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 های عصر مدرن ها و گوساله سامری
 

برای درک حالت کنونی جوامع و تعیین مسیر بیشتر از دانش تاریخی  نیازمندیو علما  نظرانصاحب اهل خبره، 

ه اهمیت تاریخ را چگاهیکسی از اهل خبره گفته است:  ، چنانچهاندنکردهرا احساس آینده  یسوبه حرکت درست 

 یتدر حالت طفول همیشه ،هیچ نداند را اتفاقات گذشته قبل از گرفتن موقعیت خویش در زمین کهکسی فراموش نکن. 

آینده  کهکسی ، و کند میآینده را نیز کنترول  کند میگذشته را کنترول  کهکسی : دیگو می، دیگری (1)دخواهد مان

که  ۀانداز به  :دیگو می "لتوزتئودور رو"امریکا  جمهوررئیس و (2)کند میحال را نیز کنترول  کند میرا کنترول 

  .(3)دانش از گذشته داشته باشی برای آینده آماده هستی

کتاب نور و هدایت، رهنمای کامل برای بشریت، نجات از ضاللت، رهنمود  ثیح به بخش بزرگ از قرآن 

نمادهای فالح  ثیح به . تاریخ انبیا دهد میانسانیت را تاریخ تشکیل  ۀمبارزه با شیطنت و رهبری کنند یاالطرافجامع

بربادی، تاریخ اقوام و  یسو به نمادهای گمراهی و تاریکی و رهبری کنندگان  ثیحبه و رستگاری و دشمنان وی 

و تاریخ از وقایع ها  آن خشندگی و منفور شدن، تاریخ افراد و اسباب درها آنجوامع گذشته و اسباب فالح و تباهی 

 گذشته که هر حکایت بلیغ و کوتاه تاریخی آن حامل هزاران پند برای خوانندگان با بصیرت است. 

  به اذهان منجمد شده و  نیست که در کنج یتهن ایمهای ن فقط داستا دارد میحکایات تاریخی را که هللا متعال بیان 

که حوادث  فهماند میاین حکایات برای ما مخاطبین باشد، بلکه هللا متعال با کثرت بیان  توجهجلبها برای  یدرد لفاظ

تاریخی بوده و نکات تاریخی در فرآیندهای  یندهایفرآنکات تاریخی قابل اتصال در  ثیح به و اتفاقات تاریخی 

در فهم حالت  تواند میصیرت این نکات تاریخی گذشته، حال و آینده وصلت پذیر و مرتبط هستند و اینکه وصلت با ب

کوشش  یدر راستانویسد:  میو برای آمادگی آینده حیاتی باشد، چنانچه شیخ عمران حسین  شدهواقعامروزی ممد 

که امتداد آن جهان امروز  یخیتار ریفهم درست از س دیبا)ج(  هللا درک جهان مدرِن امروز با استفاده از کتاب یبرا

                                                           

1  -Elliot S. Valenstein; The War of the Soups and the Sparks: The Discovery of Neurotransmitters and the 

Dispute Over How Nerves Communicate (2006); P 181 

2 - Mark Changizi; The Vision Revolution: How the Latest Research Overturns Everything We Thought We 

Knew About Human Vision (2010); P 161 
3 - David N. Abdulai; Chinese Investment in Africa: How African Countries Can Position Themselves to Benefit 

from China’s Foray into Africa (2007); P 2 
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قرآن   به  تواند میاست، ن درحرکتکدام جهت   به و  ستینداند که جهان مدرن چ یاشت. اگر کسرا ساخته است، د

و  درک یقرآن برا  به  یدرست است. اگر کس زیکند. برعکس آن ن اجعهمورد( مر نی)در ا دیگرفتن دانش جد یبرا

در  را چه اتفاقات اکنون در حال آشکار شدن است و فردا چه نکهیجهان مدرن و ا ۀدربار انذارهاگرفتن مالحظات و 

 .(4)خواهد ماند یکیموضوع در تار نیخواهد داشت، مراجعه نکند، در قبال ا یپ

ست، ا )ع(مکرراً و بیشتر از همه بیان نموده است داستان موسی  آنراکتاب نور و هدایت حکایات تاریخی که یکی از 

 میمعرفی  بهرا  دخل یذجناح  پنج ۀچهر و داستانی که ردیگ میبرکه همه جوانب فرآیندهای تاریخی را در  یداستان

و  حیث نائب وی به )ع(گرای هارون حق ۀناک حق، چهررهبر مصمم و هیبت ثیح به  )ع(، چهره موسی ردیگ

اکثریت  ۀ، چهردر قالب خیرخواهگر  حیث فتنهبه سامری  ۀحیث رهبر طاغوت، چهربه فرعون  ۀ، چهرشهمراهان

یک وجه اهمیت  کند میهزاران پند و اندرز که با خود حمل  ۀبر عالوداستان این  باطل!به با تمایل  لیاسرائ یبن

اتفاق افتاد، در  لیاسرائ یبندر  آنچههر : دیگو می هللا )ص( است کهدیگر نیز برای مسلمانان دارد و آن حدیث رسول

 ۀجور بهاز پاپوش  ۀتاریخی( مانند همسانی جور  به )همسانی این تجر که یطور اتفاق خواهد افتاد، زیامت من ن

قابل وصل با نکات  لیاسرائ یبنکه نکات تاریخی در مسیر تاریخ  شود میاز این حدیث درک  .(5)دیگر خواهد بود

قربانی ظلم فرعون شده بود این امت نیز در  لیاسرائ یبن که یطورهمانتاریخی در مسیر تاریخی امت اسالم بوده و 

  به توسط سامری  لیاسرائ یبن که یطورهمانمورد ظلم قرار خواهند گرفت،  هافرعونعمر تاریخی خویش توسط 

و همراهانش تحت  )ع(هارون  که یطورهمان، شد خواهدفتنه کشانیده به  اه یسامرتوسط  نیز امت فتنه کشیده شد این

 وباآلخرهچنگ خواهند زد  حق به وار ی در این امت نیز هارونهاگروه ایگروهی و  ند،قرار نگرفت هافتنهتأثیر 

 یهابتموسی گونه  نیز نماد شرک را سوزانید، افرادی در این امت ثیح به طالیی  ۀگوسال )ع(موسی  که یطورهمان

 .آتش خواهند افگند به را  ها یسامرتوسط  شدهساخته

 یگشاگرهناجی و  ثیح به را  )ع(موسی  )ج(بودند و هللا  قرارگرفتهفرعون  یفرساطاقتتحت ظلم  لیاسرائ یبن

 لیاسرائ ینببا  )ع(موسی  که یزمانفرعون نجات دهد.  ۀآنان فرستاد تا آنان را از سرزمین مصر و سلط مشکالت

 بردند میلذت ها  آن یکشره به متمادی از  یهاسال، فرعونیانی که پشت سر گذارندتا سرزمین مصر را  حرکت کرد

و درست  را محاصره کردها  آن ی نیلدریا ۀه و در کرانبرخاستها  آن تعقیب  به خشم آمده و فرعون و لشکریانش به 

مجازات خواهند شد کالفه کرده بود و  رشدهیدستگرا ناامیدی مبنی بر اینکه توسط فرعونیان  لیاسرائ یبن که یزمان

جدا ساخته راه ساخت ها  آن آب را برای )ج(، هللا دندیمال میخویش  دست به دستفرعونیان از فرط خوشی پیروزی 

باره سرجایش آمده و فرعون و آب دورا تعقیب کند ها  آن فرعون خواست که یزماناز دریا گذشتند و  لیاسرائ یبنو 

سامری نیز  به نام نبود  لیاسرائ یبنشخصی که اکثریت میگویند از  لیاسرائ یبنهمراه با لشکریانش را غرق کرد. 

                                                           

4 - Imran N. Hosein; Dajjal (The Anti-Christ) The Qur’an and Awal al-Zaman; 237 
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 یمکرده بود حرکت کرد و گفته  ینیبشیپطعی را ق)ع( حضرت پیروزی آن )ع(که با دیدن معجزات حضرت موسی 

و استقالل را  اریاخت ،یتازه لذت آزادکه  لیاسرائ یبنپس از نجات، از اولین کسانی بود که از دریا گذشت.  شود

از  ،)ج( دستور خداوند  به  )ع( یموسکردند و  )ج(از طرف هللا کتاب و قانون  خواهش )ع( یاز حضرت موس دند،ید

 نانیمورداطم یدارنیدتقوا و  ازنظرکه  یهاآن یعنیرا انتخاب کرد؛ ها  آن قوم خود هفتاد نفر از خوبان و نخبگان انیم

و  امیاخذ پ یبرا یروح یکشند و آمادگ اضتیتهجد کنند، ر ،رندیبگروزه یطور برد، تا مدت کوهبه بودند، با خود 

 نیقوم من جانش انیگفت: در م )ع( برادرش هارون یبرا )ع( ی( حضرت موس۵۵. )اعراف/ندینما دایپ یرسالت خداوند

حضرت  ابیدر غ ،یسامر (1۴2.)اعراف/نکن یرویکاران پ به بپرداز و از روش تها  آن اصالحبه من باش، 

که  یو طالها ورهایزرا مورد خطاب قرار داده و گفت:  لیاسرائ یبنه استفاده کرد تیاز فرصت و موقع )ع(یموس

که حرام است و خودش هم طالها را  نیزم  به  دیندازیبود، ب لیاسرائ یبنزنان  اریدر اخت انیاز فرعون

 یروشن کرد، طال تشآ خت،یقالب ر انیاز گل بساخت، طالها را م یقالب انهیمخف صورت به ( بعد 78انداخت.)طه/

ه را برداشت، گوسال وارید ایرا جمع کرد، پرده را  لییاسرا ی، بندرآمدگوساله  صورت به قالب  انیگداخته شده در م

 یاست، موس یموس یخدا نیو ا گردد میبرن ی. و گفت: موسداد میشد که چون گاو و گوساله صدا  انینما ییطال

سامری  ۀپرستش گوسال  به و گمراه شده  لیاسرائ یبن .(1۴8و اعراف/ 88خود را فراموش کرده است)طه/ یخدا

 پرداختند. 

و سامری  لیاسرائ یبنرا مشاهده کرد، پس از بحث با  لیاسرائ یبناز کوه طور برگشت و حالت )ع( موسی  که یزمان

 (من هب) بگویى (هر كه نزدیك تو آمد به)ره تو در زندگى این باشد كه  به پس برو كه گفت: سامری چنین  بهخطاب 

آن خدایى كه پیوسته مالزمش   به (اینك)هى كرد و خواهد بود كه هرگز از آن تخلف نخوا موعدى دست مزنید و تو را

. عالمه یوسف جبرئیل در این (6)میپاش میفرودر دریا  (و) میکن میو خاكسترش  میسوزان می قطعاً  راآنبودى بنگر 

با هللا  ییموعد روز قیامت و رویارو دویگمیمفسرین نظریات مختلف دارند، بعضی  موعد در تفسیر: سدینو میمورد 

 با تأسف خواهد آمد. نظر دوم سامریمأموریت است که برای تکمیل  الدجالحیمس موعدد گوی میاست و بعضی  )ج(

با اطمینان نظر  میتوان مین که یدرحال. (7)ردیگ میخود   به با دیدن عصر پرستش طال و ماشینی مدرن وزن بیشتر 

 میمدرن سامری  یهاگوسالهو  ها یسامررا کامالً تصدیق و یا رد کنیم ولی با دیدن عصر دجالی امروز و دوم 

 ۀبا فتن ازحدشیب یها یهمسانهای دجال در این عصر بگوییم که این نظریه قسماً درست بوده و بخش از فتنه میتوان

 سامری دارد. 

                                                           

لَِهَك الَِّذ  َظْلَت َعَلْیِه َعاِكفًا قَاَل فَاْذَهْب فَإِنَّ َلَك فِي اْلَحیَاِة أَْن تَقُوَل اَل ِمَساَس َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا لَْن تُْخلَفَهُ َواْنُظْر إِلَى إِ ؛ 97؛ آیۀ سوره طه -6

قَنَّهُ ثُمَّ َلنَْنِسَفنَّهُ فِي اْلَیم ِ نَْسفًا   (97)لَنَُحر ِ

 

7 - Yousuf Gabriel; Gabriel’S Extinguishing the Atomic Hell Series: The Miracle of the Holy Quran (BOOK 2); 

Chapter 2; 2, As-Samiri: The Touch (me) Not 
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پس  فرمود:  )ج(ش در زمان حاضر شدن مرگ پذیرفته نشد، هللا و ایمان بود فرعون در حال غرق شدن که یزمان

 یهانشانهاز مردم از  یاریبس ناً یقیو  ؛یباش یانشانه ندگانتیآ یتا برا  دهم مینجات  جانت یبامروز تو را با بدن 

جسد فرعون دوباره آشکار  که یزمانتا در آینده  قراردادبرای آیندگان  ۀبدن فرعون را نشان )ج(هللا  .<8>خبرند یبما 

رسمی حزب  یریگشکلتقریباً مصادف با  19اخیر قرن  یهاسالاز آن پند گیرند. این نشانه در  هاانسان شود می

موجود بود( آشکار شد و پیدا شدن  ها یبیصلفکر صهیونیستی از زمان   به صهیونیزم )نظریه و کارکردها نظر 

 و استکبار هاستیونیصهزندگی فرعونی پیشه کردند ) که یکساناری برای بود از تکرار تاریخ، هشد ۀجسد نشان

بود که سران صهیونیست  یزماننیا. باشندعصر آگاه  یها یسامرو  هافرعوناز  جهانی( و هشداری برای مؤمنین تا

 اوجودببودند و  طردشده( المقدستیبدو هزار سال قبل از آن ) بودندکهدر تالش تشکیل حکومت یهودی در سرزمینی  

 با جواب سخت خالفت عثمانی روبرو شدند.  هاکوششتمام 

 نآ شدن آرزوی برآوردهامکان رهبر مسلمانان  ثیح به درک کردند که با موجودیت خالفت و خلیفه  هاستیونیصه

  به کارشده و به برای از بین بردن رهبریت مسلمانان دست  ها یسامر، بناًء این فرعونیان و رسد مینظر به بعید ها 

معرفی گرفتند تا   به ن وط به نام را  ۀمستشرقین، گوسال به نام های  یمیان مسلمانان شدند. سامر یگرفتنهفکر 

رشد گرفت به  رو یزود به گوساله مقاصد خویش را برآورده سازند. ها  آن پرستش آن مصروف شده و مسلمانان در

ه بنشنلیزم عربی علیه خالفت ترکی عثمانی  به نام ا خورده و فریب این گوساله ر لیاسرائ یبنو مسلمانان مانند 

 د،دخیل شده بودن هاستیونیصه ۀدر جنگ جهانی اول توسط توطئ طرفکیازبغاوت برخاستند و خالفت عثمانی که 

و پیروان  ها یسامر( از بیرون و هاروسو  ها ییاروپامقابل فرعونیان غربی و شرقی )ۀ بجدو  تاب مقاومت در

را نبود رهبر  )ع(نبود حضرت موسی  )ع(سامری در زمان موسی از درون را نداشته و از بین رفت.  پرستگوساله

این عصر نیز از نبود خالفت  یها یسامرفتنه کشانید و   به را  لیاسرائ یبنتلقی کرده از موقع استفاده کرد و 

 پرستانگوسالهساخته و  هر گروهوطن را برای  به نام  یطالی ۀرهبری مسلمانان استفاده کرده و گوسال ۀنکت ثیح به 

دور   ه ب هر گروههای مختلف تقسیم کنند و ملتدولت  به اسالم را  ۀتوانستند امت یکپارچ پرستانوطن به نام مدرن 

 ترین شاخص به  یخدادوستو  یخداپرستزودی معیارها تغییر کرد، دیگر  به طواف پرداخت.   به خویش  ۀگوسال

 . شد میشاخص شناخته  نیترمثبت یپرستگوسالهنماد  ثیح به ستی ودی و وطنپرستوطننبود بلکه  هاانسان

و مسلمانان همین  دآن قائل ش به چیزی این است که صفات الهی را  یسازبتالوهیت دادن و یا  یهاشاخصیکی از 

گانه هللا )ج( یبه آن الوهیت قائل شدن  به. یکی از صفات الهی که نظر کردندوطن  به نام ید جد ۀکار را برای گوسال

او كسي است كه : دیگو میدر زمین و آسمان است، چنانچه قرآن  )ج(است، صفت حاکم بودن و فرمانروا بودن هللا 

ایمان  )ج(یگانگی هللا   به هر شخصی که  بناءً  ،(8)در آسمان معبود است و در زمین معبود و او حكیم و علیم است

ود و قائل ش )ج(را قبول داشته و حاکمیت و فرمانروایی زمین را برای هللا  )ج(دارد و مسلمان است باید معبودیت هللا 

 نیجانش نیداود! همانا تو را در زم یا: دیفرما می )ع(داوود به خطاب )ج( همین است معنی نظام خالفت چنانچه هللا 

مسلمانان حق حاکمیت و فرمانروایی را از . (9)کن)حکم(  یداور حق بهمردم  انیپس م ؛میقرارداد (خود ندهیماو ن)

                                                           

یَك ِببََدنَِك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آیَةً َوإِنَّ َكثِیًرا ِمَن النَّاِس َعْن آیَاِتنَا لَ ؛ 92سورۀ یونس؛ آیۀ  -8  (92)غَافِلُوَن فَاْلیَْوَم نَُنج ِ

 یَا َداُووُد إِنَّا َجعَْلَناَك َخِلیفَةً فِي اْْلَْرِض فَاْحُكْم بَْیَن النَّاِس بِاْلَحق ِ ؛ 26سورۀ ص؛ آیۀ  -9
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  به و نظر  ساختند میقانون  هادولتها دادند و دیگر حق نبود که میان مردم حکم کند بلکه دولت  به گرفتند و  )ج(هللا 

آن الوهیت قائل به جدید سامری بود که مسلمانان  ۀوطنی گوسال یهادولت ؛کردند میقانون دولتی نه قانون الهی حکم 

با معرفی تنها ها  آن دجالی و ابلیسی یا به قلعصر بود،  ۀدر همکاری با فراعن ها یسامرشدند. اما این آغاز کار 

هان معرفی های گوناگون را در سراسر جاین است تا گوسالهها  آن ، بلکه طرح بزرگفتریگ مینیک گوساله سکون 

ه بحکومت جهانی  به نام یک گاو بزرگ   به  راآن هاگوسالهبا یکجا سازی تمام این  وباآلخرهکرده، پرورش دهند 

 این ،یسازبزرگ، بناًء در فرآیند پرورش و دپرستش آن مجبور سازن بهسرکردگی دجال مبدل ساخته و مردم را 

  (10)شورای امنیت ملل متحد  به حق حاکمیت را  لک اسالمی، مماو با عضویت در ملل متحد ساختهگوساله را جهانی 

 سپردند. 

گاو بزرگ محسوب  ساخت هنوز هم باپرجا ماند که مانع برای کشورهاهای داخلی نزد حق حاکمیت در بعضی عرصه

و  اغذیک کمک سیستم جعلی پول حکمیبه عد اقتصادی در بُ  یپرستپولجدیدی مادیات گرایی و  ۀبناًء گوسال شد می

معرفی گرفته شد. جهانیان و به پول و سازمان تجارت جهانی  یالمللنیببانک جهانی، صندوق  ۀگانسه ساتحاد نامقد

هاد پرستش گرفتند. این سه نبه از مادیات را  شدهساختهجدید  ۀگوساله را خورده و گوسالمسلمانان این بار نیز فریب 

عصر  یها یسامرقرضه دهی پیوسته با سود پرداختند. ه بو  واردشده ورهاکشبه خیرخواهی  به نام مانند سامری 

 داختبازپر برای کشورهاقروض را نخواهند داشت، بناًء برای قادر ساختن  بازپرداختکه کشورها قدرت  دانستند می

اصالحات ساختاری وارد میدان شده و قوانین جدید خویش را که مخالف با قوانین الهی است قانون  به نام  ۀبا نسخ

 از این موقع استفاده هاستآن دستبه  یالمللنیبکه نهادهای  یتیچندمل یهاشرکتاقتصاد ساختند.  ۀزمین در عرص

تحمیل  سپارد میچند سامری  دستبه را  هاهیسرمانی افزوده و فقر جهابه جدید را که  ۀرانیگسختو قوانین  کرده

 دادند. ها  آن ۀشدساخته یهاگوسالهپرستش  بهمادیات تن  خاطر به کردند و اعوام 

ماعی فرهنگی و اجت ۀگوسال بههای سیاسی و اقتصادی جای خویش در قلوب جهانیان دریافتند و اکنون نوبت گوساله

ترویج فرهنگ دجالی مدرن غربی با استحاله نمودن  به( هافلم، موسیقی و هاونیزیتلو، وهایراد) هارسانهرسید، 

ترویج  های)حقوق بشر، سازمان یالمللنیب یهاونیکنوانسمدنی و  ۀدینی و سنتی پرداخته و جامع یهافرهنگ

فرهنگ جهانی شده و زمینه برای حکومت  پرداختند، تا تمام جهان پذیرای یکها آن کمکبو غیره(  ، آزادیدموکراسی

 جهانی دجال مهیا شود. 

به دیگری را در پی خواهد داشت، و گناه بزرگ اول )تن دادن  نهاگناهجزای گناه این است که  شود میگفته 

 یهاسالهگوهای جدید میان مسلمانان شد و اکنون اکثر مسلمانان پرستش راه برای گوساله باز شدن( سبب یپرستوطن

، دهند یمرا بر قرآن ترجیح  یالمللنیبمسلمانان قوانین . اندرفتهیپذخفی( آگاهانه و ناآگاهانه )شرک جلی و مختلف را

 ۀ، هرکس یک یا چندین گوسالرندیگ میو علیه قوانین خدا قرار  کنند میکمپاین  یالمللنیب یهاونیکنوانسبرای قوانین 

سینما،  یهاستاره، دیگری کند میپول طواف  به نام  ۀگرد گوسالبه مدرن را برای پرستش قبول کرده است، یکی 

                                                           

 24منشور ملل متحد ماده   به مراجعه شود  -10 
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گرد به و یا  داند میرا حاکم جهان  المللنیب یهاسازمانو دیگری نیز ملل متحد و  پرستد میموسیقی و ورزش را 

 .چرخند میهمه یکجا با هم 

علیه  گونهکه هارونو یکتاپرستان نیز وجود داشته است  انیگراحقوشبختانه در سیر تاریخی قرن گذشته تا اکنون خ

 ینب، اما شوربختانه که مانند انددادههشدار  یپرستگوسالهایستادگی کرده و مردم را از عواقب این  پرستانگوسالهاین 

 جودباوترک آن نبوده و اکنون هم اکثریت   به که حاضر  اندگرفتهچنان در قلوب اکثریت جا  هاگوساله لیاسرائ

 . دهند مینهشدارهای علمای واقعی و هارون صفت گوش فرا 

بود، و جزای مسلمانان نیز که  (54بقره آیۀ )سورۀ  یکدیگر  کشتنکه توسط موسی )ع( اعالن شد  لیاسرائ یبن یپرستگوسالهجزای 

توسط  شدهساختههای جدید گوساله بهمسلمانان  نو روی آورد 20ان بود. پس از قرن قطع وحی اعالن نشد همس  به نسبت 

در  مسلمان هادر هر دهه میلیون که یطور اندداشتهبین یکدیگر  یهاجنگبیشترین تلفات را در  این امتهای مدرن،  یسامر

که برای نجات از چنین حالت وخیم شدن است، پس بر مسلمانان است  به و حالت امت اسالم رو  اندشدهکشتهداخلی  یهاجنگ

و دوباره یکتاپرستی را سرمشق  آگاه سازند هافتنهدیگران را نیز از این  ،مدرن دوری کرده یهاگوسالهاز پرستش  گونههارون

یداری امید ببه آتش بکشند.   به را  هاگوسالهو بتوانند این نصرت ایشان پرداخته به ، تا خداوند )ج( زندگی خویش قرار دهند

 امت اسالم!

 

  

 
          

 


