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  بسمه تعالی

م اسرار نجوبسیاري از همچنین و سال ویژگی ها و شگفتی هاي آن  2012با مطالعه درباره سال 

می گردد ، این مسائل موجب گردیده که نوعی حساسیت عمومی در مورد  براي انسان هویدا

بر آن داشت که  از این سال ما رابرخی سوءاستفاده ها  ودایجاد ش 2012ی در سال حوادث احتمال

به تحقیق در این رابطه پرداخته و ضمن انتشار نتایج به روشنگري در جامعه بپردازیم که امیدواریم 

  در این مسیر موفق بوده باشیم.

  1390شهریور - جعفرمحمديعلی                                                                                              
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  قوم مایا

مایاها از است.  مرکزي آمریکاي و شمال مکزیک در جنوب پوست سرخ اي از اقوام نام مجموعه مایا

ساختند. فرزندان آنها، هنوز  دل جنگلهاي بارانی می اند. آنان شهرهایشان را در مشهورترین قبایل بوده

 .کنند زندگی می ها هم در این منطقه
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 معماري، هنر، آوردهاي مایاها در هاي بسیار پیشرفته آمریکاي مرکزي بود. دست قوم مایا از جمله تمدن

 .ر چشمگیر بودبسیا ریاضیات و نجوم
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 مایاي بزرگ
پادشاهان روحانی آنها را  کردند که به احتمال زیاد شهرهایی زندگی می-نخستین مایاها در دولت

هاي سنگی  میالدي در دست است؛ مثل ستون 250کردند.شواهدي از این دولتها در حدود  رهبري می

آنان موفقیتهایشان را بر آنها ثبت کنند.طی چند نسل، مایاها تا  که به امر حکمرانان برافراشته شدند

هزار نفر  50ساختند که جمعیت آن به  (گواتماال چون تیکال (نام قدیمی شهرهاي بزرگی

 .پخش شده بودند آرام اقیانوس تا یوکاتان شبه جزیرهرسید.مایاها در سرتاسر  می
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  مایاها جامعه
تشکیل می دادند؛  این جامعه جامعه اي طبقاتی بوده.رؤساي محلی(کاسیک ها)که طبقه اشراف را

عامه مردم و بردگان (اعم از اسیران و  کاهنان(آکین ها)که وظیفه دار انجام مراسم مذهبی بودند؛

فرمانرواي موروثی(هاالت، می امدند. این جامعه توسط یک  مجرمین) که قشر مادون جامعه به حساب

 .محلی(باتاپ ها)و یک قشر از ماموران(توپیل ها)اداره می شد کلیت)، رؤساي
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 از زمین ثروت
ذرت  سال پیش از میالد، مردم این منطقه 1500بود. چنان که  کشاورزي و بازرگانی ثروت مایاها از

حلیم  پختند و یا براي تهیه هاي ذرت را می دادند که غذاي اصلی آنها بود. دانه می پرورش وحشی

پرورش  سیب زمینی شیرین و آووکادو ،لوبیا سبز ،سیب زمینی کردند. کشاورزان مایا آسیاب می

کردند  جانوران وحشی را شکار می دادند. آنان براي کار کردن در مزرعه، جانوران اهلی نداشتند؛ اما می

کردند و فقط براي شرکت در بازارهاي  جنگلی زندگی می هاي گرفتند. اغلب مردم در کلبه و ماهی می

 .رفتند مذهبی به شهر می ش یا مراسمخرید و فرو
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 اخترشناسی
را  سیاره زهره و حتی حرکتهاي ماه قمري ،خورشیدي سال بزرگان دینی مایا آموخته بودند که چگونه

ماهرانه تر از سایر  گرفتند و ترکیبی را بکار میها، ریاضیات  کنند.مایاها براي این محاسبه محاسبه

 .کردند ، استفاده می(نوشتار) خط ملتهاي آمریکایی، از
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  یک فرهنگ مرگ
میالدي هم  950سال  تمدن مایا متروکه شدند. تامیالدي، برخی از شهرهاي جنوبی  800حدود سال 

نیست.مردم منطقه به زندگی در  بیشتر شهرهاي بزرگ ویران گردیدند. دلیل این موضوع مشخص
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 1200دادند. تجدید حیاتی در تمدن مایا، در حدود سال  سرزمین مادري خود، اما در روستاها، ادامه

 .نزدهم، قلمروي مایا بدست مهاجمان اسپانیایی فتح شدپس از آن، در قرن شا میالدي بوجود آمد. اما

  

اقوام مایا ( اینکا ها ) هزاران سال پیش در آمریکاي جنوبی می زیستند و تمدن بسیار پیشرفته اي 

است  Machopichoداشتند از جمله مدارك موجود راجع به این تمدن با شکوه، اثر باستانی به نام 

که در کشور پرو به عنوان یکی از عجایب هفتگانه شناخته شده، باعث حیرت دانشمندان شده است و 

اینکه تقویمی را طراحی کردند که تا هزاران سال بعد و حتی در عصري که ما در آن به سر می بریم 

ا و روزها و ماه درست از آب درآمده و از دقت فوق العاده اي برخوردار است، به طوري که تمام ساله

 هایش کامالً درست و دقیق هستند.

اما نکته در اینجاست این تقویم که تمام ایام و ماه هاي تاریخ را به درستی و دقت در خودش گنجانده 

 به پایان می رسد!!! 2012است، ناگهان در تاریخ بیست و یکم دسامبر سال 

نگیخته است که چرا تقویم مایان ها در روز و همین حس کنجکاوي خیلی از مردم و دانشمندان را برا

 ذکر شده تمام می شود.
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روزي است که جهان به پایان می رسد یا اینکه آغاز دوره اي جدید  2012دسامبر سال  21آیا روز 

است؟ آیا به پایان رسیدن تقویم مایان ها را می توان نشانه اي دانست بر وقوع یک اتفاق خاص در 

 جهان؟

ست که مایان ها مردمی بودند درون نگر که در عرفان و ستاره شناسی هم پیشرفت الزم به ذکر ا

 کرده بودند.

 

 تقویم مایا
در مورد ریاضیات زمان و تقویم بدون شک مایا ها نابغه بوده اند. با توجه به تکرار دوره هاي زمانی، 

 آنها دو نوع تقویم را بنیان نهادند :

 مذهبی و پیشگویی هاي آسمانی مورد استفاده قرار می گرفت تقویم مذهبی که براي جشن هاي -1

 تقویم خورشیدي -2

روز طول  365هر دوي این تقویم ها بر پایه این حقیقت استوار شده است که هر سال اندکی بیش از 

می کشد، سیستمی که کمی دقیقتر از تقویم مسیحی است. مایا ها با استفاده از حرکت خورشید، ماه و 
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آنچنان تقویم دقیقی داشتند که قادر بودند پدیده هایی مانند خسوف و کسوف و اعتدالین  ستارگان

 بهار و پاییز را پیشگویی کنند.

مایاها براي نگهداشتن زمان از چرخ هایی در هم یا ترکیبی استفاده می کردند و با استفاده از اینها 

 حرکات ماه و خورشید و دیگر ستارگان را ثبت می نمودند.

 13نامیده می شد. این تقویم از دوره هاي  Tzolkinروزه بود که  260تقویم آیینی یا مذهبی آنها 

ص خود را داشتند، مثالً می توانید در نظر  روزه تشکیل شده بود که که در هر دوره روز ها نام خا

د، در این ( یکشنبه در تقویم مسیحی ) آغاز شوlmix-1روزه با  260بگیرید که روز اول این دوره 

 ben-13باشد ( دوشنبه در تقویم مسیحی ) و الی آخر؛ پس از اینکه شما به روز  lk-2صورت روز دوم 

براي روز دوم و الی  men-2براي روز اول و  lx-1رسیدید شماره ایام از یک شروع خواهند شد مثال ً

 آخر.

 )260=20*13برسد. ( دوباره از راه  lmix-1روز صبر کنید تا روز  260شما مجبور بودید 

این نامگذاري پیچیده براي هر روز از هر دوره، معنی و سمبل آن؛ در گویش هاي مختلف مایا تفاوت 

 داشت.

m
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

www.takbook.com 21 of 176.

www.takbook.com 21 of 176.

http://www.monjimoud.persianblog.ir


جعفرمحمدي علی                                                                                                    2012سال   همه چیز درباره  
 

www.monjimoud.persianblog.ir 

هر روزي با یک نقش که هنرمندانه و با استادي تمام حجاري شده بود نمایش داده می شد که 

"Head Variant" ي که شباهتی با الفباي کنونی ( انگلیسی ) نامیده می شدند؛ نوعی طریقه نوشتار

 ما ندارد.

Tzolkin  روزه  365روزه خورشیدي ترکیب شده بود که این دوره  365با یک دورهHaab  نامیده می

که در  Wayebروزه به نام  5ماه تقسیم می شد به عالوه یک ماه  18روزه به  365شد. این دوره 

 ر گرفته می شود.عقاید مایا این دوره به عنوان دوره خطرناك در نظ

  یک دوره کامل زمانی را طی کنند. Haabو  Tzolkinسال طول می کشید که تقویم  52کالً 

 

 تقویم باستانی مایاها(مایان ها) 

 

و با انقالب زمستانی طبیعت پایان یافته و از نوع شروع می شود. الزم است بدانیم که  2012در سال 

دارد و جاي شگفتی است که چگونه در آن زمان قوم مایا ها در این تقویم بیش از دو هزار سال قدمت 
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جایی با سایر تمدن هاي آن زمان در ارتباط نبوده بدون داشتن هیچ وسیکه نجومی مانند تلسکوپ و 

 غیره توانسته اند اینگونه به شکلی دقیق و باور نکردنی با دقت تقویمی را طراحی کنند!.
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ت که آنها با موجوداتی فرا زمینی در ارتباط بوده باشند. مقیاس این بی شک در صورتی ممکن اس

هاي مورد استفاده آنها بسیار دقیق است بررسی هاي جدید نشان داده اند دقت تقویم مایان ها حدود 

 درصد و این شگفت آور است!!. 100در صد می باشد یعنی تقریبا  99/9999

 نها با انقالب زمستانی اتفاقی است یا حساب شده؟؟آیا دقت آنها در محاسبات و هماهنگی تقویم آ

باید توجه کرد که مایان ها مسیحی نبودند و روز کریسمس براي آنها ارزشی نباید داشته باشد اما 

گذشته از این روز انقالب زمستانی روز بسیار مهمی در طبیعت محسوب می شود ایرانیان باستان شب 

شب سال شب یلدا نامیده و جشن می گرفتند در بسیاري از فرهنگ این روز را به عنوان طوالنی ترین 

mها این روز حائز اهمیت است ، در فرهنگ باستانی مایا ها این روز یکی از مقدس ترین روز هاي سال 
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بوده و اعتقاد بر این است که بعد از آن خورشید دچار تولد دوباره اي می شود و روز ها شروع به 

 د .طوالنی تر شدن می کنن

 است. John Mayor Jenkinsمطالعات فراوانی در مراکز آکادمیک نجوم انجام شد از جله محققین 

 2012مطالعات او اثبات می کند که مایان ها عمدا پایان تقویم خود را با روز انقالب زمستانی سال 

و هزار سال هماهنگ کرده اند ، اکنون سوالی که مطرح می شود این است که چگونه؟ آیا مدت بیش د

 روز !؟ و اصال اهمیت اینکار براي آن ها چه بوده؟؟ 730000را روز به روز شمرده اند یعنی بیش از 

 تقویم باستانی و نجومی و منطبق بر طبیعت مایان خود پاسخ سوآالت را می دهد

 این تقویم دو امتیاز و ویژگی مهم دارد:

 ،که خود یک پدیده نجومی استآغاز دوباره آن در روز انقالب زمستانه زمین  -1

تاریخ طوالنی تقویم منطبق است با حرکت تقویمی کره زمین ،که این هم یک پدیده نجومی دیگر  -2

 است.

حرکت تقویمی یعنی لنگی و انحراف خیلی آرام زمین؛ الزم به ذکر است که محور کره زمین شامل خط 

 زمین حول آن حرکت دورانی داردصافی می شود که از هر دو قطب عبور می کند و کره 
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یا  "سال بزرگ"هزار سال طول می کشد تا این لنگیدن کامل شود گاهی مواقع این مدت را  26حدود 

 می نامند. "سال عظیم"

سال است و مایاها هر دوره این تقویم را  5125کل مدت و کل یک دوره تقویم طوالنی مایاها 

کنیم به  5125×5دوره تفصیر کرده اند وقتی  5را در قالب نامیده اند و و کل جهان  "عمر جهان"یک

 که نشان دهند سال عظیم است !! 26000عددي می رسیم حدود 

 دوره را بررسی و براي آنها سمبل ها و عالئمی در نظر گرفته اند. 5آنها هر 

 

 نجوم است. اکنون فهمیدیم که تقویم دراز مدت مایاها آشکارا مطابق با اصول ستاره شناسی و علم

ما سال ها را می شناسیم و ما سال عظیم را می "این به منزله این است که مایانها بیان کرده اند که :

 "شناسیم و ما به قوانین نجومی اشراف داریم!
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مسئله دیگر آن است که آیا شواهد ستاره شناسی دیگري وجود دارد که اثبات کند روز انقالب زمستانی 

ک روز بسیار مهم و متفاوت می باشد؟ جواب مثبت است در ادامه به بررسی آن ی 2012زمین در سال 

 می پردازیم.

 ؟ 2012چرا 
 پاسخ: تولد سه گانه خورشید!!

تصویر زیر بوسیله یک نرم افزار نجوم تولید شده و به وضوح وضعیت منظومه شمسی را در روز 

 نشان می دهد. 2012انقالب زمستانه سال 
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ا صلیبی فرضی را به مرکزیت خورشید بر فراز آسمان می بینیم که مایان ها آنرا درخت در این تصویر م

 مقدس می نامند. این عالمتی مهم در فرهنگ آنها بوده است.

اما  "the galactic alignment"یا  "همترازي عظیم"برخی منجمین معتقدند که این همان پدیده 

ان تایید می کنند که این پدیده و این روز بسیار مهم تر این همه ماجرا نیست بسیاري از ستاره شناس

 می باشد ! galactic alignmentاز پدیده  
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اگر به تصویر دقت کنید خورشید را در مرکز راه و مسیر تاریک کهکشان راه شیري می بینید سیارات بر 

نال تولد می باشد این روي شکم مادري فرضی قرار دارند مسیر تاریک هم به منزله رحم مادر و کا

 نقطه نظر مایاها می باشد!! 
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همچنین وقتی خورشید را در مسیر تاریک می بینیم ما تولد دوباره خورشید را مشاهده می کنیم 

همچنین مایانها روز انقالب زمستانه و طلوع آفتاب را به منزله تولدي دوباره براي خورشید بیان نموده 

ما سه تولد دوباره براي خورشید داریم که  2012دسابر سال  21کامال واضح است که در روز اند پس 

 مصادف است با پایان تقویم مایانها و آغاز سیکل تازه آن!!!

این تولد هاي دوباره این نماد ها و پدیده هاي نجومی که در آداب مایان ها مقدس بوده در حکاکی 

یک مشاهده می شود که آن مناطق زادگاه تقویم مایان ها می و مکز lzapaهاي سنگی موجود در 

 باشد.
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آري اینها همه حاکی از سطح باالي اطالعات مایاها می باشد مایاها از روي اتفاق و با بی اطالعی 

 را انتخاب نکرده اند آن ها به وضوح می دانسته اند که اتفاقاتی در این سال رخ خواهد داد. 2012

سالیست همراه با تولد هاي دوباره و دگردیسی و تحول به صورتی که از  2012شد همانطور که بیان 

تاریکی به روشنی می باشد از جنبه روحانی و معنوي که نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که قرار 

 است انقالبی تحول انگیز و بهبود دهنده رخ دهد.

 تجربیات جادوگران
مایان ها نشان داده که جادوگران آنها با خوردن نوعی ماده بررسی اسناد و سنگ نوشته هاي تمدن 

توهم زا که از نوعی وزغ گرفته می شد دچار حاالتی عرفانی و روحانی می شدند و می توانستند آینده 

 را پیش گویی کنند.
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مایان ها براي ساختن چنین تقویمی می بایست مدت دقیق طول سال را می دانسته اند.ما اکنون می 

 روز و یک چهارم روز است .  365دانیم که طول یک سال 

هماهنگ کنند سال  2012آنها براي اینکه پایان دوره پنجم تقویم خود را با روز انقالب زمستانی سال 

ده اند به عبارت دیگر تقویم آنها سالی یک دقیقه به جلو می رود که اگر یک دقیقه را بیشتر محاسبه کر

mدقیقه می  1,440دقیقه از آنجا که یک روز  2000سال ضرب کنیم می شود  2000این را در مدت 
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دسابر  21باشد بنابراین تقویم آنها اکنون بیش از یک روز جلو افتاده! البته این از ارزش و اهمیت روز 

 نمی کند هیچ بلکه اهمیت این روز براي مایاها را نشان می دهد. کم که 2012

تشکیل درخت مقدس در منظومه شمسی است البته در  2012دسامبر  21یکی از دالیل اهمیت روز 

این نماد که در اصل به شکل یک  2012سال هاي دیگري هم این درخت تقریبا شکل می گیرد اما در 

 زیبایی پدیدار می که در تصاویر مشخص است.صلیب می باشد به صورت منظم و 
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 از نگاه علم ستاره شناسی  2012بررسی نکات جالب توجه سال 

هم رخ داد  1998رخ می دهد همان پدیده اي که در سال  "هم ترازي کهکشانی"در این سال پدیده 

از دیدگاه  2012پدیده توصیف گردید اما مایاها به  "خط استوایی کهکشانی"این پدیده با توجه به 

 کانال تولد نگاه می کنند.

هماهنگ کنند می  2012مایاها براي اینکه بتوانند باز آغاز تقویم خود را با انقالب زمستانی سال 

 ثانیه اندازه گیري کرده باشند! 45بایست توانسته باشند طول سال را با دقت 

حرکت  -1نوع حرکت می باشد  3داراي همچنین براي درك بهتر علم نجوم باید دانست که زمن 

حرکت آهسته بر روي محور  -3حرکت به دور خورشید= سالی یکبار و  -2بار در شبنه روز ؛  1دورانی= 

 سال یکبار. 26000لنگ خود = 
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 2012سال یکبار کامل می شود در سال  26000جالب است بدانید حرکت تقویمی خورشید که هر 

 کامل می شود!!
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هر  -1تولد فرضی خواهد داشت  3خورشید  2012دسابر سال  21تولد سه گانه خورشید در روز  -1

روز خورشید هنگامی که غروب می کند به نظر می رشد که به درون زمین می رود و صبحگاهان در 

هنگام طلوع انگار خورشید از زمین بر می خیزد در اغلب فرهنگ ها از طلوع خورشید به عنوان تولد 

شب انقالب زمستانه هر سال طوالنی ترین شب سال است و از آن روز به بعد  -2خورشید یاد می شود 

روزها شروع به طوالنی تر شدن می کنند این طوالنی تر شدن به جانداران کمک می کند تا وضعیت 

گ به عنوان زندگی آنها در شب هاي سرد زمستانی بهبود پیدا کند از این اتفاق نیز در بسیاري از فرهن

خورشید در مرکز شیار تاریک  2012دسامبر سال  21در  -3تولد دوباره خورشید  نام برده می شود. 

کهکشان راه شیري قرار می گیرد و در روز بهد از آن خارج می شود در فرهنگ مایاها وضعیت منظومه 

 می شود.شمسی در این روز به شکلی است که انگار خورشید از رحم مادري فرضی متولد 

 : 2012عبور کهکشانی سال 
در تمام طول سال وقتی از زمین به خورشید نگاه می کنیم دچار نوعی خطاي چشمی می شویم و به 

نظرمان می آید که خورشید به صورت آرام در طول خط استواي کهکشانی حرکت می کند!، زمان این 

زي کامل زمین و خورشید و خط ساعت است و نقطه میانی این عبور شامل همترا 15عبور حدود 

خورشید ضمن عبور از خط استوایی کهکشانی از مرکز  2012استوایی کهکشانی می شود. در سال 

شیار تاریک کهکشان هم عبور می کند( البته توجه داشته باشید که ما اکنون می دانیم که خورشید 

m ).ثابت است و حرکات زمین موجب بوجود آمدن حرکات فرضی خورشید است
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

www.takbook.com 42 of 176.

www.takbook.com 42 of 176.

http://www.monjimoud.persianblog.ir


جعفرمحمدي علی                                                                                                    2012سال   همه چیز درباره  
 

www.monjimoud.persianblog.ir 

دقیقه صبح زهره طلوع می کند یعنی قبل از طلوع  4.46در ساعت   2012دسامبر سال  21در 

خورشید جیم رید سردبیر نشریه تخصصی مطالعاتی مایا می گوید انتخاب روز انقالب زمستانه سال 

و توسط مایاها بسیار مهم است در این روز زهره زودتر از خورشید طلوع می کند و این یعنی د 2012

 طلوع؛ این نشان دهنده اشراف ستاره شناسی مایان ها می باشد!.

دقیقه عطارد به عنوان دومین جزء و عنصر سازنده درخت مقدس خود نمایی می کند ؛  5.11در ساعت 

دقیقه صبح خورشید به صورتی درخشان طلوع کرده و به عنوان مهمترین جزء درخت  6.29در ساعت 

مسلما در این موقع آسمان روش می شود و زهره و عطارد از نظر ها طالیی به آن خواهد پیوست ،

پنهان می گردد اما آنها سفر خود را ادام خواهند داد، پلوتون که هرگز با چشم غیر مسلح مشاهده 

دقیقه ظاهر خواهد شد و در نهایت مریخ به عنوان آخرین جزء درخت مقدس  7.03نمی نود در ساعت 

دقیقه دقیقا مرکز  10.05ن می پیوندد ؛ و چند ساعت بعد یعنی در ساعت صبح به آ 8.24در ساعت 

که مظهر  2012خورشید بر خط استوایی کهکشانی قرار می گیرد و این یعنی همترازي بزرگ سال 

 عشق و قدرت الهی است !!!
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اندازه گیري زمان هاي فوق با نرم افزارهاي ستاره شناسی و محاسبه گر آنالین سازمان فضایی آمریکا 

 شده است.
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 تصویر درخت مقدس
صلیب "درخت مقدس در بسیاري از فرهنگ ها در سراسر جهان وجود دارد از آن با نام هایی مثل 

 نام برده شده است. "درخت جهان"و  "درخت زندگی "،  "درخت زندگی"،  "مقدس

بار در هر سال نجومی در مرکز خورشید یکبار در هر سال استوایی انقالب زمستانه را ایجاد می کند و یک

باهم همزمان می  2012شیار تاریک همتراز می شود نکته بسیار مهم آن است این دو اتفاق در سال 

سال دیگر هم رخ نمی دهد  26000سال قبل تا کنون رخ نداده و تا  26000شوند !! اتفاقی که از 

بل تصور است که چرا این روز براي (قدمت تمدن انسان در زمین چقدر است؟!)!!! اکنون براحتی قا

 سال قدمت دارد!). 2000مایاها مقدس بوده.(تقویم مایاها فقط 

زهره آشکارا از جلوي قرص کامل خورشید عبور می کند و با استفاده از وسایل  2012ژوئن سال  6در 

این مخصوص براحتی می توان آنرا دید که همچون توپی تیره رنگ از جلوي خورشید رد می شود.

سال و  122،  8،  105،  8،  8 122،  105سال یا  8رخداد در فصال زمانی نامنظمی رخ می دهد مثال 

هماهنگ است و به جرئت این  2012غیره نکته اینجاست که تقویم مایان ها با این رخداد هم در سال 

 می باشد!!. 2012رخداد نجومی هم از رخداد هاي مهم سال 

  شگفت انگیز است!!! دقت محاسباتی مایان ها
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 ستاره شناسی مایا
مایاها به راستی ستاره شناسان قابلی بودند. عالقه آنها برخالف ستاره شناسان غربی بیشتر زمان 

Zenial Passage  بود که این زمانی است که خورشید درست از باالي سر شما عبور می کند و این

 زمان انقالب تابستانی نیز نامیده می شود.

این زمان خورشید از روي عرض جغرافیایی مایا ها عبور می کرد، که این زمانی بود که خورشید در در 

درجه شمالی قرار می گیرد. اکثر شهر هاي مایا زیر این عرض  1/3-23وضعیت انقالب تابستانی یا 

د را درست جغرافیایی قرار داشتند و این بدان معنی بود که مایاها می توانستند در این زمان خورشی

باالي سرشان که در حال عبور از عرض جغرافیایی مربوط به آنها بود را ببینند و این دو بار در سال 

 اتفاق می افتاد.

آنها به راحتی می توانستند این زمانها را ردیابی کنند چون در این زمانها خورشید درست باالي سر 

 قرار می گیرد و شما هیچ سایه اي نخواهید داشت.

Zenail Passege  از آنجا که در نقاط گرمسیري و در عرض جغرافیایی خاصی قابل مشاهده بود

ص  بنابراین اسپانیایی ها از آن هیچ اطالعی نداشتند. مایا ها خدایی داشتند که معرف این موقعیت خا

 خورشید بود و او را خداي غواص می نامیدند.
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چرخه بزرگ مایا در تاریخ   2012 دسامبر سال 21پایان 
پژوهشگران هم اکنون کشف کرده اند که اساطیر مایان ها به شدت به حرکات ستارگان و کهکشان 

راه شیري و صور فلکی وابسته بوده و ریشه آنها را باید در آسمان جستجو کرد و جدول زمانی روز 

 آفرینش درست مطابق با انتهاي دوره طوالنی تقویم مایان ها است.

است که در روز انتهاي تقویم مایان یک پدیده نجومی نادر اتفاق خواهد افتاد؛ پژوهشها نشان داده 

اگر بخواهیم ساده صحبت کنیم در این واقعه نوعی هم ترازي بین صفحات خورشیدي و و صفحه 

کهکشانی کهکشان اتفاق می افتد. در این زمان خورشید در حالت انقالب زمستانی خود از دید یک 

 شان راه شیري که کهکشان ماست و ما روي لبه آن قرار داریم مصادف خواهد شد.ناظر زمینی با کهک

گذشته از این خورشید از یک حفره تاریک در کهکشان راه شیري عبور خواهد کرد که این حفره تاریک 

 بوسیله غبار هاي بین ستاره اي ایجاد شده و باعث می شود که ما نتوانیم ستارگان را ببینیم.

 

 2012دسامبر  21آسمان در 
 یک هم محوري نادر

 خورشید در حالت انقالب زمستانی خویش در شکاف تاریک کهکشان خواهد گرفت
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میالدي، خورشید دقیقاً در شکاف سیاه راه شیري  2012در طلوع آفتاب روز انقالب زمستانی در سال 

نقاط افق دیده  قرار خواهد گرفت و جهت طوري خواهد بود که حلقه کهکشان راه شیري در تمام

خواهد شد مانند اینکه کهکشان روي زمین فرود آمده باشد و آن را در افق لمس می کند و مانند این 

یک اصطالح است براي این حالت که در آن  "دروازه آسمان"است که دروازه آسمان گشوده باشد، البته 

 دارد.راه شیري افق را در بر می گیرد و ربطی به شکاف تاریک راه سیري ن

مرتبط  One Hunahpuدر افسانه هاي مایا خورشید در حالت انقالب زمستانی با یک خدا به نام 

در مورد  Popol Vuhشناخته می شد. کتاب مقدس مایا به نام  "اولین پدر"است که به عنوان 

 سخن رانده است که دوباره متولد می شود و دوره جدیدي را در جهان آغاز One Hunahpuدوقلوي 

 خواهد کرد.

یا جاده اي به جهان  xibalba beمعناهایی دارد مانند جاده تاریک،  "شکاف تاریک"در اساطیر مایا 

مردگان، یک شکاف در شاخه هاي کیهانی ( راه شیري ) ، دهان هیوالي کیهان ( نمایش داده شده به 

 شکل قورباغه، پلنگ یا مار ) یا کانال تولد مادر کیهانی.

ر اساطیر مایا شکاف تاریک کهکشان به عنوان کانالی براي تولد مادر کیهان در نظر رویهم رفته د

را کامل می کند. به این  "اولین پدر"بنامیم که  "اولین مادر"گرفته می شد آن چیزي که می توانیم 

 ترتیب ما می توانیم استعاره هاي مایا را براي آفرینش جستجو و ردیابی کنیم.
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سال  5125طول می کشد و معادل  baktun 13مایا نزدیک است یعنی دوره اي که  و اما پایان تاریخ

 است.

تمامی اینها ثابت می کند که قوم مایا از این واقعه کمیاب نجومی آگاه بوده و آن را پیش بینی کرده 

 است و از آن به عنوان یک زمان انتقال یا آغاز دوره اي جدید در جهان یاد کرده است

است یا به  "اولین پدر"با  "اولین مادر"ن افسانه بخواهیم صحبت کنیم این تاریخ اتحاد اگر با زبا

( خورشید در حالت انقالب زمستانی و فرمانرواي عصر جدید ) "اولین پدر"تفسیري دیگر زمانی است که 

 ( شکاف تاریک کهکشان ) زاییده خواهد شد. "اولین مادر"از 

 ین است:عبارت مناسب براي وقایع باال ا

 به اولین خدا یا اولین فرمانروا ( آغاز کننده عصر جدید ) حیات خواهد بخشید "اولین مادر"

دسامبر  21هدف از این تاپیک، بیشتر تحقیق و تفحص راجع به تمدن مایا است نه اثبات اینکه در روز 

با توجه به  اتفاق خاصی قرار است بیفتد اگرچه بعید هم نیست اتفاق خاصی در پیش باشد 2012

 خطرات بسیاري که نسل بشر را تهدید می کند.

مانند خطر گرم شدن کره زمین و رسیدن گرماي زمین به یک نقطه بدون بازگشت، یا خطر جنگ 

 جهانی سوم و ...
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پیشگویی هایی را  Nostra Damousبه هر حال من قصد ترویج خرافه پرستی را ندارم اما زمانیکه 

انجام می دهد که بعضی از آنها درست از آب در می آید، شاید این هم نشان دهنده وقوع یک اتفاق 

 خاص در تاریخ ذکر شده باشد.

سرخپوست هاي مایا در آمریکاي مرکزي تنها تمدن سرخپوستی این منطقه هستند که پیش از تسلط 

می کاملی بودن. عکس باال مربوط به یک تقویم سنگی قوم استعماري اسپانیا داراي الفبا و تقویم نجو

 مایا است که در موزه ي سرخپوست هاي مجموعه اسمیتسونین در واشنگتن قرار دارد.

روزه و  260تمدن مایا دو تقویم مستقل و جدا از هم داشته. یکی از این تقویم ها، تقویم دینی 

 روزه زراعی است. 365دیگري تقویم 

روزه و یک  20ماه  18روزه تشکیل شده. تقویم زراعی اونها هم از  13ماه  20ایاها از تقویم دینی م

روزه در ابتداي سال زراعی قرار داشته و مربوط به عبادت و اهداي  5روزه تشکیل شده. این ماه  5ماه 

  قربانی به خدایان بوده است.

 جزئیات تمدن باستانی مایا محدوده ي قلمرو مایاها
 " Yucatan "را اشغال کرده بود، جزایر  " Mesoamerica "نی مایاها یک سوم شرقی تمدن باستا

.توپوگرافی منطقه از کوهستان آتشفشانی که مناطق مرتفع جنوب را در برگرفته است شروع شده و 

mبه فالت هاي متخلخلی از جنس سنگ آهک، معروف به سرزمینهاي پست در منطقه ي شمال مرکزي ختم 
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 150جنوبی این سرزمینهاي کم ارتفاع توسط جنگلهاي بارانی با ارتفاع متوسط  میشود.قسمت

 متر) پوشیده شده است. 50فوت(حدود 

همچنین در این منطقه در برخی قسمتها سرزمینهاي بایر و دشتهاي خشک و همچنین مرداب نیز یافت 

گل پوشیده شده اند ولی میشود که مناطق جنگلی را از هم جدا کرده اند. مناطق شمالی نیز از جن

از درختان خاردار تشکیل  "نسبت به مناطق جنوبی کمی کم باران تر اند و درختان این منطقه عمدتا

میشوند. از ماه فوریه تا می فصل خشک به حساب می آمده و دماي هوا باال و نامطلوب بوده است. در 

ز دود غیرقابل تحمل تر از قبل میشود تا این فصل از سال زمینهاي زراعی سوزانده میشود و آسمان پر ا

 زمانی که در اواخر ماه می باران ببارد و آسمان تیره را صاف و تمیز کند.

حیوانات منطقه و شکار  گونه هاي 
گونه هاي بسیاري از حیوانات وحشی در این منطقه زندگی میکنند که برخی گونه ها عبارت اند از.... 

، کیمن (یک نوع سوسمار امریکایی از خانواده ي کروکدیل ها)، گاو کوسه جگوار (پلنگ خالدار امریکایی)

، و گونه هاي بسیاري از مار هاي سمی که مایاها را براي پیدا کردن غذا به زحمت میانداختند. حیواناتی 

که به عنوان غذا صید مشدند عبارت اند از... بوغلمون و آهو، گراز امریکایی، خوك خرطوم دار، 

یکجور حیوان دیگر که  " Peca "بعضی حیوانات جونده ي بزرگتر مانند خرگوش هندي و  خرگوش و

متاسفانه نمیدونم به فارسی اسمش چی میشه. انواع گوناگونی از میمونها و نوعی پرنده به 
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با آب و  "نیز بر روي درختان منطقه یافت می شده. آب و هواي مناطق مرتفع تر کامال " quetzal"نام

 ناطق پست و کم ارتفاع مغایرت دارد و بسیار خشکتر و خنکتر از مناطق کم ارتفاع است.هواي م

 منابع غذا
این دو منطقه (مرتفع و پست) هر دو براي انجام فعالیتهاي تجاري در قلمرو مایاها از اهمیت باالیی بر 

تولید خوردار بودند. مناطق پست براي تولید محصوالتی بود که براي مصارف شخصیشان 

میکردند(زراعی). عمده ي محصول کشاورزي آنان ذرت بود که البته محصوالت دیگري مانند...کدو، 

لوبیا و باقالی، فلفل، مانیوك، کاکائو، پنبه براي بافت پوشاك سبک و سیسال براي بافت لباسهاي 

 سنگین و ساخت طناب را نیز پرورش میدادند.

 مواد اولیه و تجارت
تشفشانی نیز منابع خوبی براي شیشه، ژاد، و دیگر فلزات ارزشمند مانند ... و مناطق بلند و آ

سیماب(شنگرف) و هماتیت بودند که مایاها براي ادامه ي تجارتشان نیاز داشتند. گرچه مناطق کم 

ارتفاع هیچ یک ار منابع ذکر شده را در خود نداشتند ولی نقش اصلی و مهم جادههاي حمل و نقل را بر 

 شتند.عهده دا
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 شرایط آب و هواي منطقه
سانتیمتر)در سال بود. آب جمع شده  406اینچ ( 160میزان بارش باران در مناطق کم ارتفاع بالق بر 

نیز توسط سیستم دقیق کانال کشی، به دریاي کاریب یا خلیج مکزیکو هدایت میشد. دو کانال یا رود 

یت بیشتري برخوردار بودند و نقش حیاتی از اهم " Usumacinta " " Grijalva "خانه به نامهاي 

 مهمی را براي تمدن مایاها ایفا میکردند.

 فرهنگ

بر خالف عقیده ي مشهور، تمدن مایا یک امپراتوري متحد نبود ولی از گروههاي مختلف و بزرگی با 

 فرهنگهاي مشترك تشکیل شده بود.مایاها همانند یونانیان باستان، از نظر هنري و مذهبی یک ملت

بیست استان مختلف  "متحد بودند ولی از نظر ساسی به استانهاي مختلفی تقسیم شده بودند.تقریبا

در یوکاتان وجود داشته ولی اگر بر فرض یک زن به مقام و منسب مدیریت و تصمیم گیري براي 

 دست یابد. " mah kina "جامعه میرسید(در موارد نادر) باز هم به هیچ وجه نمیتوانست به مقام
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 نوشتار

 

سیستم نوشتاري استادانه اي توسط مایا ها براي انتقال علم به نسلهاي بعدي مورد استفاده قرار 

میگرفت. سیستم نوشتاري مایاها از نوشته ها و حکاکی هایی بر روي تخته سنگها و چوب تشکیل 

استفاده میبردند. میشد. آنها همچنین از این نوشته ها در معماري و ساخت بناها و ساختمانهاي خود 

مایاها کتابهایی تاشو از پوست درخت انجیر می ساختند که آنها در مقبره هاي سلطنتی نگه داري می 

شدند و متاسفانه بسیاري از این کتابها تحت تاثیر رطوبت شدید منطقه و همچنین حجوم بیگانگان 

 است از بین رفتند.اسپانیایی که معتقد بودند این آثار شیطانی است و مطعلق به شیطان 

m تا کنون چهار کتاب شناخته شده است
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" The Dresden Codex " ،" The Paris Codex " ،" The Madud Codex "  و" The 

Groleir Codex " 

روحانیون کالسهاي حکم رانی را با اهمیت دنبال میکردند و موفقیتهاي زیادي را کسب کردند و از این 

ها (توضیحات انتهاي پست) ثبت شده، توانستند براي جامعه ي " heiroglyph "رو همانطور که در 

براي آموزش هایی از قبیل آموزش نوشتاري  "خود سودمند واقع شوند. دو گونه از این کالسها انحصارا

ها از ترکیب دو نشان مختلف و متفاوت تشکیل میشود که هر دو نشان " heiroglyph "بوده است.

را بیان میکنند و یک کلمه را میسازند یا اینکه از یک کلمه ي تک سیالبی تشکیل می همدیگر  "کامال

با تصاویري نیز براي درك کردن آسانتر  "شود. اطالعات به تنهایی قابل ترجمه میباشند ولی معموال

 مطلب ترکیب میشده اند.

 توضیحات متن باال :
" heiroglyph "  به زبان یونانی یعنی" Scared Writing "  یا (خط ترسیده) یا یه همچین چیزي

مطمئن نیستم ولی خود کلمه به نوعی نوشتار میگن که خط نوشتاري اش از تصویر تشکیل شده و 

بیشتر براي تزئین مقبره ها و مکانهاي مقدس استفاده میشده .. که البته مایا ها از این نوع نوشتار به 

 زیبایی و تزئین مقبره ها شون یا چیز هاي دیگه.صورت کامل استفاده میکردن و نه فقط براي 

 البته بر اساس مکاشفات یوحنا بعد از دوره هزار ساله آرامش که به
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 آن قیامت اول میگویند مسیح ظهورمیکند و شهر مقدس اورشلیم تازه از

 آسمان به زمین میآید تا مردم به خوبی و خوشی براي همیشه در آن زندگی

 کنند (بهشت)

ار آهسته خورشید در قرار گرفتن در قسمت تاریک راه شیري، پدیده اي است که به آن تقدم رویه بسی

اعتدالین می گویند. در این پروسه، انحراف محور زمین نیز دخیل می باشد و باعث می شود که دید ما 

 از فضاي ستارگان تغییر کند و موقعیت آنها را متفاوت ببینیم.

نظر شاهدان روي زمین مسیر خورشید نسبت به زمینه ستارگان این امر موجب می شود که از 

سال چرخه انحراف محور زمین  26000دوردست (مثالً راه شیري ) انحراف و حرکت داشته باشد. هر 

سال قبل که مایا تقویم طوالنی مدت خود را داشت و داراي کتاب مقدس  2100کامل می شود. تقریباً 

درجه انحراف نسبت به قسمت  30د در حالت انقالب زمستانی با حدود مربوط به خود نیز بود، خورشی

 تاریک کهکشان راه شیري توسط قوم مایان مشاهده شد.

 نقاشی از یک تصویر از سایت باستان شناسی مایا

 سال قبل از میالد مسیح 50

m آنچه که کانال مادر کیهانی در نظر گرفته می شد
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 شید قرار دارددرجه باالي محل طلوع خور 30حدوداً 

(در تصویر) نام  Xibalba beسال آینده خورشید در حال طلوع در موقعیتی سمت راست آنچه  5در 

 دارد ( شکاف خالی ) قرار خواهد گرفت

وقتی آنها این حرکت تقدیمی را مشاهده کردند، فهمیدند که این انحراف درجه، سال به سال 

ل طلوع در حالت انقالب زمستانی، نزدیکتر و نزدیکتر کمترشده و محل حفره تاریک یه خورشید در حا

می شود. خورشید انقالب زمستانی، اولین خورشید، اولین ارباب یا اولین پدر نامیده می شد زیرا آن را 

تولد دوباره خورشید می دانستند چون از آن زمان به بعد روزها بلند تر می شدند و نور و گرماي 

 شد.خورشید، بیشتر و بیشتر می 

آنها این انحراف را اندازه گرفتند و اساطیر خود را با توجه به همترازي که در آینده رخ می داد بنیان 

نهادند. آثار تاریخی در سایت باستانی مایا و پیکره ها و حجاري هاي کشف شده، به روشنی نشان می 

م بلند مدت مایا در نظر دهند که انطباق ذکر شده که در پنج سال آینده رخ خواهد داد پایان تقوی

 گرفته شده است.

بر پایه این حقایق می توان گفت که قوم مایا از این پدیده بسیار دقیق آسمانی آگاه بوده، یعنی 

 پدیده تقدم اعتدالین.
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دانش کسب شده راجع به این پدیده نجومی و اینکه این پدیده در پایان تقویم مایا رخ داده و به اوج 

 ده جهان بینی خاص قوم مایا است که هنوز ابعادي از آن ناشناخته مانده است.می رسد، نشان دهن

 ستاره شناسی مایا می تواند به ما در درك هزاره اي که در پیش داریم کمک کند.

 به راستی در جهان امروز ما چه می گذرد؟ آیا واقعاً این پدیده تاثیر گذار است؟

یادآوري کند که جهان و کل حیات از مادر هستی به وجود آمده  افسانه مایا می تواند این امر را به ما

 است.

آفرینش یا انتقال مورد نظر مایان ها در حال رخ دادن است. آیا این پدیده انطباق نجومی روي 

 سرنوشت بشر تاثیر خواهد گذاشت؟؟

قوع محسوب می آن واقعه اي که براي قوم مایا، آینده اي دور محسوب می شد اکنون براي ما قریب الو

 شود.

  اتحاد اولین پدر با اولین مادر، عصر جدید را آغاز خواهد کرد!!!!؟؟

==============================================

=======  
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 پیشگوئیهاي نوسترآداموس 
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 مقدمه
تهیه کننده معروف استرالیایی در طی برنامه اي ماهواره اي تحت  Paul Turnerهنگامی که پل ترنر 

عنوان: نوستر آداموس: مردي که فردا را پیش بینی می کند . خطر روزافزون ایران وانقالب اسالمی 

ایران براي غرب و تمدن غربی مطرح کرد و در طی این برنامه تمام آنچه را که نوسترآداموس در بیش 

هیچ  ;پیشگوئی کرده بود منتسب به ایران کرد» م 1989آگوست «آن تاریخ  سال پیش از 390از 

، نه تنها به هیچ 1989چرا که موقعیت ایران در سال  ;سیاستمداري حرف وي را چندان جدي نگرفت

بلکه به واسطه جنگ تحمیلی و عواقب ناشی از آن و تحریمهاي شدید اقتصادي  ;وجه مناسب نبود

بود . لیکن پس از به واقعیت پیوستن واقعه یازدهم سپتامبر در آمریکا که بسیار شکننده و حساس 

همگان  New Cityاتفاقا در فیلم به صراحت به آن اشاره می شود (وقوع دو انفجار مهیب و عظیم در (

به نحوي که رئیس جمهور نه چندان باهوش آمریکا، پس از وقوع این  ;شگفت زده و نگران شدند

در جهان معرفی کرد و از » محورهاي شرارت «از نوسترآداموس، ایران را هم یکی از حادثه به تبعیت 

  این طریق بر وحشت و ترس عمیق هیات حاکمه آمریکا از ایران (پرشیا) صحه گذاشت .

شب هنگام در حالی که تنها در اتاق مطالعه ام نشستم.وسیله پیش بینی من بر روي سه پایه برنجی 

کند  آید و چیزهایی را براي من روشن می اي کمسو از اعماق تاریکی بیرون می لهقرار گرفته است. شع

 که نباید به غفلت گرفته شوند و پوچ فرض شوند. 
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اید.(میشل دو نوستر اداموس) یکی از پیشگویان معروف به  حتما شما هم نام نوستر آداموس را شنیده

سالگی فلسفه و  14در جنوب فرانسه به دنیا آمد. میشل در  1503نوستر اداموس بود. وي در سال 

راي ب 1522دستور زبان و علوم طبیعی را تحت نظر کلیسا شروع به خواندن نمود. میشل در سال 

مدرك پزشکی خود را دریافت  1525پلی یلر فرستاده شد و در سال   مطالعه طب به دانشگاه مونت

شایع بود و نوستر  le charbonکرد. در قرن شانزدهم در جنوب فرانسه بیماري مزمنی به نام 

در سال اداموس مدتها بیمارانی را که به این بیماري مبتال بودند در روستاها معالجه می کرد. اما 

این بیماري همسر و فرزند وي را نیز مبتال کرد و وي نتوانست براي نجات آنها اقدامی کند و هر  1537

دو فوت کردند. در همین زمان مسئله براي وي پیش آمد که به کلیسا احضار شد. از قرار معلوم وي به 

در حال ساختن مجسمه مجسمه سازي که در حال ساخت مجسمه قدیسی بود به شوخی گفته بود: ((تو 

 شیاطین هستی))

در تاریکی گریخت و به شرق ایتالیا رفت. وي  Agenنوستر اداموس به خاطر اینکه مجازات نشود از 

سکنی گزید. پس از مدتی با زنی از اهالی شهر ازدواج  salonپس از جابجاي هایی فراوان در شهر 

ده است او با تمرکز بر روي شعله شمع به کرد و صاحب فرزند شد. همان طور که در باال نوشته ش

دید. یکی از دالیل مهم این  رفت و تصاویر آینده را در ظرف برنجی می  اي بسیار عمیقی فرو می خلسه

مبهم گویی، ترس نوستراداموس از کلیسا و نیز بیم از ایجاد وحشت در مردم عادي بوده است. از این 

mه کار برده است. توضیح او چنین است :(اگر به آنچه در آینده رو مثال به جاي پاریس واژه ریپاس را ب
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روي خواهد داد به صراحت اشاره کنم، اهل مملکت و فرقه ها و کلیسا آن را مغایر با آنچه باور دارند 

خواهند یافت و محکوم خواهند کرد). او در نامه اي به هانري دوم پادشاه وقت فرانسه که مرگ او را 

گویی کرده بود نوشت شاید عده اي بپندارند که فهم رباعیات من آسان است، اما  هم به درستی پیش

همراه با مقدمه اي که  1555چنین نیست فهم جوهر این مطالب دشوار است. سرانجام وي در سال 

جلد کتاب از پیش  10در اول این مقاله آمده است، کتابهایش را به پسرش (سزار) هدیه کرد.

 ( صده ها ) نوشته شده. Centuryفصل به نام  1000موع گوییهایش که در مج

عکس العمل انجام شده نسبت به کتابهاي (صده ها) نوستر آداموس بسیار شدید بود. افراد روشنفکر 

جامعه او را یک نابغه و مزرعه داران او را ابزار شیطان نامیدند و اشعار او را سخنانی برآمده از جهنم 

هاي التین، یونانی، ایتالیایی  نوستر آداموس ترکیبی از کلمات رمز گونه به زبانتلقی می کردند. اشعار 

و پروونشال فرانسوي بود. این مرد عجیب فرانسوي نوشته هایش را به صورت رباعی هاي معما گونه 

تنظیم می کرد و هنوز درك بسیاري از آن نوشته ها دشوار است. از آنجا که نوستراداموس فرانسوي 

سیاري از پیشگویی هاي او در باره این کشور بود و یکی از این پیشگویی ها ظاهراً مربوط به بود، ب

لشکرکشی ناپلئون به روسیه میشود که در ضمن شهر مسکو به آتش کشیده شد. او میگوید : 

انبوهی از مردان نزدیک میشوند ... نابودگر شهر کهن (مسکو) را ویران میکند. درباره جنگ واترلو، 

نگی که در آن ناپلئون شکست نهایی خود را خورد، به شعري از نوستراداموس مراجعه میشود که در ج

m آن به خرد شدن عقاب (ناپلئون) به دست پلنگ (انگلیس) و خوك (پروس) اشاره شده است.
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خواننده پر و پا قرص کتابهاي او بود. وي با   Catnarine de,mediciملکه کاترین دومدیسی  

که نوستر آداموس فوت کرد، به  1566لکه توانست به کارهاي خود ادامه دهد. در سال حمایت م

همسرش وصیت کرد که جسد وي را به صورت ایستاده درون دیوار کلیسایی متعلق به کوردلیرها قرار 

بزرگان شهر تصمیم گرفتند تا تابوت تماشایی وي را به یکی دیگر از دیوارهاي 1700دهند. در سال 

که بیشتر در معرض دید بود منتقل کنند و در همین بین نگاهی هم به درون تابوت او  کلیسا

بیندازند. در تابوت هیچ مدرکی دیده نشد جز مدالی که بر روي سینه نوستر آداموس وجود داشت و بر 

 حک شده بود. 1700روي آن عدد 

مارسی در حالی که مست کرده در خالل انقالب فرانسه گروهی از نگهبانهاي ملی شهر  1791در سال 

بودند، به دنبال پول و اشیاء قیمتی وارد کلیسا شدند و در مدت زمان کمی سنگهاي هشت فوتی روي 

تابوت نوستر آداموس را درآوردند. شهردار شهر به خاطر آشوب و هیاهو با خبر شد و بالفالصه به 

ان با جمجمه نوستر آداموس شراب می محل رفت و به صحنه اي روبه رو شد که در آن یکی از نگهبان

نوشد، زیرا مردم روستایی او را تشویق کردند که با این کار قدرت پیشگویی نوستر آداموس به او 

منتقل خواهد شد. شهردار آنان را متقاعد کرد که استخوانها را پس بدهند و دوباره وارد تابوت کرد. 

ارسی مورد کمین سربازان سلطنت طلبان قرار فردا صبح این گروه نگهبانان هنگام برگشت به م

گرفتند و سربازي که با جمجمه نوستر آداموس شراب نوشیده بود مورد اصابت گلوله شخص 
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گونه که خود نوستر آداموس پیشگویی  ناشناسی که در کمین نشسته بود، قرار گرفت. درست همان 

 کرده بود:

شیطان به سراغش خواهد آمد، مصیبتی که هیچکس بندد،  کند و فورا نمی مردي که قبر را باز می

 C9 Q7نمیتواند آن را اثبات کند. 

 چند پیشگویی از نوستر آداموس (خالصه شده)

قبل از وقوع حادثه هیچکس در فرانسه جرات نداشت سخنی از پیشگوئی نوستر آداموس به میان آورد. 

 او نحوه مردن شاه هنري را پیشگویی کرده بود:

ق خواهد آمد بر شیر پیر، در نخستین یورش در صحنه نبرد، او چشمهاي خصم خود راکه ئشیر جوان فا

 در محفظه اي طالیی قرار دارد، سوراخ خواهد کرد، با دو زخم و یک زخم و بعد مرگی سخت.

این پیشگوئی بوقوع پیوست. هنري که یکی از نشانه هاي خانوادگیش شیر بود  1559سال بعد در 4

بنام مونتگمري (فرمانده گارد اسکاتلندیش) دوستی نزدیکی داشت. این افسر روزي بی  با افسري جوان

مقدمه به او حمله کرد و کالهخود طالیی او را با نیزه سوراخ کرد و از ناحیه سر و گردن به سختی 

روز عذاب درگذشت. این چنین بود که از آن پس مردم پیشگوئیهاي  10مجروح شد، شاه هنري بعد از 

 ستر آداموس را باور کردند.نو
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نوستر آداموس ظهور ناپلئون را نیز پیشگوئی کرده بود و از او به عنوان نخستین ضد مسیح نام برد، 

 درباره رسیدن ناپلئون به قدرت و سالهاي امپراتوریش می نویسد:

ناپلئون هم قدرت امپراتوري نزدیک ایتالیا زاده خواهد شد که امپراتوري را قدر بسیار خواهد نهاد. 

سیاسی فرانسه را باال برد و هم قدرت نظامی آن را. نوستر درباره سرانجام ناپلئون چنین پیشگوئی 

کرده است: امپراتور بزرگ تبعید خواهد شد به مکانی کوچک و دوباره سر بر خواهد داشت و در مکانی 

روز از  100عید شد اما بعد از کوچک سرنوشتش به آخر خواهد رسید. ناپلئون به جزیره کوچک آلب تب

 آنجا گریخت و دوباره قدرتش را احیا کرد و سرانجام در جزیره سنت هلن درگذشت.

پیشگوئیهاي نوستر آداموس در مورد وقایع جدید به اندازه وقایع قدیم قابل توجه است. در این مورد 

 هم نام و هم تاریخ ماجرا ذکر شده است:

 یم خواهد شد، آن هنگام که ماه چرخش خود را به پایان رساند.پاستور،جوان رب النوعی، تکر

انستیتو پاستور را تاسیس کرد، کشفیات بزرگی در علم پزشکی به ظهور  1889وقتی پاستور در 

سال یکبار اتفاق می افتد. یکی از این چرخشها در همان سال  19رسید. چرخش ماه به دور زمین هر 

 کامل شد. 1889

ندین پیشگوئی خارق العاده و دقیق درباره پیشوا آدولف هیتلر کرده است. در یکی از نوستر آداموس چ

m آنها خالصه اي از زندگی او ارائه می کند و از مرگ نامعلوم او سخن می گوید:
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در کوهستانهاي ایتریس (اتریش) نزدیک رایناز (لینتز) از پدر و مادري معمولی زاده خواهد شد مردي که 

 لهستان و مجارستان خواهد بود. پایان کار او هرگز دانسته نخواهد شد.مدعی دفاع از 

سخن دیگري از نخستین سالهاي جنگ وقتی که ارتش آلمان در طول جبهه بسوي فرانسه به حرکت 

درآمد حکایت دارد. اگرچه بیشتر کشورهاي اروپا بر ضد هیتلر و یا به گفته نوستر: ]هیستر[ متحد شده 

ی فاتح بی چون و چراي نبردها بود: جنگ آور، از رودها و زمینها خواهد گذشت، بودند اما او مدت

جنگجویان عظیمی بر علیه این جنگ آور ]هیستر[ خواهند جنگید. نوستر همچنین از سالحهایی سخن 

گفته که صداي آنها در آسمانها شنیده خواهد شد و ماشینهاي پرنده اي که از آنها آتش خارج خواهد 

ر تصویري زنده از خلبانان با ماسک اکسیژن، کاله و لوله هاي اتصال ارائه می دهد. او از شد. نوست

 نیمه انسان نیمه خوکهایی که در صحنه نبرد در آسمانند سخن می گوید.

 بمبهاي اتمی که بر روي هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد هم در پیشگوئیهاي نوستر آمده است:

 چنان تازیانه عذابی فرو خواهد آمد که تا کنون دیده نشده است. بر دو شهر نزدیک بندرگاه

 سپتامبر نیز پیش بینی شده بود: 11حتی واقعه 

آسمان در چهل و پنج درجه می سوزد. آتش به شهر جدید و بزرگ نزدیک می شود به طور ناگهانی 

 C6 Q97آتش بزرگ و پراکنده شعله ور می شود. 
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 و پنج درجه در آمریکا قرار دارد.نیویورك بین مدار چهل و چهل 

 درباره آینده :
نوستر به سومین جنگ جهانی در پایان قرن بیستم اشاره داشت که در نیمکره شمالی و بعد از اتحاد 

 دو ابرقدرت بر بوقوع می پیوندد:

وقتی قدرتهاي نیمکره شمالی با هم متحد شوند، ترس و هراسی هولناك بر می خیزد روزي دو رهبر 

بزرگ با یکدیگر دوست خواهند شد و سرزمین جدید به اوج اقتدارخواهد رسید آنگاه مردي دوباره 

 ظهور خواهد کرد.

عالوه بر اشاره به ویرانی شهر نیویورك، نوستراداموس پیش بینی می کند که کل ایاالت متحده 

خواهد کرد و در پایان آن آمریکا در جنگ جهانی سوم درگیر خواهد شد. در این جنگ که چین آن را آغاز 

آسمان مملو از اسلحه و موشک خواهد بود و خسارات بزرگ وارد خواهد شد؛ طوري که نیمکره شمالی 

 به کلی نابود خواهد شد.

در این مقاله سعی نگارنده بر آن نیست که بر پیشگوئیهاي نوسترآداموس صحه بگذارد یا از آن دفاع 

بلکه حداکثر کوشش نگارنده بر  ;زعبالتی هذیان گونه جلوه دهدکند و یا به هر طریق ممکن آن را خ

آن است که دیدگاه غرب و تمدن غربی نسبت به پیشگوئیهاي شگفت آور نوسترآداموس را مورد 

مورد  ;بررسی و مداقه قرار داده و این پیشگوئیها را که اغلب درباره ایران یا کشورهاي اسالمی بوده m
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یستی در نظر گرفت که بدون شناخت این پیشگوي کبیر نمی توان بررسی قرار دهد . البته با

چرا که اغلب سیاستمداران و متفکران  ;حساسیتهاي انسان غربی نسبت به انسان شرقی را شناخت

) معتقدند و Occultغربی عمیقا به ستاره شناسی، طالع بینی و آینده نگري همراه با ادبیات رمزي (

 Theclashofیعنی ساموئل هانتینگتون نیز تئوري برخورد تمدنها  ;اردحتی نظریه پرداز معروف هارو

civilizations  را از نوسترآداموس به عاریت گرفته است . پیشگویی نوسترآداموس درباره واقعه

یازدهم سپتامبر و تاثیر شگرفی که بر نگرش و فرهنگ آمریکایی گذاشت می تواند منجر به تحولی 

غرب درباره انقالب اسالمی ایران شود، همانکه نباید به سادگی از کنار آن اساسی نسبت به دیدگاه 

 گذشت .

آسمان، در چهل و پنج درجه (مختصات جغرافیایی نیویورك؟ !) خواهد سوخت، آتش به شهر جدید «. . . 

)New City) . 1) ، نزدیک می شود( 

به ندرت نام کشوري را به  جالب ترین نکته در مورد پیشگوئیهاي نوسترآداموس آن است که وي

) به صراحت عنوان می کند که ایران، Parsiaصراحت و آشکارا ذکر می کند، حال آنکه در مورد ایران (

جهان را تسخیر خواهد کرد . ایران از طریق آناتولی، فرانسه و ایتالیا را فتح خواهد کرد و باالخره ایران 

ابراین، در گام نخست بایستی نوسترآداموس را بیشتر ) بن2باعث وقوع جنگ جهانی سوم خواهد شد . (

 و بهتر بشناسیم و راز و رمز تاثیرگذاري وي بر تمدن غربی را از این طریق دریابیم .
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در روز  ;) شناخته شده استNostr Adamusیعنی نوسترآداموس ( ;که بیشتر با نام التین خود

 نسه متولد شد .م . در ناحیه سن رمی فرا 1503چهاردهم دسامبر سال 

خانواده وي از شجره پزشکی یهودي و ایتالیایی االصل بود . پدر بزرگ وي در شکل گیري و تربیت 

نوسترآداموس نقش اساسی داشته و آموزه هاي اشراقی مکتب کابالیست ها را مستقیما به وي تعلیم 

یعنی مون  ;گار فرانسهسالگی از دانشگاه بسیار معتبر آن روز 22داده است . نوسترآداموس در سن 

پلیه در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد و براي نجات بیماران از بیماري مرگ سیاه یا طاعون، بالفاصله 

مشغول به کار شد . شاوینی، پیرو و مفسر معروف نوسترآداموس می نویسد که وي سه سال تمام بر 

م 1555خبر می آورد کارکرد و در سال  روي نخستین اشعار وحی آمیز خود که از آینده و رویدادهاي آن

به پسرش سزار هدیه کرد .  -که در بر گیرنده بیش از سیصد پیشگویی شعرگونه بود  -. دفتري را 

 10یعنی  ;قطعه 1000سپس در سالهاي بعد مجموعه کاملی از شعرواره هاي نوسترآداموس در 

شد . نوسترآداموس بر خالف شایعات قطعه بود، را منتشر  100سانتوري که هر سانتوري مشتمل بر 

واهی و عبثی که پیرامون شیطان پرستی و خداستیزي به وي نسبت داده اند، فردي عمیقا مؤمن و 

 پاي بند به مذهب کاتولیک به بود و در نامه اي به پسرش صریحا متذکر می شود که:

تو فقط در نور طبیعی و در این  و از زمانی که اراده ذات خداوند متعال بر این قرار گرفته که«. . . 

نقطه زمین به دنیا بیایی . . . از آنجایی که برایم ممکن نیست نوشته اي را به صورت رسمی و کامل 
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چون که همه چیز  ;چون بر اثر بی عدالتی و گذشت زمان نابود خواهد شد . . .  ;برایت به ارث بگذارم

 قرار دارد .تحت اختیار و سلطه قادر متعال و خداوند یکتا 

در واقع او با این عبارات، صریحا اشاره به عدم اصالت ادبیات رمزي علم اخترشناسی و طالع بینی نموده 

 است و همه اراده ها را موکول به خواست و اراده خداوند متعال می نماید .

 »جهانی شدن انقالب اسالمی ایران «بررسی پیشگوئیهاي نوسترآداموس درباره 

ب، مریخ، خورشید، ناهید، شیر، حکومت کلیسا را از طریق دریا از پاي در خواهد آورد، از شاهزاده عر«

جانب ایران (پرشیا) بیش از یک میلیون پرهیزگار به بیزانس و مصر، به سوي شمال هجوم خواهند آورد 

) «.3( 

شریعت از کشور عربی خوشبخت (در منطقه غنی و ثروتمند اعراب) شخصی قدرتمند و مسلط بر «

ص) زاده خواهد شد، اسپانیا را به دردسر انداخته و بر گرانادا (غرناطه) مستولی می  [حضرت] محمد (

 )4» (شود . از طریق دریا بر مردم نیکوزیا ظفر خواهد یافت . 

مرد مشرقی از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، براي دیدار فرانسه از کوه آپونین خواهد «

ان، از برف ها، دریاها و کوهها گذر خواهد کرد و همگان را با عصایش مضروب گذشت، از فراز آسم

 )5.» (خواهد کرد . . 
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ادبیات رمزآلود، واژه اي است که به بهترین نحو می تواند عمق معانی شعرواره هاي نوسترآداموس را 

گی بوحک و ژان یعنی اریکاچیتهام،  ;چرا که طبق نظر اغلب مفسران معروف نوسترآداموس ;بیان کند

شارل دو فن برون، حداقل وقایع ذیل را می توان بدون هیچ شک و تردیدي از میان شعرواره هاي رمز 

 آلود نوسترآداموس بر شمرد:

م . اعدام چارلز اول، روي کارآمدن حکومت مذهبی کرامول در 1666آتش سوزي بزرگ لندن در سال 

، رویارویی استالین و تروتسکی پس از مرگ لنین، انگلستان، وقوع انقالب فرانسه، انقالب روسیه

اضمحالل رژیم شوروي، اعدام لویی شانزدهم و ماري آنتوانت، به قدرت رسیدن ناپلئون و انتخاب لقب 

امپراتور توسط وي، به قدرت رسیدن هیتلر و رژیم نازي، به قدرت رسیدن موسولینی در ایتالیا و ژنرال 

، سقوط شاه ایران و وقوع انقالب اسالمی در ایران، رهبري امام خمینی فرانکو در اسپانیا، ترور کندي

،  -او دقیقا عنوان می کند که رهبر ایران از فرانسه باعث سقوط شاه ایران می شود  -(ره) از فرانسه 

وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و آتشی که در برجهاي دوقلوي شهر جدید (نیویورك) ایجاد می شود و 

سال را دربر می گیرد  450میالدي به بعد که حدودا  1555حوادث تاریخی دیگر از سالهاي بسیاري از 

. 

 دو محاصره،

 در گرمایی سوزان، انجام می گیرد .

m
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

www.takbook.com 71 of 176.

www.takbook.com 71 of 176.

http://www.monjimoud.persianblog.ir


جعفرمحمدي علی                                                                                                    2012سال   همه چیز درباره  
 

www.monjimoud.persianblog.ir 

 آن مرد،

 از فشار تشنگی،

 به خاطر دو فنجان مملو از آب،

 کشته می شود .

 دژ نظامی، مملو می شود،

 و یک آرمانگراي کهنسال [امام خمینی (ره)]

 نشانه هاي نیرا (سرزمین ایران) را

 به اهالی ژنو [سازمان ملل متحد]

 )6.» (نشان خواهد داد 

 رهبر پاریس،

 اسپانیاي بزرگ را اشغال می کند،

 کشتیهاي جنگی

m
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

www.takbook.com 72 of 176.

www.takbook.com 72 of 176.

http://www.monjimoud.persianblog.ir


جعفرمحمدي علی                                                                                                    2012سال   همه چیز درباره  
 

www.monjimoud.persianblog.ir 

در برابر مسلمانان [محمدي ها] که از پارتیا [ناحیه اي در ایران] و مدیا [ناحیه اي در ایران] برخاسته 

آن مرد، سیکالد [اروپا] را تاراج می کند، و آنگاه انتظاري بزرگ در بندر یونان حکمفرما اند، می ایستند . 

 می شود .

در مجموع نوسترآداموس به این موضوع به صراحت اشاره می کند که ایران (پارت، نیرا، پرشیا، مدیا) 

سعودي و لیبی با کمک مسلمانان سراسر جهان، از جمله کشورهاي عربی و مخصوصا سوریه، عربستان 

حکومت مقتدري را تشکیل می دهند و پس از جنگی مذهبی که هسته آن از لبنان شروع می شود و 

عمدتا بر علیه اسرائیل است، جهان را به تسخیر خود درمی آورند و سپس جنگی جهانی و عظیم رخ 

 )7خواهد داد و جهان نابود خواهد شد . (

 در هنگامه دمیدن خورشید،

 ;ده خواهد شدآتش بزرگ، دی

 صدا و روشنایی،

 در امتداد شمال، ادامه خواهد یافت .

 در میانه کره خاك،

m ;مرگ و آواي مرگ، شنیده خواهد شد
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 مرگ از درون سالحها،

 آتش و خشکسالی

 آنان را به انتظار خواهند نشاند .

 )8در خاتمه، این سرزمین به واسطه جنگ جهانی سوم نابود و نامسکون خواهد شد . (

 سرزمین مسکونی،

 ;از سکنه خالی خواهد شد

 براي به دست آوردن سرزمینها،

 ;جدال و اختالف شدیدي درمی گیرد

 ;قلمروها به مردانی سپرده خواهد شد

 که از غرور و سربلندي تهی خواهند بود .

 سپس، براي برادران بزرگ،

 نفاق و مرگ
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 پیش خواهد آمد .

ابتدا از طریق حمله به ترکیه (و مقدونیه) به تصرف خود  و از چنین برمی آید که ایران، جهان را

 درخواهد آورد:

شب در آسمان، مشعلی رو به خاموشی، دیده خواهد شد . در مرکز رن، جنگ و خشکسالی به بار می 

آید، کمک خیلی دیر می رسد . پرشیا (ایران) حمله آورده و ماگدونیا و در جاي دیگر می گوید: 

 )9اصره درمی آورد . ((مقدونیه) را به مح

 تو اي فرانسه!

 اگر،

 ;از آبهاي لیگوریا گذر کنی

 خود را،

 در میانه دریا و جزایر،

 ;در محاصره خواهی یافت

 و پیروان محمد،
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 در برابر تو خواهند ایستاد .

 و همچنین

 تو، اي دریاي آدریاتیک!

 استخوان خران و اسبان را

 )10خواهی جوید . (

 و باز می گوید:

 مرد،آن 

 با سالحها و آتش درخشان،

 در نزدیکی دریاي سیاه،

 از پرشیا براي تسخیر ترابوزان

 خواهد آمد .

 ;فاروس و میتیلن به لرزه در خواهد آمد
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 خورشید،

 ;دریاي آدریاتیک را که مملو از اجساد اعراب است

 )11روشن خواهد کرد . (

هان به واسطه جنگ جهانی سوم را و سپس نوسترآداموس، عواقب جنگ اتمی و نابودي تدریجی ج

 شرح می دهد:

کسوفی در پیش خواهد بود که از زمان آفرینش گیتی تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح و از آن «

 )12.» (زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتی به خود ندیده است . . 

 ت به ذهن انسان تداعی می شود:که در این مورد آیات مربوط به قیامت در سوره قیام

 فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول االنسان یومئذ این المفر .

هنگامی که بینایی خیره می گردد، و ماه فرو می رود، و خورشید و ماه گرد هم آیند، آن روز انسان می 

 گوید: به کجا فرار کنم؟

ي پیش خواهد تاخت . از سوي اهالی بیزانس به او خیانت خواهد مرد واالمقامی از تبار عرب به زود«

شد . از شهر قدیمی رودس به پیشواز او خواهند آمد، از جانب هانگري [مجارستان] متحمل آزار بسیار 

m )13.» (خواهد شد 
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در حوالی دریاي آدریاتیک بر اثر توفانی عظیم، کشتی غرق می شود و زمین به لرزه درآید و به سوي «

در مصر جنبش پیروان محمد افزایش می یابد و پیکی  ;آسمان پرتاب می شود و دوباره فرو می افتد

 .»به (آن سوي مرزها) فرستاده می شود تا خبر را اعالن کند 

شهرها آلوده و کثیف گشته، باعث اعتراض و شرمساري زیادي خواهد شد، و تاریکی و جهل فقط «. . . 

 .»ود و با تغییراتی حکومت جهل و ظلمت پایان خواهد یافت . . با درخشش نور از بین می ر

رهبري اصلی مشرق زمین با شورشهاي زیادي روبرو خواهد شد، که اکثرا از طرف شمالی ها و غربی 

هاي مغلوب شده است، که عده اي کشته و برخی مورد آزار قرار گرفته اند و بقیه در حال گریزند و 

 )14تعددي هستند، زندانی شده اند . (فرزندانشان که از زنان م

م . پ . ادوارد در کتاب خود در باب پیشگوئیهاي نوسترآداموس نقل می کند که سانتوري هشتم، 

 مربوط به وقوع جنگ جهانی سوم است: 6قطعه 

آتش به حدي است که دریاها به جوش می آید و  ;جنگ و خونریزي براي مرتبه سوم حتمی است«. . . 

 )15.» (ا فقط دو دولت و از جهان فقط نیمی باقی می ماند . . از دولت ه

شاهزاده لیبیایی [که نماینده حکومت ایران است] در غرب به قدرت خواهد رسید، یک فرانسوي از 

اعراب به شدت مکدر خواهد شد، دانشمند ادیب [ادبا] خود را با اوضاع وفق خواهند داد، زبان عرب بر 

m )16. . .» (فرانسه پیشی می گیرد 
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 در نزدیکی سوربن جهت حمله به مجارستان

 قهرمانی از اهالی برودها [سیاه پوستان] به آنان هشدار خواهد داد .

 رهبر بیزانس، سالون از اسالوینا،

ص)] در خواهد آورد .  آنان را به شریعت محمد [(

 همچنین نوسترآداموس در چنین می سراید که:

 ;اهد آمدامپراتوري مقدس به آلمان خو«

 پیروان اسماعیل جایگاه بی مانع خواهند یافت .

ص «آدمهاي نادان همچنان خواستار کارمانی [شریعت کهنه] هستند . تمامی حمایت کنندگان [محمد 

 )17.» (سراسر گیتی را خواهند پوشاند »] 

وسیله  نسبت به فتح جهان به 5بنابراین، نوسترآداموس در اغلب سانتوري ها از جمله سانتوري 

شریعت حضرت محمد (ص) به غرب و تمدن غربی هشدار می دهد و به جهانیان اعالم می کند که 

روزي مسلمانان به رهبري ایران و تمدن ایرانی بر جهان مسلط خواهند شد که این بی شک در پیوند 

 با گسترش و جهانی شدن انقالب اسالمی ایران است .

m
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

www.takbook.com 79 of 176.

www.takbook.com 79 of 176.

http://www.monjimoud.persianblog.ir


جعفرمحمدي علی                                                                                                    2012سال   همه چیز درباره  
 

www.monjimoud.persianblog.ir 

 پی نوشتها:

 ) .31/10و  29/2،  75/10،  25/5. سانتوري هاي ( 1

 ) .25/5. (قطعه  2

 ) .55/5. (قطعه  3

 ) .29/2. (قطعه  4

 ) .59/قطعه 4. (سانتوري  5

6 ) .63/3( 

 )91/قطعه 2. (سانتوري  7

 )95/قطعه 2. (سانتوري  8

 96/قطعه 2. سانتوري  9

 )23/قطعه 3. (سانتوري  10

11 ) .27/5( 
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 47/قطعه 5. سانتوري  12

 86/قطعه 2سانتوري .  13

 274. نوسترآداموس، نامه به فرزند، ص  14

 27/قطعه 3. سانتوري  15

 62/قطعه 10. سانتوري  16

 31، قطعه 10. سانتوري  17

 

 

  حضور سیارك نیبیرو در منظومه شمسی

  !!!بسیار مهم نشانه اي 

UB 313    سیاره ایکس =Xena  اریس =Eris   نیبیرو =Nibiru 
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      NASAمختصات علمی در سایت رسمی سازمان فضایی آمریکا 

Orbital Elements at Epoch 2455400.5 (2010-Jul-23.0) TDB 

Reference: JPL 30 (heliocentric ecliptic J2000) 

Element Value Uncertainty (1-sigma) Units 

e .433631177 2 9325 5.5196e-05  

a 68.04967066506507 0.0048207 AU 

q 38.54121182397415 0.006472 AU 

i 43.86685887434835 0.00052077 deg 

node 36.03941519989021 0.00028781 deg 

peri 151.2092495227025 0.0063748 deg 

M 200.3840105106433 0.01413 deg 

tp 
2546310.438132834490 

(2259-Jun-17.93813284) 
11.88 JED 

period 
205039.4689938173 

561.37 

21.788 

0.05965 

d 

yr 

n .001755759521650221 1.8657e-07 deg/d 

Q 97.55812950615598 0.0069112 AU 
 
 

  

Orbit Determination Parameters 

# obs. used (total) 550 

data-arc span 20570 days (56.32 yr) 

first obs. used 1954-09-03 

last obs. used 2010-12-28 

planetary ephem. DE405 

SB-pert. ephem. SB405-CPV-2 

condition code 3 

fit RMS .3108 

data source ORB 

producer Otto Matic 

solution date 2011-Jan-25 15:03:36 
 

 

Additional Information 

Earth MOID = 37.5981 AU 

T_jup = 4.775 
 

 

[ show covariance matrix ] 
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[ Ephemeris | Orbit Diagram | Orbital Elements | Physical 

Parameters | Discovery Circumstances ] 

 

Physical Parameter Table 

Parameter Symbol Value Units Sigma Reference Notes 

absolute 

magnitude 
H -1.189 mag .32253 30 autocmod 2.4c 

rotation period rot_per 25.9 h n/a 

Asteroid 

Lightcurve 

DataBase 

(Rev. 

2010-Mar-

21) 

Result based on less 

than full coverage, so 

that the period may 

be wrong by 30 

percent or so. 

Published Reference 

List: 

[Roe.; H.G.; Pike, R.E.; 

Brown, M.E. (2008) 

Icarus 198, 459-464.] 
 

 

 

136199 Eris           Discovered 2003 Oct. 21 by M. E. Brown, C. A. Trujillo 

and D. Rabinowitz at Palomar. 

Eris is the Greek goddess of discord and strife. She stirs up jealousy and 

envy to cause fighting and anger among men. At the wedding of Peleus 

and Thetis all the gods were invited with the exception of Eris, and, 

enraged at her exclusion, she spitefully caused a quarrel among the 

goddesses that led to the Trojan war. 
 

 

طارق است؟ UB 313  آیا   همان 
 پایان می یابد؟ 2012آیا جهان در سال 

m علت افزایش زلزله و تغییرات آب و هوایی گسترده در جهان چیست؟
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 عذاب دیگري از نوع عذاب قوم نوح در راه است؟ آیا

 علت ظاهر شدن دو خورشید در آسمان چیست؟

در روایات مربوط به عصر ظهور سخن از دو آتش در مشرق است . یکی آتشی از زمین که سه تا هفت 

صر روز زبانه می کشد و همراه با خسف و زلزله است که در مقاله مربوط به آتشی از مشرق و روایات ع

ظهور به آن پرداختیم و دیگري آتشی در آسمان که مربوط به عبور دنباله داري از نزدیکی زمین که 

 قسمتی از آن در شرق سقوط کرده و موجب تلفات زیادي می شود.

 

در مقاله مربوط به ستاره طارق از دید روایات اسالمی به این موضوع پرداخته شد و روایات مربوط به 

آن با اشاره به تفسیر سوره طارق بیان گردید و بر اساس روایات ، ظهور چنین دنباله داري خارج از علم 

ز کجا ظاهر می شود بشر بوده و بصورت ناگهانی می باشد . اما این که این دنباله دار چیست و ا
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سئوالی است که در سالهاي اخیر به آن توجه زیادي شده و احتمال ظهور این دنباله دار بر اساس 

 سایتهاي خارجی و ستاره شناسی و ناسا موضوع این مقاله است.

 

قبل از هر چیز باید تاکید کنیم که مطالب مندرج در اینجا نباید در جهت توقیت براي ظهور بهره 

شود و این مطالب صرفا جهت اطالع و آشنایی با دیدگاههاي غربی و سایر اقوام در باره حوادث  برداري

آخر الزمان و ظهور منجی است و تاکیدي بر روي صحت و قطعیت آن نیست و صرفا براي آگاهی بیشتر 

وقت می از وقایع پیش رو می باشد خصوصا اینکه در روایات غربی ، براي آخر الزمان قائل به تعیین 

تعیین کرده اند که بر اساس اعتقادات اسالمی تعیین وقت براي   2012دسامبر  21باشند و آن را 

حوادثی از این دست در آینده ، صحیح و معتبر نیست و از نظر اعتقادات ما مردود می باشد. لذا مجددا 

ن آن و تعیین وقت براي توصیه می شود تنها از دید انتقادي به این مقاله توجه گردد و نه قطعی بود

 ظهور.

در احادیث و روایات عصر ظهور ،دیده شدن ستاره اي دنباله دار در آسمان ، مکرر ذکر شده . ظهور این 

 ستاره دنباله دار در ادیان دیگر نیز آمده و نشانه اي براي آخر الزمان و ظهور منجی است.
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کسوف  1815ان تامبورا در اندونزي در سال پیشتر در مقاله آتشی از مشرق ذکر شد که در اثر آتشفش

روي داد . با توجه به همزمانی ظهور دنباله دار و یا ستاره سرخ رنگ و کسوف خورشید احتمال دارد 

یکی از دالیل کسوف غیر طبیعی و غیر وقت ، قرار گرفتن دنباله داري در بین زمین و خورشید باشد.( 

 اهللا اعلم )

 ).4(شعراء: "سماء آیۀ فظلت اعناقهم لها خاضعینان نشا ننزل علیهم من ال"

 ».ما اگر بخواهیم از آسمان نشانه و آیت قهري نازل گردانیم تا همه بر آن گردن نهند و خاضع شوند«

 

ابوبصیر گوید: از امام صادق(ع) درباره این آیه شنیدم فرمود: به زودي خداوند درباره آنان چنین 

نی می باشند؟ فرمود: بنی امیه و یارانشان می باشند، گفتم آن نشانه خواهد گرد گفتم: اینان چه کسا

و آیه چیست؟ فرمود: ایستادن خورشید بین اول ظهر تا وقت عصر و خارج شدن و پدیدار گشتن یک 

در خورشید، این پدیده در زمان  -که حسب و نسب او شناخته شده است-صورت تا سینه شخصی 

 م سفیانی و دار و دسته او به هالکت خواهند رسید.سفیانی واقع شود در این هنگا

 

* ابوبصیر در ادامه این روایت از امام صادق علیه السالم نقل می کند که واقعه ایستادن خورشید در 

mآسمان در زمان یوشع بن نون هم اتفاق افتاده است. ( براي آگاهی بیشتر از طوالنی شدن روز و 
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همان توقف گردش زمین براي مدتی کوتاه است ، اینجا را کلیک  ایستایی خورشید در وسط آسمان که

 کنید )

 

جیبی در ع بسیار حوادث) السالم -طبق روایات اسالمی، در ماه رمضان سال ظهور امام مهدي (علیه

 .باشند می سابقه بی زمان آن تا) السالم-جهان رخ می دهند که از زمان فرود آمدن آدم (علیه 

 

 و گازها با است، شده شمسی منظومۀ فضاي وارد قبل از که ناشناسی دار -دنبالهدر این ماه ستارة 

ماه رمضان، میان  نیمۀ در یادشده ستارة. گردد می آسمان شدن سرخ سبب دارد، همراه که غبارهایی

 از بزرگ سنگی -خورشید و زمین قرار می گیرد و باعث خورشید گرفتگی کلّی می شود. سپس، شهاب

 آورد می بار به زیادي ویرانی و افتد می فرو زمین -مشرق در شدید صدایی با همراه و گردد می جدا آن

 .گیرد می فرا را آسمان غلیظی دود آن، پی در و

 

این ستاره، ضمن گردش در فضاي منظومۀ شمسی، هنگامی که در نزدیکترین فاصله با زمین قرار می 

 مشرق مردم روزها، از یکی ظهر از بعد در و شود-میگیرد، اثر گرانشی آن سبب کندشدن حرکت زمین 
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 امام سینۀ و چهره تصویر حال، همین در و بود خواهند آسمان میان در خورشید ایستایی شاهد زمین

 لسالم) در میان خورشید ظاهر می گردد.ا علیه( علی

 

آن عبور می کند، همچنین، ستارة یادشده زمانی که در جهت عکس حرکت زمین به دور خود و از کنار 

اثر گرانشی اش موجب حرکت وارونۀ زمین می شود و در پی این حادثه، جهانیان شاهد طلوع خورشید 

از مغرب و دو برابر شدن طول شب و روز خواهند بود. با دورشدن ستارة دنباله دار از زمین، این کره 

اله دار یادشده از میان ماه و زمین دوباره حرکت طبیعی خود را باز می یابد. در اواخر ماه رمضان، دنب

می گذرد و سبب ماه گرفتگی می شود. در همین ماه، در صبح روز بیست و سوم، از آسمان ندایی 

کند و پس از غروب آفتاب در همان روز، پیامی شیطانی مردم را به -رحمانی مردم را به حق دعوت می

 سوي باطل فرا می خواند.

 

 در متون زرتشتیان آمده است: 
سن،-... در آسمان نشانه گوناگون پیدا باشد...( زند بهمن 4 بند ، 6 ف ،11 ص ی ( 
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خوانیم : س می  در کتاب مقد 
و در آفتاب و ماه و ستارگان عالمات خواهد بود...* و آن گاه پسر انسان( عیسی مسیح) را خواهند دید 

ص که بر ابري سوار شده، با قوت و ج س، عهد جدید،  انجیل لوقا، 133اللِ عظیم می آید. (کتاب مقد ،

 (27و  25، بند  21ب 

بررسی روایات نشان می دهد که طلوع ستاره اي سرخ رنگ و سقوط شهاب سنگ یا ستاره دنباله دار 

که موجب خسف در زمین نیز می گردد ، از عالئمی است که به نزدیکی ظهور داللت دارد. احتمال دارد 

این دو یکی باشند و یا دو موضوع جدا از هم که سعی داریم  با توجه به یافته هاي علمی دانشمندان 

 و سایتهاي علمی به آن بپردازیم.

برخورد شهاب سنگی بزرگ به زمین در روایات آخر الزمان ادیان دیگر هم آمده و این فرضیه به حدي 

اند و آن را نشانه پایان حیات کنونی بر روي  قوي است که بر اساس آن فیلمهاي متعددي هم ساخته

  اعالم کرده اند. 2012زمین و شروع عصري جدید می دانند و زمان آن را سال  
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در روایات اسالمی و قرآن کریم نیز به صراحت از آخر الزمان و برخورد ستارگان با یکدیگر و تیره شدن 

د و آتشفشان به عنوان دالیلی براي نزدیکی خورشید و به هم خوردن نظم سیارات و زلزله هاي شدی

قیامت یاد شده. اما بر اساس روایات در هنگام ظهور و قبل از ان نیز از برخورد دنباله داري به زمین 

یاد شده که موجب کشته شدن عده زیادي می گردد ولی پایان جهان نیست و ضمن اینکه تاریخی 

 براي آن تعیین نشده است.

بطور خالصه می توان گفت در نزدیکی ظهور عالئمی غیر عادي در آسمان مشاهده می شوند از جمله : 

ظهور ستاره سرخ رنگ که نشانه اي براي آغاز جنگ و خونریزیهاي بسیار است ، ایستایی خورشید در 

ور متناوب تکرار آسمان از زوال تا غروب ، طلوع خورشید از مغرب آن ،  ظهور دنباله داري که مدار آن بط

می شود و در دوره هاي مختلف حیات بر روزي زمین دیده شد ه و موجب تغییرات شدید جوي و آب و 

هوایی در زمین می شود که در روایت باال صریحا به آن اشاره شده ، فرو افتادن بخشی از دنباله دار یا 

mر روایات بطور ضمنی وقایعی شهاب سنگی عظیم در مشرق همراه با خسف و تلفات زیاد . همچنین د
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

www.takbook.com 90 of 176.

www.takbook.com 90 of 176.

http://www.monjimoud.persianblog.ir


جعفرمحمدي علی                                                                                                    2012سال   همه چیز درباره  
 

www.monjimoud.persianblog.ir 

مثل آتشی از مشرق و زلزله و خسف در دو نقطه مشرق و مغرب به ظهور ستاره سرخ رنگ و دنباله دار 

مربوط می باشد. سئوالی که مطرح است این است که آیا این روایات با داده هاي علمی و ستاره 

که غربیها حقایقی را کشف کنند و شناسی منطبق هستند ؟ زیرا بطور عادت ما همیشه منتظر هستیم 

 سپس ما آن را با روایت اسالمی تطبیق بدهیم .

 

به نظر می رسد در باره این روایات و حقایقی که اخیرا در سایتهاي مختلف مشاهده می شود و 

اعتقادات مسیحیان و سایر ادیان در باره آخرالزمان و ظهور منجی ارتباطی وجود دارد که سعی داریم در 

ن مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و بتوانیم تا حدودي نقطه نظرات ادیان را به هم نزدیک ای

 کنیم.

m
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

www.takbook.com 91 of 176.

www.takbook.com 91 of 176.

http://www.monjimoud.persianblog.ir


جعفرمحمدي علی                                                                                                    2012سال   همه چیز درباره  
 

www.monjimoud.persianblog.ir 

اینچ پالومار گرفته شد اما فاصله  48عکــسی هایی از این سیاره توسط تلسکوپ  2003اکتبر  31در 

هاي مربوط به  دهکه دا 2005زمینه ستارگان تا سال  چنان زیاد بود که حرکت آن در پس این سیاره آن

میالدي دانشمندانی بنام  2005این شیء دوباره مورد بررسی قرار گرفت مشاهده نشد در ژانویه سال 

و دیوید ال رابینوویتز  ,  Chad Trujilloو چاد تراجیللو ,  Michael . E. Brownمایکل اي براون 

David L. Rabinovitz  مورد بررسی قرار دادند که  عکــسها وداده هاي مربوط به این اکتشاف را

موجب کشف قمري براي این سیاره شد این قمر دیسنومیا نام دارد. دانشمندان ابتدا این سیاره را که 

یک کوتوله خاکستري ( قهوه اي ) بود سیاره ایکس نامیدند زیرا متوجه تغییراتی در مدار پلوتو شده 

آسمانی با جاذبه زیاد مثل یک کوتوله یا یک بودند که ناشناخته بود و تصور می کردند باید جرمی 

مشاهده کردند  2003ستاره خورشیدي  بر مدار  پلوتو اثر گذاشته باشد و تا زمانی که آن را در سال 

پس از مشخص شدن مدار سیاره ایکس  2005نام آن جرم آسمانی را سیاره  ایکس نامیدند. در سال 

پس از قوت گرفتن اخبار حرکت اریس مبنی بر حرکت آن به  و قمر آن، نام او را رسما اریس گذاشتند و

سوي زمین و بر اساس حکایات موجود در  کتیبه هاي سومریان و مصر باستان و نیز مایاها آین سیاره 

نام دیگر نیبیرو یا اریس است که در متون باستانی   UB 313(نیبیرو)  نامیدند.   UB 313را 

 شم می خورد.سومریان و کتیبه هاي آنان به چ
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UB 313   .طبق داده هاي کلی ستاره اي تاریک است معروف به دوقلوي خورشید در منظومه شمسی

این ستاره مانند زمین به دور خورشید می چرخد اما در عین حال سیارات و ماههایی دارد که به دور آن 

میلیارد مایل  50چرخش تا بسیار دورتر از مدار پلوتو است و در حال   UB 313گردش می کنند. مدار  

سال یکبار وارد مدار   3600یا نیبیرو هر   UB 313از خورشید فاصله می گیرد. گفته می شود سیاره 

نزدیک به زمین می شود و باعث تغییرات آب و هوایی فعالیت هایی در سطح پوسته زمین میشود براي 

طور کامل پس از آب شدن یخ هاي قطب  مثال میتواند باعث جابجایی در مسیر گلف استریم شود یا به

ازبین برود و سپس قسمت اعظم شمال غرب اروپا و شمال تا شرق آمریکا یخ بزند. همچنین در اثر این 

ي غول آسا شکل می گیرند. گردبادها و طوفانها –نزدیکی ، اکوسیستم زمین بر هم میریزد. سونامی 

ی شمال و جنوب عوض می شوند. در نتیجه این آتشفشانها فوران می کنند و جاي قطبهاي مغناطیس

 تغییرات زلزله ها ي بزرگ رخ می دهند و آب دریاها و اقیانوسها باال می آیند.
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سال پیش همزمان با برهه اي از تاریخ که   7200طبق روایات کتاب مقدس مسیحیان و عهد عتیق 

یکباره در سطح زمین و دما باعث می احتمال می رود طوفان نوح در آن زمان رخ داده باشد تغییرات 

شود سیل و طوفانی عظیم رخ دهد که به عقیده بسیاري از باستان شناسان یکی از علل آن جدا شدن 

 تکه یخی عظیم از قطب جنوب بوده که باعث جزر و مدي عظیم شده است.

 

راییل از مصر ساله پیش هم جرمی که به زمین نزدیک شد همراه بود با مهاجرت بنی اس 3600حدود 

به فلسطین وباعث وجود برخی نابسامانی ها و تغییرات در زمین شده است براي مثال امکان دارد که 

دونیم شدن دریا براي گذشتن قوم موسی از آن اشاره کرد یا امکان دارد که این تاریخ هم دوره باشد 

شعیب، ثمود ،  عاد و غیره که دور از با تاریخ پیامبران یا اقوامی که در قرآن عذاب دیده اند نظیر لوط، 

 ذهن نمی باشد.
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همانطور که می بینیم تغییرات آب و هوایی کره زمین درحال افزایش است ، از ابتداي سال جاري تا 

کنون زلزله هاي شدید زیادي رخ داده و آتشفشان ایسلند پس از دویست سال فوران نموده و انتظار 

در آمریکا توسط دانشمندان تایید  "یلوستون  "در آیسلند و  "کاتال  "فوران آتشفشانهاي دیگر نظیر 

یا نیبیرو به زمین و  UB 313شده  و  بسیاري از کارشناسان علت این وقایع را همزمانی نزدیک شدن 

 2012دور شدن آن از پلوتو می دانند و بر اساس نمودارها و  تصاویر موجود این اتفاق در سالهاي  

به بیشترین حد خود می رسد و کمترین   UB 313ی دهد. یعنی در این سالها تاثیر رخ م 2014تا

 فاصله را با زمین خواهد داشت.
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دانشمندان در این روزها پی برده اند که جرمی بر روي منظومه شمسی تاثیر گذشته است به طور 

 مثال  می توان به اخبار زیر اشاره کرد :

 )199جوالي  25است (بی بی سی ساینس  * قمر نپتون تریتون گرمتر شده
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اخبار تکنولوزژي دانشگاه ماسا  2002اکتبر 22* پلوتون گرماي بی سابقه اي را تجربه می کند (

 چوست)

 (2002* فعالیت آتشفشانی در قمر مشتري اي او (ایکاروس استرونومی نوامبر 

 (2002* گرماي مریخ (اي بی سی دسامبر 

سایت اینتر استار که توسط چند تن از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا مورد  * و همچنین گرماي زحل در

 بررسی قرار گرفت که کامال گرما در جو زحل مشاهده می شد.

هستند همچنین معتقد به جعلی بودن گرم شدن زمین و اثر گاز دي  UB 313کسانیکه مدافع وجود 

خانه اي سبب گرم شدن زمین نمی شوند. آب اکسید کربن بر آب و هوا هستند  و معتقدند گازهاي گل

شدن یخهاي قطب به دلیل باال رفتن دماي زمین نیست. سالها پیش گروهی از دانشمندان هواشناسی 

و زمین شناسی برخالف توقع دولت آمریکا دست به آزمایشات و تحقیقاتی زدند و پرده از یک دروغ 

بر اثر گازهاي گلخانه اي یک داستان تخیلی بیشتر جهانی برداشتند. پدیده اي به نام گرم شدن زمین 

نیست. نتایج این تحقیقات به همراه مدارك علمی توسط این افراد در این وب سایت قابل دسترسی 

 است.

www.middlebury.net/op-ed/global-warming-01.html 
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دي زمین نیز نمی شود، با دریافتن این حقیقت که چیزي به نام گاز گلخانه اي وجود ندارد و سبب نابو

یک سوال بزرگ شکل می گیرد و آن این است که چرا یخهاي قطب در حال آب شدن هستند ؟ و چرا 

طوفانهاي سهمگین و زلزله هاي شدید بیش از گذشته رخ می دهند؟ چرا فصلها جا به جا می شوند و 

 چرا در تابستان برف می بارد و در زمستان هوا گرم و بهاري می شود؟

 

انشمندان باستان در بیش از سه هزار سال پیش همین تغییرات را گزارش دادند و براي حفظ این د

اطالعات آنها را بر سنگها و لوحه هاي پخته حک کردند. اگر چه بشر امروز استفاده چندانی از این داده 

است. این هاي باستانی نمی برد چرا که تکنولوژي به اصطالح جدید چشم و گوش او را کور کرده 

به   UB 313سال  یکبار تکرار شده اند.  اسناد به دست آمده از نزدیکی   3600اطالعات تقریبا ً هر 

زمین از ده هزار و هشتصد سال پیش شروع شده اند. زمانیکه که احتماال اولین بار زمینیان شاهد این 

ط مربوط به بین النهرین سال تکرار شده است. این حادثه فق 3600ماجرا بوده اند و بعد از هر 

 نبوده و توسط ملل مختلف مانند مصر و مکزیک و چین ثبت شده است.

(نیبیرو)  و نزدیک شدن و تاثیر مخرب آن بر روي کره زمین   UB 313بسیاري از سایتهایی که به وجود 

نسان بر روي و پایان حیات بشر اعتقاد دارند ، مهمترین دلیل خود را وقوع حوادثی بزرگ در طی حیات ا

کره زمین و مخفی شدن تمدنهاي پیشرفته گذشته و باقی ماندن آثار حیرت انگیز آنها مثل تمدن 

mسومریان ، مصر باستان و مایاها و کشف اجزایی از قاره اتالنتیس در قعر اقیانوس اطلس و نشانه 
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دند که در دوره هاي متوالی هایی از  تمدن مو ( لموریا) در ژاپن و یا جزایر هاوایی ذکر می کنند و معتق

حیات بر روي زمین ، تمدنهایی ایجاد و پیشرفت نموده که یکباره با حوادثی نظیر زلزله و سیل و غرق 

و شدن و یا آتشفشانهاي عظیم و برخورد شهابسنگ هاي عظیم از بین رفته اند و آثار بجا مانده از 

ن است که هر دوره هاي مختلف حیات بشر با سومریان و مایاها و نقاشی هاي مصر باستان حاکی از آ

نزدیک شدن ستاره اي بالدار که تصاویر رمزي آن در همه تمدنهاي پیشین وجود دارد ، حوادثی عظیم 

روي داده و تقریبا موجب از بین رفتن نسل بشر شده و مجددا پس از آن بازماندگان آنها با انتشار بر 

زندگی ، دوره بعدي حیات را آغاز نموده اند . بسیاري از صفحات روي زمین و یافتن مکانهاي جدید براي 

 2012اینترنتی براي اثبات این نظریه به کتیبه هاي سومریان و تقویم پیشرفته مایاها که در سال 

پایان می باید استناد می کنند و معتقدند که در این سال حیات بشر بر روي زمین پایان می یابد و یا 

 کره زمین یا دو سوم آن و یا نود درصد جمعیت انسانها از بین خواهند رفت. بسیاري از جمعیت

 

 

ط دارد و با حدیثی که در بخش نخست ذکر  این اعتقادات از سویی با روایات عصر ظهور در اسالم ارتبا

شد مبنی بر عبور دنباله داري از نزدیکی زمین که در زمانی موجب طوفان نوح شده و سپس در زمان 

ابراهیم نزول بال و عذاب بر قوم لوط را داشته و سپس در زمان حضرت موسی و بنی اسرائیل حضرت 

mموجب شکافته شدن دریا و غرق شدن فرعون شده و در زمان حضرت عیسی و شهادت حضرت یحیی 
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و اتفاق افتاده و عبور آن در آخرالزمان و نزدیکی ظهور قائم آل محمد نیز به عنوان عذابی براي  کافران 

 بشارتی براي مومنان تاکید شده است.

 Flying Serpents and“  اژدها و افعی هاي  پرنده “  همین ماجرا با جزئیات بیشتر در کتاب 

Dragons .اثر دکتر بولی نیز به زبان ساده تري توضیح داده شده است 

د. شاهدان به ما نزدیک و نزدیکتر می شو  UB 313نزدیک می شویم   2012همچنان که به سال 

ادعا می کنند که این شبها اگر آسمان صاف باشد حتی می توان این ستاره شوم و مسکن خدایان را  

با چشم غیر مسلح دید. طبق گزارشات زیر زمینی, ناسا سالهاست که این ستاره و سیارات اطراف آن را 

به اینترنت فرستاده شده تحت نظر دارد و اخیرا چندین تصویر از ناسا توسط فرد یا افرادي ناشناس 

 است.
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به زمین به زودي این جرم آسمانی در آسمان ما قابل رویت خواهد بود .  UB 313اما با نزدیک شدن 

به نزدیکی مدار زمین ، ناسا با یک تئوري جدید خبر از  UB 313برخی معتقدند تا پیش از رسیدن 

ا خواهد داد که احتماال سنگی جدا شده از اقمار عبور یک ستاره دنباله دار و یا یک جرم آسمانی بزرگ ر

 مشتري است!

 

دلیل سرپوش گذاري بر روي این مسئله به گمان عده اي از محققان جلوگیري از یک وحشت جهانی 

است و همچنین پنهان کردن تکنولوژي و علومی فوق پیشرفته دولتها براي سفر به سایر جهانها 

 است.

 

امر حتمی است و چاره اي از آن نیست و نمی توان جلوي نزدیک شدن این شاید آنها می دانند این 

سیاره را گرفت و آنچه باید اتفاق بیفتد خواهد افتاد و  خبر دادن آن بطور رسمی موجب مختل شدن 

 زندگی عادي مردم می شود و نباید مردم را از آن آگاه کرد.

 

 : 2012آمادگی جهانی براي وقایع سال  
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  UB 313منابع رسمی در کشورهاي غربی و آمریکا بسیاري از اطالعات موجود در باره در حالی که 

(نیبیرو)  را انکار می کنند و سعی می کنند به آن وجهه عادي بدهند ، با این حال بسیاري از این 

آماده کرده اند و در بسیاري از کشورهاي پناهگاههایی مجکم  2012کشورها خود را براي وقایع سال 

راي این منظور ساخته شده است. در اخبار آمده ، مسئوالن یک شرکت در آمریکا قصد دارند پناهگاه ب

آمیزي مانند برخورد یک سیارك به  خواهند از وقایع فاجعه تجاري زیرزمینی براي افرادي بسازند که می

 اي جان سالم به در ببرند. زمین و یا یک حمله هسته

 

ریزي براي یک پروژه تجاري  اعالم کرد: در حال برنامه» وي ووس«فرنیایی به گزارش ایرنا، شرکت کالی

مایا «که اقوام  2012است که امید زنده ماندن از رویدادهایی نظیر پایان حیات بر روي زمین در سال 

 کند. اند را در دل زنده می پیشگویی کرده» 

 

متر مربع  1858یک به مساحت پناهگاه چندین طبقه هر  20بر این اساس این شرکت قصد دارد 

 دهد. نفر را در خود جا می 200بسازد که هرکدام 
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گرادي، وزش  درجه سانتی 700شود که بتواند در برابر گرماي  اي طراحی می گونه این پناهگاه به

 10ساعت و یا زلزله بیش از  500کیلومتر در ساعت، وقوع سیل به مدت  700بادهایی با سرعت 

 م بیاورد.درجه ریشتري دوا

 اي مرمت شده زمان جنگ سرد است. همچنین بخشی از این پناهگاه شامل سپرهاي هسته

گویند: ساخت هر پناهگاه با غذا، سوخت، آب، لباس، تجهیزات پزشکی و  مسئوالن این شرکت می

 50ها  میلیون دالر هزینه برمی دارد. هزینه ورود به این پناهگاه 10ابزارآالت امنیتی درون آن، حدود 

 هزار دالر برآورد شده است.

هاي  گوید: ساخت این پناهگاه صرفاً براي گریز از پیشگویی ووس می مالک شرکت وي   "روبرت ویچینو"

سال دیگر روي دهد. 20اي همین فردا و یا  نیست، بلکه امکان دارد واقعه 2012مربوط به سال 

 اطالعات)بینی کرد، اما باید آماده بود. (  توان پیش نمی

از سوي دیگر کلیپهایی بر روي یوتیوب هست که نشان می دهد سوئد پناهگاه بزرگی در دل کوه براي 

شهروندان خود ساخته و در آن همه امکانات براي زندگی براي مدت شش ماه را قرار داده و از سوي 

ان و حتی انسانها دیگر کشورهاي اروپایی در حال تکمیل بانک اطالعات ژنتیکی از گیاهان و جانور

هستند . هر چند هدف این پروژه جلوگیري از انقراض نسل گونه هاي کمیاب گیاهی و جانوري است 

mنگرانی هایی را القاء می کند که این کشورها قصد   2012ولی اصرار بر تکمیل آن تا قبل از سال 
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را براي حفظ گونه هاي   دارند پروژه اي شبیه کشتی نوح که داستان آن در عهد قدیم و انجیل آمده

 تکرار نمایند. 2012موجودات و ادامه حیات بر روي زمین پس از وقایع 

 

 ظاهر شدن دو خورشید در آسمان
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ط مختلف جهان ثبت  از سویی دیگر در سالهاي گذشته پدیده دیده شدن دو خورشید در آسمان در نقا

به زمین باشد . تصاویر و    UB 313شده شده که می تواند نشان از صحیح بودن فرضیه نزدیک 

کلیپهاي متعددي در سایتهاي مختلف و از جمله یوتیوب در خصوص مشاهده شدن دو خورشید در 

آسمان وجود دارد که غیر قابل انکار است ولی باز ناسا اصرار دارد که این کلیپها تقلبی و با استفاده از 

ط دو لنز مختلف تصویر برداري و مونتاژ شده ا ند و این در حالی است که مشاهدات مختلف در نقا

مختلف جهان به حدي است که نمی توان نسبت دروغ به همه آنها داد . پدیده ظاهر شدن دو خورشید 

در آسمان ابتدا در قطب جنوب مشاهده شد و سپس در کشورهاي نیمکره جنوبی و در سال جاري نیز 

نیز در کشورهاي شیلی و  2009تا  2007است. در سال  این پدیده در اسپانیا و آلمان گزارش شده

مکزیک و سایر کشورهاي آمریکاي جنوبی و نیز در آیداهو در آمریکا این پدیده گزارش شده است.  

 براي اطالع بیشتر از این پدیده در جهان و گزارشهاي آن به این سایت مراجعه کنید 
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http://www.zetatalk.com/teams/tteam34s.htm 

 19/3/2010دیده شدن دو خورشید در آسمان : اسپانیا  

http://www.youtube.com/watch?v=ZFrk_38tkAM 

 18/2/2010دیده شدن دو خورشید در آسمان : آلمان 

http://www.youtube.com/watch?v=9ig4pqMaZXE m
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 2014 -2011ه زمین در بین سالهاي حرکت نیبیرو و تاثیرات آن بر کر
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(نیبیرو) و نحوه چرخش آن به دور خورشید ، کارشناسان   UB 313براي درك بهتر تاثیرات حرکت  

 فضایی مدلی را تهیه کرده اند که تصاویر آنها با توضیحات مربوطه در زیر نشان داده شده است :

تا  2007بر اساس نظریه دانشمندان  بطور فرضی حرکت  نیبیرو  را  در بین سالهاي  باالدر تصاویر 

نیبیرو در جنوبی ترین نقطه   2011ماه می سال  15نشان داده اند. بر اساس این تصاویر در  2014

واحد نجومی است و  به راحتی با چشم غیر  6.4نسبت به زمین قرار دارد و فاصله اش با خورشید 
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ر نیمکره جنوبی زمین  قابل رویت است در این مرحله نیبیرو  در روز بصورت ستاره اي کم نور و مسلح د

  تاریک در کنار خورشید و در شب بصورت ستاره اي قرمز و درخشان دیده می شود .

 

مقیاس نجومی قرار می   3.0در نزدیکترین فاصله با خورشید یعنی  2012دسامبر  21نیبیرو در تاریخ 

  UB 313و خورشید ایجاد می شود و   UB 313. در این حالت بیشترین کشش و جاذبه بین گیرد  

به اندازه و حجم ماه و درخشنده و سرخ رنگ در آسمان دیده می شود . در این وضعیت که شدیدترین 

بر روي زمین است ، احتمال سقوط و برخورد شهابسنگ هاي بزرگ با زمین وجود دارد   UB 313اثرات 

چنانچه شهاب سنگی در اقیانوس سقوط کند موجب تسونامی می گردد . همچنین زلزله هاي شدید و 

  UB 313همراه باتسونامی و  آتشفشانهاي عظیم را به همراه خواهد داشت. و علت آن تاثیر جاذبه 

ه (نیبیرو)  بر هسته آهنی زمین و تغییر قطبهاي مغناطیسی زمین است که فشار شدیدي بر روي پوست

زمین وارد آورده و منجر به زلزله هاي شدید و خروج مواد مذاب از آتشفشانها خواهد شد. در این تاریخ 

(نیبیرو)  در یک سطح با خورشید و زمین و تقریبا   UB 313که بسیاري آن را پایان جهان می خوانند 

براي مدتی چند  سایر سیارت منظومه شمسی قرار می گیرد و احتمال دارد موجب توقف حرکت زمین

ساعته گردد و تا حین دور شدن از زمین چرخش معکوس زمین را به دنبال داشته باشد . هنگامی که 

UB 313  . (نیبیرو)  در مدار خود از زمین دور می شود زمین به حرکت عادي خود باز می گردد 
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مغناطیسی زمین  یافته هاي زمین شناسی نشان می دهد در طی حیات زمین بارها و بارها قطبهاي

تغییر کرده اند اما علت آن تا کنونناشناخته بوده است . اخیرا دانشمندان ادعا کرده اند که زلزله و 

آتشفشانهاي شدید می تواند باعت تغییر جزئی قطبهاي مغناطیسی زمین و طوالنی تر شدن روزها 

ین نظریه را ابراز داشتند که در دانشمندان ا 2010گردد و بعد از زلزله شدید در شیلی  در اوایل سال 

اثر انحراف جزئی محور زمین روزها در حد چند میکرو ثانیه طوالنی تر شده است البته تاکید شده است 

 که  این طوالنی شدن روزها، تاثیري در زندگی روزمره انسان نخواهد داشت.

گیرد. این صفحه ، صفحه  فاصله می  "پري هلیون"نیبیرو بتدریج از صفحه   2013فوریه سال  14در 

اي فرضی است که خوشید و سایر سیارات داخلی حلقه کویپر یعنی عطارد، ونوس، زمین ، مریخ  در آن 

جاي دارند و در مدارهاي خود می چرخند الزم به ذکر است مدارهاي سیارات خارج حلقه کویپر یعنی 

تی از این صفحه قرار دارد که در تصاویر مشتري و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتو با زاویه هاي متفاو

ترسیم  2013فوریه سال  14مربوطه می توان ان را مشاهده نمود . در تصویر زیر موقعیت نیبیرو در 

شدید ترین  2013فوریه  14تا  2012دسامبر  12شده و پیش بینی می شود در این دوره یعنی از 

نیبیرو با صفحه پري هلیون کمی فاصله  2013یه فور 14حوادث در  کره زمین اتفاق بیفتد. در حود 

می گیرد و در این زمان شدید ترین واکنشهاي الکتریکی بین نیبیرو و خورشید اتفاق خواهد افتاد. در 

این زمان حوادث طبیعی در روي زمین به اوج خود می رسد و  سخت ترین روزها زمانی است که کره 

mط مستقیم قرار می گیرد. براي این زمان احتماالت وقایع زیر زمین در بین خورشید و نیبیرو در یک خ
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پیش بینی شده است . فوران آتشفشانهاي عظیم ( توبا اندونزي ، یلوستون آمریکا و یا فعالیت شدید 

سایر آتشفشانها) و زمستانهاي هسته اي ( سرماي شدید در اثر خاکسترهاي آتشفشانی ) و شروع عصر 

 مغناطیسی زمین در محور آن. یخبندان و تغییر قطبهاي

مقیاس نجومی از خورشید قرار دارد ولی با   3.3نیبیرو در فاصله   2013جوالي  14در  فوقدر تصویر 

اینحال هنوز هم به صورت خورشید دوم قابل رویت است و در این هنگام دنباله عظیم آن دیده خواهد 

(نیبیرو)  با   UB 313ته خواهد شد زیرا خواهد شد در این تاریخ از شدت حوادث طبیعی زمین کاس

  UB 313خورشید فاصله خواهد گرفت و واکنشهاي بین آن و خورشید کمتر خواهد شد اما به هر حال 

(نیبیرو)  یک کوتوله قهوه اي است که داراي مداري غیر ثابت می باشد و ممکن است تحت تاثیر جاذبه 

 خورشید دوباره به سمت آن کشیده شود .

واحد نجومی از  5.6نیبیرو در فاصه  2014در نهایت در تصویر زیر نشان داده می شود که در جوالي 

خورشید قرار گرفته و بتدریج از زمین دور می شود . در این هنگام نیبیرو از هسته منظورمه شمسی 

مردم روي  فاصله می گیرد و زمین وارد مرحله بعدي حیات خود می شود .تعداد اندکی ازبازماندگان

زمین دوباره به ساختن تمدنها و حیات ادامه می دهند و زندگی جدیدي را از نو آغاز می کنند. 

نستراداموس در این مرحله پیش بینی کرده که پس از این انسان به سیاره دیگري نقل مکان کرده و 

 200ان ، بیش از  نابود خواهد شد. در این مرحله از حیات انس 3797تا  3786نهایتا زمین در سال 
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سیاره خارج از منظومه شمسی کشف می گردد و تلسکوپها در جستجوي زمینی دیگر براي سکونت 

 خواهد بود.

(نیبیرو)  به نزدیکترین فاصله با زمین می رسد و زمین   UB 313بر اساس فرضیات موجود زمانی که 

وایی زمین رخ خواهد داد و در این قرار می گیرد شدید ترین تغییرات آب و ه  UB 313بین خورشید و 

  UB 313هنگام زلزله هاي شدید و آتشفشان بر اثر خاصیت آهن و آهنربایی بین هسته زمین و هسته 

روي می دهد و موجب پرتاب مواد مذاب باالي هسته جامد به سطح زمین می گردد و قطبهاي 

یستد و سپس در جهت عکس خود مغناطیسی زمین جابجا شده و براي مدتی زمین از حرکت باز می ا

 (نیبیرو)  مجددا حرکت زمین عادي خواهد شد.  UB 313به چرخش در می آید و با دور شدن 

 

  UB 313تفسیر و تعبیر ایستادن خورشید در روایات همان توقف زمین از گردش است که تحت جاذبه 

(نیبیرو)  انجام می شود و موجب طوالنی شدن چند ساعته روز می شود و از دید زمینیان خورشید در 

 محل خود در آسمان متوقف می شود.

 

(نیبیرو)  از نزدیکی زمین و تاثیر آن   UB 313در لینک زیر می توانید دو کلیپ در باره چگونگی عبور 

 :بر قطبهاي مغناطیسی زمین را مشاهده کنید 
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http://www.copernicus2.org/ 

 نشان داده شده 2014تا  2007بین سالهاي   UB 313در این لینک هم مراحل مختلف عبور 

http://www.youtube.com/watch?v=aNZ8mu08RBk 

 http://doomsdaytube.com 

 

 (نیبیرو) ، طارق :  UB 313صداي 

از خود تولید می کند و با استفاده از  اصواتی عجیب  UB 313دانشمندان ناسا متوجه شدند که 

را ضبط نمایند و عجیب تر آنکه صداي   UB 313رادیوتلسکوپ هاي پیشرفته صداي تولید شده از 

این جرم آسمانی از فاصله دور شبیه صداي تپش قلب و از فاصله اي نزدیک همانند صداي کوبیدن دو 

در. دکتر زغلول نجار در یکی از برنامه هاي  جسم هم می باشد یا به عبارت بهتر مثل صداي کوبیدن

اشاره کرده و گفت که تفسیر طارق که   UB 313خود ضمن تفسیر سوره طارق به این صداي عجیب 

است و این   UB 313در قرآن مجید از آن یاد شده و نیز به  آن نجم ثاقب هم گفته شده همین ستاره 

 "طارق "ت که چگونه یک ستاره نوترونی را با لفظ کشف علمی نشان دیگري از معجزه قرآن مجید اس

به معناي کوبیدن دو شیء بر هم از ستارگان و سیارات دیگر مثل خورشید جدا کرده و  "کوبنده "یعنی 

mبه آن لقب طارق و نجم ثاقب  یعنی نفوذ و رخنه کننده داده است. دکتر زغلول نجار ثاقب را در این آیه 
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یاره و رسیدن آن به ما از فاصله دور تفسیر نموده است. سوالی که به نظر ، نفوذ و رسوخ صداي این س

به زمین با این صداي عجیب می تواند همان "طارق  "(نیبیرو)   یا   UB 313می رسد آیا نزدیک شدن 

در روایات باشد که در نیمه ماه مبارك رمضان سال ظهور با نزدیک شدن آن به زمین  "صیحه"تعبیر 

(نیبیرو)  است که در هزاران   UB 313همان   "طارق "شدن عده زیادي می شود و آیا موجب هالك 

  سال قبل با صیحه آن بسیاري از اقوام نابود شدند؟

 

 (نیبیرو)  اینجا را کلیک کنید:  UB 313براي شنیدن صداي 

 http://www.youtube.com/watch?v=0KSc0XnF1AY&feature=related 

یق این لینک به صداهاي مشابه طارق گوش دهید در این صفحه صداهاي مختلف از یا می توانید از طر

 چند ستاره نوترونی شنیده می شود که دو تاي آنها به نامهاي زیر منطبق با صداي طارق است.

PSR B0833-45, The Vela Pulsar 

PSR B0329+54 

 

وپهاي معمولی قابل مشاهده نبوده و نکته دیگر در باره نیبیرو این است که این جرم آسمانی با تلسک

mبا تلسکوپ مادون قرمز تصویر برداري شده و تا قبل از آن دانشمندان اطالع  2005تنها در سال 
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نداشته اند که چنین جرمی که بر مدار پلوتو اثر گذاشته و موجب بی نظمی هایی در منظومه شمسی 

ي عظیم از یک کهکشان که به منظومه گردیده چه بوده و تصورشان بر این بوده که سیاهچاله ا

شمسی نزدیک می شود موجب شده تا پلوتو را به سمت خود بکشاند و براي همین در ابتدا آن را 

 سیاره ایکس نامیده بودند .

 

طبق نظریه دانشمندان با تغییرات آب و هوایی و گرم شدن جو زمین و آب شدن یخهاي قطبی در اثر 

از قاره هاي کنونی زیر آب رفته و  بسیاري از خشکی هاي زمین تا چند سال  عبور نیبیرو ، مناطق زیادي

به شکلی دیگر و متفاوت از نقشه کنونی  2014آینده ناپدید خواهند شد و نقشه زمین پس از سال 

آن خواهد بود . دانشمندان با شبیه سازي وقایع آینده نقشه هاي زیر را براي آینده قاره هاي زمین 

 ی نمایند:پیش بینی م

در نقشه زیر ، قاره آمریکاي شمالی و کانادا در آینده نشان داده شده در این نقشه قسمتهاي شرقی 

آمریکا و بسیاري از ایالتهاي شرقی و مرکزي و غربی آن غرق خواهند شد و در قسمت شمال قاره نیز 

 مناطق زیادي به زیر آب خواهند رفت.
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 2014نقشه آمریکاي شمالی پس از 

 

 m
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

www.takbook.com 120 of 176.

www.takbook.com 120 of 176.

http://www.monjimoud.persianblog.ir


جعفرمحمدي علی                                                                                                    2012سال   همه چیز درباره  
 

www.monjimoud.persianblog.ir 

 

نشان داده شده است. در این نقشه   UB 313نیز قاره هاي مختلف جهان پس از عبور  فوقدر نقشه 

 بخشهاي زیادي از اروپا و آسیاي جنوب شرقی محو خواهند شد .

خارمیانه و اروپاي غربی بعد از سال    2014نقشه ایران و 

 

پایان  2012ویان ، جهان در سال  در روایات و پیشگوییها و فیلمهاي هالیوودي غرب و از دید پیشگ

خواهد یافت و حیات انسان جهان ادامه نخواهد یافت ، اما بر اساس نظریات علمی نیبیرو برخوردي با 

mزمین نخواهد داشت ولی شهاب سنگهاي زیادي با نزدیک شدن این سیاره تحت جاذبه آن به سوي 
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ادي خواهد شد ، این نوع نگرش زمین کشیده خواهند شد و موجب مرگ عده اي و خرابیهاي زی

مایوسانه و نا امیدانه به حوادث آخر الزمان از زاویه دید غرب موجب شده تا بسیاري از آنان با دید 

منفی به این حوادث نگریسته و بر اساس آن رفتارهاي خود را تنظیم نمایند در حالیکه در روایات 

روعی دوره دیگري براي حیات انسان بر روي کره اسالمی حوادث آخر الزمان پایان حیات نبوده بلکه ش

زمین می باشد که این دوره بازماندگان حوادث سالهاي قبل ، عصر طالیی زندگی بر روي زمین با  

حکومت آخرین منجی را تجربه خواهند کرد و وارد مرحله قیامت صغري خواهند شد و در این دوره تا 

 ش و عدالت و پیشرفتهاي علمی و اجتماعی خواهند گذراند.قیامت کبري زندگی جدیدي را در سایه آرام

==============================================

====  

  

 ستاره طارق چیست؟
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 آیا ستاره طارق یکی از پنج صیحه یا نداي ذکر شده در آخر الزمان است؟

 ظهور ستاره طارق بر چه داللت دارد و چه تاثیراتی دارد؟

 از این نیز ظاهر شده؟آیا طارق پیش 

 هنگام طلوع ستاره طارق چکار باید کرد؟

 آیا می توان تاریخ ظهور طارق را با توجه به پیشرفتهاي علمی و فضایی پیشگویی نمود؟

همانطور که در مقاالت قبل ذکر شد، در سال ظهور و یا سال قبل از آن پنج صیحه یا ندا شنیده می 

شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان است صیحه جبرئیل امین است  شود . یکی از این صیحه ها که در

که به نام قائم آل محمد ندا می دهد و یک ندا از شیطان که در روز جمعه بعد از زوال خورشید است . 

سه صیحه یا نداي دیگر مربوط به سه واقعه یا به عبارت بهتر بالي طبیعی است که در دو تا از آنها در 

ر مغرب روي می دهد. در مقاالت مربوط به آتشی از مشرق و آتشی از مغرب این دو مشرق و دیگري د

صیحه شرح داده شد. بر اساس روایات واقعه دیگري غیر از آنچه ذکر شد در نزدیکی ظهور در مشرق 

 زمین اتفاق می افتد.

ر شده . ظهور این در احادیث و روایات عصر ظهور ،دیده شدن ستاره اي دنباله دار در آسمان ، مکرر ذک

 ستاره دنباله دار در ادیان دیگر نیز آمده و نشانه اي براي آخر الزمان است.
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هللا علیه و اله و  در روایات اسالمی نیز چندین بار از این دنباله دار سخن رفته و پیامبر اسالمی صلی ا

نشان می دهد سلم نیز مفصل در باره آن در حدیثی طوالنی و مفصل توصیاتی را نموده اند که 

 موضوع از اهمیتی خاص برخوردار است .

إذا کانت صیحۀ فی رمضان فإنه  "ص  "جاء فیها قال  638عن نعیم بن حماد فی کتابه الفتن رقم

هللا قال هدة فی النصف من رمضان لیلۀ جمعۀ فتکون  یکون معمعۀ فی شوال قلنا وما الصیحۀ یا رسول ا

العواتق من خدورهن فی لیلۀ جمعۀ فی سنۀ کثیرة الزالزل فإذا  هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج

صلیتم الفجر من یوم الجمعۀ فادخلوا بیوتکم وأغلقوا أبوابکم وسدوا آذانکم فإذا أحسستم بالصیحۀ 

فخروا هللا سجدا وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس فإنه من فعل ذلک نجا ومن لم 

 یفعل ذلک هلک.

 

 آمده است : "الفتن "م بن حماد در کتاب از نعی

 جنگ شوال در پس شد بلند صیحه صداي رمضان ماه در گاه هر: فرمود) وآله -علیه -اهللا -پیامبر (صلی

 است چیزي افتادن فرو شدید صداي: فرمود چیست؟ بلند صداي خدا، رسول اي: گفتیم.  گردد می آغاز

یدار می کند، ایستاده را می ب را خوابیده که ها زلزله از پر سالی در ، اي جمعه شب در رمضان، ماه در

نشاند و دختران جوان را از سراپرده هایشان بیرون می آورد. بنا بر این، هرگاه نماز صبح روز جمعه را 
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 را گوشهایتان و بپوشانید را خود ببندید، را ها روزنه و درها شوید، هایتان -خواندید، داخل خانه

سبحان «براي خدا به سجده در افتید و بگویید: کردید، احساس را بلند بانگ آن گاه هر. بگیرید

وس نا القدوس، رب بحان القدوس، س زیرا هر کس چنین کند، نجات می یابد و هر کس چنین ». القد

.  ( توضیح اینکه این روایت از ابن مسعود هم  619، ح 3، جزء 136نکند، نابود می شود.  الفتن، ص 

 قل شده است)ن

 

 در روایتی دیگر از امام باقر (علیه السالم) آمده :

اسی به خراسان رسد، گیسوي سختی  کند.نخستین بار که طلوع کرد،  آور در مشرق طلوع می هر گاه عب

السالم)، آن گاه که او   براي نابودي قوم نوح بود، هنگامی که خدا غرقشان کرد. در زمان ابراهیم (علیه

آتش افکندند و زمانی که خداوند فرعون و همراهانش را نابود ساخت و هنگامی که یحیی پسر را در 

ا کشته شد، طلوع کرد. پس هر گاه آن را دیدید، از شرّ فتنه ها به خدا پناه برید.طلوع این ستاره  زکری

اس[درنگ نمی  پس از گرفتن خورشید و ماه خواهد بود. سپس ]بنی ند) [جز کنند(دوام نمی آور عب

قَع در مصر آشکار شود. ( الفتن، ص  607، ح 3، جزء 148زمانی کوتاه]، تا آنکه اَب( 

 

 در روایتی دیگر آمده است :
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درخشد سپس دو  از عالئم نزدیکی ظهور :... طلوع ستاره درخشان در سمت مشرق که همچون ماه می

صل شوند. پدید آمدن سرخی در  جانب آن خم گردد که نزدیک شود که آن دو جانب به همدیگر متّ

 محمدي محمد ٔآسمان که در فضا پراکنده گردد. (عالمه حلی:نگاهی بر زندگی دوازده امام. ترجمه

 )اشتهاردي

 

 ابو امامه نیز نقل کرده است:

 آسمان از باشد، جمعه شب رمضان نیمۀ شب گاه هر: ... فرمود) وآله -علیه -اهللا -رسول خدا (صلی

هفتاد هزار نفر گنگ و هفتاد هزار دوشیزه  ،بیهوش نفر هزار هفتاد ،آن اثر بر هک بود خواهد صدایی

پرده هاشان شکافته می شود! گفتند: اي رسول خدا، پس چه کسی سالم می ماند؟ فرمود: کسی که 

د و بلند تکبیر بگوید(عقد الدرر  .).3 ف ، 4 ب ، 139ـ40 ص ،در خانه اش بماند و به سجده پناه برَ

است ، حادثۀ یادشده ، در روز جمعه نیمۀ رمضان  سال پیش از ظهور، تقریباً هنگام طلوع گفتنی 

ه چنین به نظر می  رسد،-خورشید یا کمی پس از آن ، به وقت عربستان سعودي،رخ می دهد. البتّ

هللا -صلی(اسالم پیامبر که اي -احتیاطی اقدامات  بیشتر است، فرموده اشاره آنها به) وآله -علیه -ا

ه شود-میانه، میخاور خصوصاً زمین، مشرق مردم متوج. 
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 آورده است:  -دانشمند شیعی  -شیخ مفید

هر گاه ستاره اي سرخ را دیدي که آن را نمی شناسی و در مسیرحرکت ستارگان قرار ندارد و در آسمان 

،چنین از جایی به جایی دیگر می رود و مانند ستون است، در حالی که ستون نیست، پس بی گمان

 مردم میان در آشوب و ها-چیزي نشانۀ جنگ، بالها، کشته شدن بزرگان، زیادي شرور و اندوه

ص،(است   162( ص االختصا

 

 :فرمود) السالم -امام باقر (علیه

پیش از این امر (ظهور قائم)، گرفتن ماه پنج روز مانده به پایان ماه رمضان و گرفتن خورشید در 

مان بر هم می خورد (الغیبۀ، ص پانزدهمین روز آن رخ خواه 280د داد،و در این هنگام، محاسبه منج ،

 . ).46، ح 14ب 

کسوف  1815پیشتر در مقاله آتشی از مشرق ذکر شد که در اثر آتشفشان تامبورا در اندونزي در سال 

دارد روي داد . با توجه به همزمانی ظهور دنباله دار و یا ستاره سرخ رنگ و کسوف خورشید احتمال 

هللا  یکی از دالیل کسوف غیر طبیعی و غیر وقت قرار گرفتن دنباله داري در بین زمین و خورشید باشد.( ا

 اعلم و اعلی)
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 همچنین، در خبري دیگر از کعب األحبار، می خوانیم :

اس هنگام آشکارشدن ستاره  آسمان از چیزي فروافتادن شدید صداي و آسمان دل در اي-نابودي بنی عب 

مضان خواهد بود. سرخی میان پنجم تا بیستم رمضان ر ماه در اینها همۀ. است شدنی -شکافته و

 از شدن-است و صداي شدید فروافتادن چیزي از آسمان در نیمه تا بیستم ماه می باشد و شکافته

 و کند می نورافشانی ماه مانند که شود-می دیده اي-ستاره و. بود خواهد چهارم و بیست تا بیستم

ه نزدیک است دو سر آن به هم برسند. و دو لرزش در شبِ ک جایی تا پیچد می هم در مار چونان سپس

پدیدآمدنِ دو فرورفتن خواهد بود، و ستاره اي که شهابی به وسیلۀ او پرتاب می شود و از آسمان فرو 

ی سخت می شوند. می افتد؛ با آن صدایی شدید است تا آنکه در مشرق می افتد و مردم از آن دچار بالی

ص1(الفتن، ج  ل، 643، ح 3، جزء 230،  ـ. ق. ) 1412، مکتبۀ التوحید، قاهره، چاپ او   ه

 

 ابن مسعود می گوید:  

 در ماه صفر نشانه اي خواهد بود  و ستاره اي دنباله دار آشکار می گردد . 

ص   609، ذیل ح 3،جزء  148الفتن ، 

 پرسیده) شب در رونده( "طارق " تفسیر بارة در السالم -از امام علی علیه
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 شد، فرمود:

 آن، زیباترین ستاره در آسمان است،

 .  4، ح 9، ب  89، ص55). بحار األنوار، ج 6در حالی که مردم نمی شناسندش...(

 :خوانیم-باز هم در قرآن کریم می

 منتظر روزي باش که آسمان دودي آشکار را پدید آورد*

 .  10 -11ورة دخان، آیۀ س کریم، قرآن). 7*(است دردناك عذابی گیرد،-این دود که مردم را فرا می

 :فرمود) السالم-امام باقر (علیه

 آسمان در که آتشی وسیلۀ به مردم) السالم-پیش از قیام قائم (علیه

 ،2 ج اإلرشاد،). 10(شوند می بازداشته گناهانشان از گیرد، می فرا را آن که اي-آشکارمی شود و سرخی 

 .  387 ص

بررسی روایات نشان می دهد که طلوع ستاره اي سرخ رنگ و سقوط شهاب سنگ یا ستاره دنباله دار 

که موجب خسف در زمین نیز می گردد ، از عالئمی است که به نزدیکی ظهور داللت دارد. احتمال دارد 
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علمی دانشمندان این دو یکی باشند و یا دو موضوع جدا از هم که سعی داریم  با توجه به یافته هاي 

 و سایتهاي علمی به آن بپردازیم.

 

برخورد شهاب سنگی بزرگ به زمین در روایات اخر الزمان ادیان دیگر هم آمده و این فرضیه به حدي 

قوي است که بر اساس آن فیلمهاي متعددي هم ساخته اند و آن را نشانه پایان حیات کنونی بر روي 

 اعالم کرده اند. 2012زمان آن را سال   زمین و شروع عصري جدید می دانند و
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در روایات اسالمی و قرآن کریم نیز به صراحت از آخر الزمان و برخورد ستارگان با یکدیگر و تیره شدن 

خورشید و به هم خوردن نظم سیارات و زلزله هاي شدید و آتشفشان به عنوان دالیلی براي نزدیکی 

در هنگام ظهور و قبل از ان نیز از برخورد دنباله داري به زمین قیامت یاد شده. اما بر اساس روایات 

یاد شده که موجب کشته شدن عده زیادي می گردد ولی پایان جهان نیست و ضمن اینکه تاریخی 

 براي آن تعیین نشده است.

فته در قرآن کریم سوره اي به نام طارق وجود دارد که به همین دلیل نام مقاله را از نام این سوره گر

ایم .در این سوره به طارق قسم یاد شده و آن را ستاره ثاقب لقب داده . در تفسیر این سوره آمده 

است که طارق همان ستاره دنباله داري است که در آخر الزمان به زمین نزدیک می شود و با زمین 

ه آن قسم یاد شده برخورد می کند. منظور از طارق ، رونده در شب یا کوبنده شب ، که در قرآن کریم ب

ستاره درخشانی است که نور آن بسیار  با نفوذ و زیبا می باشد. ثاقب به معناي فرو رونده و نفوذ 

کننده است. ظهور این ستاره دلیلی بر نزدیک بودن آخر الزمان است و در انتهاي سوره نیز به کافران 

نها طول کشید تا اینکه دانشمندان هشدار داده شده . این سوره یکی از معجزات علمی قرآن است .قر

دریابند اولین نشانه هاي حیات بر روي زمین با سقوط شهاب سنگها ظاهر شد.دانشمندان معتقدند 

شهاب ها که از فضا می آیند با خود آب و دي اکسید کربن ، منو اکسید کربن و واحدهاي آمونیاك و 

ییرات جوي بارندگی آغاز می گردد و زمین رویش گازهاي یونیزه را وارد جو زمین می کنند و در اثر تغ

به  12و  11در باره خلقت انسان و در آیات    7تا  5آغاز می کند و این موضوع به وضوح درآیات  m
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پیدایش حیات در روي زمین و بارش باران از آسمان و شکافته شدن زمین و رویش گیاهان اشاره می 

ن از این راز بی اطالع بودند. در آخرین آیه این سوره به کند. در حالیکه تا چند دهه قبل دانشمندا

نزدیکی عذاب کافران و بی اثر بودن کید آنان در مقابل آیات و نشانه هاي خداوند و مهلتی که به 

 کافران داده شده تاکید می کند .

 

 

طارق یکی از پنج صیحه است؟  آیا 
اگر در متن روایات دقت کنیم می بینیم که به چرخش این ستاره دنباله دار در فواصل معین زمانی 

اشاره شده و از جمله ، حوادث مقارن با آن ، طوفان و هالك قوم نوح و سپس هالك قوم ابراهیم 

(همانطور که می دانید قوم لوط در زمان حضرت ابراهیم می زیسته و حضرت لوط همان آیین 

راهیمی را در این قوم ترویج می نموده که با افزایش گناهان و اصرار بر آن این قوم در یک صیحه اب

هالك شده اند ) . و بار دیگر این دنباله دار در زمان حضرت موسی و نابودي قوم فرعون ظاهر شده و 

این ستاره  آخرین بار طبق این روایت در زمان شهادت حضرت یحیی بوده است. لذا می توان گفت که

در فواصل زمانی مختلف از نزدیکی زمین عبور و باعث پیدایش حوادثی در زمین می گردد. از جمله آن 

زلزله ، آتشفشان بارندگی هاي شدید و سیل که در نهایت منجر به مرگ عده زیادي از مردم خواهد شد 

mو در قرآن از آن با نام صیحه  و تاکید بر این است که آزمایشی براي مومنان و عذابی براي کافران است
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یاد شده و در روایات باال نیز به آن صیحه اطالق شده . لذا نتیجه می گیریم که طارق دنباله داري است 

که طلوع آن عذابی براي کافران و بشارتی براي منتظران و مومنان بوده و  از آن به صیحه تعبیر شده 

 است.

 

چکار باید کرد؟  هنگام شنیدن صیحه 
ط می شود این صیحه با صیحه جبرئیل امین که در شب چ ماه مبارك رمضان  23نانکه از روایات استنبا

 "طارق"سال ظهور است فرق دارد و یک هفته قبل از آن می باشد و همان صداي عبور ستاره دنباله دار 

 خواهد بود.است و یک هفته پس از آن صیحه جبرئیل از آسمان و به دنبال آن نداي شیطان از زمین 

این صیحه همراه با سقوط قسمتی از این ستاره دنباله دار در مشرق زمین می باشد .  زمان سقوط 

قسمتی از این ستاره در وقت طلوع افتاب در روز جمعه نیمه ماه مبارك رمضان است بطوریکه خواب را 

ی آورد و صداي آن به حدي بیدار و بیدار را به ترس و وحشت می افکند و زنان را از سراپرده بیرون م

 بلند و شدید است که همه مردم آن را می شنوند.
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در سقوط بخشی از این ستاره ، عده زیادي کشته می شوند و عده زیادي کر و گنگ و کور می گردند . 

هللا علیه و آله و سلم ، از ایشان سئوال می شود که در آن زمان ما را  در روایت وارده از رسول خدا صلی ا

چه امر می فرمایید؟ و حضرت پاسخ می دهند صدقه بدهید و  بر شماست نماز و تسبیح و تکبیر و  به

قرائت قرآن در آن هنگام . سپس سوال می شود چه عالمتی براي آن است که ( صیحه) وقت دیگري از 

ن سال سال نباشد ؟ و حضرت می فرمایند اگر نیمه ماه مبارك رمضان گذشت و این اتفاق نیفتاد در آ

 ایمن می باشید.

 

در روایت دیگري تاکید شده که این واقعه در شب جمعه در سالی که پر از زلزله و سرما هست اتفاق 

 می افتد .

 به هنگام طلوع این ستاره و سقوط بخشی از آن در شرق چکار باید کرد؟

هللا علیه و آله و سلم توصیه می فرمایند که براي  ایمنی از این واقعه ، به منزل در اینجا پیامبر صلی ا

بروید و تمام درها و پنجره ها را محکم ببندید و لباس ضخیم بپوشید و یا خود را با پارچه یا پوشش 

ضخیمی بپوشانید و گوشهاي خود را محکم بگیرید ( ببندید) و به تسبیح و نماز جماعت و سجده 

 طوالنی مشغول گردید.
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آیا این نکات اشاره به وقوع جنگ و یا حمله با بمب اتمی  سوالی که مطرح می شود این است که

 ندارد؟

پاسخ این است که خیر زیرا اگر از سالح اتمی استفاده گردد هیچ یک از امور فوق جان ما را حفظ 

 نخواهد کرد.

 سئوال دیگر اینکه آیا ممکن است این صیحه همان صوت جبرئیل علیه السالم باشد؟

ر ، چگونه است که پیامبر اسالم در هنگامی که جبرئیل ما را به ندایی مهم در پاسخ باید گفت که خی

فرا می خواند توصیه کند که گوش خود را بگیریم و در منزل پنهان شویم . در حالیکه گفته شده 

 نداي جبرئیل امین را همه مردم روي زمین می شنوند ان شاء اهللا.

 "کردید صیحه نزدیک می شود سجده کنید و بگویید  در این روایت همچنین آمده : زمانی که احساس

اهمیت زیادي در درك روایت دارد و نشان می دهد که  "احساس کردید  "و عبارت  "سبحان القدوس 

ین صیحه تدریجی حس می شود و شنیده می شود و فورا شنیده نمی شود . به عبارت ، این صوت از 

شده و به ما نزدیک می شود و بطوریکه ما نزدیک  مکانی دور شنیده شده و سپس بتدریج بلندتر

 "شدن آن را حس می کنیم  قبل از آنکه بر ما تاثیر  بگذارد. و لذا براي همین گفته شده هنگامی که 

. اگر صوت ناگهانی بود نیازي به انذار و هشدار نداشت. و لذا صوت جبرئیل امین  "احساس کردید

ماه  23علیه السالم ندا می دهد و منظور همان صیحه شب  نمی تواند باشد. هنگامی که جبرئیل m
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رمضان است ، همه کسانی که خداوند اراده نماید صداي او را در یک زمان خواهند شنید و صداي او 

 تدریجی نخواهد بود.

است و همانطور که گفته شده  بخشی از آن  "طارق "لذا بدون شک این صوت صداي ستاره دنباله دار 

قوط می کند و از نتایجی که به همراه دارد ، آبها را آلوده می سازد و عده زیادي از قحطی در مشرق س

و گرسنگی خواهند مرد و صداي آن بسیار شدید است و تدریجی است و ناگهانی نخواهد بود البته 

دا براي کسانی که از آن آگاه باشند و در آن زمان بیدار بوده و به نماز صبح مشغول باشند. این ص

موجب ترس شدید در بین مردم خواهد شد و زمین را با امواج الکترو مغناطیسی شدید پر خواهد کرد. 

امواج صوتی حاصل از عبور این ستاره ما فوق درجه شنیداري انسان است همانند شکسته شدن دیوار 

ک و یا صفیر صوتی در هنگام عبور هواپیماهاي سریع السیر و سوپر سونیک (و یا سقوط بمب و یا موش

خمپاره براي کسانی که تجربه جبهه را دارند ) .و این امواج براي بدن ضرر دارد و از پوست و گوشت 

عبور می کند و لذا گفته شده که به داخلی ترین قسمت منزل بروید و گوش خود را بگیرید و با لباسی 

ممکن است پرده گوش پاره و در  ضخیم  خود رابپوشانید تا از امواج صوتی آن در امان بمانید . زیرا

 اثر شدت امواج دچار خونریزي مغزي گردد.

 

لَیع رِیصح تُّمن ا ع م هلَیزِیزٌ عع م کُ نْ أَنفُسولٌ م س ر م اءکُ ج قَد منِ الرَّحیمِِ . لَ ح نینَ بِسمِ اهللاِ الرَّ ؤْمم م بِالْ کُ

. صدق اهللا العلی العظیم.  یمحر ؤُوف ر m
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ببینید که چقدر پیامبر و ائمه معصومین علیهم السالم نسبت به شیعیانشان مهربان و رئوف بوده و 

 به آنهاعنایت خاص داشته اند.

 چرا باید در این حالت سجده کنیم؟

چرا در زمان وقوع زلزله و رعد و برق شدید و گرفتگی خورشید و ماه و یا ترس از وقایع طبیعی هولناك 

 ا واجب می شود؟نماز آیات بر م

سبحان  "علت نماز و سجده چیست؟ می فرمایند وقتی صداي صیحه را حس کردید سجده کرده و ذکر 

بگویید. می دانیم که بهترین و زیباترین حاالت براي انسان در  "القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس

 باله دار دارد؟نزد پروردگار جهانیان سجده است اما سجده چه ارتباطی با عبور ستاره دن

 "سبحان القدوس، سبحان القدوس ربنا القدوس"فواید ذکر 

آمده است که کسی که این ذکر را بگوید، در  "القدوس "در فواید ذکر اسماء الهی و در ذیل ذکر 

هنگام اداي این ذکر احساس می کند که اعضاء و جوارحش تمایلی به گناه نخواهد داشت و در می 

نگاه حرام کراهت دارد و گوشش از شنیدن آنچه مورد غضب خدا است روي می یابد که چشمانش از 

گرداند زیرا در این ذکر  تاثیر آشکار بر جوارح و اعضاي انسان دارد و هر کسی که می خواهد از بندگی 

شیطان و معصیت رها گردد این ذکر را ورد زبان خود سازد و بدین ترتیب خدا وسوسه شیطان را از او 

m گرداند و این ذکر مجرب است. دور می
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بار در هنگام زوال موجب نورانی شدن قلب و ایمن شدن از وسوسه هاي شیطان  150 "القدوس "ذکر 

 می گردد.

حالت سجده بهترین حالت براي براي جلوگیري از بیهوشی و مرگ در موقع خوف شدید می باشد و این 

در جسم انسان صورت می گیرد مثل عرق کردن و امر اثبات شده است. در هنگام خوف شدید تغییراتی 

لرزش بدن و تغییراتی نیز در باطن جسم صورت می گیرد که عبارت است از ترشح هورمونهاي مختلف 

و از جمله آدرنالین که موجب بسته شدن رگهاي خونی و جریان خون در بدن می شود و خصوصا در 

مغز نرسد. میزان هورمون بستگی به میزان مناطق باالتر بدن مثل سر و موجب می شود خون به 

ترس و خوف دارد و در حاالت ترس شدید مانع رسیدن خون به مغز بطور کلی شده که در نتیجه 

احساس سرگیجه و سپس بیهوشی و در نهایت سکته مغزي و اغماء و مرگ خواهد شد. اگر انسان در 

قرار خواهد گرفت و همینطور سایر این وضعیت در حالت سجده باشد مغز پایین تر از سطح قلب 

اعضاي بدن در حالت ارتفاع کمتر از قلب قرار گرفته و خون با فشار بیشتر به همه اعضاي بدن و از 

جمله مغز می رسد. و چون سر پایین تر از اعضاي بدن قرار دارد خون با فشار به مغز می رسد و مانع از 

شد و در نهایت مانع از بیهوشی و اغماء و مرگ مغزي  بسته شدن رگهاي مغز در اثر تنگی عروق خواهد

می گردد. و لذا تنها راه مصونیت در حاالت ترس شدید سجده است و این نماز و سجده تنها از 

سنتهاي اسالمی و از معجزات پیامبر عظیم الشأن اسالم است. ضمن اینکه یاد خدا و تمرکز بر ذکر  

mو از ترشح هورمونهاي اضافی در بدن  "ر اهللا تطمئن القلوباال بذک "موجب آرامش انسان می گردد 
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جلوگیري می کند و جریان خون را به حالت عادي باز می گرداند. هنگام سجده همچنین بارهاي الکترو 

مغناطیسی جمع شده در بدن دفع می گردد و همانطور که ذکر شد نزدیک شدن ستاره دنباله دار با 

کترومغناطیس زیادي را تولید می کند که حالت سجده به دفع این امواج شدت و سرعتی زیاد، امواج ال

به زمین و تخلیه جسم از آن کمک می کند. شدت این امواج به حدي است که همه دستگاههاي 

 الکتریکی و کامپیوتري را از کار می اندازد.

دریافت می کنیم که بر  در حالت عادي ، روزانه ما مقداري از  این امواج الکترومغناطیس را از محیط

سلولهاي جسم تاثیر گذاشته و موجب سردرد و بیماریهاي دیگر می گردد . تخلیه این امواج از بدن 

تنها با سجده بر روز زمین ممکن است و آنهم به طریق صحیح و تماس هفت نقطه بدن با زمین . و 

ارد فضا می شود سجده کنید و لذا گفته شده در هنگام صیحه که بیشترین امواج الکترو معناطیس و

این سجده باید تا زمان دور شدن این دنباله دار ادامه داشته باشد زیرا تنها راه مصون ماندن از امواج 

 شدید الکترو مغناطیس و دوري از تاثیر منفی آن بر اندامها و جسم انسان است.

 

حالت مدارهاي مغناطیسی زمین نکته دیگر حالت سجده انسان در وضعیت رو به قبله است که در این 

با جسم هماهنگ شده و احساس آرامش همراه با تنظیم جریان خون در بدن اتفاق می افتد و بر تنظیم 

 ضربان قلب موثر است.
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را تکرار کنید . تسبیح و ذکر  "سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس "سپس گفته شده ذکر 

ام خوف شدید است . تسبیح غذا و دواي مومن است و تنها غذاي روح و مایه آرامش انسان در هنگ

غذاي جسم در هنگام سجده و نماز است کما اینکه گفته شده غذاي فرشتگان در آسمانهاست. تسبیح 

هللا علیه و اله و سلم به حضرت فاطمه  موجب تقویت جسم است کما اینکه پیامبر گرامی اسالم صلی ا

سمی و  خستگی در انجام امور منزل شکایت کردند ، خضرت علیها السالم هنگامی که از ضعف ج

بار سبحان  33فرمودند بهترین خدمتکار و کمک براي تو را معرفی کنم ؟ وقتی به رختخواب می روي 

 بار اهللا اکبر بگو . 34بار الحمد هللا و   33اهللا و 

مل جسم هنگام خوف و علماء اتفاق نظر دارند بر اینکه تسبیح موجب تقویت جسم و تقویت قدرت تح

حوادث شدید می باشد. حتی در ماه مبارك رمضان نیز وقتی ضعف روزه بر جسم مستولی می شود، 

 ذکر و یاد خدا و نماز و تالوت قرآن نشاط خاصی به انسان می دهد.

در روایتی دیگر از پیامبر اسالم صلی اهللا علیه واله و سلم داریم که می فرمایند در سه سال قحطی و 

گرسنگی هنگام خروج دجال، طعام و غذاي شما تسبیح و تقدیس است و این مومنان را کفایت می کند 

 از غذا و آب و در آن روز تکبیر و تسبیح و تحمید بجاي غذا خواهد بود.

اما اینکه تاکید شده بر اینکه نماز صبح را در مسجد جماعت بخوانند در این روز ، علت آن مصون 

هاي شیطان است زیرا در جماعت، انسان اعتماد به نفس بیشتري داشته و شیطان بر ماندن از وسوسه 
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او مسلط نمی شود و در حاالت ترس و خوف شدید شیطان بر انسان مسلط می گردد و لذا گفته شده 

نماز را به جماعت در مسجد برگزار کنید و همین اتحاد در جماعت، ایمان را در دلها محکم کرده و 

نفس داده و از شدت خوف و ترس انسان می کاهد. و درنهایت چنانچه عمر انسان به اخر  اعتماد به

رسیده باشد بهترین حالت لقاء پرورگار ، سجده است و در ادعیه امده است که خدایا مرگ ما را در نماز 

حق  و سجده قرار بده و سجده برترین و زیباترین حالت عبودیت انسان و خضوع و خشوع او در درگاه

 است.

و لذا می بینیم که در روایت تاکید شده که اگر هر کسی این کارها را در موقع شنیدن صیحه انجام 

 بدهد مصون می ماند و در غیر این صورت هالك خواهد شد.

 

تنها در روایات و احادیث اسالمی و شیعی آمده  "طارق "با توجه به اینکه نحوه مصون ماندن از ستاره 

زیادي دارد که این واقعه عظیم و صیحه شدید بسیاري از کافران را نابود گرداند و یا است ، احتمال 

 دچار عوارض بعدي گردند همانطور که در روایت شریف ذکر شده.
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در حدیثی دیگر از معصوم آمده که فرمودند در آخرالزمان دو سوم مردم روي زمین از بین می روند و 

ض شد تکلیف مسلمانان چه می شود؟ فرمودند آیا دوست ندارید تنها یک سوم باقی می مانند و عر

 یک سوم باقیمانده باشید؟

 

این روایات و احادیث نشان می دهد که اطالع و آگاهی مسلمانان و اشتیاق شیعیان منتظر ، از این 

ا را از احادیث و روایات و به خاطر سپردن آن و عمل به آن مانع از تلفات زیاد در بین آنها شده و آنه

 بالها و فتنه هاي آخر الزمان مصون نگه می دارد.

شاید این سئوال براي شما پیش بیاید که آیا ستاره طارق همان سیاره ایکس یا نیبیرو و یا آپوفیس 

است که دانشمندان فضا آن را رصد کرده و احتمال برخورد آن را با زمین داده اند؟ و اگر چنین است آیا 

 ن تاریخ ظهور را تعیین کرد و آیا می توان از برخورد آن به زمین جلوگیري کرد؟با محاسبات می توا

و ما  "اگر در سوره طارق دقت کنیم می بینیم که خداوند معلومات اندك انسان را با طرح سئوال 

به چالش می کشد و به او می گوید اي انسان تو چه می دانی که طارق چیست؟ یعنی  "ادریک مالطارق

سان به موضوعی علم ندارد چگونه می تواند با آن برخورد نماید و لذا انسان نمی تواند با وقتی ان

طارق این آیه و نشان الهی مبارزه نماید . در آیات پایانی سوره به صراحت عجز انسان را در مقابله با 

چند صباحی  طارق بیان می کند و می فرماید : کافران می خواهند مکر کنند و ما هم مکر می کنیم و
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به آنان مهلت داده شده. لذا نتیجه می گیریم که اراده خداوند بر این تعلق دارد که ستاره طارق تا 

زمان طلوع و ظهور آن همانند ظهور قائم آل محمد عجل اهللا تعالی فرجه الشریف مخفی و راز باقی 

یحه راعذابی براي کافران قرار بماند و  معلومات کافران هرگز به آن راه نیابد زیرا خداوند طارق و ص

 داده است. ( واهللا اعلم واعلی)

همچنین تعیین تاریخ براي ظهور کامال غلط و مردود است و زمان ظهور را کسی جز خدا نمی داند و 

دسامبر اشاره می کند عاري از  21و تحدیدا  2012فیلمهایی که اخیرا ساخته شده و به پایان دنیا در 

ت بعدي مقاله در باره این موضوع و احتماالت مطرح شده توسط غرب ، مطالبی حقیقت است. در قسم

  را به آگاهی خوانندگان خواهیم رساند.

  

 Timewaweبررسی هاي نرم افزار 

Zero 

در فرهنگ چینی ها مانند فرهنگ ما ایرانیها فال وجود داره (مثل فال حافظ). با این تفاوت که اونا به 

mبار مثل تاس پرتاب میکنن و شکلش  6تا سکه دارن. اونا رو  4اده میکنن. اونا جاي اشعار از شکل استف
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رو روي یک ورق میکشن. بعد شکل بدست اومده رو با اشکالی که توي کتابشون وجود داره تطبیق 

این کتاب رو  " Terence Mckenna ترنس مکنا"میدن تا معنی رو پیدا کنن. شخصی به نام 

)King Wen sequence  مرود تحلیل و بررسی قرار داد و با پیاده سازي آن در قالب یک برنامه (

برد. که تمام بر روي یک نمودار رسم کرد و اتفاقی پی به یک الگویی در اون کامپیوتري وقایع را 

 11مثل روز  دار دارن) قر Zeroگذشته در قسمت ماکسیمم نمودار (ن و قرن اتفاقات مهم این قر

  تموم میشه.  2012دسامبر  21اینجاست که این نمودار در روز سپتامبر. جالب 

  

  به جواب کامپیوتر توجه کنید:؛ نمونه نمودار تحلیل شده با کامپیوتر 
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پیش بینی هاي نرم افزار کامپیوتري 

Web.bot  
.این برنامه براي "Web.bot"برنامه نویسان برنامه کامپیوتري را توسعه دادن به نام  1990در سال 

mتوسعه دادن و افزایش سهام شرکتها بود بدین طریق که با جستجو کردن کل وب سهام اینده رو 
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پیش بینی میکرد. اما بعد از مدتی برنامه نویسان متوجه شدن که این برنامه چیزي بیشتر از سهام رو 

عه خاموشی کامل که در سال سپتامبر و واق 11پیش بینی مینه. این برنامه به طور نا واضح واقعه 

ز نابود همه چی 2012بینی کرد. بر طبق این برنامه سال  در آمریکاي شمالی رخ داد رو پیش 2003

  .شده و از هم متالشی می شود

  

  توفان خورشیدي

 احتمال وقوع یک حادثه طبیعی جدي در ماه سپتامبر سال دو هزار و دوازده وجود دارد

به نوشته روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا ؛دانشمندان آکادمی ملی علوم آمریکا که به بررسی 

تغییرات و روندهاي جاري در خورشید مشغولند اعالم کرده اند در این تاریخ طوفان مغناطیسی بسیار 

زه شده به عظیمی در خورشید رخ خواهد داد و بر اثر انفجارهاي بسیار شدید هسته اي سیل ذرات یونی

 سوي کره زمین سرازیر خواهد شد. 

محققان در عین حال اطمینان داده اند که جو زمین و میدان مغناطیسی ان در حد قابل توجهی مانع 

برخورد بخش اعظم این ذرات به سیاره ما خواهند شد اما با این وجود اختالالت گسترده اي در سیستم 
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ب فراوانی به سیستمهاي رایانه اي وارد می شود و زیربناهاي الکترو مغناطیسی زمین رخ می دهد، اسی

 شهري هم در حد قابل توجهی خسارت می بینند. 

به گفته کارشناسان پس از این طوفان عظیم خورشیدي دوران بحران اقتصادي طوالنی اغاز می شود 

  که مقابله با پیامدهاي ان بسیار دشوار خواهد بود.

به زمین می رسد موجب  2012 که یک توفان خورشیدي که در سال ناسا در هشداري اعالم کرد

 .خواهد شد که برق تمام دنیا خاموش شود

بدون  2012آمده است که میلیونها نفر در سال  به گزارش مهر، در هشدار ناسا و آکادمی ملی علوم

ماهواره ها خاموش دارو خواهند ماند و تمام یخچالها، تلفنهاي همراه و  برق و در نتیجه بدون غذا و

 .شوند می

 11افزایش می رود. نیروي مغناطیسی این ستاره هر  از ماه دسامبر فعالیت خورشید به آهستگی روبه

رسد که در آن پیک پدیده هاي فورانهاي خورشیدي و پرتاب تاجهاي  سال یکبار به نقطه اي می

تشعشعات  میزان زیادي انرژي ومشاهده می شود. این پدیده ها منجر به آزاد شدن  خورشیدي بزرگ

توفانهاي ژئومغناطیسی زمین  می شود. این فورانها می تواند به زمین نیز برسد و منجر به ایجاد

 .شود

mرصد کرده اند. در آن زمان یک توفان ژئومغناطیسی  1859 ستاره شناسان این پدیده ها را از سال
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 توفان دیگري بسیاري از 1921کرد. در ماه می اروپا و آمریکا اختالل ایجاد  ویژه در خطوط تلگراف

 .خطوط برق و تلفن را در دو سر اقیانوس اطلس خارج از استفاده کرد

انرژي برق کلید فناوري جامعه مدرن "آمده است:  صفحه اي ناسا و آکادمی ملی علوم 132در گزارش 

امروز اتفاق  1859فان سال و سرویسها به آن وابسته هستند. اگر تو امروزي است و تمام زیرساختها

  ".طور حتم خسارتهاي اجتماعی و اقتصادي وسیعی برجاي خواهد گذاشت بیفتد به

ساعت به  9مدت  شش میلیون نفر در کبک کانادا به 1989براساس گزارش نیوساینتیست، در سال 

ماندند. اگر بود بدون برق  1921 برابر ضعیف تر از توفان سال 10سبب یک توفان ژئومغناطیسی که 

میلیون نفر  130تکرار شود تعداد افراد بدون برق به  رخ داد 1921حادثه اي مشابه آنچه که در سال 

 بود دو هزار 1921که بسیار قویتر از توفان  1859تکرار حادثه اي مشابه سال  افزایش خواهد یافت و

 .میلیارد دالر خسارت وارد خواهد کرد

خواهد  2013و  2012خورشیدي بین سالهاي  بعدي این توفانهاي به گفته دانشمندان ناسا، پیک

  .فعالیت خورشید در این دوره جدید به توافق نرسیده اند بود که جامعه علمی هنوز بر سر شدت
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  جابجایی میدان مغناطیسی زمین

در هزاره هیچ کسی نمی تواند جابجایی میدان هاي مغناطیسی را که احتمال دارد در روز هاي آینده و یا 

 بعدي اتفاق بیافتد، پیش گویی کند.

اوأل، اجازه دهید تا تفاوت میان جابجایی میدان مغناطیسی و جابجایی قطب هاي زمین را براي شما  

توضیح دهم. جابجایی میدان مغناطیسی تغیر در میدان مغناطیسی زمین است که طی آن قطب 

مغناطیسی شمال زمین به قطب جنوب مغناطیسی می رود و در نتیجه قطب هاي مغناطیسی جابجا می 

د. هرگاه چنین اتفاق بیافتد، قطب نماي ما دیگر به سمت شمال نه بلکه به سمت انترکتیکا یا شون

قطب جنوب نشان خواهد داد. اما جابجایی قطب ها که تقریبأ یک رویداد مشابه است چندین بار در 

ثر شده و دوره تکامل منظومه شمسی ما رخ داده. به گونه مثال دو سیاره منظومه ما از این رویداد متأ

قطب هاي شان جابجا شده اند؛ مثأل زهره ( که بر خالف جهت دیگر سیارات می چرخد، در اثر چند 

رویداد بزرگ مانند برخورد سیاره ي، قسمت فوقانی آن با قسمت پائین آن جابجا شده) و اورانوس ( که 

از محور خود بیجا شده  به پهلو می چرخد، در اثر یک برخورد یا به علت اثرات گرانشی مشتري یا زحل

است). اکثر نویسندگان بشمول (پیش گویان سرنوشت شوم)  جابجایی میدان مغناطیسی و جابجایی 

 قطب هاي زمین را طوري یاد آور شده اند که گویا یک چیز اند. اما مسئله این طور نیست.
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 نخست در مورد جابجایی میدان هاي مغناطیسی...

چند بار رخ می ده  د؟این اتفاق 
دالیل جابجایی میدان هاي مغناطیسی درست فهمیده نشده، اما این مسئله کامأل با قسمت درونی 

زمین ارتباط دارد. وقتی سیاره ما در گردش است، هسته مذاب آهنی آن به راحتی در جریان می باشد و 

ت شارژ یا بار دار باعث می گردد تا الکترون ها نیز به راحتی جریان پیدا کنند. این حرکت حرارتی، ذرا

میدان هاي مغناطیسی اي را ایجاد می کنند که مرکز آنها در قطب هاي شمال و جنوب زمین قرار دارند. 

این پروسه بنام عملکرد دینام (مولد جریان دائم) یاد می شود که تقریبأ باعث ایجاد میدان مغناطیسی 

 سیاره ما را کامأل در داخل خود بپوشاند. شبیه آهنربا می گردد و به این میدان ها اجازه می دهد تا

این میدان مغناطیسی با عبور از هسته و پوسته زمین به فضا پیش رفته و مانند کره مغناطیسی یا 

حباب حفاظتی که همواره در اثر وزش باد هاي خورشیدي آشفته می شود، زمین را حفاظت می کند. از 

ژ می باشد، میدان مغناطیسی زمین آنها را منکسر نموده آنجائیکه ذرات باد خورشید همیشه داراي شار

و به نوك یا نقطه مناطق قطبی جائیکه خطوط میدان مغناطیسی باز می باشد، هدایت می کند و در 

آنجا بصورت شفق هاي قطبی دیده می شوند. معموأل این وضعیت طی چندین قرن ادامه پیدا می کند 

از مناطق شمال تا جنوب امتداد یافته)، اما بعضی اوقات دیده  (یعنی یک میدان مغناطیسی پایدار که

 شده که میدان مغناطیسی جابجا شده و قوت آن نیز دگرگون می شود. اما چرا این اتفاق می افتد؟
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باز هم ما نمی دانیم. فقط می دانیم که این جابجایی طی چند میلیون سال اتفاق افتاده و بر اساس 

هزار سال قبل رخ داده. اما یک تعداد مقاالت  780این اتفاق آخرین بار حدود رسوبات فرو مغناطیسی، 

رخ می دهد که این مسئله  "با نظم کار ساعت "وحشت برانگیز می گویند که جابجایی مغناطیسی 

میلیون سال  160اصأل واقعیت ندارد. طوریکه در این نمودار دیده شده، جابجایی مغناطیسی طی 

داده. اطالعات دراز مدت نشان می دهد که طوالنی ترین دوره پایدار میان بصورت نامنظم رخ 

میلیون سال (در جریان دوره کرتاسه یا دوران وفور گچ در  40میدان هاي مغناطیسی حدود  "جابجایی"

 میلیون سال قبل از میالد) و کوتاه ترین دوره آن حدود چند صد سال قبل بوده. 65زمین؛ یعنی 

می گویند) نشان می  2012(پیشگویی هاي فوق را بنام تئوري هاي  2012هاي سال  بعضی از تئوري

ساله خورشید ارتباط دارد، اما براي حمایت از این گونه ادعا  11دهند که جابجایی مغناطیسی به دوره 

هم هیچ گونه شواهد علمی وجود ندارد. هیچ اطالعاتی تا هنوز بدست نیامده که ارتباط خورشید و 

میلیارد سال گذشته همانند  4.5را در تغییرات قطب هاي مغناطیسی نشان دهد. (خورشید طی  زمین

یک ستاره با سوزاندن هیدروژن به هیلیوم بصورت آرام می درخشید و این جریان در واقع نگرانی ما 

ید انسان ها را از هر گونه خطر رفع می سازد، چون زندگی در روي زمین به آرامش و پایداري خورش

وابسته است. اما تغییرات منظمی هم طی دوره هاي کوتاه در خورشید رخ داده که طی آن خورشید 

 فعال و جالب می باشد. این دوره فراز و نشیب در فعالیت خورشید را بنام دوره خورشید یاد می کنند)
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اتفاق با نظم  بنابرین، تردید تئوري روز رستاخیر در جابجایی مغناطیسی زمین نشان می دهد که این

کار ساعت ( بطور منظم) اتفاق نمی افتد و هیچگونه ارتباطی هم به حرکت خورشید ندارد. در هر 

صورت ما بدهکار یک تکان یا چرخش ناگهانی مغناطیسی نیستیم، چون نمی توانیم پیش بینی کنیم 

شته ها بصورت تصادفی که دفعه بعد کی اتفاق می افتد، اما ظاهرأ این اتفاق ناگوار و خطرناك در گذ

 اتفاق افتاده است.

چیزي باعث جابجایی مغناطیسی زمین می شود؟  چه 
تحقیقات در واقع گامی در جهت درك حرکت یا پویایی درونی زمین است. بعد از مطالعه قسمت اول 

مقاله حاال می دانید که وقتی سیاره ما در گردش است، هسته مذاب آهنی آن به صورت پایدار طی 

هاي متوالی فعالیت و جریان داشته. اما به دالیل مختلف در جریان جابجایی مغناطیسی، ناپایداري  صده

 ها باعث قطع تولید یکنواخت میدان مغناطیسی سراسري شده و چرخشی را در قطب ها بوجود آورده.

و قطب میالدي بدینس 12بشر میدان مغناطیسی را از چندین صد سال قبل می شناسد و حتی از قرن  

نما جهت قطب شمال را به ما نشان می دهد. حیوانات هم براي جهت یابی از قطب شمال استفاده می 

کنند و ما هم به همین دلیل با وابستگی به آن رشد نموده ایم. تا هنوز در مورد میکانیزم یا کارکرد 

ما با امید کسب میدان هاي مغناطیسی که در هسته بیرونی زمین نهفته است، زیاد نمی دانیم. ا

اطالعات بیشتر در این مورد یک تن از دانشمندان فیزیک نجومی بنام دان التروپ از دانشگاه مریلند 
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 3سعی نمود تا این معما را با ساخت یک نمونه کوچک زمین حل کند. این گوي فلزي زمین که قطر آن 

تر) در ساعت که سرعت کیلوم 128مایل ( 80متر است بر روي یک دستگاه نصب شده و با سرعت 

استواي زمین است، می چرخد. بخاطر شبیه سازي هسته مذاب زمین، التروپ هم نمونه کوچک خودش 

 تن وزن دارد. 26را پر از فلز مذاب می کند. تمام این نمونه 

ناگفته نماند که این سومین تالش التروپ براي ایجاد میدان مغناطیسی زمین است. دو تالش قبلی  

ندازه هاي کوچکتر بود و حاال مجبور شده تا این نمونه بزرگتر را توسط یکی از شرکت هاي او در ا

 تولید کننده تجهیزات سنگین بسازد.

کیلومتر پائین تر از پوسته  3200اعتقاد دانشمندان بر این است که هسته بیرونی مذاب زمین که   

زمین آغاز می شود، میدان مغناطیسی سراسري زمین را تولید می کند. عملکرد پویائی یا مولد جریان 

دارد با چرخش دائم به نحوي از طریق تعامل جریان آهن مذاب آشفته ( که نهایت توانایی جریان) را 

 زمین ایجاد می شود. 

آقاي التروپ در نمونه خویش بجاي آهن مذاب از سودیم مذاب استفاده می کند. اوأل حفظ آهن مذاب  

در چنین شرایط بی نهایت داغ و خطرناك است. ولی سودیم در درجه بسیار پائین تر بصورت مایع 

د). اما در استفاده از سودیم مذاب بخاطر نگهداري می شود ( یعنی تقریبأ در صد درجه سانتی گری

شبیه سازي آهن مذاب، خطراتی جدي وجود دارد. اوأل در هواي آزاد به شدت قابل احتراق و در تعامل با 
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ط را به خرچ داد. هرچند این آزمایش خطرناك  آب واکنش بسیار شدید دارد. بپس باید نهایت احتیا

م براي اندازه گیري هسته بیرونی زمین، بسیار هم می است، ولی بخاطر نبود هیچگونه روش مستقی

 باشد.

به گفته خود التروپ وضعیت هسته زمین به مراتب از سطح خورشید داغتر و  خطرناکتر است و تحت  

فشار بسیار شدید قرار دارد. بنائأ هیچ نوع روش و تکنیک قابل تصور براي آزمایش مستقیم آن وجود 

 ندارد.

گوي سنگین باید باعث آشفتگی در جریان سودیم مایع شود و امیدواریم تا  چرخش یا حرکت این 

بتواند میدان مغناطیسی را بوجود بیاورد. امید بر آن میرود تا این آزمایش چندین معما دیگر را نیز حل 

کند؛ یعنی میکانیزم هاي مربوط به جابجایی قطب هاي مغناطیسی. از آنجائیکه میدان هاي مغناطیسی 

ذشته هم چندین بار جابجا شده، شاید چرخش طوالنی این نمونه بتواند باعث جابجایی قطب هاي در گ

مغناطیسی گردد. در ضمن این آزمایش با استفاده از فلز مذاب می تواند بر چگونگی این شرایط در 

 این جابجایی قطب ها نیز روشنی بیاندازد.

ریق لوله در نمونه هاي آزمایشی تعبیه کرده طی آزمایشات گذشته دانشمندان فلز مذاب را از ط 

بودند، اما این آزمایش امکان می دهد تا فلز بصورت طبیعی خود را تنظیم و جریان آشفته را بوجود 
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بیاورد. تا هنوز نمی دانیم که آیا این آزمایش میدان مغناطیسی را بوجود می آورد یا خیر، ولی باید به 

 در درون سیاره کوچک ما کمک کند. درك ما از ایجاد میدان مقناطسی

 فراز و نشیب قوت میدان هاي مغناطیسی 
سپتمبر در نشریه ساینس به چاپ  26تحقیقات جدید درباره میدان هاي مغناطیسی زمین که به تاریخ 

رسید می گوید که میدان مغناطیسی زمین آنگونه که قبأل تصور می کردیم، ساده و آسان نیست. 

جنوب) میدان هاي ضعیف تري هم در سراسر سیاره دیده  -بدون میدان ها (شمال عالوه بر دو قطبی

 شده که احتماأل در هسته بیرونی زمین تولید می شوند.

بعد از اندازه گیري ها، دیده شد که میدان هاي مغناطیسی از نظر قوت با هم بسیار متفاوت اند و یک  

غناطیسی در حال کاهش می باشند. تحقیقات تازه واقعیت مسلم دیگر این است که قوت میدان هاي م

که توسط دیرینه شناس زمین آقاي برید سینجر از دانشگاه ویسکنسون منتشر شده می گوید که 

میدان مغناطیسی ضعیف در جابجایی مغناطیسی بسیار مهم می باشد. اگر قوت میدان دو قطبی 

ه مغناطیسی کاهش یابد، در آنصورت جنوب) در مقایسه با قوت ضعیف میدان هاي پراکند-(شمال

 احتمال جابجایی قطب هاي مغناطیسی وجود دارد.

میدان ها همواره پایدار نیستند، انتقال گرما و ماهیت جریان هم تغییر می کند "آقاي سینجر می گوید: 

mو می تواند باعث ایجاد دو قطبی گردد که شدت و استقامت آن هم کم و زیاد می شود. زمانی که 
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یار ضعیف می شود، توانایی الزم براي رسیدن به سطح زمین را ندارد و آنگاه شاهد غیر محوري بس

. گروه تحقیقاتی "شدن دو قطب خواهیم بود که قطب ضعیف تر آن براي همیشه عقب می ماند

سینجر، نمونه هاي گدازه هاي آتشفشانی باستانی باقیمانده از آتشفشان هاي تاهیتی و آلمان بین 

هزار سال قبل را ارزیابی نمودند. با ارزیابی دقیق منرال هاي غنی آهن که بنام مگنتیت  700تا  500

 یاد می شوند، تحقیق کنندگان توانستند تا به مسیر میدان هاي مغناطیسی دست یابند.

چرخش الکترون ها در درون منرال به وسیله میدان مغناطیسی قوي انجام می شود. در زمان قوت  

دو قطبی، این الکترون ها به جهت قطب شمال مغناطیسی اشاره می کنند. اما در زمان تضعیف میدان 

میدان دو قطبی، الکترون ها به هر جهتی که میدان قوي باشد اشاره می کنند. تحقیق کنندگان فکر 

می کنند، زمانیکه میدان مغناطیسی ضعیف پائین تر از یک حد معین کاهش می یابد، میدان هاي 

اکنده، میدان هاي دو قطبی را از محور خارج می سازند و باعث جابجایی قطب هاي مغناطیسی می پر

 شوند.

میدان هاي مغناطیسی یکی از ویژگی هاي مهم زمین شمرده می شوند که تا هنوز "سینجر می گوید  

ال آن بزرگترین معماي علم می باشند. اما بیجا شدن قطب ها چیزیست که بشر صد ها سال به دنب

 ."است
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خم و پیچ   میدان مغناطیسی پر 
با اینکه به نظر میرسد که قوت میدان مغناطیسی رو به کاهش است، ولی در مقایسه با نوسانات 

اندازه گیري شده در گذشته دیده شده که باالتر از حد اوسط قرار دارد. بر اساس تحقیقات دانشکده 

طیسی با این سطح همچنان کاهش یابد، در آنصورت اقیانوس شناسی ساندیگو، اگر قوت میدان مغنا

میرسد. اما به احتمال زیاد میدان مغناطیسی دوباره  0سال به  500میدان دو قطبی مغناطیسی طی 

قوت یافته و به حالت اولش باز می گردد؛ یعنی چیزي که طی چند صد سال با نوسان طبیعی وجود 

 داشته.

و انترکتیکا نیز عجیب و حیرت انگیز به نظر میرسند. به گونه موقعیت قطب هاي مغناطیسی در شمال  

 40کیلومتر در سال به  10قطب شمال مغناطیسی در قسمت هاي باالي کانادا از  20مثال در قرن 

کیلومتر افزایش یافته است. گمان بر این است که اگر قطب شمال مغناطیسی با همین میزان ادامه 

یکا خارج شده و وارد سایبریا می شود. ولی این یک پدیده جدید نیست. یابد طی چند دهه از شمال امر

به صد ها مایل خم و پیچ خورده (حتی اندازه گیري هاي  1931چون اولین یافته هاي جیمز روز در سال 

 امروزي سرعت این روند را نشان می دهد)

 پس هیچ اتفاق شومی در راه نیست؟ 
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مجذوب کننده تحقیقات ژئوفیزیکی به شمار می رود که به  جابجایی مغناطیسی یکی از عرصه هاي

مدت چندین سال دانشمندان فیزیک و زمین شناسان را به خود مشغول خواهد داشت. با اینکه نیروي 

محرك نهفته در پشت این پدیده تا هنوز کامأل شناخته نشده، اما هیچ دلیل علمی موثق وجود ندارد 

 اتفاق می افتد. 2012دسامبر  21اریخ که نشان دهد این جابجایی به ت

برعالوه، اثرات این اتفاق یا جابجایی باالتر از حد یک اعتیاد به ما نفوذ کرده. آیا باید این جابجایی  

مغناطیسی را در زمان حیات خویش تجربه کنیم ( که به احتمال زیاد نه)، ولی احتمال ندارد که در اثر 

و یا حتی توسط تشعشتات کیهانی محو گردیم. حتی احتمال ندارد  باد خورشیدي زنده سوزانده شویم 

 جابجایی اریکتوس همو –که حادثه انقراض گونه ها را تجربه کنیم (روي همرفته انسان اولیه 

 جابجایی زمان در زیاد احتمال به). کرده زندگی دوره آن طی و گذاشته سر پش راحتی به را مغناطیسی

مغناطیسی در موقعیت جدید، شفق ها را در تمام ارتفاعات زمین تجربه ر شدن میدان هاي مستق یا

خواهیم نمود و ذرات شارژ داري که از فضا می آیند، شاید یک مقدار افزایش یابند (اما به خاطر داشته 

باشید که تضعیف میدان مغناطیسی به معنی این نیست که هیچگونه حفاظت مغناطیسی نداشته 

 یاد توسط اتموسفیر ضخیم و چگال محافظت می شویم.باشیم)، چون در حد ز

درست است که ماهواره ها گرفتار نقص کاري و پرندگان مهاجر گیچ و آشفته می شوند، اما پیش  

  گویی نمودن سقوط زمین یعنی پایان همه چیز مثل آب خوردن آسان نیست.

m
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

www.takbook.com 158 of 176.

www.takbook.com 158 of 176.

http://www.monjimoud.persianblog.ir


جعفرمحمدي علی                                                                                                    2012سال   همه چیز درباره  
 

www.monjimoud.persianblog.ir 

  

  

پیشگویی هاي ادگار کیستی و  اشارات او به 

2012 

 تاریخ زندگی
ساله بود انجیل  10نزدیک هاپکینزویل، کنتاکی متولد شد. وقتی او  1877مارس  18ادگار کیسی در 

 بدهد شفا را آنها و بگوید خدا ٔرا بارها و بارها می خواند. او می خواست به مردم درباره

 اولین شغل ها
 انبار« در 1894 – 1898به هابکینزویل رفت. اولین شغل او در بین سال هاي  1893او در دسامبر 

. بودند اصلی خیابان در دو هر که کرد؛ کار »هوپر کتابفروشی« در سپس بود؛ »ریچارد خشک کاالهاي

 کرد ازدواج ایوانس گرترود با 1903 سال در او سپس
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 تجارت
آوریل دوچار بیماري  18او با پدرش به تجارت و فروش حق بیمه روي آورد. اما او در  1900در سال 

التهاب حنجره می شود و او به هیچ عنوان نمی توانست حرف بزند. او مجبور بود حدود یک سال سخت 

در خانه با پدر و مادرش بماند. او یک عکاس شد زیرا عکاسی نیازي به صحبت کردن نداشت. او به 

ر عنوان یک دستیار در کارگاه عکاسی دابلیو. آر بولز در نبش خیابان نهم و خیابان ویرجینیا د

 هاپکینزویل مشغول به کار شد

 اولین کار هیپنوتیزور
 سرگرم کارهاي انجام حال در هارت نام به مردم ٔیک شخص هیپنوتیزور و سرگرم کننده 1901در سال 

 می او آیا که پرسید کیسی از و بود بیمار کیسی که شنید او. بود هاپکینزویل ٔنمایشخانه در کننده

یافتن تالش کند؟ کیسی گفت: بلی و هارت براي شفا دادن کیسی در حضور یک  شفا براي تواند

تماشاگر تالش کرد. کیسی در حال از خود بیخودي ناشی از هیپنوتیزم توانست صحبت کند اما وقتی او 

بیدار شد نتوانست صحبت کند. هارت کیسی را آنقدر هیپنوتیزم کرد که صدایش بعد از خواب نیز 

 ما صداي کیسی عادي نشدعادي بماند، ا
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 هیپنوتیزم عمیق
هارت مجبور بود برود اما یک هیپنوتیزور دیگر به نام آل لین ، کمک کردن به کیسی را براي داشتن یک 

صداي خوب ادامه داد. لین از کیسی هنگامی که در یک خواب هیپنوتیزم است، می خواهد که ذات و 

» من«کیسی خودش بیماري مزمنش را به جز یک بار از ماهیت حالتش را توضیح دهد و شفا یابد. 

شرح داد. در خوانش هاي بعدي او به طور معمول با ») ما«استفاده کرد از نگاه اول شخص جمع (یعنی 

 ٔشروع می کرد. بر طبق خوانش نقصان صدایش به خواب روانشناسانه» ما یک بدن داریم«عبارت 

 لین. شود اصالح صدا ٔزایش گردش خون در محفظهاف با توانست می و داشت بستگی هیپنوتیزم

 به و ناگهانی طور به کیسی صورت ناگهان و است یافته افزایش خون گردش که کرد پیشنهاد

 رنگ تغییر روشن قرمز به نیز او ٔسینه ٔقفسه و شد قرمز کیسی صورت خون گردش افزایش ٔواسطه

که درمان انجام شد. وقتی او بیدار شد  گفت بود خواب در هنوز کیسی دقیقه بیست از بعد. داد

صدایش به حال عادي مانده بود. او بعداً باز هم مریض شد، اما دوباره از طریق لین و به همان روش 

 قبلی که شفا یافته بود، به طور کامل درمان شد

براي کار کیسی با رشد کردن شهرتش رشد کرد. او مخالف عطا کردن داوطلبانه بود و این کار را 

حمایت از خود و خانواده اش انجام می داد آنقدر که او می توانست تمام وقت کار کند. او به کار کردن 

در یک وضعیت مسلم خواب با یک هیپنوتیزور، در تمام زندگی اش ادامه داد. همسر و پسر بزرگش 

mس در حالیکه کیسی بعداً جاي لین را در این قضیه بر عهده گرفتند. یک منشی به نام گلیدیز دیوای
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خواب بود از خوانش هایش یادداشت برداري می کرد. طبق گزارشات کیسی یک بار در زندگی با خانم 

بیمارستان کیسی توسط یک ثروتمند ذینفع از خوانش هاي  1929دیوایس عشقبازي داشت. در سال 

 1926در سال  ذهنی، مورتون بلومنتال در شهر ویرجینیا بیچ تأسیس و حمایت مالی شد. کیسی

 و داد افزایش روز در بار 8 به را هایش خوانش او. شد مشهور کورونت در مهم مقاله یک ٔبواسطه

 خوانش مشکالت گرفت را او سالمتی از زیادي توان کار این اما بدهد؛ افزایش را رقم این کرد تالش

دادن یک خوانش  براي را موفقیتش عدم او و کرد ایجاد کیسی سالمتی بر را آسیب یک ذهنی هاي

واضح، به کار کردن زیر یک فشار خیلی زیاد نسبت داد. او در برگرداندن پول مشتري هاي ناراضی 

 ،1945ژانویه  3وسواسی عمل می کرد. ادگار کیسی در 

 بعد از پیشگویی مرگش در چهار روز قبل، مرد

راجه به این عصر جدید سوال (((ادگار کیسی همیشه از عصر جدید سخن می گفت و انزمان که از او 

می کردند او جواب می داد اوج دانش و اگاهی انسان براي برقراري و تماس با نیروها افریننده و 

زایشگر جهان ما.و تمام راهکارهاي برقراري ارتباط با این نیروها و چکونگی استفاده از انها در جهات 

 گونا گون اطراف خود

تالنتیس یا لو مریاامده است چی؟ نابودي نوع بشر و او براي اغاز این بینش در طول دوره به اسم ا

 دوباره ناچار است که از میان این خودپسندي و صفات کنونی اش بگذرد)))
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کیسی به ما می گوید از اادوار پیشین زندگی بشري همانند اتالنتیس انها در کمال بهرمندي از اگاهی 

ن ما در مرتبه اي باال از جهات گوناگون مادي و معنوي بروي و دانش از نیروهاي افریننده و عظیم جها

زمین و فراتر از ان دست یافته بودند متاسفانه ما این اگاهی و معرفت را در راهمناسبی به کاره نگرفته 

ایم ما با بدرفتاري با ان ان را از دست دادهایم.قدرت نوین ما با بسته شدن راههاي این اگاهی ها 

 امده است

 بدرفتاري باعث از دست رفتن فرهنگ ها ي بزرگ و روحی دینی و معنوي بر اي ما بوده انداین 

و ال ما در زمانه اي قرار گرفته ایم که گویا با پایان تمام دستاوردهاي شیطانی مان دوباره فرصت 

 2012بدست گرفتن نیروها ي عظیم نصیبمان می شود اري در سال

عصري نو اغاز می شود بی درد.جنگ.غارت 2013ي با شروع ژانویهبا پایان این دوره از زندگی بسر

 تجاوز دزدي نابرابري برده داري و...

 همورابی پادشاه کبیر بابل قرنها پیش گفته بود از امروز اي مردمان ما علم بشر رو به کاستی می رود

.. دیده باشید تصویر یکی دیگر از تصاویر ذهنی ادگار کیسی که شاید تا به حال ان را در فیلم ها و.

 شهر نیویرك است که در اعماق اب ها فرو رفته است
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اري گویا فرجام ابر شهر تمدن ما نیویرك این شهر عزیز و منفور همان چیزي است که ما عاقبت 

 اتالنتیس می دانیم یعنی اعماق اب (یادش بخیر داستان الدرادو شهر گمشده)

هاي غربی ان اشفته و از بین رفته است. همانگونه که بسیاري (نیو یرك را نگاه کنید بسیاري از بخش 

 از قسمت هاي غربی

همانند مناطق مرکزي ایاالت متحده. لس انجلس .سانفرانسیسکو و همه اینها نابود شده اند پیش از 

 نیو یرك یا پیش از نیورك خودش را از دیدگان پنهان کند

لیفرنیا و جرجیا از نظرها نا پدید می شوند این رخداد و این افرینشی دوباره است گرچه جنوب غربی کا

 بسیار زود رخ می دهد اب دریاچه بزرگ (گریت) در خلیج مکزیک فرو می ریزد)

منظور از دیاچه گریت همان دریاچه پنچگانه در شمال امریکا و مرز کانادا است و خلیج مکزیک هم در 

 تا سر ایاالت متحده زیر اب فرو می رود جنوب امریکا است حال خودتان تصور کنید چگونه سر

کیسی همچنین از جمله ادمهایی بود که اعتقاد به میدان یک پارچه انرژي در اطراف زمین و یا جایی 

دیگر در کیهان و تاثیر ان روي انسان بود و معتقد بود که با سقوط این میدان زندگی بشر هم ساقط 

 می شود
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اي تغییر یک پارچه دنیا باشد گر چه کیسی هیچ گاه مستقیما به به نظر میرسد این بهترین ایده بر

و اغاز دوباره  2012اشاره نکرده است اما توصیفات و خوانش هاي او گواه بر پایان در سال  2012

  دارد ولی شاید زندگی دوره ما اخرین دوره حیات باشد و کامال از بین برود.

 

 پیشگویی هاي هوپی ها

اقوام بومی امریکا هسند این گرو بیشتر در شمال شرقی اریزونا زندگی می هوپی ها یکی از 

 6.946ایالت متحده این گرو  2000کیلومتر است در سرشماري سال  7000کنندقلمرو انها تقریبا 

 نفر جمعیت داشت این اقلیتی بزرگ در....اریزونا محسوب می شود.

 

یفه مجزا از چند سرزمین تشکیل می شدند اما امروزه انها در افسانه ها وتاریخ این قبیله انها از چند طا

تنها معرف هویتشان خانواده مادري شان هست نکته جالب در میان گذشته هوپی ها این است که 

 انها برخالف اکثر نقاط جهاناسم خانواده مادري بروي فرزند گذاشته می شود نه نام خانواده پدري .

 

انها مجبور بودند به نقاط امن و چند روستاي  16کانادا در اواخر قرن  در طول مهاجرت اتاباسکانها از

mمتراکم در چند تپه (مسا) بروند براي مقابله با ناواجو هاقلمرو هوپی ها توسط ناواجو ها تصرف شد. 
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در حقیقت هوپی ها سابقه زیادي در شهر نشینی یا به نوعی روستانشینی دارند یکی از روستاهاي انان 

کشف شد که جزو اولین سکونتگا ها در امریکا است بسیاري 1100بی اریزونا مربوط به سال در اورا

 عقیده دارند که فرهنگ هوپی ها از همان فرهنگ سرخپوستان توا می اید.

 

هوپی در دشت اریزونا عمدتا به کار کشاورزي می پرداختند انها اموخته بودن چکونگی باروري 

نجا سازگار باشند همانند ذرت و امروزه بسیاري از انان همچنان به ان محصوالتی که با اب و هواي ا

شغل مشغول هستند عده کمی به عنوان کارمند در شرکت هاي دولتی و خدماتی و مابقی هم در 

 کارهاي هنري نظیر درست کردن و فروختن عروسک هاي کاچینا

 

نها را هوپیتا معرفی کرده اند که جزو قبایل در دایرالتمعارف کاتولیکها که به ایاالت متحده امده انده ا

صلح پذیر هستند هوپی داراي عقاید عمیق دینی بودن در جایی که اقسام دیگر قبایل بیشتر فرزندان 

 خود را براي جنگاوري و نبرد اموزش می دادند هوپی ها بر اموزش اخالق و روحانیت تکیه می کردند

 

ندارد تنها تمایزي که آنان در زمان قائل می شوند میان عینیت زمان در ذهن افراد این قبیله مفهومی 

ها وذهنیت ها است که در آن ذهنیت ها شامل آینده و تمام پدیده هاي ذهنی میباشد ،از این گذشته 

 در زبان هوپی و در نتیجه براي گویندگان آن هیچ تمایزي میان بعد زمانی و مکانی وجود ندارد.
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روزانه خود و اینده نگریشان یک اصل کلی دارند وان هم احترام و ارزش  هوپی ها در کشمکش زندگی

براي همه چیز.هر شی و هر جزي از طبیعت این احترام به طبیعت است که چون برقص باران بیستند 

انتظار بارش باران دارند براي فراهم اوردن همچین جایی و براي زندگی کردن در تطابق با 

افریدگار زمین. به نظر انها اکثر سنت ها و اداب اجدادیشان همانند رقص  دستورالعمل هاي ماسا یا

  باران براي سود بردن از زمین یکپارچه و دست نخورده است.

هوپی ها معموال سنت هاي خود را دوره اي بر حسب یک تقویم و روز شمار قمري در یکی از روستا هاي 

 خود بر گزار می کنند

 

سرخ پوستی تسلط امریکاییان تازه وارد نتوانست اثري کامال نابود گرایانه بر همانند بسیاري از جوامع 

انها بگذارد اما بر حال ورود انان تحت تاثیر مبلغان و فرستادگان کاتولیکی قرار گرفتند که انها را در 

هییت مصرف کنندگان و الکلی ها نشان میداد و اثري کوچک بر شیوه زندگی و مراسم بومی انها 

  شتگذا

 

پیشگویی هوپی ها در نگاه کلی دو دسته هسند یک دسته داستان شفاهی همانند اعتقاد به امدن 

مردم سفیدو سپس جنگی جهانی و سالح هاي اتمی و کشتار جمعی انها اعتقاد بر نابودي حیات بشري 

طالیی  و کذشتن از مسیري همانند پل همرا عذاب و شکنجه براي دور بعد زندگی بشري که به ان عصر
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یا یکدلی می گویند بسیاري از هوپی هاي ریش سفید کنونی اعتقاد بر این دارند که این رخدادها 

 خواهند بود 2012همدوره با پیشگویی مایا ها مبنی بر پایان دنیا در سال 

 

دسته دیگري از پیشگویی هاي انها تصاویر نقاشی شده در روي صخره ها هستند همانند نقاشی در 

 ریزونااورابی ا

 

در این نقاشی هیبت بزرگ نشاندهنده جوهره بزرگ یا همان بشر است که ابتدا با ظرف غذا از خورشید 

چیزي طلب می کرده و هوپی ها اینگونه برداشت می کنند که همان پیکر بزرگ به انها می گوید 

 سالح هایشان را پایین بگذارند

 

مسیرهاي افقی باالیی مسیر تکنولوزي و مادي گرایی و کلیه خطوط نشان دهنده مسیر زندگی هستند 

و پایینی روحانیوت و معنویت مسیرهاي عمودي اولی نشاندهنده زمان در طول هزاران سال و سرانجام 

نقطه اغاز پیشگویی مسیر عمودي دومی زمانی است که انسانهاي سفید می ایند و بشر تصمیم می 

نقاشی مسیر صنعتی(باالیی)شلوغ تر است و خط عمودي  گیرد که در کدام مسیر پا بردارد که در

سومی نشانگر همان روز داوري و پایانی است پیش از انکه مسیر باالیی منهدم و فرسوده شود اما 

 مسیر پایینی بی انتها است و دوباره ما شاهد باروري زمین و انسان روي ان هستیم
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ن می دهند یا بیانگر سه دوره قبلی زمین و انسان چهارانسانهاي کوچکروي خط باالیی دو حالت را نشا

ها هستند و حال یا زمان کنونی دومین حالت نشان دهنده هوپی هایی است که که فریب زرق و ورق 

 دنیاي مادي را خورده و در مسیر انسانهاي سفید گام برمی دارند.

 

ه قلمرو هوپی ها یا وان عالمت در سمت راست که شبیه سپر هوپی ها است چهار سمت حفاظت شد

جهان ما بعد ویرانی بزرگ باشد دو دایره بزرگ بروي خط پایینی هم به اعتقاد بسیاري دو شک به 

جهان است احتماال دو جنگ جهانی اول و دوم در رابط به نشان چلیپا روي خورشید یا نشاندهنده 

ه هوپی ها اعتقاد دارند نشان اعتقاد انها برچرخه خورشید یا شاید این نشان به همرا صلیب انگونه ک

دهنده دو برادر پاهانا هستند و ان دو دایره کوچک شاید نشان دهند زمان صلح یا زمان پایدار و قابل 

  برگشت باشند.
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در  "ابراج البیت"افتتاح برج هاي عظیم 

  کنار مسجد الحرام
ت تاسف بار مسلمانان متاسفانه حکومت آل سعود در عربستان در اقدامی کامال حساب شده و در سکو

و در سکوت معنادار یونسکو (سازمان فرهنگی ملل متحد) بر خالف موازین اسالمی و بین المللی اقدام 

به تخریب و تغییر شکل ستون شیطان (خانه شیطان در رمی جمرات در حج که آن نماد مقدس شیطان 

اقدام به ساخت یک ساختمان پرست ها می باشد) نمود ؛ و در سایه این سکوت ها در حرکتی دیگر 

  عظیم در مقابل رکن یمانی در کنار مسجد الحرام نموده است.
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این بناي عظیم که سرشار از نماد هاي فراماسونري می باشد و سازنده آن هم آقاي نورمن فاستر معمار 

نماد شیطان پرستی  (آبلیسک) در جهان می باشد ؛ با  200مشهور فراماسونري و سازنده بیش از 

را نداشتند را ارتفاع بلند خود مسجدالحرام را که تا پیش از این حتی هواپیماها حق پرواز برفراز آن

کامال تحت شعاع قرار می دهد به گونه اي که شاد برخی حجاج ظاهر بین حین طواف گرد خانه خدا  

مجذوب این بنا شوند ، بنایی که در باطن خود خانه شیطان می باشد!! همگان به خاطر دارند که 
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تازه ساز جهان نماي این  یونسکو براي ثبت جهانی  میدان امام اصفهان از ایران خواست تا ارتفاع برج

  شهر را کم کند !؟! 

دقیقه سایه این  11.11افتتاح می شود و در ساعت  2012دسامبر سال  21برج عظیم ابراج البیت در 

  برج عظیم شیطانی بر کعبه خواهد افتاد !!!!.
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  نتیجه گیري کلی:
 1391آذر سال  30میالدي مصادف است با روز جمعه  2012دسامبر سال  21روز جمعه  -1

و  و آغاز انقالب زمستانی طبیعتو پایان فصل پاییز شمسی که مصادف است با شب یدا 

مصادف است با پایان دوره آخر و پنجم تقویم مایان ها و همچنین مصادف است با پایان سال 

mسال است و مصادف است با تشکیل درخت یا صلیب  26000بزرگ نجومی زمین که مدت آن 
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برج عظیم ابراج البیت در منظومه شمسی با محوریت خورشید و در این روز  (منظم) مقدس

  افتتاح می شود

یاد و شواهد قطعی بسیار دسامبر آن به دالیل بسیا ز 21و به ویژه روز  2012شک سال  بدون -2

 مهم و حساس می باشد.

سال ویرانی و نابودي نبوده بلکه سال  2012با بررسی مطالب این مقاله به نظر می رسد سال  -3

 تولد و شروع دوباره و سال تحول است.اما اینکه چه حوادثی و چگونه موجب احسن شدن

 وضعیت کره زمین می شود باید منتظر بود و دید.

کشورها ، ادیان ، اقوام و گروه هاي مختلف هردام می خواهند آنرا از خود بدانند اما عده اي  -4

  قطعا قصد سوء استفاده از آنرا خواهند داشت که می بایست هوشیار بود.

 وبالگ منجی موعود جهت بیداري و هوشیاري جامعه تالش خواهد کرد. -5

دعاي کمیل و دعاي  91آذر  30بر تمام شیعیان پسندیده است در شب جمعه و صبح جمعه  -6

 ندبه قرائت کنند.
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http://saramomeni.blogfa.com 

http://www.zohoor.ir 

http://mouood.org/ 
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http://armageddon.ir 

http://www.mahdi313.org 
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  و ..........
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