایـب 

شـیعه، محمـد  المهـدی را جلـو می انـدازد.« ]19[

نتیجه گیری
و سـخنرانان  نویسـندگان  اندیشـمندان،  کـه  اینجاسـت  مهـم  نکتـه 
تلویزیونی و دانشـگاهی، سال هاسـت این انحراف فکری که به واسـطه 
نفـوذ صهیونیسـم مسـیحی در دولت هـا و محافـل سیاسـی بـه مرحله 
اجـرا و تنظیـم معـادالت جهانـی نیـز رسـیده اسـت را بـه دشـمنان خـود 
به خصوص سرسخت ترین و مصمم ترین آن ها یعنی ایران هم نسبت 
می دهنـد! و بـه ایـن واسـطه سیاسـت های ضـد انسـانی خـود علیـه 
دشمنانشان را توجیه می کنند و حتی حمایت سیاسی الزم را از طرف 

مـردم خـود دریافـت می کننـد.
رد پـای ایـن راهبـرد سیاسـی شـوم را در تفکـرات انحرافـی فرقه هـا کـه 
وابسـته بـه همیـن جریـان هسـتند نیـز می یابیـم. گروه هایـی کـه بـه 
دنبـال تبلیـغ تطبیق گرایـی بـه اشـخاص و حـوادث بـوده و هسـتند و 
محقـق سـاختن پیشـگویی های آخرالزمانـی توسـط پیـروان را امـری 
در راسـتای تسـریع در مشـیت الهـی معرفـی می کننـد. اینجاسـت کـه 
 نقـش مؤثـر علمـا و بـزرگان شـیعه در کنتـرل و دفـع چنیـن فتنه هایـی 

نمایان می شود.
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تغییر زمان ساعت آخرالزمان یا قیامت به 90 ثانیه تا پایان
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سید عبدالقائم تهامی پور
به دنبال اغتشاشات شهریور ۱4۰۱ در ایران که به بهانه آزادی زنان، شکل گرفت، برخی مؤسسات پژوهشی غرب با 
دستگاه های تبلیغاتی غرب همسو شده و محققان خود را برای تخطئه باورها و رفتارهای جمهوری اسالمی به عرصه 
نوشتار یا حضور در شبکه های ماهواره ای فرا خواندند. ازجمله این افراد شادی حمید، یکی از پژوهشگران سرشناس 
موسسه بروکینز است. او مقاله ای را در مجله آتالنتیک )The Atlantic(، با عنوان "دلیل سرکوبگر شدن ایران" نوشته و در 
این مقاله، نحوه شکل گیری حکومت جمهوری اسالمی ایران به رهبری امام خمینی و تأثیر آن در این حوادث را بررسی 

کرده است که در ادامه به قسمت هایی از آن اشاره خواهیم کرد.

شادی حمید، عضو ارشد مرکز سیاست خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز1 
و اسـتادیار پژوهشـی مطالعات اسـامی در مدرسـه دینی فولر2 اسـت. وی 
از جملـه نویسـندگان مجلـه آتانتیـک و نایب رئیـس هیئت مدیـره پـروژه 
دموکراسی خاورمیانه می باشد. اولین کتاب او با نام »وسوسه های قدرت: 
اسـام گرایان و دموکراسـی غیـر لیبـرال در خاورمیانـه جدیـد«، به عنـوان 
»بهتریـن کتـاب سـال 2۰14« در بخـش امـور خارجـی، شـناخته شـد؛ ایـن 
کتاب را انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسانده است.3 او همچنین 
نویسـنده کتـاب  دیگـری بـه نـام »اسـتثناگرایی اسـامی: چگونـه مبـارزه 
بـر سـر اسـام، در حـال بازسـازی جهـان اسـت« می باشـد کـه در فهرسـت 
جایزه لیونل گلبر )Lionel Gelber(4 در سـال 2۰17 قرار گرفت.5 »مشـکل 
دموکراسـی: آمریـکا، خاورمیانـه و ظهـور و سـقوط یـک ایـده« عنـوان کتـاب 
دیگـر او اسـت.6 مقـاالت او دربـاره سیاسـت خاورمیانـه و سیاسـت توسـعه 
و ترویـج دموکراسـی ایاالت متحـده، در بسـیاری از نشـریات آمریـکا ماننـد 

1. Brookings

2. Fuller

3. https://www.brookings.edu/experts/shadi-hamid/

4. جایزه لیونل گلبر، یک جایزه ادبی برای بهترین کتاب غیر داستانی جهان به زبان انگلیسی در امور خارجی است که در سال 1989 م توسط لیونل گلبر دیپلمات 
کانادایی باهدف تعمیق بحث و مناظره عمومی در مسائل مهم بین المللی، ابداع شد.

5. https://www.brookings.edu/experts/shadi-hamid/.

6. https://www.theatlantic.com/author/shadi-hamid/.

7. https://cddrl.fsi.stanford.edu/people/Shadi_Hamid.

واشنگتن پسـت و اورشـلیم پسـت منتشرشـده اسـت. او دکترای خود را در 
رشته امور سیاسی در دانشگاه آکسفورد به پایان رساند و رساله خود را در 

مـورد رفتـار سیاسـی اسـام گرایان در مصـر، اردن و مراکـش نوشـت.7
حمیـد در مقالـه اش در مجلـه آتانتیـک بـا عنـوان »دلیـل سرکوبگرشـدن 
ایـران« دربـاره متفـاوت بـودن نظـام جمهـوری اسـامی ایـران، می نویسـد:

جمهـوری اسـامی ایـران بیـش از آن چیـزی کـه هـر کـس انتظـار داشـت، 
دوام آورده است. امروزه انقاب های بزرگ]و ماندگار[، کمیاب هستند زیرا 
انقاب ها نیازمند این باور راسخ هستند که]ساخت[ جهان دیگری ممکن 
اسـت. در سـال 1979، زمانـی کـه روحانیـون در تهـران قـدرت را بـه دسـت 
گرفتنـد، دنیـای دیگـری ممکـن ]و قابل تصـور[ بـود. بـه نظر می رسـد دنیای 
کنونی را که ایرانی ها هنوز در آن زندگی می کنند، تعداد زیادی از ایشان - 

که ظاهراً تعدادشـان هر روز بیشـتر می شـودـ  دوسـت ندارند ....
چهل وسه سال پس از تأسیس جمهوری اسامی، این]حکومت[ همچنان 

اسالم شناسی 
به سبک 
آمریکایی !
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به عنوان یک رژیم سرکوبگر و سرسخت، با تندی و خشم رفتار می کند... 
انقاب اسـامی در ابتدا مردمی بود؛ وگرنه موفق نمی شـد. سکوالرسـازی 
تهاجمـی زیـر نظـر شـاه در دهه هـای شـصت و هفتـاد میـادی، بی اعتبـار 
شده بود و میلیون ها ایرانی برای به دست گرفتن ابتکار عمل، به نمادها، 
مفاهیم و رهبران اسامی روی آوردند. اگر مشکل، پروژه غرب سازی شاه 
بود، شـاید اسـام می توانسـت راه حل باشـد؛ با این حال، این راه حل شـکل 
عجیبـی بـه خـود گرفـت، راه حلـی کـه نارضایتـی امـروز را رقـم زد: حاکمـان 
جدیـد ایـران، نظامـی بسـیار نامأنوس تـر از آن چیـزی کـه روحانیـون قـرون 

گذشـته تصـور می کردند، ایجـاد کردند.8
شـادی حمیـد در ادامـه، ضمـن بیـان هـدف اصلـی انقـاب امـام خمینـی، 
حکومـت جمهـوری اسـامی ایـران را غیـر اسـامی و مسـتبد خوانـده و 

می گویـد:
اگر بتوان هدف اصلی انقاب آیت هللا روح هللا خمینی را خاصه کرد، این 
هدف، حقیقتاً حفظ اسام بود. ]آیت هللا[ خمینی در تأثیرگذارترین رساله 
خـود، حکومـت اسـامی کـه در سـال 197۰ منتشـر شـد، نوشـت: »حفـظ 
اسـام حتـی از نمـاز مهم تـر اسـت«ـ  سـخنی پـوچ و ادعایـی مبهـم و دیوانـه 
کننـده؛ هرچنـد در عمـل، ایـن بـه معنـای چیـزی کامـاً خاص بـود. از منظر 
]آیت هللا[ خمینی، اسام فقط از طریق حکومت اسامی حفظ می شود؛ 
و این به نوبه خود تنها در صورتی امکان پذیر بود که فقهاـ  یعنی روحانیون 
متخصـص در فقـه اسـامیـ  به عنـوان حافظان اسـام، حکومـت را رهبری 
کنند. دلیل اینکه این رژیم اسامی می تواند این قدر غیراسامیـ  بی رحم و 
مستبدانهـ  به نظر برسد این است که کاری بی سابقه در تاریخ اسام انجام 
داده اسـت. آنچـه کـه به عنـوان والیت فقیه شـناخته شـد، قـدرت روحانیت 
و امـور اجرایـی را بـه هـم گـره زد و آن هـا را در نوعی ایدئولوژی فرانکنشـتاین 
]بـاوری وحشـتناک و نامـوزون[ در هـم آمیخـت. در زمانـه خافـت بـزرگ 
اسـامی دوران پیشـامدرن، نظام مشـروع]قانونی[ غیرمتمرکز و دسترسی 
دولـت محـدود بـود و روحانیـون از اسـتقال قابل توجهـی برخـوردار بودنـد. 
آن هـا به عنـوان حافظـان شـریعت و قانـون خداونـد، نحـوه کاربـرد آن را در 
موضوعات مختلف مانند قوانین جزایی، قراردادهای تجاری و ارث تفسیر 
کردند؛ اما این روحانیون هرگز مستقیماً حکومت نکرده بودند. در عوض، 
خلیفـهـ  کـه غالبـاً تربیـت و دانـش خـاص دینـی نداشـتـ  مسـئول اجـرای 
قوانیـن ]موجـود[ و وضـع قوانیـن جدیـد نسـبت به مسـائلی بود کـه به طور 
مشخص تحت پوشش شرع نبود. در ایران انقابی، چنین تمایزاتی کنار 
گذاشـته می شـود و یـک عنصـر متعصـب بـه این ترکیـب اضافه می شـود. 
روحانیـون ایـران، ماننـد اکثریـت قریـب به اتفـاق ایرانیـان، بخشـی از شـاخه 
شـیعه اسـام بودند. آن ها احترام تاریخی شـیعه را برای روحانیان در نظر 

می گیرنـد و آن را بـا تصـور مـدرن از دولـت در هـم می آمیزنـد.
تـا زمـان ظهـور امپراتـوری صفـوی در ایـران در قـرن شـانزدهم میـادی، 
مسلمانان شیعه عمدتاً به عنوان اقلیت تحت حکومت اهل سنت زندگی 
می کردند. ازآنجایی که شیعیان به ندرت در موقعیتی برای حکمرانی بودند، 
دکترین شیعه در مورد اعمال مناسب قدرت سیاسی، حرف چندانی برای 
گفتن نداشت. شیعیان بر این باور بودند که حکومت مشروع در فرزندان 
حضـرت محمـد، یافـت می شـد؛ برخـاف سـنی هاـ  در تئـوری، نـه لزومـاً در 
عملـ  که رهبران خود را از طریق یک فرآیند مشورتی انتخاب می کردند. 
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه شـیعه اعتقـاد دارد ائمـه هم ردیـف بـا پیامبـر در 

8. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/202210//iran-mahsa-amini-protests-islam-ayatollah-ruhollah-khomeini/671624/.

مسـائل کامی ]حجت بوده و[ از جانب خدا معصوم هسـتند.
شـادی حمیـد، غیبـت امـام دوازدهـم را مشـکلی بـرای حکومـت روحانیـون 
شـیعه دانسـته اسـت که باوجودآن، شـیعیان از دسـتیابی به یک مفّسـر 
دینـی معصـوم، محـروم شـده  و درنتیجـه، چندیـن قـرن بـه سـمت انـزوای 
سیاسـی، سـوق داده شـده اند. او در ادامـه بـه نظـر امـام خمینـی دربـاره 
چگونگـی حکومـت مشـروع در دوران غیبـت اشـاره کـرده و می نویسـد: 
»بسـیاری از سـؤاالت در مورد چگونگی حکــومت مشـروع در زمان غیبت 
امـام، حل نشـده باقـی مانـد. ]آیـت هللا[ خمینی]بـه ایـن سـؤاالت این گونـه[
پاسخ داد: سرانجام مسئولیت امام معصوم به فقها و سپس به طور خاص 
به یک فقیه محوّل شده است. اتفاقاً ]آیت هللا[ خمینی همان فقیه بود.«
حمید می گوید امام خمینی در ابتدا این تصور را نداشـت که شـاید روزی 
پیروز شود و فرصت اجرای ایده های خود را پیدا کند؛ ایشان جزئیات کمی 
از چگونگـی حکومـت خـود ارائـه کـرده بـود و بخشـی از ابهام حکومت امام 
خمینی، راهبردی بود؛ امام و حامیانش در ابتدای انقاب برای جلوگیری از 
وحشت متحدان چپ گرا و لیبرال، لبه های سخت تر ]اثربخشی شدیدتر[

حکومت فقیه را کم اهمیت جلوه دادند.
بـرای تشـکیل حکومـت  امـام  ایدئولـوژی  وی در خصـوص شـکل گیری 
می نویسـد: ایده هـا مهـم هسـتند. ایدئولـوژی، انقـاب اسـامی ایـران را 
ممکـن کـرد؛ امـا ایده هـا به طـور کامـل در خـأ شـکل نمی گیرنـد. ایده هـای 
غیرمعمـول معمـوالً محصـول موقعیت هـای غیرعـادی هسـتند. فلسـفه 
حکومت ]آیت هللا[ خمینی که افراط گرایی آشکاری داشت، واکنشی بود 
بـه آنچـه قبـاً آمـده بـود؛ همان طـور کـه شـاید همـه دکترین هـای سیاسـی 

برخی کتاب های شادی حمید
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این گونه هستند. شاه فقط یک دیکتاتور نبود. او فردی فوق العاده بی رحم 
بود. بیش از آن، او خود را به شکل یک نوگرای قدرت طلب، درآورد، مانند 
کمال آتاتورک ترکیه ای قبل از او که اسـام را کوچک و محدود کرده بود و 
جامعه را بر اساس خطوط کاماً سکوالر سازمان دهی می کرد )با حمایت 
گسـترده غـرب(. آن حملـه سـازمان دهی شـده بـه اسـام کـه بسـیاری از 
ایرانیـان شـاهد آن بودنـد، بـا واقعیـت ناگوار کودتای تحت حمایت سـیا که 
نخست وزیر منتخب دموکراتیک را در سال 1953 میادی برکنار کرده بود، 

شـوم تر شـد و در نتیجـه شـاه را بـه مقـام عالـی رسـاند.

شادی حمید در برنامه های مختلف رسانه ای و سخنرانی
نقد و بررسی

1. شادی حمید باسابقه پژوهشی و همکاری با مؤسسه آمریکایی بروکینز، 
ایـران را کشـوری دیکتاتـوری و غیراسـامی معرفـی می کنـد و دلیـل آن را 
تشـکیل حکومـت جمهـوری اسـامی ایـران بـر اسـاس نظریـه والیت فقیـه 
امـام خمینـی دانسـته کـه مسـئله ای بی سـابقه بـوده و در شـرایط خاصـی 
برای مقابله با حکومت پهلوی ایجاد شده است. در فرهنگ دینی شیعه، 
والیت فقیه نه تنها مسئله  تازه  و بدیعی نیست، پیشینه ای به قدمت فقه 
اسامی دارد؛ علمای اسامی همواره به آن توجه داشته اند؛ گرچه وسعت 
و دامنه این بحث مانند بسیاری از موضوعات دیگر طبیعتاً در طول تاریخ 
بـه اقتضـای شـرایط، دچـار تحوالتـی شـده اسـت. بـا تأمـل در ویژگی هـای 
ولی فقیـه ماننـد عدالـت و فقاهـت و بـا توجـه بـه شـاخصه های حکومـت 
به روشـنی  اسـتبدادی  بـا حکومت هـای  والیت فقیـه  تفـاوت  دیکتاتـوری، 
قابـل درک اسـت. عـاوه بـر ایـن، ماحظه قانون اساسـی جمهوری اسـامی 
ایـران و تاریـخ انقـاب اسـامی، به خوبـی پـرده از این حقیقت برمـی دارد که 
والیت فقیـه هیـچ سـنخیتی بـا اسـتبداد نـدارد. امّـا اگـر مقابله با آشـوبگران 
و مبـارزه بـا اقدامـات غیرقانونـی و مخـلّ نظـم عمومـی در کشـوری، سـبب 
دیکتاتوری خواندن آن کشور می شود، هیچ کشوری نمی تواند از این اتهام 

رهایـی یابد.
2. ادعـای غیراسـامی بـودن ایـران، متفـرّع بـر اسام شـناس بودن اسـت. 
شـاید شـادی حمید با سـبقه به ظاهر اسـامی که برای خود متصور اسـت 
و نیز تحقیقاتش در مورد مسلمانان، خود را الیق اظهارنظر در مورد باورها 
و عقایـد اسـامی می دانـد ولـی همیـن چنـد پاراگـراف نشـان می دهـد او از 
مطالعـه عمیـق سـامانه عقیدتـی اسـام به ویژه تشـیع بی بهـره بوده اسـت. 
امـام خمینـی دربـاره اسام شناس شـدنِ برخـی غربی هـا فرمودنـد:   اخیـراً 

9. صحیفه امام خمینی، ج 15، ص 187 و 188.
10. صحیفه امام، ج 3، ص 460.

11. امام خمینی در این نامه فرمودند: با اطمینان نفس به شما آقایان محترم وعده فرج قریب می دهم، چه عمر من در این آخر وقت به آن برسد یا نه. آتشی که در کانون سینه ها 
و قلب ها روشن شده است، خاموش شدنی نیست یا الاقل به این زودى خاموش نخواهد شد و ممکن است شماها شاهد انفجار عظیم آن باشید. )صحیفه امام، ج 2، ص 169(

آقـای کارتـر   هـم جـزء اسام شناس هاسـت! در یـک جلسـه ای که مسـافرت   
  کرده است، گفته است این کارهایی که در ایران، فان می کند این موافق 

اسـام نیسـت!     خـوب معلـوم شـد کـه مـا اسام شـناس داریـم کـه بـه ابعـاد 
اسام شناسـی اضافـه می شـود! فـردا     بگیـن   هم اسام شـناس می شـود و یا 
شده است این! هی می گویند: موافق اسام نیست،   اسام چطور. خوب، 
شما که اسام را نمی دانید با »صاد« می نویسند یا با »سین«     می نویسند، 
شـما بـه اسـام چـه کار داریـد؟ یـک کتـاب می نویسـد، بعـد می گویـد مـن   
  اسام شناسـم، اسـام را مـن می شناسـم. یکـی یـک مقالـه می نویسـد، 
می گویـد مـن     اسام شناسـم؛ و اشـخاصی کـه مثـاً، هشـتاد سـال زندگـی 
کردنـد، هفتادسـال زندگـی کردنـد،     همـه اش هم در اسـام بودنـد، نه این ها 

نمی داننـد، لکـن آقـای کارتـر مـی دانـد و رفقای ایشـان. 9
3. حمید در نوشتار خود مدعی است که رهبر کبیر انقاب، تصور پیروزی 
و اجرای برنامه های خود را نداشـت؛ این سـخن مانند بسـیاری از سـخنان 
امثال او نشان از بی اطاعی یا غرض ورزی او است؛ درحالی که امام خمینی 
با ایمان، تدبیر و درایتی که داشت در موارد متعددی از کامیابی ملت ایران 
خبـر  دادنـد؛ به عنـوان نمونـه ایشـان نه تنها چنـد ماه قبل از پیـروزی انقاب 
اسـامی در 18 شـهریور 1357 )یـک روز بعـد از کشـتار وحشـیانه مـردم در 
هفدهـم شـهریور بـه دسـت رژیـم شـاه(، وعده پیروزی به ملـت ایـران داده و 
فرمودند: » مطمئن باشید که دیر و یا زود پیروزى از آن شماست«؛1۰ بلکه 
در نامـه ای کـه ایشـان بـه آیـت هللا محمـد یـزدی در چهاردهم اسـفند سـال 
1346 یعنـی 11 سـال قبـل از پیـروزی انقـاب نوشـتند، بـا اطمینـان نفـس، 

وعـده فرج قریـب دادند.11
4. همـراه نبـودن مـردم ایـران بـا حکومـت جمهـوری اسـامی، انـگاره ای 
اسـت کـه دشـمنان ایـن نظـام بـا قـدرت رسـانه ای و تبلیغاتـی خـود و صـرف 
هزینه هـای بسـیار، در پـی القـاء آن و در نتیجـه اغـوای جامعـه و رسـیدن 
به اهداف شـوم خود هسـتند. نادیده گرفتن پیشـرفت های نظام جمهوری 
اسـامی ایـران در عرصه هـای مختلـف، سـیاه نمایـی و متمرکزشـدن بـر 
مشکاتی که برخی از آن ها توسط خود معاندان جمهوری اسامی ایران 
طراحی شـده اسـت، در همین راسـتا سـاماندهی می شود. حضور گسترده 
مـردم ایـران در صحنه هـای مختلفـی ماننـد انتخابـات و اجتمـاع باشـکوه و 
کم نظیـر آن هـا در مناسـبت های متعـددی ماننـد 22 بهمـن، نهـم دی، روز 
قدس، تشـییع پیکر مطهر شـهید سـلیمانی و... پاسـخی قاطع به چنین 

ادعاهـای بی پایـه و اساسـی اسـت.

منابع
1. خمینی، روح هللا، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی )س(، 136۰ش.
2.https://gelber.munkschool.utoronto.ca/about-the-prize
3. https://www.brookings.edu/experts/shadi-hamid
4. https://www.theatlantic.com/author/shadi-hamid
5. https://cddrl.fsi.stanford.edu/people/Shadi_Hamid
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کتـاب حاضـر بـا نـام انگلیسـی )This My love Isn't Goodbye( کـه 
ترجمـه فارسـی آن )ایـن عشـق مـن را خداحافظـی نیسـت( می باشـد، 
توسط انتشارات بنیاد Mainstay درتیرماه سال 14۰1 )2۰22 میادی( 
منتشـر گردیـده اسـت. کتـاب فـوق در 13 فصـل و 147 صفحـه نوشـته 
شده و داستان سفر نویسنده و متخصص سامت روانی است که با 
سفر خویش به عراق، دلداده اهل بیت گشته و این دلدادگی را عاوه 
بر بکار بستن در زندگی روزمره و کار خویش، به رشته تحریر درآورده تا 

دیگـران نیـز بتواننـد از آن بهـره ببرند. فصول کتاب عبارتند از: 
 میل و نیاز

 دعوت
 چالش ها

 ورود
 ماقات با علما

 زیارت
 شهرهای مقدس عتبات

 شهرهای دیگر
 آمادگی

 الهام گرفتن
 اندیشیدن
 قدرت دعا

 خداحافظی کردن )وداع(
 درباره نویسنده

در توضیحات و بخشی از کتاب با قلم خود نویسنده می خوانیم که:
در جسـت وجوی حقیقت ...، کمتر پیش بینی می کردم که سـفرم مرا 
از جورجیا، آن سـوی اقیانوس ها، تا هال حاصلخیز ببرد. با کار کردن 
روی تصـورات نادرسـتم از منطقـه، عـراق در قلـب مـن بـه محلـی بـرای 
اشـتیاق تبدیـل شـد. ایـن امـر مـن را بـه 14۰۰ سـال قبـل بـرد، بـه زمانـی 
کـه مقدسـان، فـداکاری نهایـی را انجـام دادنـد. آنهـا اطمینـان دادنـد کـه 
تـا زمانـی کـه خورشـید طلـوع و غـروب می کنـد، بشـر توانایـی شـناخت 
پـروردگار خـود را خواهـد داشـت. ایـن یک هدیـه جاودانه و یک معجزه 
تنفسی است. از ریشه هایم در مسیحیت، تا جستجوی بی پایان برای 
یافتـن پاسـخ آرزوهـای روحـم، خـود را در آسـتانه اسـام یافتـم. بعـد از 
گذشـت یـک دهـه از قصـدم بـرای رفتـن بـه عـراق، باالخـره دعـوت برای 
زیـارت و زیـارت مرقـد ائمـه اطهـار علیهـم السـام رسـید. بـا ایـن حـال 
چنین سـفری با ورود شـما آغاز نمی شـود. زمانی شـروع می شـود که با 
میـراث اهـل بیـت ارتبـاط برقرار می کنید و اجازه می دهید گنجینه های 
آن هـا شـما را بـه سـوی معشـوق برسـاند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه هـال 
حاصلخیز، نام بخش تاریخی از خاورمیانه و در برگیرنده ی بخش های 
خاوری دریای مدیترانه، سـرزمین بین النهار و مصر باسـتان می باشـد. 

سفری به سرانجام دلدادگی
This My love Isn't Goodbye آشنایی با کتاب

گاهی در زندگی جرقه ای الزم است تا انسان را به خود آورده و مسیر حق را به او نشان دهد. البته در این راه، داشتن ضمیر 
آماده ی شنیدن حق نیز بسیار کمک کننده و الزم خواهد بود. در ادامه با کتابی آشنا خواهیم شد که نویسنده مسیحی آن، 
با سفری به خاورمیانه، پس از رویارویی با اسالم و آشنایی با اهل بیت، دچار تحول فکری و عقیدتی گشته و آن وقایع و 

تحوالت را به رشته تحریر درآورده است. 

محسن نیاقی
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 James Henry( ایـن نـام نخسـتین بـار از سـوی جیمـز هنـری بریسـتد
Breasted( باستان شـناس دانشـگاه شـیکاگو  بـر ایـن بخـش از جهـان 
گذارده  شد. هال حاصلخیز با رودهای نیل، دجله، فرات، کارون و رود 
اردن سیراب می شود. این منطقه از باختر به دریای مدیترانه، از شمال 
بـه بیابـان سـوریه و از دیگـر سـوی ها بـه شـبه جزیـره عربسـتان و خلیج 
فـارس و دیگـر بخش هـای مدیترانـه محدود می شـود. هال حاصلخیز 
امروزه کشـورهای مصر، فلسـطین، لبنان و نیز کرانه باختری رود اردن 
و نـوار غـزه و بخش هایـی از اردن، سـوریه، عـراق، جنـوب شـرقی ترکیـه، 
غـرب و جنـوب غربـی ایـران را دربرمی گیـرد. جمعیـت هال حاصلخیز 
را امـروزه نزدیـک بـه 12۰ میلیـون یـا دسـت کـم یک چهارم جمعیت کل 
خاورمیانه تخمین می زنند. در ادامه به نقد و بررسی کتاب می پردازیم.

نقد و بررسی
نقدهـا و بررسـی های گوناگونـی از کتـاب حاضـر موجـود می باشـد امـا با 
خوانـدن کتـاب و بررسـی نظـرات خواننـدگان دیگـر ایـن کتـاب، بصورت 
خاصـه می تـوان گفـت کـه ایـن کتـاب بـا متنـی سـریع الفهـم ، آسـان 
و محـاوره ای بسـیار خـوب اسـت. کتابـی خواندنـی بـرای هـر کسـی، 
چـه فـردی کـه قبـاً زیـارت را تجربـه کـرده یـا هنـوز تجربـه نکـرده باشـد. 
بصیرت و مضمون خدا محوری درباره زیارت در قلب همه مسلمانانی 
که تحت مکتب محمد و علی ]علیهمالسام[ تمرین می کنند، طنین 
انداز اسـت. نویسـنده واقعی ترین جوهره زیارت را به تصویر می کشـد، 
زمانـی کـه بصـورت صریـح بیـان می کنـد عمـل زیـارت از زمانـی شـروع 
نمی شـود کـه شـما واقعـاً بـه زیـارت حـرم پیامبـر و خاندانـش )علیهـم 
السـام( بروید، بلکه زمانی شـروع می شـود که شـما شـروع به کاوش و 
درک آن ها و به قصد آموختن از آن ها ارتباط برقرار می کنید. او توضیح 
می دهـد کـه شـخصیت ها فقـط بـه انـدازه ای مهـم هسـتند کـه مـا را بـه 
خدا، محبوب ترین ]نزد[ ما، نزدیک تر می کنند. خوب اسـت که از این 
زاویه به آن نگاه کنیم، حتی اگر حضور در آنجا کاماً خاص باشد. زیرا 
بـه مـا یـادآوری می کنـد که همیشـه با فعال بودن در یادگیـری و نزدیک 
شدن به آرمان هایی که آن ها نشان می دهند، آرزوهای خود را بسازیم. 
در پایان نویسنده با آن حس و حال عجیب دلدادگی و سرشار از عطر 
زیـرات، کتـاب خـود را بـا ذکـر نکاتـی کـه از ایـن سـفر بدسـت آورده بـه 

پایـان می برد.

درباره نویسنده
پـل مـک کـوی )Paul McCoy(  متخصـص سـامت روان و رفتـار 
اسـت کـه دارای مجـوز کارشـناس ارشـد مـددکار اجتماعـی، روحانـی 
و مربـی زندگـی اسـت. او در حـال حاضـر بـا کهنـه سـربازان، زندانیـان و 
خانواده هایـی کار می کنـد کـه مشـکاتی از خشـونت خانگـی گرفتـه تـا 
سـوء مصرف مـواد دارنـد. آقـای مـک کـوی از روش هـای بسـیاری بـرای 
کمـک بـه افـراد اسـتفاده می کنـد، از جملـه اصـول اسـام بـرای کمـک 
بـه افـراد در زمان هـای سـخت. آقـای مـک کـوی همچنیـن یـک مـدرس 
و نویسـنده اسـت کـه در موضوعـات بسـیاری از جملـه دیـن تطبیقـی 
)شـاخه ای از مطالعـه ادیـان بـا مقایسـه نظام منـد آموزه هـا و اعمـال، 
مضامیـن و تأثیراتـی از جملـه مهاجـرت در ادیان جهان( نوشـته اسـت.

درباره انتشارات
بنیاد Mainstay یک تیم جمعی از افراد اسـت که در آغاز سـال 2۰13 
گرد هم آمدند تا بنیادی را ایجاد کنند که بتواند در خدمت پیشرفت 
جامعه مسلمانان در ایاالت متحده آمریکا باشد. این تیم در انبوهی از 
ظرفیت ها، نهادها و سازمان ها در سراسر کشور خدمت کرده است، با 

هدفی همیشگی برای پیشرفت، توسعه و ساختن جامعه.
واژه Mainstay بـه عنـوان »بخـش بسـیار مهمـی از چیـزی؛ چیـزی یـا 
کسی که پشتیبانی می کند و امکان وجود یا موفقیت چیزی را فراهم 
می کنـد.« تعریـف می شـود. به منظـور ایجاد جامعه خود، ما معتقدیم 
کـه سـازماندهی بـه عنـوان یـک گروهـی ضـروری اسـت و تاش هـا و 
استعدادهای خود را برای کمک به رشد افراد و کمک به سازمان ها در 
توسعه ای خود جمع آوری می کنیم. بنیاد فعالیت های خود را بصورت 
زیـر بیـان می کنـد: فلسـفه راهنمـای مـا در سـندی کـه بـا انجمـن تحـت 
عنـوان "جامعـه در حرکـت" مدیریت می کنیم، به تفصیل آمده اسـت. 
این سـند زنده اولین گام برای مشـارکت رهبران جامعه برای مشـارکت 
در تـاش Mainstay در پیشـبرد جامعـه مـا اسـت. کتـاب هایـی مانند 
 The( َـر فهـم کربـا )Understanding Karbala(، مهـدی: درک منتظ
انقـاب حسـین   ،)Mahdi: Understanding the Awaited One
)Hussain's Revolution( از این انتشـارات هسـت. الزم به ذکر اسـت 
تعدادی از این کتاب ها در سایت موسسه فرهنگی عصرموعود مشهد 

بـه آدرس www.asremouood.com نقـد و بررسـی شـده اند.
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سید عبدالقائم تهامی پور

آمارها نشان می دهد حدود چهار نفر از هر ده بزرگسال آمریکایی معتقدند که بشریت در حال زندگی در آخرالزمان است. 
توجه روزافزون به مباحث آخرالزمانی از سوی اقشار مختلف مردم در سرتاسر دنیا، امری انکارناپذیر است. در اهمیت این 
موضوع همین بس که چنین مسائلی، نگرش و رفتار برخی دولت ها را در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و... حتی در سطح بین المللی تحت تأثیر قرار داده است. مرکز تحقیقاتی پیو )pew(، مستقر در واشنگتن در دسامبر 2۰22 

گزارشی را در زمینه باورهای آخرالزمانی مردم ارائه کرده است. 

 متن این گزارش بدین شرح است:
ویـروس  همه گیـری  ماننـد  ترسـناک،  و  سـخت  دوره های]زمانـی[ 
کرونـا، از نظـر تاریخـی سـبب شـده تـا برخـی از مـردم نابـودی جهـان 
را نزدیـک بداننـد کـه مـا آن]نابـودی دنیـا[ را بـا عنـوان »آخرالزمـان« 
می شناسـیم. ایـن تفکـر غالبـاً دارای یـک مؤلفـه دینـی اسـت کـه از 
کتاب مقدس برداشـت می شـود. به عنوان مثال در مسـیحیت، این 
باورهـا شـامل انتظاراتـی اسـت]درباره بازگشـت حضـرت مسـیح[ که 

عیسـی، در میـان یـک عصـر آشـفتگی عظیـم یـا بعـد از آن بـه زمیـن 
بـاز خواهـد گشـت.

بـر اسـاس نظرسـنجی اخیـر مرکـز تحقیقـات پیـو، در ایاالت متحـده، 
39٪ از بزرگسـاالن معتقدند که "ما در آخرالزمان زندگی می کنیم"، 

درحالی کـه 58٪ چنیـن اعتقـادی ندارند.
پاسـخ مسـیحیان بـه ایـن سـؤال متفـاوت اسـت؛ به طوری کـه 47٪ از 
آن هـا می گوینـد مـا در آخرالزمـان زندگـی می کنیـم، ازجملـه اکثریـت 

زندگی در آخرالزمان؛ 
باوری که در آمریکا هنوز رواج گسترده دارد
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سـیاهان پیـرو مذهـب پروتسـتان )٪76( 
اوانجلیسـتی  سـنتی  پروتسـتان های  و 
از   ٪49 حـال،  همیـن  در   .)٪63(
در  مـا  کـه  دارنـد  اعتقـاد  مسـیحیان 
از جملـه  زندگـی نمی کنیـم،  آخرالزمـان 
7۰٪ کاتولیک ها و 65٪ از پروتستان های 
سـهم  گسـترده تر،  نگاهـی  بـا  اصیـل. 
در  مـا  می گوینـد  کـه  پروتسـتان هایی 
از  بیشـتر  می کنیـم  زندگـی  آخرالزمـان 
سـهم مشـابه در میان کاتولیک ها است 

.)٪27 مقابـل  در   ٪55(
تقریبـاً از هـر ده نفـر، سـه نفـر یـا کمتـر 
از ادیـان غیـر مسـیحی )29٪( و کسـانی 
ندارنـد  مذهبـی  وابسـتگی  هیـچ  کـه 
آخرالزمـان  در  مـا  کـه  می گوینـد   )٪23(
زندگـی می کنیـم. )یهودیـان، مسـلمانان، 
گروه هـای  سـایر  و  هندوهـا  بودایی هـا، 
در  کوچک تـر  مسـیحی  غیـر  مذهبـی 
در  و  شـده اند  گنجانـده  نظرسـنجی 
دسـته »ادیـان دیگـر« حضـور دارنـد، امـا 
گروه هـا  ایـن  در  کافـی  پاسـخ دهندگان 
وجـود  جداگانـه  تجزیه وتحلیـل  بـرای 

نداشـت.(
عـاوه بـر ایـن، سیاه پوسـتان آمریکایـی 
اسـپانیایی  از  بیشـتر  بسـیار   )٪68(
 )٪34( سفیدپوسـتان   ،)٪41( تبارهـا 
 )٪33( آسـیایی تبار  آمریکایی هـای  و 
معتقدنـد کـه بشـر در آخرالزمـان زندگی 
ایالت هـای  در  بزرگسـاالن  و  می کنـد؛ 
کـه  کسـانی  از  بیشـتر   )٪48( جنوبـی 

در غـرب میانـه )37٪(، شـمال شـرق )34٪( یـا غـرب )31٪( زندگـی 
1 دارنـد.  بـاور  مسـئله  ایـن  بـه  می کننـد، 

نکتـه جالـب و قابل تأمـل در گـزارش مؤسسـه پیـو ایـن اسـت کـه 
آمریکایی هـای بـدون مـدرک دانشـگاهی بیشـتر از فارغ التحصیـان 
دانشـگاهی و همچنیـن آمریکایی هـای کم درآمـد بیشـتر از افـرادی 
کـه درآمـد باالتـری دارنـد، معتقدنـد کـه بشـر بـه پایـان خـود نزدیـک 
هـم  سیاسـی  احـزاب  دربـاره  نظرسـنجی  ایـن  نتیجـه  می شـود. 
این گونـه اسـت: »جمهوری خواهـان ]و احـزاب[ مسـتقل  متمایـل بـه 
جمهوری خـواه بیشـتر از دموکرات هـا و ]احـزاب[ متمایـل بـه آن هـا، 

ایـن بـاور را ابـراز می کننـد.«
اصـول  از  یکـی  دربـاره  آمریکایی هـا  دیـدگاه  نظرسـنجی  ایـن  در 
بـه  عیسـی  دوبـاره حضـرت  بازگشـت  یعنـی  مسـیحیان  اعتقـادی 

اسـت: شـده  ذکـر  بدین صـورت  بـه  آن  نتایـج  و  بررسـی  زمیـن، 
وقتـی]از آمریکایی هـا[ در خصـوص عیسـی سـؤال شـد کـه آیـا او 
از بزرگسـاالن  از نیمـی  بازخواهـد گشـت"، بیـش  بـه زمیـن  "روزی 

1. https://www.pewresearch.org/fact-tank/202208/12//about-four-in-ten-u-s-adults-believe-humanity-is-living-in-the-end-times/.

می گوینـد  مسـیحیان،  سـه چهارم  جملـه  از   ،)٪55( ایاالت متحـده 
کـه ایـن اتفـاق خواهـد افتـاد. پروتسـتان های اوانجلیسـتی )92٪( و 
سیاه پوسـتان پروتسـتان )86٪( بیشـتر از سـایر مسـیحیان اعتقـاد 
دارند که سـرانجام حضرت عیسـی دوباره خواهد آمد. تقریباً از هر 
ده آمریکایـی چهـار نفـر یـا باور ندارند که عیسـی بـه زمین بازخواهد 
یـا می گوینـد کـه بـه ]خـود حضـرت[ عیسـی ایمـان  گشـت )٪25( 

.)٪16( ندارنـد 
بازخواهـد  زمیـن  بـه  عیسـی  معتقدنـد  کـه  کسـانی  از  همچنیـن 
گشـت، پرسـیده شـد که چقدر مطمئن هسـتند این اتفاق در طول 
زندگی شـان رخ خواهد داد. ]نتیجه این بود که[ از هر ده آمریکایی 
یـک نفـر معتقـد اسـت بازگشـت عیسـی به طـور قطـع یـا احتمـاالً در 
طـول زندگـی آن هـا اتفـاق خواهـد افتـاد، 27٪ مطمئـن نیسـتند کـه 
عیسـی در طـول زندگی شـان بازخواهـد گشـت و 19٪ معتقدنـد کـه 
بازگشت عیسی قطعاً یا احتماالً در طول عمرشان رخ نخواهد داد.
یـا  قطعـاً  عیسـی  معتقدنـد  می گوینـد  کـه  آمریکایی هایـی  نسـبت 
احتمـاالً در طـول زندگی شـان بازخواهـد گشـت، در میـان سـیاهان 

پیو
سه 

وس
ی م
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سنتی پروتستان )22٪( و پروتستان های اوانجلیستی )21٪(، بیشتر 
و در میـان کاتولیک هـا )7٪( و پروتسـتان های اصیـل کمتـر اسـت 
اسـپانیایی تبار  آمریکایی هـای  و   )٪19( و سـهم سیاه پوسـتان  )6٪(؛ 
)14٪( کـه معتقدنـد آمـدن دوبـاره عیسـی احتمـاالً در طـول زندگـی 
آمریکایی هـای  بـه  مربـوط  سـهم  از  بیشـتر  می افتـد،  اتفـاق  آن هـا 

سفیدپوسـت و غیـر اسـپانیایی تبار )8٪( اسـت.
با این حال، در همه گروه های مذهبی، افراد بیشتر تمایل دارند که 
نامعلوم بودن زمان بازگشت عیسی را بیان کنند تا اینکه بخواهند 
احسـاس بازگشـت عیسـی در طـول زندگـی خـود را ابـراز کننـد. بـه 
عنـوان مثـال، حـدود هفـت نفـر از هـر ده اوانجلیسـت می گوینـد کـه 
یـا مطمئـن نیسـتند عیسـی در طـول زندگی شـان بازخواهـد گشـت 
)5۰٪( یـا اینکـه عیسـی قطعـاً یـا احتمـاالً در طـول زندگـی آن هـا بـاز 
نخواهد گشـت )21٪(؛ و تقریباً دوسـوم از سـیاهان سـنتی پروتستان 
اینکـه  یـا   )٪47( نیسـتند  مطمئـن  آن  زمان بنـدی  از  یـا  می گوینـد 
احتمـاالً یـا قطعـاً در طـول زندگـی آن هـا اتفـاق نخواهـد افتـاد )٪17(.

در ایـن نظرسـنجی همچنیـن از سـایر باورهایـی کـه اغلـب بـا الهیات 
آخرالزمانـی مرتبـط هسـتند، سـؤال شـده اسـت؛ اینکـه آیـا عیسـی 
بشـر  حیـات  پایانـی  نقطـه  و  جهانـی  شـرایط  بدتـر شـدن  از  پـس 
بازخواهـد گشـت )دیدگاهـی مطابـق بـا یـک بـاور الهیاتـی معـروف به 
»پیش هزاره گرایـی«( یـا اینکـه بازگشـت عیسـی پس از بهبـود اوضاع 
جهـان و دسـتیابی بشـر بـه اوج آرامـش و شـکوفایی خواهـد بـود 

)دیدگاهـی مطابـق بـا اعتقـادی بـه نـام »پسـاهزاره گرایی«(.
درحالی کـه هـر یـک از ایـن مواضـع دربـاره شـرایط خـاص ]زمانـه[ 
ایاالت متحـده  بزرگسـاالن  از  اقلیتـی  طـرف  از  عیسـی،  بازگشـت 
باورهـای  از  رایج تـر  باورهـای پیش هزاره گرایـی  اسـت،  مطـرح شـده 

پسـاهزاره گرایی اسـت )2۰ درصـد در مقابـل 3 درصـد(. یک سـوم 
آمریکایی هـا می گوینـد کـه عیسـی بازخواهد گشـت، امـا »نمی دانیم 
قبـل از بازگشـت عیسـی چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد«؛ و همان طـور کـه 
در بـاال ذکـر شـد، حـدود چهـار نفـر از هـر ده بزرگسـال آمریکایـی 
بـاور ندارنـد کـه عیسـی بـه زمیـن بازگـردد یـا می گوینـد که به عیسـی 

ایمـان ندارنـد.
اوانجلیسـت ها در مورد سـؤاالت مربوط به شـرایط بازگشـت عیسی 
اختـاف نظـر دارنـد، به طـوری کـه 44٪ موضعـی پیش هزاره گرایـی 
دارنـد و 45٪ می گوینـد کـه شـناخت شـرایط]عصرِ[ قبل از بازگشـت 
سیاه پوسـتان   ،)٪15( کاتولیک هـا  اسـت.  غیرممکـن  عیسـی 
پروتسـتان )27٪( و پروتسـتان های سـنتی اصیل )18٪( به بازگشـت 
عیسـی همـراه بـا یـک وخامـت جهانـی، اعتقـاد کمتـری دارنـد. در 
عوض، اعضای کلیساهای سیاه پوستان )51٪(، کاتولیک ها )44٪( و 
پروتستان های اصیل )41٪( بیشتر تمایل دارند که  بگویند شناخت 

اتفاقـات قبـل از بازگشـت عیسـی غیرممکـن اسـت.
نکتـه پایانـی اینکـه علـت رواج چنیـن باورهایـی در جوامـع غربـی 
هرچـه کـه باشـد، بـه نظـر می بایسـت بـرای آن چـاره ای اندیشـید؛ 
چراکـه اگرچـه رایـج بـودن ایـن باورهـا به ویـژه در میـان مسـیحیان 
توجـه  مـورد  جهـان  در  منجی گرایـی  همگرایـی  بـرای  می توانـد 
ویـژه قـرار گیـرد، متأسـفانه تجربـه تاریخـی نشـان داده ایـن باورهـا 
اگـر درسـت مدیریـت و جهت دهـی نشـوند، بعضـاً توسـط افـراد و 
جریانـات افراطـی همچـون جریانـات صهیونیسـتی و صهیونیسـم 
مسـیحی مـورد سوءاسـتفاده و بهره برداری هـای سیاسـی و نظامـی 
قـرار می گیـرد؛ چنانکـه مشـابه ایـن سوءاسـتفاده ها را می تـوان در 

نمـود. ردیابـی  آمریـکا در خاورمیانـه  اخیـر  جنگ هـای 

در خیابان های آمریکا افرادی را می توان یافت که پالکاردی در دست دارند با عنوان: »پایان دنیا نزدیک است«
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