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 بسم الله الرحمان الرحیم

 آذربایجان قبل از ظهورآتش 

یا تدارک حمله از سوی دشمن به مناطق  آغاز جنگ جهانیقبل ظهور/ « آتش آذربایجان»سناریوی آخرالزمانی 
 همسایگان شمالی ایران در  «عباس ولد»و  «الترک  اخوان» یامظائتالف ن/ ؟شیعی
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از آوردگاه حدیثی،  2نعمانی «الغیبة»در کتاب معتبر  1«پژوهی مهدوی آینده»در میراث « آتش جنگ آذربایجان قبل از ظهور»در این نوشتار، گزاره 
باغ در قفقاز و جنگ آذربایجان با ارمنستان، اهمیت و ضرورت بررسی و تحلیل  مناقشه قره مناسبتجی سندی و محتوایی خواهد شد و صدالبته به اعتبارسن

صات مومنین هر لحظه باید مخت ؛شود. زیرا اگر عصر، عصر ظهور باشد دوچندان می -که زمان وقوع آن در علم الهی محفوظ است- آتش آذربایجان گزاره
های دشمنان قبل ظهور، اوج  ها و دسیسه ها و جنگ نسبت به فتنه« محور مقاومت شیعی»سنجی نمایند. ضمن اینکه استراتژی  خویش با ظهور را نسبت

 آمادگی نظامی قلمداد شده است.

ز جنگ جهانی اشاره دارد و یا در واقع تلمیحی های آغا پژوهی مهدوی، آیا به شعله در میراث آینده« آتش جنگ آذربایجان»پرسش اساسی این است: گزاره 
 است به نقشه تدارک حمله از سوی دشمن به مناطق شیعی؟

از  3گیرد شکل میسازان )ممهدون(  سازی و تمهیدات زمینه ای است که با زمینه شود؛ بلکه واقعه در باورداشت مهدویت، ظهور امری تصادفی، تلقی نمی
سازان" ظهور در احادیث  های حق قبل از ظهور )رجل من اهل قم، خراسانی و یمانی( معرفی شده و اوصاف "ممهدون و زمینه  اینرو در منابع فریقین، قیام

 ،یاجتماع یها بحرانها و  و جنگ ها در مقابل دشمنان و جبهه باطل نیز بیکار ننشسته و با ایجاد فتنه؛ 4نیز ذکر شده است سنت اهلفریقین شیعه و 
 یکشورها ییایجغرافمحدوده در  «حوادث پیرامونی»کنند. از اینرو شایسته است  چینی می بر علیه جبهه حق دسیسه نظامیامنیتی و ی، اسیس ،یاقتصاد

درباره « ساز حکومت زمینه»و  5شودمقابله با آنها آماده  یبرا «جامعه منتظر» گردد تارصد  ،ندهیدر آ رگذاریتاث یدادهایروبا تاکید بر  عصر ظهور نیآفر  نقش
گاه سازددشمنان  یها ها و توطئه ها، طرح نقشه  6.هشدار و آ

                                                             

امکان  ،یتیو امن ینظام ،یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع یها ها و بحران و محور قرار دادن گزارشات درباره فتنه اسالمیدر تراث  یثیحد یبر هشدارها هیبا تک یمهدو  یپژوه ندهیآ.  1
 یکارکردها نییتب یپژوهانه در آرمانشهر مهدو  ندهیتامالت آ ،یقربان) کند یرصد مو محدوده پیرامونی این کشورها، « عصر ظهور نیآفر  نقش یکشورها یایجغراف»وقوع آنها را در 

قابل اعتماد  اریاست، بس یاله ریناپذ و سنن تخلف نیبر قوان یمبتن «یمهدو  یپژوه ندهیآ»و از آنجا که ( 71-70، ص1ش ران،یا یپژوه ندهیفصلنامه آ ت،یپژوهانه مهدو ندهیآ
 (.281، ص44فصلنامه مشرق موعود، ش ت،یمهدو یپژوه ندهیبه آ نینو یکردیرو یپورعزت، سنت پژوه) خواهد بود

اعتبار و  ،ی)نادر  دیآ یبه شمار م یمهدو  یپژوه ندهیو از کتب مرجع در آ شیهزار سال پ فیتال ،ینعمان ةبیدر قرن چهارم است. کتاب الغ عه،یق( محّدث نامدار ش360) ینعمان.  2
 (.187-175ص، 37ش نه،یفصلنامه سف ،ینعمان ةبیتداول کتاب الغ

 .21-20، ص 10سازی ظهور، فصلنامه مشرق موعود، ش  . پورسیدآقایی، زمینه 3

 .126-63. فتالوی، رایات الهدی و الضالل فی عصر الظهور، ص  4

 .71-70، ص1ش ران،یا یپژوه ندهیفصلنامه آ ت،یپژوهانه مهدو ندهیآ یکارکردها نییتب یپژوهانه در آرمانشهر مهدو  ندهیتامالت آ ،یقربان.  5

 .77، ص49فصلنامه مشرق موعود، ش ت،یچالش غفلت از آرمان مهدو ،یتیآ.  6
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ابن طاووس، کتاب  2المالحم و الفتنکتاب  و البته در دیگر کتب حدیثی شیعه از جمله 1نقل شده است نعمانی در الغیبة« البّد لنار»گزاره آتش آذربایجان 
 :نیز تکرار شده است ،حر عاملی 3 الهداة  إثبات

أَحْلَاسَ ءٌ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَكُونُوا  لَا بُدَّ لِنَارٍ مِنْ آذَرْبِيجَانَ لَا يَقُومُ لَهَا شَيْ :إِنَّهُ قَالَ لِي أَبِي :عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

َأَنِّي أَنُُْرُ إِلَيْهِ بَيْنَ الرككْنِ وَ الََْقَامِ يُبَايُُِ النَّاسَ بُيُوتِكُمْ وَ أَلْبِدُوا مَا أَلْبَدْنَا فَإِذَا تَحَرَّكَ مُتَحَرِّكُنَا فَاسْعَوْا إِلَيْهِ وَ لَوْ حَبْواً وَ اللَّهِ لَكَ

 4وَ قَالَ وَيْلٌ لِطُغَاةِ الْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. عَلَى كِتَابٍ جَدِيدٍ عَلَى الْعَرَبِ شَدِيدٌ

 ،آذربايجان منطقهاز  )جنگی( به من فرمود: ناگزير آتشى -امام باقر عليه السّالم -ابوبصير از امام صادق روايت كرده كه آن حضرت فرمود: پدرم

طرف بمانيد( و تا آنگاه كه ما در  نشين باشيد )بى ، چون چنين شود خانهيابد( می)گسترش  زبانه خواهد كشيد كه هيچ چيز در مقابلش نتواند ايستاد

فعّاليت خود را آغاز كرد به سوى و كند  حركت مى )امام عصر( طرف ما قيام كننده ازو چون  نشين باشيد تش خانهدر اين آايم شما نيز  خانه نشسته

به  در مكه نگرم كه ميان ركن و مقام مى )امام مهدی( اكنون به او گند گوئى هم. به خدا سو)به هر نحو ممكن( اگر چه بر دست و زانو او بشتابيد

به آنان هنگامه ظهور واى بر سركشان عرب از شرّى كه  سخت گران است، و پدرم فرمود: ،گيرد، فرمانى كه بر عرب فرمانى جديد از مردم بيعت مى

 خواهد كرد.روى 

در  و 5ترجیح داده شده است« لنا البّد »، نسخه (بحاراألنوار کتاب)لکن در نسخه متاخر را ثبت و ضبط کردند « البّد لنار»بنابراین همه کتب شیعی نسخه 
 ها نیز اشاره خواهد شد. ادامه به جایگاه اختالف نسخ در تفاوت دیدگاه

  

                                                             

الدین( از کتب ثالثه مهدویت )که به همراه کتاب الغیبة  توسط شیخ طوسی )در کتاب الغیبة للحجة( و شیخ صدوق )در کتاب کمال« آتش آذربایجان». البته عدم ذکر گزاره حدیثی  1
( که 656، ص2شود. زیرا کتاب شیخ صدوق در باب عالئم ظهور )صدوق، کمال الدین، ج شوند(، خللی به محتوای آن وارد نمی کتب مرجع مهدویت قلمداد مینعمانی به عنوان 

نداشته آنچه در دیگر کتب  ؛ شیخ طوسی نیز تصریح کرده است: بنامفقود است و دسترسی به آن ممکن نیست( اما 392به صورت مستقل تدوین شده است )نجاشی، الرجال، ص
 (.327و  2ذکر شده، را مجددا تکرار نماید )طوسی، الغیبة، ص

 .370. ابن طاووس، المالحم و الفتن، ص 2

 .158، ص5ج ، الهداة  إثبات. حر عاملی،  3

 .263و  194. نعمانی، الغیبة، ص 4

 .293و  135، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی،  5
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حمزه بطائنی از ابوبصیر از امام صادق( چون در  الف. سند اول )ابیدر الغیبة نعمانی، دو طریق دارد: « آتش آذربایجان قبل ظهور»الزم به ذکر است گزاره 
 1دوران استقامت بوده، حدیث موثق است؛ ب. سند دوم )وهیب بن حفص از ابوبصیر از امام صادق( از نظر سندی، حدیث صحیح و معتبر است.

 : جنگیجاناآذرب آتش

 جانیو آذربا هیکه از وقوع جنگ در منطقه ارمن ثیاحاد ریسا نهیهرچند محتمل است لکن به قر  یسوز  وقوع آتش یعنیآن  یقیحق یبه معنا« نار»البته 
ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم » یعبارت بعد  نهیبه قر  نکهیجنگ دارد؛ ضمن ادرگیری نظامی و اشعار به  ریتعب 2گزارش شده

َ
تراث »است و در  یثیحد حکه مصطل« أ

ْرَض 3 ه آن: اْجِلُسوا ِفي ُبُیوِتُکمعبارت و مشاب نیا ،«یمهدو 
َ
ْحاَلِسه4، اَل َتْبَرِح اأْل

َ
جمالت مشهور امامان معصوم  ،«یثیخانواده حد»با توجه به  5، ِحْلسًا ِمْن أ

 شده یم الاستعم 7و ترک قتال عهیش انیمضّر به ک یها و جنگ تیب اهل دگاهیمخالف د ینظام یها امیو ق 6ها از شرکت در فتنه انیعیممانعت ش یبرا
 به جنگ دارد. ارهاش «جانینار آذربا»است و در واقع  یو بلکه منتف فیاحتمال ضع جان،یدر منطقه آذربا یسوز  احتمال آتش نروی؛ از ا8است

                                                             

ْحَمُد ْبُن .  1
َ
ِد ْبِن َسِعیٍد اْبُن ُعْقَدَة اْلُکوِفّي: ثقه )نجاشأ : ثقه عل94الرجال، ص ،یُمَحمَّ ْحَمُد ْبُن ُیوُسَف ْبِن َیْعُقوَب اْلُجْعِفيُّ

َ
 حیتنق ،ی. مامقان127الرجال، ص ،ی)نجاش قیالتحق ی(؛ أ

ِبي 26الرجال، ص ،یِإْسَماِعیُل ْبُن ِمْهَران: ثقه )نجاش (؛368، ص1، ج أحوال الرجال یالمقال ف یمنته ،ی. مازندران269-266، ص8ج ثة،یالمقال ط حد
َ
(؛ اْلَحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن أ

ِبي َحْمَزَة البطائن
َ
ِبیه َعِليِّ ْبِن أ

َ
(؛ 354و  47و  394، ص14روضة المتقین، ج ،ی. مجلس151-150، ص1اصول الفقه، ج یالعدة ف ،ی: ثقه در دوران استقامت )طوسیَحْمَزة عن أ

ِبي َبِصیر: ثقه )نجاش431الرجال، ص ،یُوَهْیِب ْبِن َحْفٍص: ثقه )نجاش
َ
 (؛ امام صادق: امام معصوم؛ امام باقر: امام معصوم.441الرجال، ص ،ی(؛ أ

 .147ص بة،یالغ ،ینعمان.  2

 .163ص بة،یالغ ،ی. طوس197ص بة،یالغ ،ینعمان.  3

 .274، ص8ج ،یالکاف ،ینیکل.  4

 .264، ص8ج ،یالکاف ،ینیکل.  5

ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم َفِإنَّ .  6
َ
َثاَرَها )نعمان اْلِفْتَنةَ ُکوُنوا أ

َ
 . (138، ص52بحاراألنوار، ج ،ی. مجلس197ص بة،یالغ ،یَعَلی َمْن أ

ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم .  7
َ
ْحالَ : ُکوُنوا أ

َ
ْحاَلِس َبْیِتَك : في الحدیث(؛ 63، ص4)طریحی، مجمع البحرین، ج ِس َو اَل َتْخُرُجوا ِمْنَها َفَتَقُعوا ِفي َاْلِفْتَنِة اْلمعَنی اْلَزُموا ُبُیوَتُکْم ُلُزوَم َاأْل

َ
ُکْن ِحْلسًا ِمْن أ

ْمَرُه ِبُلُزوِم َبْیِتِه َو 
َ
َتْبَرْح أ

َ
ْي ال

َ
 (.55، ص6)ابن منظور، لسان العرب، ج َتْرِك اْلِقَتاِل ِفي اْلِفْتَنِة أ

ِد اْجَتَمْعَنا َعَلی َرُجٍل َفاْنَهُدوا ِإَلْیَنا بِ .  8
َ
ْیُتُموَنا ق

َ
اَلحاْجِلُسوا ِفي ُبُیوِتُکْم َفِإَذا َرأ  .(197ص بة،یالغ ،ی)نعمان  السِّ
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آذربایجان منطقه در  جنگیا وقوع از سمت آذربایجان  جنگصدور مطرح است:  دو احتمال، استکنایه از جنگ که آذربایجان  (آتشنار ) باره گزارهدر حال 
در  جنگیا  2آذربایجان سمتاز گونه خواهد بود که: جنگ  عبارت بدین ،«ِمْن »حرف  با توجه بهو نیز  1(امام معصومزمان در آذربایجان محدوده جغرافیای )

 زیرا در ادامه به سرایت آتش جنگ به سایر مناطق تصریح شده است. .ندارد و فرقی هم است جمع قابلالبته هر دو دیدگاه مقصود است.  3منطقه آذربایجان
خواهد تاریخی د که شروع جنگ، از سمت آذربایجان و در این منطقه دار به همراه را نیز با خود بلیغ تلمیح و اشاره این چه بسا  ،بایجانآذر  تش(آ)نار بنابراین، 

 .(ء اَل َیُقوُم َلَها َشْي گسترش خواهد یافت )به سایر مناطق نیز آرام نخواهد شد و  ،جنگآتش ( و البته اَل ُبدَّ ِلَناٍر ِمْن آَذْرِبیَجاَن بود )

 چرایی تعبیر نار )آتش( آذربایجان

 «نار»عمال واژه استفاده نشده، این است که در لغت عربی عالوه بر اینکه است «حرب»از واژه  «رنا»کلمه به جای برای افاده مفهوم جنگ، چرا و علت اینکه 
به سایر نقاط نیز گسترش های آن  شعلهدر صورت عدم جلوگیری از آتش، آنگاه  ،نشانگر این استدر عین حال ، 4است یتعبیر شایع و مشهور برای جنگ، 

 ندارد( نیز سازگاری بیشتری دارد. جنگآتش : هیچ چیزی یارای ایستادگی در برابر  اَل َیُقوُم َلَها َشْي و در این صورت با عبارت بعدی ) 5پیدا خواهد کرد
ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم ) همچنین به قرینه اینکه به شیعیان توصیه شده است در جنگ منطقه آذربایجان شرکت نکنید

َ
و فتنه جنگ،  ، نشانگر این است که شّر (أ

  6اند. گیر کشورهایی خواهد شد که در این جنگ وارد شده گریبان

                                                             

که طبیعتا  زمان امام معصوم( استدر  ییایغرافجنص )محدوده  «صدور»زمان ها در  محدوده آن مکان ،ییایاست که مراد از اماکن جغراف نیبر ا. اصل در میراث حدیثی مهدوی،  1
قصد قبل ظهور( محدوده جغرافیای در نص ) «وقوع»زمان در  ییایجغراف محدودهباشد که  نیدال بر ا «واضح اریبس نهیقر » نکهیمگر اشده است  تری را شامل می منطقه وسیع

 .استشده 

 (.318، ص1، جابن هشام، مغنی اللبیببه معنای ابتدائیت ) ِمْن . حرف  2

 (.321، ص1ابن هشام، مغنی اللبیب، جبه معنای فی ) ِمْن . حرف  3

 .828انی، مفردات الفاظ القرآن، ص. راغب اصفه64. سوره مائده، آیه 4

ابراهیم برکات، النحو کند ) افاده عموم می و سیاق نفی آمده درکه است خبر )ُمسند(  ،و نقش آن« اسم نکره»بدون الف و الم که در اصطالح ادبیات عرب به آن « نار». واژه  5
 َیُقوُم َلَها َشْي »به قرینه جمله بعد نیز و ، (54، ص1العربی، ج

َ
بیانگر این است، آتش جنگ و  (125)هاشمی، جواهر البالغة، ص است آتش ، بزرگی و تکثیرافاده تفخیم، «ء   ال

 در منطقه آذربایجان برپا خواهد شد.بتدریج بزرگ و عظیمی 

 (.127، ص5ج و األثر، ثیالحد بیغر  یف ةیالنها)ابن اثیر،  شّرها و هیجها نار الحرب و َناِئَرُتَها: .أی فتنة حادثه و عداوة کانت بینهم َناِئَرة  . فی الحدیث:  6
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 آتش آذربایجان

مشعر به « آتشنار به معنای »آن خواهد بود درحالیکه انتخاب واژه  کننده شروعشد، ناگزیر یکی از طرفین جنگ  استعمال می« حرب»نکه اگر واژه ضمن ای
 سترش یابد.شود و گ دامن زده های آتش، دمیده و  بر شعلهاحتمال دارد که نیز  ،از ناحیه کشورهای غیر از طرفین جنگعالوه بر متخاصمین، این است که 

و در واقع این عبارت از فصاحت و بالغت  تری است تعبیر رساتر و بلیغ ،(اَل َیُقوُم َلَها َشْي ) برای سرایت جنگ به سایر نقاط آذربیجان)آتش( تعبیر نار  اینرواز 
 امام معصوم در ِاخبار دقیق از حوادث آخرالزمان حکایت دارد.

کنند و  امام معصوم بر قرآن احاطه کامل دارد و در انتخاب کلمات و عبارات حدیثی، دقیق و حساب شده، رفتار میکه « مبنای کالمی»فرض و  با این پیش
و به قرینه اینکه امام معصوم تاکید نموده  1معرفی شده است« ترین عذاب خداوند ترین و سخت مهم»در قرآن که آتش « نار»نیز با توجه به استعمال واژه 

برای جبهه باطل خواهد بود که  «عذاب»به منزله که آتش جنگ  یابیم درمیجنگ شرکت نکند )عدم مداخله مستقیم نظامی جبهه حق(، است شیعه در این 
 خواهد شد. دشمنان موجب تضعیفسان  ( و بدیناَل َیُقوُم َلَها َشْي بتدریج فراگیر نیز خواهد شد )

 ی آذربایجانیمحدوده جغرافیا

توان قضاوت قاطعی  نمی؟ آذربایجان داخل ایران یا آذربایجان خارج از محدوده جغرافیایی ایران؟ است قصوددقیقا کدام منطقه مو اما اینکه آذربایجان، 
)اردبیل، آذربایجان غربی و  مشتمل بر مناطقی در آذربایجان ایران و شده است ، منطقه وسیعی را شامل می2زیرا بالد آذربایجان در زمان صدور نص داشت.

انمناطقی همچون اَ و  ی(شرق  یبغر  جنوب و حتی محدوده وسیعی ازداشته ادامه نیز گرجستان در قلب قفقاز  (تفلیسبرزند )تا و جمهوری آذربایجان  رَّ

                                                             

 .32، ص5شناسی واژه النار در قرآن کریم، فصلنامه مطالعات متون ادبی اسالمی، ش نیا، نشانه . طاهری 1

 .بر خالف آن باشد یا نهیاست مگر قر  «صدور نص»زمان در  یایمعصوم، منطقه جغراف قصوداست که م نیاصل بر اگردید:  . بیان 2
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شود و تا مرزهای امپراطوری بیزانس )روم شرقی( امتداد  متصل به جزیره کریمه را شامل می )بحر القرم( دریای سیاه سواحلترکیه تا شرقی روسیه و شمال 
 :داشته است

أَرَّانُ   4من كور آذربيجان 3من أردبيل إلى برزند 2أجل مدنها قديَا أردبيلو  1واسُ و من مشهور مدائنها تبريزإقليمٌ : ذرَبِيجَاناَ

 7.حدود بالد الروم على ساحل بحر القرم يالبالد التو ايضا بعض  6جُوان بَلَدٌ بَأَقْصَى أَذْرَبِيجاننَخْ  5في آخِرِ حُدُودِ أَذرَبِيجَان

اما قدر متیّقن، جنگ در محدوده سرزمین مراد است؟  معّین، آذربایجان، کدام ناحیهدر از آتش جنگ  قصوددقیقا مشخص نیست مهرچند بنابراین 
 دریای سیاه نیز امتداد داشته است، برپا خواهد شد.که تا سواحل « آذربایجان تاریخی»

 

 آذربایجانسرزمین تاریخی نقشه 

                                                             

 .128، ص1معجم البلدان، ج ،یحمو .  1

 .181ص ،مسالک الممالک ،یاصطخر .  2

 (.35، ص2)حموی، معجم البلدان، ج أذربیجان و قد ذکرنا أنها من أعمال تفلیس یبرزند من نواح.  3

 .79. یعقوبی، البلدان، ص 4

 .24، ص7الطراز االول، ج ،یمدن.  5

 .623أوضح المسالك إلی معرفة البلدان، ص ،یبروسو .  6

 .440ابوالفداء، تقوم البلدان، ص.  7
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های واقع در سواحل  تا سرزمیندر قلب قفقاز و در واقع امروزه عالوه بر آذربایجان ایران بر مناطق وسیعی در کشورهای آذربایجان، ارمنستان و امتداد آن 
به دلیل تغییر مرزهای جغرافیای در طول تاریخ، مرزبندی مشخص و دقیق البته و  شده است اطالق می «آذربایجانبالد »، مفهوم )بحر القرم( دریای سیاه
 ، سخت و دشوار بوده است: و تفکیک این مناطق از یکدیگر این مناطق

لتداخل بعضها بالبعض و  1ويرهذه ثالثة أقاليم عُيَة قد جَعها أرباب هذا الفن في الذكر و التص...   أرمينية و أرّان و أذربيجان

 2. و قد ضََنا إليها أيضا بعض البالد التي على ساحل بحر القرم تعسر إفرادها بالذكر

را به عدم  عهیامام معصوم، ش نکهیا اما 3، سرزمین تاریخی آذربایجان است و نه کشور آذربایجاناحادیث و کتب جغرافیا بنابراین مقصود از آذربایجان در لسان
ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم ) فراخواندنددر جنگ آذربایجان  یمداخله نظام

َ
 یایخارج از محدوده جغراف یمناطقابتدا در  ،این جنگاست که  نیا انگری، ب(َفُکوُنوا أ

 که در ادامه شواهد دیگر نیز بیان خواهد شد. رخ خواهد داد «ساز نهیزم عهیشحکومت »

 المللی ینهای ب نتیجه بودن تالش بی

 مطرح است: مهم، احتمال سه ،قبل ظهور جنگ آذربایجانتحلیل گزاره حدیثی در  4«اَل َیُقوُم َلَها َشْي »درباره عبارت 

نیز گسترش خواهد یافت. زیرا آتش وقتی از  و کشورها لکن به سایر مناطق شکل خواهد گرفت «آذربایجان تاریخی»هرچند مبداء جنگ از منطقه . 1
بیانگر این است که همپچنین ، طبیعی است که به سایر مناطق نیز سرایت خواهد کرد. (اَل َیُقوُم َلَها َشْي ) ن مقابله کردآای شروع شود اگر نتوان با  ناحیه

 ینی در آغاز نقش محور  و فراگیر خواهد شدبود و جنگ  نتیجه خواهد بیآذربایجان ور شدن آتش جنگ  المللی برای جلوگیری از شعله بینهای  تالش
 ایفا خواهد کرد. ،جنگ جهانی قبل از ظهورهای  شعله

 ی عمر دو کشور آذربایجان و ارمنستاناباغ به دراز جنگ قره

                                                             

 (.180ص ،مسالک الممالک ،یاصطخر ) فاّما ارمینیة و الران و اذربیجان فاّنا جمعناها فی صورة واحدة. و مشابه آن:  1

 .331، ص2االرض، ج ةابن حوقل، صور و مشابه آن:  .134أوضح المسالك إلی معرفة البلدان، ص ،یبروسو . 440. ابوالفداء، تقویم البلدان، ص 2

 و مچون کنجه، شمکر، بردعتاریخ، قابل انطباق است و مناطق مهم آن هدر کتب جغرافیا و « اّران و الّران»تا حدودی بر منطقه « کشور آذربایجان». و امروزه محدوده جغرافیایی  3
(. لینکفهرست شهرهای جمهوری آذربایجان، ها و اسامی در کشور آذربایجان وجود دارد ) ( که این مناطق اکنون با همین نام136، ص1است )حموی، معجم البلدان، جبیلقان 

گرفته است )الوانساز خویی، تاریخ تحلیلی تشیع در  قرار « ن تاریخیآذربایجا»شده و گاهی تحت قیمومیت حکومت سرزمین « ارمنیه تاریخی» مهیضمالبته در طول تاریخ، گاهی 
ْرِض آَذْرَباِیَجان(. شواهد حدیثی و تاریخی نیز بر این دیدگاه وجود دارد: 17-16آذربایجان، ص

َ
اِن ِمْن أ )ابن فقیه، أّران أّول مملکة بأرمینیة (. 310)طوسی، الغیبة، ص  َمِدیَنِة الرَّ

 (.586البلدان، ص

 َیُقوُم َلَها َشْي .  4
َ

: ا ال  .(327، ص83بحاراألنوار، ج ،یء )مجلس (؛ ال یقدر علی معارضتها و ال یقاومها شي426، ص9العقول، ج آةمر  ،یال یطیقها أو ال یتعرض لدفعها )مجلس یء 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
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جنگ  نیتش اآعدم کنترل  لیاز دال  یکی تواند یم جان،یذرباآمنطقه  جنگدر  تضاد منافع ه علتکشورهایی ب یمداخله نظامضمن اینکه احتمال دارد . 2
نظامی استفاده از سالح منحصربفرد یکی از مصادیق بارز آتش این جنگ، «  اَل َیُقوُم َلَها َشْي »با توجه به جوهر معنایی عبارت  احتمال دارد . همچنین3 ؛باشد

 ه به سایر نقاط نیست.در میدان جنگ باشد که وقتی رخ داد، اثرات مرگبار آن به هیچ عنوان قابل جلوگیری و عدم اشاع

المللی و یا   های بین نتیجه بودن تالش سه احتمال: گسترش آتش جنگ، بیبر وقوع جنگ، « تاکید»عالوه بر « اَل َیُقوُم َلَها َشْي »بنابراین با توجه به عبارت 
 ناپذیری دارد، مطرح است. استفاده از سالح منحصربفرد نظامی که اثرات مرگباری و جبران

 در جنگ آذربایجان خله نظامی مستقیممداعدم 

ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم »درباره عبارت 
َ
در تحلیل گزاره جنگ آذربایجان قبل  -این مصلح حدیثی در تراث مهدوی 2«خانواده حدیثی»و  1«معانی لغوی»با توجه به -« أ

 احتمال مهم، مطرح است: پنج ظهور،

ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم ) و مداخله مستقیم نظامی نکنید هایتان باشید خانهدر که اینکه به شیعیان توصیه شده . 1
َ
و  آتش جنگ که خود قرینه بر این است، (أ

ندارد زیرا در غیر  شرکت ،شیعه در این جنگنیز بیانگر این است و . 2 ؛ریزی خواهد شد طراحی و برنامهشمن از سمت آذربایجان توسط د انگیزی فتنه
 نیز یکی از طرفین جنگ است؟ «ساز زمینه شیعه»امام معصوم دستور عدم مداخله نظامی بدهد در حالیکه  است گونه ممکنچ اینصورت

 در جنگ ایران «طرفی بی»جمهور آذربایجان به  اعتراف رئیس

ْحاَلَس ». و نیز عبارت 3
َ
که خارج از مرزهای ایران قرار « آذربایجان تاریخی»از آذربایجان، آن مناطقی از سرزمین منظور قرینه بر این است که  «ُبُیوِتُکْم أ

ر دعوت به عدم مقابله نظامی نماید د شان رخ داد، و اال چگونه امکان دارد امام معصوم، شیعیان را در برابر جنگی که در خاک و وطن ، مقصود استدارد
 .حالیکه دفاع در برابر تجاوز دشمن، واجب شرعی است

 دنیوی بلکه جنگ بر سر منافع و طرفین جنگ بر حق نیستند برای دین و مذهب نیستناحیه آذربایجان جنگ توان دریافت  طرفی، می با دعوت به بی .4
قوای نظامی در عین مراقبت سازی ظهور و محور مقاومت شیعی ندارد. بلکه وظیفه اصلی  ارتباط موثر با زمینه ،جنگنیز بیانگر این مهم است و . 5؛ 1است

                                                             

في حدیث  شود: ها، از این عبارت استفاده می یشتر در هنگام بروز فتنه. و ب(54، ص6یقال: فالن حلس من أحالس البیت للذي ال یبرح البیت )ابن منظور، لسان العرب، ج.  1
ْحاَلس :الفتن

َ
ْحاَلس بیوتکم عّد منها فتنة األ

َ
ْحالِس بیتك (؛ 423، ص1ج و األثر، ثیالحد بیغر  یف ةیالنها)ابن اثیر،  أی الزموها کونوا أ

َ
ي ... في الحدیث: کْن ِحْلسًا من أ

َ
أ

مره بلزوم بیته و 
َ
 (.55، ص6)ابن منظور، لسان العرب، ج ترك القتال في الفتنةالَتْبَرْح أ

ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم »عبارت .  2
َ
 تَ 163ص بة،یالغ ،ی. طوس197ص بة،یالغ ،ی)نعمان  عبارت و مشابه آن: اْجِلُسوا ِفي ُبُیوِتُکم نیا ،«یتراث مهدو »است و در  یثیمصطلح حد« أ

َ
ْبَرِح (، ال

ْرَض )کل
َ
ْحاَلِسه )کل  (،194)نعمانی، الغیبة، ص (، َتْلَزم َبْیَتَك َو َتْقُعد ِفي َدْهَماء274، ص8ج ،یالکاف ،ینیاأْل

َ
 ،«یثیخانواده حد»( با توجه به 264، ص8ج ،یالکاف ،ینیِحْلسًا ِمْن أ

َثاَرَها )نعمانها: ُکونُ  از شرکت در فتنه انیعیممانعت ش یجمالت مشهور امامان معصوم برا
َ
ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم َفِإنَّ اْلِفْتَنَة َعَلی َمْن أ

َ
، 52ج ،بحاراألنوار ،ی. مجلس197ص بة،یالغ ،یوا أ

ِد بوده است عهیش انیمضّر به ک یها و جنگ تیب اهل دگاهیمخالف د ینظام یها امی( و ق138ص
َ
ْیُتُموَنا ق

َ
اَلح: اْجِلُسوا ِفي ُبُیوِتُکْم َفِإَذا َرأ   اْجَتَمْعَنا َعَلی َرُجٍل َفاْنَهُدوا ِإَلْیَنا ِبالسِّ

 .(197ص بة،یالغ ،ی)نعمان
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ریزی دشمنان برای  برنامهنقشه و  ،آتش این فتنهاحتمال دارد  باشد؛ زیرا «کوفه، مکه و قدس»جغرافیایی مثلث حوادث توجه به باید ، از حدود و ثغور و مرزها
زیرا چگونه ممکن است آتش  .، شام و فلسطین صورت گرفته باشد2بویژه در عراق« جغرافیای ظهور»ت از حوادث کردن قدرت نظامی شیعه برای غفل درگیر

 باشد اما امام معصوم دستور عدم حمایت و همکاری را صادر نمایند؟ موثر ،حضرت «فرایند ظهور»جنگ آذربایجان در 

 

 طمع به خاک ایرانجمهوری آذربایجان:  «درسی کتاب»ارمنستان و  «مترو»آرزوی 

 در جنگ آذربایجاننظامی مشارکت بر عدم و هشدار تاکید مجدد 

ْلَبْدَنا»درباره عبارت 
َ
ْلِبُدوا َما أ

َ
در تحلیل گزاره جنگ آذربایجان قبل  -این مصلح حدیثی در تراث مهدوی 4«خانواده حدیثی»و  3«معانی لغوی»با توجه به -« أ

یکی از طرفین  به این مساله که احتمال داردمعصوم بر عدم مشارکت در جنگ، تلمیحی باشد  «تاکید مجدد»چه بسا احتمال مهم، مطرح است: این ظهور،
هشداری است که کیان شیعه نباید در  ،امام معصوم «مجددو تاکید نهی »در این جنگ فرا بخوانند لکن  مداخله نظامیو  مشارکت فعالجنگ، شیعه را به 

                                                                                                                                                                                                                                              

 نیب یهرگاه واقع شود، فرق سوزد. زیرا نقمت و بال هرچند طبیعی است در آتش جنگ، تر و خشک باهم میالبته حساب مردم و شیعیان مظلوم آذربایجان از حکومت جدا است. .  1
اَرَب اْلُمْذِنَب، ِدَفاع  )ستین گرانیگناهکار و د

َ
ْن ق ِقَمة ِإَذا َنَزَلْت َلْم َیُکْن َلَها َعمَّ و احتمال دارد شیعیان مظلوم کشور آذربایجان و سایر مناطق نیز ( 375، ص2ج ،یالکافکلینی، : النَّ

ساز این است که در حد توان و استطاعت، مانع از قتل و  ی و حکومت زمینههای استعماری گردند. اما وظیفه محور مقاومت شیع های نامشروع حاکمان و قدرت طعمه خواسته
 باشد.« دشمن اصلی»خونریزی گردد و حتی در جهت خنثی کردن فتنه دشمنان، تمهیداتی ولو با کمک غیرمستقیم برای مقابله با اقدامات 

گاهی بیشتر: .  2  (.لینکر )عراق قبل از ظهو ندهیآ یو یسنار برای آ

اَم ِبِه ) :لَبد ِباْلَمَکاِن .  3
َ
ق
َ
 .(136، ص52بحاراألنوار، ج ،ییلبد بالضم أي لصق )مجلس رضء باأل  لبد الشي؛ (385ص ، 3ج ،لسان العربابن منظور، أ

 .(224، ص4ج ،و األثر ثیالحد بیغر  یف ةیالنها ر،ی)ابن اث َفَتهِلکوااقعدوا في ُبیوتکم ال تخرجوا منها  یا ...  اْلُبُدوا ُلُبوَد الّراعی: فقال فتنةحدیث حذیفة و ذکر .  4

http://rajanews.com/node/331858
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ای که مخالفین شیعه نیز به این بهانه وارد جنگ با  به گونهزیرا فتنه طراحی شده از سوی دشمنان است؛ نظامی داشته باشد  مدخالت مستقی ،این جنگ
 محور مقاومت شیعی شوند و از این رهگذر موجب تضعیف و استهالک قدرت نظامی مقاومت شیعی گردد.

 

 (لینک) باغ ندارد هبا قر یدیگر ایران هیچ مرزمشاور اردوغان: ؛ (لینک)جمهور آذربایجان  رئیستبریک توییت 

 قبل ظهوراوج اقتدار و آمادگی نظامی 

تا در هنگام نصرت امام عصر با تمام قوا در اختیار وی قرار  را حفظ نماید «اوج آمادگی نظامی»باید بیانگر این است که شیعه  ،پایانیاما در عین حال عبارت 
اقتدار نظامی در باید در اوج از اینرو  کند این حوادث در آستانه ظهور است و مخاطراتی فراوانی شیعه را تهدید می ضمن اینکه ؛(َفاْسَعْوا ِإَلْیِه َو َلْو َحْبوا) گیرند

سازان ظهور، تصریح شده است که در مراحل پایانی منتهی به ظهور امام عصر، در وضعیت  اینکه در توصیف زمینهکما  .1آرایی نمایند صف برابر دشمن
 2.برای مقابله با دشمن هستند« باش جنگی آماده»

                                                             

ِعّدوا َلُهم َما  َو های پیشرفته برای مقابله با دشمنان حکایت دارد:  نیز مبنی بر حفظ اقتدار نظامی و استفاده از سالح« ادله عام قرآنی». ضمن اینکه  1
َ
ٍة َو أ وَّ

ُ
ِمن ِرباِط  اسَتَطعُتم ِمن ق

ِه َو  ُکم الَخیِل ُترِهبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ  (.60)سوره انفال، آیه َعُدوَّ

ْد َخَرُجوا ِباْلَمْشِرِق ... َوَضُعوا .  2
َ
ي ِبَقْوٍم ق نِّ

َ
 ِإَلی َص  ُسُیوَفُهْم َعَلی َعَواِتِقِهْم َکأ

َّ
 َیْدَفُعوَنَها ِإال

َ
ْتاَلُهْم ُشَهَداء )نعمان... َیُقوُموا َو ال

َ
معتبر است  زین ثی(؛ سند حد273ص بة،یالغ ،یاِحِبُکْم ق

 (.13، ص6ج ،یدانشنامه امام مهد  ،یشهر  ی)ر 

https://twitter.com/azpresident/status/1319287145996058628
https://twitter.com/ibrahimkaragul/status/1319295601020841984
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در تراث  2( َفاْسَعْوا ِإَلْیِه َو َلْو َحْبوا) عبارتاین  و البته 1؟ظامی بسنده کردن «گی فردیآماد »به فقط ، قبل ظهور توان در برابر تهدیدات فراوان حال آیا می
خانواده »زیرا با تشکیل  .تحرکات فردی نیست ،مقصود و 3اشاره دارد «ساز نظامی شیعه زمینهمنسجم فعالیت » به« دهاخانو  احادیث هم»مهدوی با توجه به 

؛ و به همین 4ی است(و خراسان یمان)پرچم ی های هدایت قبل ظهور سازان و ملحق شدن به پرچم نهیزمپیوستن به  ،وظیفه شیعیانیابیم  میدر، «حدیثی
 5حضور دارند.مقابله با دشمن، دلیل برخی اصحاب خاص امام عصر، سخن معصوم را تمکین کرده و در سپاه اعزامی ایرانیان به عراق برای 

را بیش از  -«جغرافیای ظهور»در « سازی زمینه»تحت شعار واحد -« تشکیل قدرت منجسم شیعی»توان برداشت غلط و اشتباه مخالفین  ذر میو از این رهگ
افزاری و  های پیچیده جبهه باطل را خنثی نمود در حالیکه شیعه قبل ظهور از قدرت نظامی سخت بیش احساس کرد. زیرا چگونه ممکن است نقشه

حمایت مثلث که  7سفیانی ،6جبهه باطل و در راس آن دشمن اصلی امام عصر هکبه قرینه این زیرابه هدف یاری امام عصر برخوردار نباشد؟  افزاری نرم
قدرت نظامی  ،«سازی ظهور زمینه»نیز تحت پرچم واحد و شعار واحد  یشیعمحور مقاومت  هه حق وجبباید  ؛را به همراه خود دارد «1عربی ،9عبری ،8غربی»

 .م بخشدیتحکو محیط پیرامونی را « جغرافیای ظهور»در نظامی خویش 

                                                             

، 3ج ،دیمختصر مف ،یعامل یمرتضبا برداشت نادرست خویش از برخی احادیث دارند و البته پاسخ داده شده است )ر.ک: « ساز ظهور قیام زمینه». همان اشتباهی که مخالفین  1
 ساز نهیاز قوم زمنیز معتبر  ثیدر احاد(؛ و البته 404-387، ص49، شفصلنامه مشرق موعود، بتیحکومت در عصر غ لیتشک تیمشروع ییروا یها چالشپورسیدآقایی،  .174ص

آمده  انیامام عصر متصل خواهد شد، سخن به م یانبه حکومت جه شان و سرانجام انقالب شود یمحسوب م «دیشه»آنان  یها و کشته جنگند یو با دشمن م کنند یم امیکه ق
 َیْدَفُعوَنهَ : شود شمنان قبل ظهور نیز اثبات میسان مشروعیت قتال و جنگ با د و بدین است

َ
ْد َخَرُجوا ِباْلَمْشِرِق ... َوَضُعوا ُسُیوَفُهْم َعَلی َعَواِتِقِهْم ... َیُقوُموا َو ال

َ
ي ِبَقْوٍم ق نِّ

َ
 ِإَلی ا إِ َکأ

َّ
ال

ْتاَلُهْم ُشَهَداءَصاِحِبُکْم 
َ
 لیدر ذ ان،یالب مجمع ریصاحب تفس ،یطبرس (.13، ص6ج ،یدانشنامه امام مهد  ،یشهر  یمعتبر است )ر  زین ثی(؛ سند حد273ص بة،یالغ ،ی)نعمان ق

أن الله تعالی  ی: قد تظاهرت األخبار عن أئمة الهدی من آل محمد فدیفرما یم« یمسجد االقص تیبا محور  نیدر فلسط لیاسرائ یفساد بن»وعده مجازات  دربارهسوره اسراء  4هیآ
 .(367، ص7ج ان،یمجمع الب ریتفس ،ی)طبرس  موتهم من أولیائه و شیعته لیفوزوا بثواب نصرته و معونته و یبتهجوا بظهور دولته دمقوما ممن تق یسیعید عند قیام المهد 

ُکَنا .  2 َك ُمَتَحرِّ  (.263)نعمانی، الغیبة، ص َفاْسَعْوا ِإَلْیِه َو َلْو َحْبواَفِإَذا َتَحرَّ

ِد اْجَتَمْعَنا َعَلی َرُجٍل .  3
َ
ْیُتُموَنا ق

َ
اَلحَفِإَذا َرأ  (.197ص بة،یالغ ،ی)نعمان  َفاْنَهُدوا ِإَلْیَنا ِبالسِّ

 (.لینک) فیانی در حوادث خاورمیانهپیمانی یمانی و خراسانی در جنگ با جریان س هم.  4

ْفَیاِنيُّ َجْیشًا ِإَلی اْلُکوَفِة .  5 َبَلْت َراَیات  ِمْن ِقَبِل ُخَراَساَن  ...َیْبَعُث السُّ
ْ
ق
َ
ْصَحاِب اْلَقاِئم ...َفَبْیَنا ُهْم َکَذِلَك ِإْذ أ

َ
 (.280)نعمانی، الغیبة، ص  َو َمَعُهْم َنَفر  ِمْن أ

ْفَیاِنيُّ ُیَقاِتُل اْلَقاِئم.  6  (.346، صاألخبار یمعان)صدوق،   السُّ

از  تیحما یبرا نکهی. ضمن اکند یم یحمله نظام به عراق ه،یسال که عالوه بر تسلط بر سور  2کمتر از  یبازه زمان یاسم رمز حاکم موقت منطقه شام در عصر ظهور برا ،یانیسف.  7
 ،المعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی ،ی)کوران کند یو مکه اعزام م نهیبه مد ینظام یرو ین زیدر عربستان و در جهت مقابله با امام عصر ن شیخو مانیحاکمان همپ

 (.380ص

ْفَیاِنيُّ  یغرب تیمورد حما ،یانیسف.  8 وِم ها است: ُیْقِبُل السُّ دو احتمال  "ِفي ُعُنِقِه َصِلیب"عبارت (؛ در 463ص ،ةبیالغ ، َو ُهَو َصاِحُب اْلَقْوِم )طوسی ِفي ُعُنِقِه َصِلیب  ُمْنَتِصرًا  ِمْن ِباَلِد الرُّ
 ها است. اما موردحمایت غربیبه ظاهر مسلمان است  او ی ها است و نماینده غربی بر گردن دارد بیصل ،است یو روم یحیچون مس یانیسف مطرح است:

ْفَیاِنيِّ هودیال}ُعْدُتْم ( َیْعِني ِإْن 8هیِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا )سوره اسراء، آ: است هودی تیمورد حما ،یانیسف.  9 د )قم { ِبالسُّ  (.14، ص2ج ،یالقم ریتفس ،یُعْدَنا ِباْلَقاِئِم ِمْن آِل ُمَحمَّ

http://rajanews.com/node/305827
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که نقش مدیریت و سرپرستی جهان تشیع و رهبری امت در مواجهه با دشمن و جبهه استکبار )مثلث  2نهاده شده است «ایرانیان»البته این مهم بر عهده 
با گردهم آوردن شیعیان از  «سازی زمینه»و شعار واحد  «جبهه حق»انسته تحت پرچم نهاده شده است که تو  آنانبر عهده  3شوم غربی، عبری و عربی(

د ، فراین«کوفه، مکه و قدس»در مثلث  - 6، لبنان و فلسطین )ابدال الشام(5، یمن )اهل الیمن(4عراق )عصائب العراق( -مناطق مختلف جغرافیای ظهور
 7د.نصر مهیا و فراهم ساز امر ظهور را برای تشکیل حکومت حقه جهانی حضرت ولیع

 منجی موعود امام عصر ظهور

ُکَنا »به قرینه اینکه  زیرا  است. «امام مهدی»، به یقین مقصود 8شود در مکه بیعت می «رکن و مقام»بین که با او  :چنین توصیف شده استدر ادامه ، «ُمَتَحرِّ
ذکر شود  -است یتر  که تعبیر صریح- 2«محمد قائم آل»تعبیر  شد اما اینکه چرا با اینکه میو  1متواتر است که امام عصر از مکه، ظهور و قیام خواهند فرمود

                                                                                                                                                                                                                                              

ْتِل ُغاَلٍم کنند:  . آل بنی فالن قبل از ظهور بر عربستان حکومت می 1
َ
 ُبدَّ ِمْن ق

َ
؛ و سفیانی همپیمان  (337، ص1ج ،یالکاف ،ینی. )کلَجْیُش آِل َبِني ُفاَلنَیْقُتُلُه  ... ِباْلَمِدیَنِة َیا ُزَراَرُة ال

ةَ َفَیْبَتِدُر اْلَحَسِنيُّ ِإَلی اْلُخُروِج َفَیِثُب َعَلْیِه خاندان آل فالن حاکم در عربستان است:  ْهُل َمکَّ
َ
اِميِّ َفَیْقُتُلوَنُه َو  أ ِسِه ِإَلی الشَّ

ْ
اِميُّ ِعْنَد َذِلَك  َیْبَعُثوَن ِبَرأ  َجْیشًا ِإَلی اْلَمِدیَنة... َو َیْبَعُث الشَّ

 (.225، ص8ج ،یالکاف ،ینیکل)

 ِإَلی َصاِحِبُکم»عبارت  یانایران ی، براثیدر احاد.  2
َّ

 َیْدَفُعوَنَها ِإال
َ

 .(273ص بة،یالغ ،ینعمان) ذکر شده است یساز  نهیو نقش زم «ال

 شده یاطالق م ،یبیعنوان صل ها، یروم یاست. به عنوان مثال در گذشته برا ثینوشتار، برگرفته از احاد نیدر ا گریو اصطالحات مشابه د «یعرب ،یعبر  ،یغرب»بارت مثلث . ع 3
با  نیدر فلسط لیاسرائ یفساد بن» یگفتار قرآن یبرا یامروز  حاصطال ایمنوال است و  نینوشتار به هم نیموارد در ا ریسا زیو ن شود؛ یگفته م ها یآن، غرب یاست که معادل امروز 

 یها در فصلنامه یدر مقاالت پژوهش هیرو نی. البته اشود یم ادی یهود صهیونیسم و لیاسرائ میکه در سوره اسراء به آن اشاره شده است، از آن به رژ  «یمسجد االقص تیمحور 
 ن،یام یی. طباطبا95-94، ص34ش ،یر یفصلنامه مطالعات تفس ل،یاسرائ یات سوره اسراء درباره فساد بنیآ یر یتفس یمتداول است )به عنوان نمونه: مودب، واکاو  زین ،یعلم

 (.343، ص50فصلنامه مشرق موعود، ش ن،یقیآراء مفسران فر  یو نقد و بررس تیارتباط سوره اسراء با مهدو

 . 477، ص ةالغیب،  . طوسی 4

 .466، ص  ةدالئل اإلمام. طبری،  5

فرق  در کتب برخی عرفا« ابدال» اصطالحبا در هنگامه ظهور با امام عصر  گانکنند  عتیب از« ابدال الشام». الزم به ذکر است 433، ص عیون صحاح االخبار ةعمد. ابن بطریق،  6
اهل  ،من خراسان، عصائب عراق اتیرا همچونمناطق مختلف  انیعیامام عصر از کنار کعبه در مکه، ش امیبعد از ظهور و قذکر شده،  یمتعدد ثی: در احادنکهیا حیدارد. توض

ْکِن َو ی بیعت شیعیان چنین گزارش شده استطوس خیش بهیدر الغ. (208ص،  اإلختصاص)مفید،  خواهند نمود عتینجباء مصر و ابدال شام با حضرت ب من،ی : ُیَباِیُع اْلَقاِئَم َبْیَن الرُّ
ْهِل 

َ
ْبَداُل ِمْن أ

َ
ْهِل ِمْصَر َو اأْل

َ
َجَباُء ِمْن أ ْهِل َبْدٍر ِفیِهُم النُّ

َ
َة أ ف  ِعدَّ ْخ اْلَمَقاِم َثاَلُثِماَئٍة َو َنیِّ

َ
اِم َو اأْل  «عصائب عراق»، واژه  اإلختصاصو کتاب  صحاح ونیع ةتاب عمد)در نسخه ک َیاُر  الشَّ

ْهِل اْلِعَراقاست ذکر شده
َ
ْفَیاِنيِّ ... َو َرُجل  ِمنَّ نیز قرار خواهند گرفتامام عصر  ارانینفر  313افراد در زمره  نیاز ا یبرخ ضمن اینکه. (477، ص ةالغیب،  )طوسی  ( ِمْن أ  ا: ُخُروُج السُّ

ْبَداِل الشَّ 
َ
ْهِل اْلِعَراِق َو أ

َ
ْهَل اْلَبْیِت ُیَباَیُع َلُه َبْیَن َزْمَزَم َو اْلَمَقاِم َیْرَکُب ِإَلْیِه َعَصاِئُب أ

َ
ْهِل َبْدرأ

َ
َة أ ُتُهْم ِعدَّ ْهُل اْلَیَمِن ِعدَّ

َ
ْهِل ِمْصَر َو َتِصیُر أ

َ
. 466، ص ةدالئل اإلمام)طبری،  اِم َو ُنَجَباُء أ

 (.208ص،  ختصاصاإل مفید، 

گاهی بیشتر: ای 7  (.لینک) بعد از دو مرحله مطالبه حق یمواجهه نظام ،قبل از ظهور ران. برای آ

َك .  8 ُکَناَفِإَذا َتَحرَّ ْنُظُر ِإَلْیِه ...  ُمَتَحرِّ
َ
ي أ نِّ

َ
ْکِن َو اْلَمَقاِم َلَکأ اس َبْیَن الرُّ  (.194)نعمانی، الغیبة، ص ُیَباِیُع النَّ

http://rajanews.com/node/334458
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ُکَنا»اصطالح اما  دعوت به سکون و عدم تحرک نظامی شده قبل از این عبارت، زیرا توان بیان کرد از جمله  استعمال شده است، وجوه مختلفی می «ُمَتَحرِّ
برای امام عصر، به مخاطب این پیام را « اکنمتحرّ »حد و مرز است، با استعمال لفظ  بی ،ننماید که عدم مداخله نظامیاست اما برای اینکه مخاطب گمان 

سازان  ظهور و قیام جهانی حضرت، زمینه« ساعت صفر»به محض اعالن  تاکند که در عین حال باید آمادگی کامل نظامی وجود داشته باشد  گوشزد می
 ی دارد. یحضور فعال داشته باشند. بنابراین مناسب مقام چنین اقتضا ،در میادین رزم با دشمن 3نظامی یعی با آمادگی کاملظهور و محور مقاومت ش

ابن  4یعه از جمله کتاب المالحم و الفتندر الغیبة نعمانی نقل شده است و البته در دیگر کتب حدیثی ش« آتش آذربایجان»همانطور که بیان گردید گزاره 
را ثبت و ضبط کردند لکن در نسخه متاخر )کتاب « البّد لنار»حر عاملی، نیز تکرار شده است. بنابراین همه کتب شیعی نسخه  5 الهداة  إثباتطاووس، کتاب 

مطرح شده  «سه دیدگاه مهم»های گوناگون و در این رابطه  اشتترجیح داده شده است که همین اختالف نسخ، موجب برد« البّد لنا»(، نسخه بحاراألنوار
 است:

 ساز آذربایجان در حمایت از حکومت زمینه: قیام اول دیدگاه

 هینظر  در تقویتو  7اند گزیدهر برخی از معاصرین نیز این نسخه را بکه  6است «لنا البّد »، عبارت «لنار البّد »به جای عبارت عالمه مجلسی  األنوارکتاب بحار در 
از  تیقطعا در جهت حما جانی: آذرباکنند یمعنا م گونه نیرا ا« البّد لنا من آذربیجان»گزاره  ،دیدگاه نیآنگاه موافقان ا ؛8کنند یاقامه م زین یشواهد  ش،یخو
صورت اشاره به قیام  در این .وستیبه وقوع خواهد پحتما واقعه  نیو ا 9(برای انقالب امام مهدی است یاله رهیو ذخپرچم هدایت و است )بیت  اهلما 

                                                                                                                                                                                                                                              

ِتي  َمْهِديُّ .  1 مَّ
ُ
ْکِن َو اْلَمَقامُیَباِیُعُه  ...أ ةَ ... القاِئُم (؛ 285، ص1)صدوق، کمال الدین، ج  َبْیَن الرُّ کِن َو  ... ِبَمکَّ ْکِن َو ُیَباِیُع اْلَقاِئَم َبیْ (؛ 282-281)نعمانی، ص  الَمقام َفُیباِیعوَنُه َبیَن الرُّ َن الرُّ

 (.477)طوسی، الغیبة، ص  اْلَمَقام

 .122. سعیدی، اوصاف المهدی، ص 2

اَلح.  3  (.192)نعمانی، الغیبة، ص  َفاْنَهُدوا ِإَلْیَنا ِبالسِّ

 .370. ابن طاووس، المالحم و الفتن، ص 4

 .158، ص5ج ، الهداة  إثبات. حر عاملی،  5

 .293و  135، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی،  6

 .218. سلیمان، یوم الخالص، ص63. کورانی، عصر ظهور، ص214. خراسانی، مهدی منتظر، ص41. کورانی، عصر الظهور، ص 7

رْ  ِلَوَلِديَظَهَرْت .  8 ساز  در جهت حمایت از حکومت زمینه از اینرو در آذربایجان نیز قیام مردمی ،های مردمی در دیلم و خراسان به قرینه حرکتو ( 146ک )نعمانی، الغیبة، صَراَیاُت التُّ
 صحیح است.« البّد لنا»این نسخه رخ خواهد داد و بنابر 

)کورانی، عصر الظهور،   حرکة هدی في آذربایجان(؛ و 218)سلیمان، یوم الخالص، ص ء بّد لثورة المهدّي علیه الّسالم من ثورة تنطلق من آذربیجان ال یقف بوجهها شي ال.  9
 (.611، صالمعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی ،یکورانبّد منها للظهور المقدس ... رایات الترک ترفع داعیة لالمام المهدی ) (. اّن حرکة آذربیجان ال41ص
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های مردمی دیگری در  کما اینکه قیام ؛1و حمایت از فرایند امر ظهور حضرت داردشیعی ساز  در جهت تقویت جبهه زمینه (آذربایجانغرب ایران )مردمی در 
های  این حرکت همه و در نهایت 2خواهد گرفتنقاط مختلف ایران از جمله شمال ایران )دیلم و جیالن( و شرق ایران )خراسان( در سال ظهور شکل 

صحنه  ،قبل از ظهوررسد  چنین به نظر میخواهد شد. زیرا ساز  هو حکومت زمینو جبهه سید خراسانی ب تقویت موافقین حضرت در ایران جمردمی، مو
و  جانیآذربا در در واقع حرکت مردمو  3استدر این کشور امر ظهور  سازان( )زمینه موافقانبا گرایان(  مخالفان )غربشاهد اختالف و رویارویی  ،سیاسی ایران

  4.خواهد بودساز و تسهیل فرایند ظهور  حکومت زمینه دییدر جهت تا ایران دیگر نقاط

 ابهامات و سواالت

 ،و منبع اصلیب ااختالف نسخ، نسخه کت، نسخه ضعیف و شاذ است ضمن اینکه در صورت «لنا البّد »زیرا نسخه دیدگاه با ابهاماتی روبرو است: لکن این 
بّد ال »اما نسخه  ؛5در دیگر کتب حدیثی نیز تکرار شده است «لنار البّد »نسخه  مضاف براین ؛داردنیز کتاب الغیبۀ نعمانی، تقدم رتبی و علمی  وارجح است 

نویسندگان آثار مهدوی ر هیچ کتاب دیگری مشابه آن وجود ندارد. نیز است و د« نسخه منفرد»است، « نسخه متاخر»در عین اینکه در کتاب بحاراالنوار « لنا
 اصح است. «البّد لنار»چه بیان گردید، نسخه از مجموع آن؛  6اند و از نسخه متاخر اعراض کردند بّد لنار( را پذیرفتهال نیز همگی نسخه متقدم )

 ان،یجآذربادر منطقه : دیفرما یم «ثحدی صدر»وایی نیز پیش خواهد آمد: زیرا باشد، تناقض و ابهام محت« البّد لنا»ضمن اینکه اگر فرض بر صحت نسخه 
)لنا(  بیت است بپیوندد زیرا قیامی مورد تایید اهل آنبه باید هرکسی توان دارد طبیعتا و شکل خواهد گرفت  مردمی در جهت حمایت از آرمان امام مهدی امیق

از  هیکنا ،وتکمیباشند )احالس ب شانیدر خانه ها عهیش :دیفرما یبه صراحت م «حدیث لذی»اما  (ءیلها ش قومینخواهد بود )ال  امیق نیهم جلودار ا یزیو چ
است اما شیعه نباید در این قیام و یاری امام عصر  بیت چگونه است در عین اینکه قیامی مورد تایید اهل .7دنشرکت نکن امیق نیا ردو شیعیان  (عدم مشارکت
 بنابراین دیدگاه استاد کورانی با ابهام روبرو است.شرکت کند؟ 

شود و معلوم نیست قطعا آذربایجان داخل ایران مراد است یا  ضمن اینکه منطقه آذربایجان قدیم، منطقه وسیعی بوده و شامل مناطقی خارج از ایران نیز می
سازان ایرانی، قیامی  در راستای تایید حکومت زمینهاست، چنین مطرح شود که خارج از ایران؟ حال چگونه وقتی استداللی بر پایه احتمال بنا نهاده شده 

                                                             

 .1031، ص2پور، روزگار رهایی، ج . مهدی 1

اَم اْلَقاِئُم ِبُخَراَسان .  2
َ
اَم ِمنَّ  ...ق

َ
اِئم  ِبِجیاَلنَو ق

َ
 (.275)نعمانی، الغیبة، ص ا ق

 .696-695و  683ص ،کورانی، فرهنگ موضوعی احادیث امام مهدی .506-505و  495ص ،المعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی ،یکوران.  3

 .804-803ص ،امام مهدی . کورانی، فرهنگ موضوعی احادیث611-610ص ،یاالمام المهد  ثیالحاد یالمعجم الموضوع ،یکوران.  4

 .158، ص5ج ، الهداة  إثباتحر عاملی، . 35، ص11مستدرک الوسائل، ج ،ینور محدث . 370ابن طاووس، المالحم و الفتن، ص.  5

 .163-162، ص3. مرتضی عاملی، مختصر مفید، ج74، ص13ه، ججامع أحادیث الشیع. بروجردی،  6

رد لکن امام بیت و نصرت امام عصر، شکل بگی شود حرکت مردمی آذربایجان در دفاع از اهل سازگاری ندارد؛ زیرا مگر می« البّد لنا»با نسخه « احالس بیوتکم». در واقع عبارت  7
 و عدم حمایت از این قیام را صادر نمایند؟ نشینی معصوم دستور به خانه
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این دیدگاه ضعف شواهد متعددی در نیز در فصول قبلی،  و البته به عدم مشارکت شیعه در این قیام است. بیت اهلشکل خواهد گرفت؟ در حالیکه نصیحت 
  1بیان گردید.

 قبل ظهور از جنگ جهانیهای آغ : آتش آذربایجان و شعلهدیدگاه دوم

منظور از آذربایجان،  همانطور که بیان گردیدو  کند و ارتباط آتش آذربایجان با جنگ جهانی قبل از ظهور را مطرح می« ِلَنارٍ البّد »عبارت دیدگاه دوم، 
و به قرینه  شود ور می شعلهبه سایر نقاط نیز که از سمت آذربایجان مانند آتش  داردهایی  اشاره به فتنهو در واقع  2مقصود است ،خارج از ایران مناطقی

ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم »به قرینه  دگاه،ید نیدر فرض صحت ا ؛3یابد بتدریج گسترش می« ء اَلَیُقوُم َلَها َشْي »
َ
محسوب  رانیدر زمره حوادث ا جانیآذربا آتش، «أ

 4طرفی را در پیش بگیرند. به شیعیان توصیه شده است نقش بی و قبل از ظهور خواهد بود یجهانجنگ  یها بلکه مربوط به شراره شود ینم

دیگری همچون: اختالف ترک با روم، حوادث حوادث های آتش جنگ جهانی در اثر عوامل مختلفی ایجاد خواهد شد و در کنار آتش آذربایجان،  البته شعله
 .را رقم خواهند زد این حادثهها )هرج الروم(، اختالف شرق با غرب و ...  شرق سوریه )قرقیسیا(، اختالف بین غربی

 ها ها با غربی اختالف ترک

ها در  جنگدیگر از عواملی است که  است که یکی ها به دلیل تضاد منافع در مناطق مختلف، سخن به میان آمده ها با رومی قبل ظهور از اختالف ترک
 ور خواهد شد:  سراسر جهان، شعله

يَتَخَالَفُ التكرْكُ وَ الركومُ وَ تَكْثُرُ الْحُرُوبُ فِي الَْأَرْضِ وَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ  ؛5كَثُرَتِ الْحُرُوبُ فِي الَْأَرْض و  فَإِذَا خَالَفَ التكرْكُ الركوم

 6.وَيْلٌ لَِأَهْلِ الَْأَرْضِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ سُورِ دِمَشْقَ

                                                             

 جنگ آذربایجان.« محتوایی». نک: تیتر اعتبارسنجی  1

ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم(، ب جانیآذربامنطقه در جنگ  یعدم مداخله نظام بهرا  عهیشامام معصوم،  نکهیا.  2
َ
خارج از  یجنگ، ابتدا در مناطق نیاست که ا نیا انگریفراخواندند )َفُکوُنوا أ

 .رخ خواهد داد «ساز نهیزم عهیحکومت ش» یایمحدوده جغراف

 یثیعبارت در تراث حد نیالزم به ذکر است ا .آن وجود ندارد یبرا حّد و مرزی چیو ه ابدی میتداوم و گسترش  آذربایجان،داللت بر این دارد که جنگ در ناحیه  «ءیلها ش قومیال . » 3
 َیُقوُم َلَها َشْي  یقدرت الهخشم و  یفقط برا

َ
ِتي ال ِتَك الَّ  (؛ 572، ص2)طوسی، مصباح المتهجد، ج ء استعمال شده است: ِبُقوَّ

َ
، 2)کلینی، الکافی، ج ء َلَها َشْي  َیُقوُم  ِعْنَد َغَضِبي ال

 .ستیجلودار آن ن زیچ چیآتش ه نیاست که ا نیاز ا یو حاک (.274ص

 (.لینکوتیوب )، یمجریات الواقع المعاصر و یبین المخزون الروائ اذربیجاننار  (؛لینک) 1416. علی الصغیر، اسئله مهدویة، سوال  4

 .441. طوسی، الغیبة، ص5

 .463. طوسی، الغیبة، ص 6

https://www.sh-alsagheer.com/post/4209
https://www.youtube.com/watch?v=Y_3f3PEo4ao
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؛ قطعا 1ها از عوامل اصلی دخیل در تخریب آذربایجان هستند که حاکی از گسترش آتش دارد و نیز به دلیل اینکه ترک« اَل َیُقوُم َلَها َشْي »و به قرینه عبارت 
برای « الیقوم لها شیء»چرایی ذکر و حکمت ها در حوادث منطقه آذربایجان خواهد بود. و همانطور که بیان گردید،  ها با ترک یکی از دالیل اختالف غربی

، دچار اختالف با یکدیگر و افعکشورهای دیگر به دلیل تضاد منو متاثر از آن،  این منطقه، شاید به این دلیل باشد که در خالل حوادث آتش جنگ آذربایجان
با  (نواعطموت احمر و  ،آالف آالف قتلهای مشترک ) نیز از کلیدواژه و به قرینه اینکه در گزارش جنگ ولد عباس با جوانان ارمنی و آذری .شوند جنگ می

م در شرق شاث فتنه ادحو ها و نیز در کنار  ا با رومیاختالف ترکهدر کنار  آتش جنگ در منطقه آذربایجان است نیا رگنیاب، 2جنگ جهانی استفاده شده است
 4است. 3«ی قبل ظهورجنگ جهان»تش آ شرارت یها عوامل شعله از ا،یسیقرق هیسور 

 جنگ بلوک شرق و غرب: هرج و مرج جهانی

 گیر خواهد شد: جهانی عالمها نیست بلکه قبل ظهور، هرج و مرج  البته علت شروع جنگ جهانی منحصر به قرقیسیاء و اختالف ترک با رومی

  5.فَحِينَئِذٍ يَأْذَنُ اللَّهُ لَهُ بِالْخُرُوجِ ... صارَتِ الدُّنيا هَرجاً وَ مَرجاو مِنّا مَهدِي هذِهِ االمَّةِ إذا 

 6مشابه حدیث فوق در منابع شیعی با سندهای مختلف و ذکر کثیری از راوت حدیث در طریق روایات، نیز نقل شده است.

 جهانی خواهد شد و تا ظهور و ندای آسمانی ادامه خواهد داشت:« نارضایتی عمومی»و « خوف و ترس»موجب « بلوک شرق با غرب»اختالف 

تِلْكَ الْحَالِ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ  فَلَا يَزَالُونَ بِاخْتَلَفَ أَهْلُ الََْشْرِقِ وَ أَهْلُ الََْغْرِبِ ... وَ يَلْقَى النَّاسَ جُهْدٌ شَدِيدٌ مََِّا يََُرك بِهِمْ مِنَ الْخَوْفِ

َاء  7.مِنَ السََّ

                                                             

ْرِك َخْرَجَتاِن: َخْرَجة  ِمْنَها َخَراُب آَذْرِبیَجاَن، َو َخْرَجة  َیْخُرُجوَن ِفي اْلَجِزیَرة.  1  (.191)ابن طاووس، المالحم و الفتن، ص ِللتُّ

اِس َمَع ِفْتَیاٍن .  2 ٍة َو آَذْرِبیَجاَن َحْرِب ُوْلِد اْلَعبَّ ْرِمیِنیَّ
َ
ُلوف  ِتْلَك َحْرب  ُیْقَتُل ِفیَها  أ

ُ
ُلوف  َو أ

ُ
ی َتْخِفُق َعَلْیِه َراَیات  ُسود  ِتْلَك َحْرب  َیُشوُبهَ  أ اْلَمْوُت ا )ُیْسَتْبَشُر ِفیَها( ُکلٌّ َیْقِبُض َعَلی َسْیٍف ُمَحلَّ

اُعوُن  ْحَمُر َو الطَّ
َ
 (.154، ص5ج ، الهداة  إثبات. حر عاملی، 226، ص52. مجلسی، بحاراألنوار، ج147)نعمانی، الغیبة، ص اأْل

ّداَم القاِئِم َموَتتاِن: َموت  أحَمُر و َموت  أب.  3
ُ
حَمُر ...  ُض یق

َ
  َو  ُف یالسَّ  الَموُت األ

َ
شهری،  (؛ سند حدیث نیز معتبر است )ری655، ص2)صدوق، کمال الدین، ج الّطاعوُن  ُض یبالَموُت األ

 (.289، ص7دانشنامه امام مهدی، ج

 .یجنگ جهان یها و شعله ها یجنگ ولد عباس با ارمن ر.ک:.  4

 .118ص ،العرف الوردی ،یوطی؛ س479صأخبار صاحب الزمان،  یالبیان ف ،یشافع یگنج. 5

 . 151و  107، 63ص فایة األثر،ک ،یراز  زخزا. 6

افزار درایة النور(. ضمن  القدر و سند حدیث نیز موثق و معتبر است )مرکز نور، نرمهمه راویان، امامی و ثقه و جلیل. 235، ص52، جبحاراألنوار ،ی. مجلس262ص ،ةبیالغ ،ینعمان.  7
 عتبارسنجی سندی آتش آذربایجان(.ا اینکه راویان حدیث فوق با حدیث آتش آذربایجان، مشترک است )ر.ک:
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 (لینک) های آتش جنگ جهانی قبل ظهور شعله

 المللی ادامه خواهد یافت: ای و بین کشورهای متخاصم به یکدیگر در قالب جنگ های منطقهو البته این خوف و ترس فراگیر در اثر حمالت 

يُنَادِي مُنَادِي الْجَرْحَى عَلَى الْقَتْلَى وَ دَفْنِ ؛ 1وَخَرَابُ الزَوراءِ مِنَ السُّفْياني ... خَرَابُ الْهِنْدِ مِنَ الصِّينِ خَرَابُ السِّنْدِ مِنَ الهِنْدِ، وَ

عَلَى  وَ غَلَبَةِ الركومِ عَلَى الشَّامِ وَ غَلَبَةِ أَهْلِ أَرْمِينِيَّةَ ...وَ غَلَبَةِ أَنْدُلُسَ عَلَى أَطْرَافِ إِفْرِيقِيَةَ  ...لِ وَ غَلَبَةِ الْهِنْدِ عَلَى السِّنْدِ الرِّجَا

 2. ثُمَّ ذَكَرَ خُرُوجَ الْقَائِم ...أَرْمِينِيَّةَ 

ها بر منطقه  ها( بر برخی از مناطق آفریقا و تسلط رومی و بین هند و چین، حمله سفیانی به عراق، چیره شدن اندلس )اروپایی جنگ های بین هند و پاکستان
، همگی در زمره مصادیق هرج و مرج جهانی و تنازع بلوک شرق و غرب است. البته جنگ به سایر نقاط نیز 3ها در جنگ با دشمن شام و مغلوب شدن ارمنی

  زیرا هر یک از ممالک و کشورها، همپیمانانی دارند که ناگزیر به حمایت از آنان، وارد میدان جنگ خواهند شد.دا خواهد کرد؛ گسترش پی

                                                             

 .80، ص1ج الفتن و المالحم، یالنهایة ف ر،یابن کث.  1

 .274، ص2. ابن شهر آشوب، المناقب، ج 2

ةَ .  3 ْرِمیِنیَّ
َ
ْهِل أ

َ
ةَ  َغَلَبِة أ ْرِمیِنیَّ

َ
بین  یعیوس یبر مناطق هیدر صدر اسالم، ارمن رایشده است ز  ادی «هیاهل ارمن»به  ،«ها ارمنی»در جنگ با « ها یارمن دشمن»از  شگفت اینکه :َعَلی أ

  .شود یشامل م زیرا نکنونی  جانیکشور آذربابرخی مناطق  ی( که حت495آثار البالد، ص ،ینی)قزو  أرمینیة ناحیة بین آذربیجان و الروم: شده یاطالق مآذربایجان قدیم و روم 

https://www.indy100.com/article/the-map-of-where-you-need-to-go-to-survive-a-nuclear-war-7367771
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 های قبل از ظهور ماه صفر، آغاز جنگ

 ادامه خواهد داشت:« ماه صفرماه صفر تا »ها قبل ظهور در مناطق مختلف دنیا به مدت یکسال از  زمان آغاز جنگبرخی اقوال،  طبقالزم به ذکر است 

  وَ ذَلِكَ أَوَانُ خُرُوج حَرْبُ مِنْ صَفَرٍ إِلَى صَفَرٍإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُُْهِرَ آلَ مُحَََّدٍ بَدَأَ الْ :مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَّارٍ رَضِيُِ الْحُسَيْنِ

 1الَهدي.

های  ها و جنگ هرج الروم، نزاع نظامی بین بلوک شرق و غرب و هرج و مرج جهانی ندارد بلکه صرفا به آشوبالذکر، داللت قطعی بر وقوع  لکن حدیث فوق
های  جنگبرخی از ضمن اینکه حدیث تصریحی به مدت یکسال ندارد و ابهام دارد بلکه صحیح آن است اینگونه معنا شود که  قبل از ظهور اشاره شده است.

 . ماه صفر است آغاز و پایانش در ،قبل ظهور

  

                                                             

 .206، ص5إثبات الهداة، ج ،ی. حر عامل258، ص2ج م،یالصراط المستق ،ینباط یعامل.  1
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 عوامل جنگ جهانی قبل ظهور

 گزارش 3«معتبر سند سه»با  2و موثق به طرق مختلف متعدد احادیث در که 1ها( )جنگ بین غربی« الروم هرج»واقعه  اگر« خانواده حدیثی»با تشکیل حال 
قتل و مرگ »و نیز احادیث ، 7«بلوک شرق با غرب»و اختالف  ،6«اختالف ترک با روم»، و احادیث 5در شرق سوریه «جنگ قرقیسیا»احادیث  به را 4است شده

 رسند. می قتل به 10«دیمرگ سف»و  9«مرگ سرخ»در اثر  ،قبل ظهور« جهانی جنگ» با ها از انسان بسیاری اینرو، از؛ ضمیمه نمائیم 8«جمعیت کثیری از دنیا

                                                             

ة القتل و کثرتهالَهْرُج: (؛ 388، ص3فراهیدی، العین، ج) الو القت (350، ص1)جوهری، الصحاح، ج ةالهرج: الفتن.  1 : ثیالحد ی(؛ ف389، ص2)ابن منظور، لسان العرب، ج  شدَّ
ام الساعة َهْرج أ دَّ

ُ
الهرج: القتل  :به کار رفته استقتل و جنگ،  یبه معنا شتریب« هرج»واژه نیز  ی فریقینثیدر منابع حد. (32، ص6ة، جاللغ بیتهد ،ی)ازهر  دیِقتال شد یق
 (.2056، ص4مسلم، ج حیصح ،یسابور یالن. 11، ص11ج ،یالبخار  حیصح ،یبخار ) الَهرُج الَقتُل  الَهرُج َو  َهایف کُثُر ی...  الّساَعِة  یدَ ی َن یبَ (؛ 357األخبار، ص یصدوق، معان)

. 84و  81ظهور، ص یحتم یها در نشانه یتامل ،یتی. آ65-61ص ،یطوس خیش بةیکتاب الغ یلیو تحل یفیتوص یبررس ،یاست )رستم موثق و صحیحه، «هرج الروم»واقعه د سن.  2
 (.164-161، ص2فقة الداللة و السلوک، ج یعالمات الظهور بحث ف ر،یالصغ یعل

 .125، ص7ج ،یدانشنامه امام مهد  ،یشهر  یر .  3

صدوق ثقه  خی( عن محمد بن علي بن الحسین: ش399الرجال، ص ،یثقه )نجاش دیمف خی: أخبرنا أبو عبدالله: شیطوس خیش بهیدر کتاب الغموثق و معتبر از جمله، سند .  4

بن محمد بن قتیبة:  ی( عن عل92الرجال، ص ،ی( عن أحمد بن إدریس: ثقه )نجاش383الرجال، ص ،یثقه )نجاش دی( عن محمد بن الحسن:ابن ول390الرجال، ص ،ی)نجاش
 ی( عن عمرو بن أب556الرجال، ص ،ّی ( عن الحسن بن محبوب: اصحاب اجماع ثقه )کش307الرجال، ص ،ی( عن الفضل بن شاذان: ثقه )نجاش259الرجال، ص ،یممدوح )نجاش

 جعفر: )امام معصوم(. ی( عن أب196، الرجال، صّی : ثقه )کشی( عن جابر الجعف488. ابن داود، الرجال، ص392جال، صالر  ،ّی المقدام: ممدوح ثقه )کش

اصلی  های علت در سوریه یکی از منطقه قرقیسیاحوادث . (328، ص4ج)حموی، معجم البلدان،در دیرالزور است در شرق سوریه : محل اتصال رود خابور به فرات قرقیسیا . منطقه 5
َبِع ِمْن ُلُحوِم  ...ِبِقْرِقیِسیاَء های استعماری است: و قدرت ارینجنگ بین جبّ  وا ِإَلی الشِّ اِرینَهُلمُّ  در تاریخ بشریت، از زمان خلقت آسمان و زمین. (278ص)نعمانی، الغیبة،   اْلَجبَّ

ُر های غیرمتعارف استفاده خواهد شد که قبل از آن سابقه نداشته است:  و بیانگر این است از سالح چنین جنگی روی نداده و روی نخواهد داد  ِقْرِقیَساَکْم َبیَنُکْم َو َبیَن  ،یا ُمیسِّ
ُه َسیُکوُن ِبَها َو  )قرقیسیا( ... هُ ِإنَّ َعة  َلْم یُکْن ِمْثُلَها ُمْنُذ َخَلَق اللَّ

ْ
َماوَ  ق ْرَض َتَباَرَك َو َتَعاَلی السَّ

َ
ْرُض اِت َو اأْل

َ
َماَواُت َو اأْل  یُکوُن ِمْثُلَها َما َداَمِت السَّ

َ
. همه (295ص، 8)کلینی، الکافی، ج َو ال

 افزار درایة النور(. ز نور، نرمالقدر و سند حدیث نیز موثق است )مرکراویان، امامی و ثقه و جلیل

وم.  6 ْرُك الرُّ ْرض یُحُروُب فِ و َکُثَرِت الْ   َفِإَذا َخاَلَف التُّ
َ
وُم َو (؛ 441)طوسی، الغیبة، ص اأْل ْرُك َو الرُّ ْرِض َیَتَخاَلُف التُّ

َ
ْرِض  َتْکُثُر اْلُحُروُب ِفي اأْل

َ
ْهِل اأْل

َ
َو ُیَناِدي ُمَناٍد ِمْن ُسوِر ِدَمْشَق َوْیل  أِل

َتَرَب 
ْ
ِد اق

َ
 (.463)طوسی، الغیبة، ص ِمْن َشرٍّ ق

ْهُل اْلَمْش .  7
َ
ا َیُمرُّ ِبِهْم ِمَن اْلَخْوفاْخَتَلَف أ اَس ُجْهد  َشِدید  ِممَّ ْهُل اْلَمْغِرِب ... َو َیْلَقی النَّ

َ
 (.262)نعمانی، الغیبة، ص ِرِق َو أ

ّداَم القاِئِم َموَتتاِن: َموت  أحَمُر و َموت  أب.  8
ُ
حَمُر السَّ  ُض یق

َ
ب َو  ُف ی... الَموُت األ

َ
شهری،  (؛ سند حدیث نیز معتبر است )ری655، ص2)صدوق، کمال الدین، ج الّطاعوُن  ُض یالَموُت األ

 (.289، ص7دانشنامه امام مهدی، ج

 های جنگی و اتمی. . مرگ سرخ )الموت االحمر(: جنگ و خونریزی، کنایه از سالح 9

 های شیمیایی و میکروبی و بیوتروریسم. . مرگ سفید )الموت االبیض(: طاعون، کنایه از سالح 10
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 (لینک) فاصله دارد یا گام با آغاز جنگ هسته کیجهان تنها پاپ: 

 سنت الهی اضمحالل جبهه استکبار قبل ظهور

ها )هرج الروم(، اختالف شرق با  ربیالبته مجموعه عواملی همچون: آتش آذربایجان، اختالف ترک با روم، حوادث شرق سوریه )قرقیسیا(، اختالف بین غ
. شاهد بر این 1های بزرگ قبل ظهور است برای تضعیف و اضمحالل قدرت« سنت الهی»های جنگ جهانی را رقم خواهند زد، در واقع  غرب و ... که شعله

ت بلکه این لشکر جبهه حق است که با قدرت امر، بعد از ظهور هیچ سخنی از لشکرکشی نظامیان غربی به مقر حکومتی امام عصر در حجاز و عراق نیس
 2کنند و موجبات آزادی نهایی قدس فراهم خواهد شد. کننده به سمت فلسطین و منطقه شام حرکت می نظامی خیره

 همسایگان شمال غربیسمت حمله به ایران از  نقشهدیدگاه سوم: 

در آستانه ظهور، آتشی از و  مقصود از آذربایجان، مناطقی در ایران است: نماید میو بیان ز نگاه بسیار متفاوتی را نسبت به دو دیدگاه پیشین ابرا ،دیدگاه سوم
 ،هرچند شکست در یک جبههشکل خواهد گرفت. و حمله از سمت آذربایجان( نقشه و تدارک )کنایه از توسط دشمن سمت آذربایجان در شمال غربی ایران 

ازجمله شکست دادن بزرگترین دشمن امام عصر، لشکر  ؛ساز ایران خواهد بود در مصاف با دشمن، متعلق به جبهه زمینه نهاییمحتمل است لکن پیروز 

                                                             

ُبوا ِبآیاِتنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث ال َیْعَلُمون. سنت استدراج الهی:  1 ذیَن َکذَّ ْبَلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َیْمُشوَن (؛ سنت استیصال و اضمحالل جبهه باطل: 182)سوره اعراف، آیه  الَّ
َ
ْهَلْکنا ق

َ
َکْم أ

ا َعَلْینا ُنْنِج اْلُمْؤِمنین یُنَنجِّ  (؛ سنت نجات مومنان:128)سوره طه، آیهَمساِکِنِهْم   في ذیَن آَمُنوا َکذِلَك َحقًّ ْن (؛ سنت غلبه حق بر باطل: 103)سوره یونس، آیه  ُرُسَلنا َو الَّ
َ
ُه أ ُیریُد اللَّ

ْرَسَل َرُسوَلهُ (. 7)سوره انفال، آیه  ُیِحقَّ اْلَحقَّ ِبَکِلماِتِه َو َیْقَطَع داِبَر اْلکاِفرین
َ
ذي أ ه  ِباْلُهدی ُهَو الَّ یِن ُکلِّ  (.28)سوره فتح، آیه  َو دیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الدِّ

گاهی بیشتر.  2  .(لینک) بعد از ظهور ایقبل  لیاسرائ ینابود ی،ستیونیصه میبا رژ  عهیزمان جنگ ش ،قبل از ظهور نیفلسط :برای آ

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5270623/Pope-warns-world-one-step-away-nuclear-war.html
http://rajanews.com/node/336847
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 ا وکه بعد از این واقعه، مردم تمنّ  1یایرانساز  هنلشکر زمیتوسط سپاه  -را دارد «غربی عبری عربی»که حمایت و پشتیبانی مثلث -نظامی سفیانی در عراق 
 2حضرت را خواهند داشت.آرزوی ظهور 

 :که در ادامه نقد و بررسی خواهد شد استناد نمایندکوشند به شواهدی از میراث حدیثی، نیز  میسوم البته مدافعان این نظریه در تقویت این دیدگاه 

 تحرکات دشمن از مرزهای شمالی ایران

 انیسخن به م ،ایرانطالقان  یکی)تهران( در نزد یبه منطقه ر  جانیاز سمت آذربا حمله دشمنان و طراحی نقشه صدوق، از قصد خیش نیالد در کتاب کمال
 خواهد شد:  یمنتف ،رانیحمله به انقشه و  دهد یهولناک رخ م اریسخت و بس یدشمنان جنگ نی، ببا تدبیر الهیآمده است که البته 

فَيَكُونُ بَيْنَهُ وَ  جَبَلِ طَالَقَانالَُْتَلَاحِمَ بِالْجَبَلِ الَْأَحََْرِ لَزِيقَ  الْجَبَلَ الَْأَسْوَدَ  دُ وَرَاءَ الرَّيِيُرِيمِنْ أَرْمِينِيَّةَ وَ آذَرْبِيجَانَ  يُّيَخْرُجُ السَّرُوسِ

 3.يَُْهَرُ الْقَتْلُ بَيْنَهََُا بَيْنَ الََْرْوَزِيِّ وَقْعَةٌ ... وَ

 آمده است:  انیسخن به م ،)تهران( در هنگامه ظهور یخسف منطقه ر  ازجمله رانیدر ا «بالد جبال»از خسف  گرید یتیدر راو نکهیضمن ا

 4. مِنْ جَنَاحَيْه الرَّيُّ فَوَيْلٌ لَهُبِبَعْضِهَا ... فََأَمَّا  يُخْسَفُالَْأَمْرُ   فَإِنَّا قَدْ رُوِّينَا أَنَّهُ إِذَا رُدَّ إِلَيْكُمُ بِلَادُ الْجَبَلِسُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ أَيْنَ 

زیرا  ،این احتمال ضعیف استلکن  ؛دشمن باشدحمله آمیز  انجام موفقیتخرابی در نتیجه  ،یمراد از خسف ر  ن،یالد کمال ثیکه احتمال دارد با توجه به حد
مسکوت و  اما سخنی از وقوع و عملیاتی شدن آن در میان نیست اشاره شده است رانیحمله به ا «قصد و نقشه»به  فاصر  ،نیالد کمال ثیدر حد دیگرد انیب

ْمر(  )ِإَذا ُردَّ ِإَلْیُکُم  نهیوجود قر  لیبه دل-قبل ظهور  رانیبا حوادث ا حدیث دومدر فرض صحت ارتباط  و است
َ
در اثر  یعیحادثه طب ،یمراد از خسف ر  -5اأْل

 . شود یم زی)تهران( ن یدر مناطق از ر  نیزمباشد که منجر به خسف و فرو رفتن  «یمنطقه ر »زلزله در 

 اردبیل از فتنه جنگ در آذربایجانجمعه  افشاگری امام

                                                             

ْفَیاِنيُّ َجْیشًا ِإَلی اْلُکوَفِة .  1 َبَلْت َراَیات  ِمْن ِقَبِل ُخَراَساَن  ...َیْبَعُث السُّ
ْ
ق
َ
ْصَحاِب اْلَقاِئم ...َفَبْیَنا ُهْم َکَذِلَك ِإْذ أ

َ
 (.280)نعمانی، الغیبة، ص  َو َمَعُهْم َنَفر  ِمْن أ

ف َل یالّسوُد َخ  اُت یإذا َهَزَمِت الّرا.  2 ی الّناس الَمهدِ ...  یانِ یالسُّ  .(590، ص14کنزالعّمال، ج  ،یهند  ی)متق  طُلبوَنهیفَ  یَتَمنَّ

 .469، ص2ج ن،یالد  صدوق، کمال .  3

 .212، ص57، جبحاراألنوار ،یمجلس.  4

ْمِر ِمْن تعبیر شده است: « صاحب االمر». در تراث حدیثی شیعه از امام عصر به  5
َ
 ُبدَّ ِلَصاِحِب َهَذا اأْل

َ
ْمرال

َ
ی َیْرِجَع َعْن َهَذا اأْل ال َیکوُن هَذا (؛ 236، ص1)کلینی، الکافی، ج َغْیَبٍة َحتَّ

ذي  مُر الَّ
َ
ماء  ...األ ْمر  ِإَذا ُردَّ ِإَلْیُکُم بیت ) ( و مقصود از بازگشت امر به اهل266)نعمانی، الغیبة، ص ُیناِدَي ُمناٍد ِمَن السَّ

َ
 در آخرالزمان است. بیت اهل( در واقع اقامه حکومت اأْل
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 ؟نقشه حمله به تهران

رها تهران به دلیل اختالف شمشیحوادثی در در این حدیث به معنای زلزله، احتمال ضعیفی است؛ زیرا در ادامه حدیث بیان شده است که ری خسف البته 
 : )کنایه از جنگ دو طرف مقابل( رخ خواهد داد

ينَ وَ قِيلَ وَ مَا جَنَاحَاهُ قَالَ أَحَدُهََُا بَغْدَادُ وَ الْآخَرُ خُرَاسَانُ فَإِنَّهُ تَلْتَقِي فِيهِ سُيُوفُ الْخُرَاسَانِيِّ ...فََأَمَّا الرَّيُّ فَوَيْلٌ لَهُ مِنْ جَنَاحَيْهِ 

 1.سُيُوفُ الْبَغْدَادِيِّينَ

به حضور اشاره  «سیوف بغداد»شود،  عیان خارج میبا توجه به اینکه در هنگام حمله سفیانی به عراق، حکومت مرکزی بغداد از اختیار شیرسد  که به نظر می
مناطق شمال تهران، بیشتر در  این گزاره حدیثی،البته طبق   عراق باشد.ها در  این پایگاهحمله به ایران از قصد های نظامیان دشمن در خاک عراق و  پایگاه

 خطرتر معرفی شده است:  کم ،قرار دارد و مناطق جنوب تهراندشمن معرض خطر و آسیب 

  2. فََأَمَّا الرَّيُّ فَوَيْلٌ لَهُ مِنْ جَنَاحَيْهِ وَ إِنَّ الَْأَمْنَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ قُم

 الدین نیز موید همین مطلب است:  در تقویت این دیدگاه، حدیث کمال

 3.رَّيِّ الْجَبَلَ الَْأَسْوَدَ الَُْتَلَاحِمَ بِالْجَبَلِ الَْأَحََْرِ لَزِيقَ جَبَلِ طَالَقَانيَخْرُجُ السَّرُوسِيُّ مِنْ أَرْمِينِيَّةَ وَ آذَرْبِيجَانَ يُرِيدُ وَرَاءَ ال

که به کوه )تهران(  ریمنطقه کوه سیاه در پشت  در تدارک نقشه حمله به مناطقی در ایران،کند و  میارمنستان و آذربایجان خروج مناطقی در سروسی از 
این حدیث به قصد و نقشه حمله دشمن از پایگاه های خود در کشورهای شمال غربی ایران )ارمنستان و ؛ 4القان مّتصل استهای ط سرخ چسبیده و به کوه

 که در شمال تهران واقع است، اشاره دارد. 5چال(ُتوهای  های سیاه )کوه آذربایجان( برای حمله به ایران بویژه مناطق نزدیک به کوه

                                                             

 .212، ص57، جبحاراألنوار ،یمجلس.  1

مَّ . البته در ادامه حدیث، به انتقال برخی از مردم تهران به شهرهای قم و اردهال نیز اشاره شده است:  2
ُ
يِّ ِإَلی ق ْهُل الرَّ

َ
ِوي أ

ْ
ْرِدْسَتا ...َفَیأ

َ
  نُثمَّ َیْنَتِقُلوَن ِمْنُه ِإَلی َمْوِضٍع ُیَقاُل َلُه أ

 (.212، ص57، جبحاراألنوار ،یمجلس)

 .469، ص 2ج ن،یالد  صدوق، کمال.  3

در شمال شهر تهران  رامونشیو پ شیشود و بر تجر  یم دهید اهیهمان کوه ُتوچال است که از دور س «اهیکوه س»باشد، و  یاز شهر تهران م یبخش شمال، مراد از آن «یپشِت ر ».  4
و  دارد یالقان، جاط یها در تهران و کوه اهیکوه س انیهمان کوه است که در بخش کرج، م« کوه سرخ»دارد، و  یجا ی،َاْلُبْرز مرکز یها کوه یافکند و در بخش جنوب یم هیسا

ْزوِ َکَرج و  انیاست م ینیسرزم ث،یحد نیدر ا« اِلقانط»مقصود از 
َ
 قرار دارد.تهران  یشمال غرب که در نیق

 شود. شمال تهران که از دور نیز به رنگ سیاه دیده میچال واقع در ُتوهای  . کوه 5
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 های ظهور از باب رصد تحرکات دشمن است و الزاما به معنای وقوع آن نیست پناهیان: ذکر برخی نشانه

 ؟ایران به نظامی حمله

نیز  مبنی بر حمله هوایی یا زمینی به برخی مناطق ایران سنت اهلله به ایران از سمت آذربایجان، به احادیث حمسپس در ادامه استدالل خویش مبنی بر 
 «یعرب ،یعبر  ،یغرب»که توسط مثلث شوم - یانیلشکر سفسپاه ایران با  نیب ینظام یر یاز جنگ و درگ جویند. زیرا در منابع مکتب خلفاء، استناد می

 آمده است:  انی)تهران( سخن به م یران از جمله منطقه ر یدر مناطق مختلف ا -شود یم تیحما

بدوالب وقعة عليهم قتال ... فتكون لهم ...  أهل الَشرق فتقبل … بعد دخوله الكوفة و بغدادجنوده فى اآلفاق  السفيانىيبث 

   1.الرى

واقعیت لکن  ؛بعد از اشغال بغداد و کوفه عنوان شده است زیمشترک با عراق و زمان حمله ن یمرزها قیاز طر  رانیاق طبه برخی منادشمن به  انیحمله نظام
انفرادات »سنت ذکر شده و به اصطالح از  فقط در منابع اهلحضور نظامیان خارجی دشمن از جمله نظامیان سفیانی در خاک ایران قبل از ظهور این است، 

 مکتب خلفاء اتیاز جعل ثیاحاد نگونهیکه ا اند دهیعق نیبر ا نیاز محقق یبرخ نرویو از ا و شاهدی برای آن در منابع معتبر شیعی نیست 2است «سنت اهل
بر  یا نهینشده است و قر  رانیخاک ا و درگیری نظامی در یخارجدشمن و  یغرب انینظام ینیزم حملهبه صریح  یا اشاره ،یعیدر منابع معتبر ش رایز  ؛3است

 وجود ندارد. زیبه قبول و اخذ آن ن یتلق

 ی در ادله حمله به ایراندّتردید ج

کادمیک و علمی خارج شده و صرفا با اغراض سیاسی البته ناگفته نماند برخی افراد و جریان ساز و تضعیف  در جهت مخالفت با انقالب زمینه 4ها از نگاه آ
پردازی و با حضور صاحبنظران و  های نظریه یهای متفاوت در کرس بایست طرح این نوع دیدگاه کوشند، در حالیکه می جبهه حق، در ترویج دیدگاه سوم می

 باره پرداخت. نیز رعایت موازین علمی و اجتهادی، به بحث و گفتگو و تبادل آراء و اندیشه در این

                                                             

االمام المنتظر،  ی، فرائد فوائد الفکر فحنبلی. 126ص ،یالعرف الورد ،یوطی. س136المنتظر، ص یعالمات المهد  یالقول المختصر ف ،. ابن حجر218ابن حماد، الفتن، ص.  1
 .316ص

 سنت اهل. مراجعه کنید به: نحوه مواجهه با میراث روایی  2

 .500و  459ص ،المعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی ،یکوران.  3

شوند، با هدف مبارزه با  اینستاگرام در فضای مجازی با طراحی پیچیده در چند الیه امنیتی، که از آن سوی مرزها هدایت و حمایت می   تلگرامی و پیج  شمار کانال . تعدادی انگشت 4
عمومی هستند با خمینی، در حال ترویج دیدگاه سوم هستند و همین موضوع، باعث شده آن دسته از اندیشمندان که با رعایت موازین علمی در صدد تنویر افکار انقالب شیعی امام 

 های دشمنان مواجه شوند. های خویش در جهت مقابله با دسیسه ای این دسته افراد، با محدودیت در بیان دیدگاه شانتاژ رسانه
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صر، با ابهاماتی سندی صرفنظر از اینکه گزارش کمال الدین درباره دیدار ابن مهزیار با امام عبا ابهام و تردید جدی روبرو است. سوم دیدگاه  از نظرگاه علمی،
. 3برند بهره می« توازن رعب»و از سالح های پیشرفته در دکترین ؛ 2ای است ایران قبل ظهور، دارای قدرت نظامی ویژه؛ 1و محتوایی فراوانی روبرو است

ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم »عبارت 
َ
که خارج از مرزهای ایران قرار دارد، « ن تاریخیآذربایجا»قرینه بر این است که منظور از آذربایجان، آن مناطقی از سرزمین « أ

دهد، دعوت به عدم مقابله نظامی نماید در  شان رخ می مقصود است و ااّل چگونه امکان دارد امام معصوم، شیعیان را در برابر جنگی که در خاک و وطن
آذربایجان، حمله به ایران  ایجان، آذربایجان ایران و مقصود از نارحالیکه دفاع در برابر تجاوز دشمن، واجب شرعی است. و بر فرض محال، مقصود از آذرب

 باشد.

ْلَبْدَنا»این نظریه با ادامه حدیث یعنی عبارت ضمن اینکه 
َ
ْلِبُدوا َما أ

َ
دهد که  سازگاری ندارد، زیرا چگونه امکان دارد امام معصوم به شیعیان دستور مینیز « َو أ

؛ به عنوان مثال، معصومین بعد از وقوع فتنه در شام تا مورد کشتار و قتل و غارت دشمن واقع شوند؟ ی نداشته باشندو هیچ تحرک شان باشند های در خانه
و غیر نظامیان را بویژه بعد از وقوع اولین نشانه حتمی )سفیانی( با ذکر نقشه دشمن در حمله به سوریه، عراق و عربستان، آنگاه ضمن بیان جزئیات، شیعیان 

اند و به طور ویژه به شیعیان کوفه و نجف در عراق نیز توصیه  در مناطق ناپایدار جنگی همچون مناطق قرقیسیاء در شرق سوریه بر حذر داشتهاز حضور 
تان( نیز تر از فرات در عراق مستقر شوند. و نیز به شیعیان حجاز )عربس کنند که برای در امان ماندن از حمالت نظامی دشمن، در مناطق جنوبی پایین می

ر سفیانی قبل توصیه شده است به دلیل حمله سفیانی به مدینه و قتل و کشتار در این شهر، غیرنظامیان در شهر مکه ساکن شوند. زیرا به معجزه الهی، لشک
 بود خواهد شد.به مکه در منطقه بیداء، خسف و نااز رسیدن 

ا خَيْرُ بِلَادٍ فَالْهَرَبَ مِنَ الشَّامِ فَإِنَّ الْقَتْلَ بِهَا وَ الْفِتْنَةَ قُلْتُ إِلَى أَيِّ الْبِلَادِ فَقَالَ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّهَ  إِذَا سََِعْتُمْ بِاخْتِلَافِ الشَّامِ فِيََا بَيْنَهُم

أَحْسَنُهُمْ حَالًا مَنْ يَعْبُرُ الْفُرَاتَ وَ مَنْ لَا يَكُونُ شَاهِداً بِهَا قَالَ فَََا تَرَى فِي سُكَّانِ سَوَادِهَا  .َ..يَهْرُبُ النَّاسُ إِلَيْهَا قُلْتُ فَالْكُوفَةُ قَالَ 

 4. فَقَالَ بِيَدِهِ يَعْنِي لَا ثُمَّ قَالَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الَُْقَام

                                                             

 .802-801ص ،کورانی، فرهنگ موضوعی احادیث امام مهدی .609-607ص ،المعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی ،یکوران.  1

ُفُهْم َح یاْلَمْظُلوِم  ِن یِمْن ُوْلِد اْلُحَس  اً یَمْهدِ  جمعیت کثیری از دشمنان اسالم را شکست خواهند داد: ،سازان و قدرت نظامی زمینهبا کمک سالح  . امام مهدی 2 ْولِ  وِف یِبُس  رِّ
َ
ِإَلی َناِر   اِئِه یأ

َم  شان  شود و سرانجام انقالب های آنان شهید محسوب می جنگند و کشته ساز با دشمنان امام عصر می ؛ الزم به ذکر است قوم زمینه(368ص ،1ج ،البرهان ریتفس ،یبحران) َجَهنَّ
ي ِبقَ به حکومت جهانی امام مهدی متصل خواهد شد:  نِّ

َ
ْد َخَرُجوا ِباْلَمْشِرِق َکأ

َ
ْتاَلُهْم ُشَهَداء... َوَضُعوا ُسُیوَفُهْم َعَلی َعَواِتِقِهْم  ...ْوٍم ق

َ
 ِإَلی َصاِحِبُکْم ق

َّ
 َیْدَفُعوَنَها ِإال

َ
نعمانی، الغیبة، ) َو ال

 (.13، ص6دانشنامه امام مهدی، جشهری،  سند حدیث نیز معتبر است )ری (؛273ص

لوَبُهم ُزَبُر الَحدیِد  و... َلُه َکنز  ِبالّطاَلقاِن  برند: در جنگ با دشمن بهره می  های پیشرفته ایرانی از سالحسازان  . زمینه 3
ُ
نَّ ق

َ
زالوها ال َیقِصدوَن ِبرایاِتِهم  ...ِرجال  َکأ

َ
َلو َحَملوا َعَلی الِجباِل أَل

بوها َخرَّ
ّ

نُفِس  و ...َبلَدًة إال
َ
ُه إماَم الَحقِّ   ... ِفي الُحروبِهم َیُحّفوَن ِبِه َیقوَنُه ِبأ . شگفتی و (308، ص52بحاراألنوار، ج ،ی. مجلس97ص مان،یسرور أهل اإل  ،ینجف یلی)ن ِبِهم َینُصُر اللَّ

های نزدیک طالقان  حمله به کوه ساز ظهور، در حالیکه برای منکوب کردن انقالب به حدیث کمال الدین )گزاره حدیثی نقشه دشمن برای طنز اینجا است مخالفین انقالب زمینه
 کنند. کنند در حالیکه در جای دیگر، طالقان را در کشوری غیر از ایران معرفی می در ایران( تمسک می

 .271، ص52. مجلسی، بحاراألنوار، ج45، ص سرور أهل اإلیمان. نیلی نجفی،  4
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جان ایران از سوی دشمن را بیان نمایند اما در عین حال شیعیان را به حضور در وطن و محل زندگی حال چگونه ممکن است، امام معصوم، حمله به آذربای
ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم َفُکوُنوا هایتان باشید ) خویش دستور دهند و حتی امر نمایند که در خانه

َ
( تا مورد کشتار و قتل و غارت واقع شوند؟ در سستی دیدگاه سوم، این أ

در  یرا به عدم مداخله نظام عهیامام معصوم، شبنابراین به قرینه اینکه باره در دیدگاه اول نیز گفتگو شده است.  و البته به تفصیل در اینبیان کافی است 
 رخ خواهد داد. «ساز نهیزم عهیشحکومت » یایخارج از محدوده جغراف یمناطقاین جنگ، در است  نیا انگریب، فراخواندندجنگ آذربایجان 

های آتش آذربایحان نیست  ، مقصود آن وقوع حمله به ایران در همان روزهای آغازین ایجاد شعله«نار آذربایجان»بر فرض صحت ادعای دیدگاه سوم و حتی 
 است.منطقه قفقار که بر ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت، جنگ ناحیه آذربایجان در  یعامل خارجبلکه بیانگر این است 

اَل َیُقوُم َلَها سخن از اجرای قطعی عملیات و حمله دشمن است )« آتش آذربایجان»ن نظریه باید پاسخ دهند چگونه است در گزاره ضمن اینکه مدافعان ای
نگاه از ( در حالیکه در احادیث دیگر صرفا به نقشه دشمن به منظور حمله به مناطقی در ایران اشاره شده و سپس به جنگ بین دشمنان با یکدیگر و آَشْي 

 جرایی نشدن نقشه حمله، سخن به میان آمده است؟ا

آتش آذربایجان با جنگ جهانی قبل از ظهور مرتبط است و همانطور که بیان  برخوردار است بدین معنا که تری تقن و محکم، از شواهد مبنابراین دیدگاه دوم
به سایر نقاط نیز که از سمت آذربایجان مانند آتش  داردهایی  اشاره به فتنهو در واقع  1مقصود است ،خارج از ایران مناطقیمنظور از آذربایجان،  گردید
ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم »به قرینه  و ؛2یابد بتدریج گسترش می« ء اَلَیُقوُم َلَها َشْي »و به قرینه  شود ور می شعله

َ
محسوب  رانیدر زمره حوادث ا جانیآذربا ، آتش«أ

 3را در پیش بگیرند. «طرفی بی»به شیعیان توصیه شده است نقش  و قبل از ظهور خواهد بود یگ جهانجن یها بلکه مربوط به شراره شود ینم

 

                                                             

ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم(، ب جانیآذربامنطقه در جنگ  یعدم مداخله نظام بهرا  عهیامام معصوم، ش نکهیا.  1
َ
خارج از  یجنگ، ابتدا در مناطق نیاست که ا نیا انگریفراخواندند )َفُکوُنوا أ

 .رخ خواهد داد «ساز نهیزم عهیحکومت ش» یایمحدوده جغراف

 یثیعبارت در تراث حد نیالزم به ذکر است ا .آن وجود ندارد یبرا و مرزی حّد  چیو ه ابدی میتداوم و گسترش  داللت بر این دارد که جنگ در ناحیه آذربایجان، «ءیلها ش قومیال . » 2
 َیُقوُم َلَها َشْي  یقدرت الهخشم و  یفقط برا

َ
ِتي ال ِتَك الَّ  (؛ 572، ص2)طوسی، مصباح المتهجد، ج ء استعمال شده است: ِبُقوَّ

َ
، 2)کلینی، الکافی، ج ء َیُقوُم َلَها َشْي  ِعْنَد َغَضِبي ال

 .ستیجلودار آن ن زیچ چیآتش ه نیاست که ا نیاز ا یو حاک (.274ص

 (.لینک، یوتیوب )مجریات الواقع المعاصر و یبین المخزون الروائ اذربیجاننار (. لینک) 1416. علی الصغیر، اسئله مهدویة، سوال  3

https://www.sh-alsagheer.com/post/4209
https://www.youtube.com/watch?v=Y_3f3PEo4ao
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 اشاره 

 :اشاره شده است جنگ ولد عباس با جوانان ارمنی و سپس آذربایجان، به «األحبار کعب»به نقل از  ینعمان بةیالغ   در کتاب

 يَقْبِضُ عَلَى سَيْفٍ مُحَلَّى تَخْفِقُ عَلَيْهِ حَرْبِ وُلْدِ الْعَبَّاسِ مََُ فِتْيَانٍ أَرْمِينِيَّةٍ وَ آذَرْبِيجَانَ تِلْكَ حَرْبٌ يُقْتَلُ فِيهَا أُلُوفٌ وَ أُلُوفٌ كُلٌّ

 1.(الَْأَكْبَرُ) ََرُ وَ الطَّاعُونُ الَْأَغْبَرُالََْوْتُ الَْأَحْ (فِيهَا يُسْتَبْشَرُ) رَايَاتٌ سُودٌ تِلْكَ حَرْبٌ يَشُوبُهَا

چنان جنگى كه هزاران و هزاران نفر در آن  ؛با جوانان ارمنستان و آذربايجان رخ خواهد داد سنت تكفيری( كنايه از اهل) نگی ميان فرزندان عبّاسج

بر آن به اهتزاز در  هاى سياه پرچم های پيشرفته( و از سالح)كنايه از)استفاده  گيرد به دست می شوند، هر جنگجو شمشيرى زيور يافته كشته می

 شود. و منتهی می آميخته استنيز آيد، آن جنگى است كه به مرگ سرخ و طاعون بسيار خطرناک  می

  6نیز ذکر شده است. 5و نوادر االخبار 4اثبات الهداة ،3، تفسیر البرهان2محتوای آن در کتاب الفضائل همه یا بخشی ازالبته 

 7«اعترافات» بخشی از ضمندر انعکاس یافته و « کتب شیعی»در نقل شده و « کعب االحبار»از مجموعه عباراتی است که از  ای فقره ،گزارش فوق در واقع
بر اینکه سند این  اما عالوه. استشده ه تنیز پرداخدر آخرالزمان  «های ظهور نشانه» به ، در ادامهوی در فضیلت و برتری امام علی و ظهور منجی ادیان

پیامبر در زمان اطالق نمود. زیرا کعب االحبار، « حدیث»اصطالح  ،توان به آن شود، مشکل دیگر این است که نمی منتهی می« کعب االحبار»گزارش به 
اسالم بعد از اینکه به ظاهر  1االحبارکعب ، های تاریخی بنابر نقلالبته منتهی شود. معصوم نقل نکرده که به نیز از کسی این گزارش را و  8ایمان نیاورد

                                                             

 .226، ص52. مجلسی، بحاراألنوار، ج147. نعمانی، الغیبة، ص 1

 .104، ص فضائل أمیرالمؤمنین. ابن عقده کوفی،  2

 .133و  39، ص4. بحرانی، تفسیر البرهان، ج 3

 .154، ص5ج ، الهداة  إثبات. حر عاملی،  4

 .209، صنوادر األخبار. فیض کاشانی،  5

 .333، ص1ی، جمعجم األحادیث اإلمام المهد . کورانی،  6

، 1داشته است از جمله: اعتراف به تعداد دوازده امام در امت اسالم )صدوق، عیون أخبار الرضا، ج تیب اهلفضیلت و  یامام عل تیدر حقان زین یگر یاألحبار، اعترافات د البته کعب.  7
( 140ص ، ی)صدوق، األمال اءیتوسط اشق نیشهادت امام حس ه(؛ اعتراف ب175، ص3إثبات الهداة، ج ،ی)حر عامل امبریبعد از پ یامام عل ینیو جانش تی(؛ اعتراف به افضل51ص

 (.146ص بة،یالغ ،یموعود )نعمان یمهد  انیاد یو اعتراف به منج

 .146-144، ص3ج ث،ینامه حد شناخت ،یشهر  یر .  8
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ها نیز صداقت  کعب االحبار در این نقل قول اما 2کرده است برای مسلمانان بیان می «انبیاء پیشین»را از کتاب  «مالحم و فتن آخرالزمان»، اخبار آورد می
شود،  که به معصوم نیز منتهی نمی ها از کتب انبیاء پیشین نقل قولن و از اینرو تشخیص سره از ناسره در ای 3هآمیخت کامل نداشته و حق و باطل را با هم می

  بسیار سخت است.

ندارد؛ آن محتوای همه سنت، قرار گرفته است، داللت بر جعلی بودن  ، شخصی از پیروان مکتب خلفاء و از راویان اهلگزارشکه در سند  صرف این البته به
و معیار پذیرش، موافقت با عقاید حقه شیعی هرچند از زبان راویان عامه و مخالفین  4اند تاکید فرموده «مبنا»این  بیت نیز در سخنان خویش بر که اهل کما این

بنابراین مانوربر  ؛5بیان نمود در میراث حدیثی توان تلفی از آن را میهای مخ باشد و نمونه می -به عنوان مؤید در کنار احادیث صحیح و معتبر شیعیالبته -
در واقعیت محقق  ایباشد و  یعیدر منابع ش شاهدی از آن زمانی قابل استناد است کهمعصوم، صحیح نیست و صرفا  و انتساب آن به ها گزارش نوع اینروی 
 6شود.

 ولد عباس: مخالف مذهب شیعه

ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم َفُکونُ ) کند و شرکت ندارد طرف را ایفا می ، نقش بیناحیه آذربایجان ثابت و یقینی است که شیعه در جنگ
َ
 ه. حال افرادی که افکار آلود(وا أ

ها  منطبق است و آیا شیعه ایران با ارمنیقبل ظهور ایران  یشیعحکومت بر « ولد عباس»آمیزند، چگونه مدعی هستند  سیاسی خویش را مباحث علمی می
اِس َمَع ) در جنگ ناحیه آذربایجان خواهند جنگید ٍة َحْرِب ُوْلِد اْلَعبَّ ْرِمیِنیَّ

َ
 کند. . زیرا به قرینه اینکه شیعه در این جنگ شرکت نمی7؟ خیر(ِفْتَیاٍن أ

های عربی  حکومت یافتگان پروشاشاره به نیز  «ولد عباس»و  8بیت های عربی مخالف منهج اهل کنایه از حکومت ،مذکور در احادیث مهدویت« عباس بنی»
مستقر در  1«جریان ابقع»و متعلق به  عباس شبیه کردند( در رنگ سیاه لباس و پوشش نیز خود را به بنی )که حتی تکفیری سنت مکتب اهل مخالف شیعه و

                                                                                                                                                                                                                                              

 .(157، ص4)ابن منظور، لسان العرب، ج یهودی یروحان یبه معنا یاست ِعبر  یا حبار مفرد آن ِحْبر، کلمهاَ .  1

ُلوَنُه َعِن اْلَم .  2
َ
اُس َیْسأ اِب َو َجَعَل النَّ اِم ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ یَّ

َ
ْسَلَم ِفي أ

َ
ْحَباِر ِحیَن أ

َ
َماِن َفَصاَر َکْعب  َکْعِب اأْل ِتي َتْظَهُر ِفي آِخِر الزَّ ِتي  اَلِحِم الَّ ْخَباِر َو اْلَماَلِحِم َو اْلِفَتِن الَّ

َ
ْنَواِع اأْل

َ
ُیْخِبُرُهْم ِبأ

 (.315، ص45)مجلسی، بحاراألنوار، ج  َتْظَهُر ِفي اْلَعاَلم

 .591، صالمعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی. کورانی،  3

ُبوا. 4  ُتَکذِّ
َ

  ال
َ

َتاُکْم ِبِه ُمْرِجِئی َو ال
َ
ُه اْلَحِدیَث ِإَذا أ  َتْدُروَن َلَعلَّ

َ
ُکْم ال  َحُروِری یْنُسُبُه ِإَلیَنا َفِإنَّ

َ
َدِری َو ال

َ
ُه َفْوَق َعْرِشه ء  ِمَن اْلَحقِّ  َشی ق ُب اللَّ  .(230صبرقی، المحاسن، )  َفیَکذَّ

خبار الرضا، أصدوق، عیون )ر.ک: از زبان مخالفان ه اید حقه شیععقاقرار بیت و  و شان فضائل اهل در مدح «محمد بن الجهم»بیت  دشمن اهلتوسط . برای نمونه: نقل حدیث 5
 (.204ص، 1ج

 سنت . مراجعه کنید به: نحوه مواجهه با میراث روایی اهل 6

 ها و افراد، ُمهر زده شده است و با مشاهده حقیقت اما همچنان بر مسیر ضاللت و گمراهی اصرار دارند. انیافکار این جر مغز و . بر  7

 .177و  13ص ،ةبیالمعارف الغ ةموجز دائر  ،یقبانچ.  8
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الزم به ذکر  ود.خواهند بسلفی مخالف شیعه های  گروه های جنگ با نظامیان ارمنستان، رفو نشانگر این است که یکی از ط 2است فتنه شام قبل ظهور
 3است. یاتیو واقع قیاز حقا یو حاک یا هیرمزآلود، کنا ن،یظهور، نماد یها تیشخص یاسام انیدر ب اتیاست، زبان روا

 

 پوش های تکفیری سیاه ولد عباس: تروریست

ها و  یجان ، تلمیحی است به اینکه بعد از این که جماعت تکفیری سلفی، وارد معرکه جنگ در قفقاز شدند، ابتدا با ارمنیاجنگ ولد عباس با ارمنی و آذرب
های تکفیری مخالف شیعه، تمرکز نظامی در فتنه شام، دارند؛ بنابراین حضور جماعت تکفیری  و از آنجا که گروه ید.نگها خواهند ج پس با خود آذربایجانیس

در این « های نیابتی جنگ»مخالف شیعه )ولد عباس( در منطقه قفقاز، بیانگر این است که با انتقال آنان از فتنه شام به معرکه جنگ ناحیه آذربایجان، 
به  4ها ها و رومی ت. زیرا عالوه بر اینکه از اختالف ترکقرار خواهند گرفها  یترکها در طرف مقابل روم ،جانیدر منازعه آذربا سرزمین نیز شکل خواهد گرفت.

ها نیز در شرق سوریه خواهند  ها است، با سفیانی مورد حمایت غربی دلیل تضاد منافع سخن به میان آمده است؛ جریان ولد عباس که مورد حمایت ترک
 جنگید.

                                                                                                                                                                                                                                              

هم بین سواد العرب تنکح إماء الروم فیستعمل علی الشام أوالدهم و ها در فتنه شام را جریان ابقع گویند. االبقع:  ها و رومی های نظامی مرتبط با عرب . جبهه عربی معارض و تشّکل 1
 (.146، ص1و األثر، ج ثیالحد بیغر  یف ةیالنها ر،یابن اث) العرب و بیاض الروم

َعًة ِبِقْرِقیَساء.  2
ْ
اِس َو اْلَمْرَواِنيِّ َلَوق که قبل  (328، ص4جحموی، معجم البلدان،(. قرقیسیاء منطقه نزدیکی دیرالزور در شرق سوریه است )303)نعمانی، الغیبة، ص ِإنَّ ِلُوْلِد اْلَعبَّ

های هدایت )پرچم خراسانی و یمانی( در این جنگ حضور ندارند بلکه جّبارین و ستمگران در این جنگ شرکت  بیت خواهد بود و البته پرچم ظهور، صحنه جنگ بین دشمنان اهل
ُدَبًة ِبِقْرِقیِسَیاَء کنند:  می

ْ
َبِع ِمْن ُلُحوِم  ...َمأ وا ِإَلی الشِّ اِریَن َهُلمُّ ْفَیاِنيُّ  کند: ( که البته در ادامه سفیانی نیز در این جنگ در شرق سوریه شرکت می278نعمانی، الغیبة، ص) اْلَجبَّ  ...السُّ

ْلف
َ
اِریَن ِماَئُة أ  (.280)نعمانی، الغیبة، ص  َیُمرُّ َجْیُشُه ِبِقْرِقیِسَیاَء َفَیْقَتِتُلوَن ِبَها َفُیْقَتُل ِبَها ِمَن اْلَجبَّ

 .25، ص38مشرق موعود، شلنامه ظهور، فص یها در نشانه یینمادگرانژاد،  یاله. 3

ْرِض .  4
َ
وُم َو َتْکُثُر اْلُحُروُب ِفي اأْل ْرُك َو الرُّ  (.463)طوسی، الغیبة، ص َیَتَخاَلُف التُّ
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 جانیآذرباجنگ در  «عباس ولد»و  «الترک  اخوان» یامظائتالف ن

خانواده »با تشکیل  1؟ه در منطقه آذربایجان با جوانان ارمنی به جنگ خواهند پرداختمستقر در فتنه شام، چگون« ولد عباس»شود  سوالی که مطرح می
ها  های تکفیری مخالف شیعه توسط ترک ، احتمال دارد گروهمیان آمده استسخن به در خرابی آذربایجان، ها  چینی ترک و به قرینه اینکه از دسیسه «حدیثی

شوند. و یکی از دالیل عمده خرابی منطقه آذربایجان در نتیجه ورود جماعت سلفی به این مناطق رقم  از منطقه شام به صحنه جنگ آذربایجان منتقل
آفرینی نظامی در منطقه آذربایجان و نیز گسیل قدرت نظامی به  مطرح شده است، نقش، مخّربنظامی ها دو مرحله  ی ترکزیرا در روایات، برا خواهد خورد.
 شرق سوریه:

لِلتكرْكِ خَرْجَتَانِ: إِحْدَاهََُا يُخَرِّبُونَ أَذَرْبِيجَانَ، وَ  ؛2خَرْجَتَانِ: خَرْجَةٌ مِنْهَا خَرَابُ آذَرْبِيجَانَ، وَ خَرْجَةٌ يَخْرُجُونَ فِي الْجَزِيرَةلِلتكرْكِ 

 3. الثَّانِيَةُ يَشْرَعُونَ مِنْهَا عَلَى شَطِّ الْفُرَات

در است که منطقه شام آفرین در  نقش« اخوان الترک»پس به یقین، مقصود ، شوند میدر مناطق محل عبور فرات  4وارد جزیرۀ «ها ترک»به قرینه اینکه 
 کنند: حمله نظامی می 6در شرق سوریهبه جزیرة الشام )مناطق مابین رقه و دیرالزور(  5مراحل پایانی فتنه شام

 7.حَتَّى يَنْزِلُوا الْجَزِيرَة إِخْوَانُ التكرْكِ وَ سَيُقْبِلُ...   قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الشَّام  تُخْسَفُ

 جنگ ایران و ترکیه در آخرالزمان؟

شود لکن با تاکید امام  تلقی می ،ملیخطرساز و تهدید امنیت  ،تکفیری سلفی در مرزهای کیان شیعهجماعت و شایان ذکر اینکه هرچند حضور  نکته مهم
ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم ) در جنگ ناحیه آذربایجانهای درگیر  با طرفمعصوم بر عدم مداخله نظامی مستقیم 

َ
، نباید «اخوان الترک»های  گری نرو با فتنهاز ای، (َفُکوُنوا أ

                                                             

ٍة .  1 ْرِمیِنیَّ
َ
اِس َمَع ِفْتَیاٍن أ  (.226، ص52ر، ج. مجلسی، بحاراألنوا147)نعمانی، الغیبة، ص َحْرِب ُوْلِد اْلَعبَّ

ْرِك َخْرَجَتاِن: َخْرَجة  ِمْنَها َخَراُب آَذْرِبیَجاَن، َو َخْرَجة  َیْخُرُجوَن ِفي اْلَجِزیَرة.  2  (.191بن طاووس، المالحم و الفتن، صا) ِللتُّ

 .195. ابن طاووس، المالحم و الفتن، ص 3

 رادیو لم تضف إلی العرب فإّنما  ثیالحد یف َرةُ یإذا أطلقت الَجزِ ن دجله و فرات در شرق سوریه و غر ب عراق است: به صورت مطلق به کار رود، مقصود مناطق مابی« جزیرة». هرگاه  4
 .(134، ص4)ابن منظور، لسان العرب، ج  ِدْجَلة و الُفرات نی: و هو ما برةیالجز ؛ (268، ص1ج ،ثرو األ  ثیالحد بیغر  یف ةیالنها ر،یدجلة و الفرات )ابن اث نیبها ما ب

گاهی بیشتر.  5  .(لینک) هیجنگ سور  یالملل نیو ب یداخل گرانیاز باز  ییرمزگشا ،( قبل از ظهورهیفتنه شام )سور : برای آ

ْرِض اْلَجزِ . مناطق شرق سوریه را جزیرة الشام گویند:  6
َ
ْرقِ ...  َرةِ یأ

َ
َها َو ق ُة َو الرُّ

َّ
ق  (.12ص ن،یصف ة)ابن مزاحم، وقع ایِس یالرَّ

، 7ج ،یدانشنامه امام مهد  ،یشهر  یر آن معتبر است )« سه سند»به سندهای گوناگون که  .442. طوسی، الغیبة، ص256، ص اإلختصاص. مفید، 280، صة. نعمانی، الغیب 7
 (.125ص

http://rajanews.com/node/315059


 

 

31 

 

و در واقع  هالک نمایند)قرقیسیا( در مواجهه با دشمنان شیعه خود را در مهلکه شرق سوریه  ،مواجهه مستقیم نظامی داشت تا سرانجام با دست خویش
 . خواهند شدها  موردحمایت غربیسفیانی  ی،ان الترک، سپر بالی شیعه در تقابل نظامی با دشمن اصلاخو 

 ترکیه به مشارکت در تجزیه ایرانتهدید اردوغان رهبر 

ناگزیر در منطقه قرقیسیا دیرالزور در  3مسیر حمله به عراق، آنگاه در 2و تثبیت قدرت در دمشق 1سفیانی بعد از تسلط بر الکور الخمس شامتوضیح اینکه: 
ها در قرقیسیاء در شرق سوریه وارد  قیس همپیمان ترک و نیز با بنی 5اند پیشروی نظامی داشته «الشام ةجزیر »که از قبل تا  «اخوان الترک»با  4شرق سوریه

گری  و از فتنه 7بته امتداد قومیتی آن در مناطق غرب عراق تا بغداد نیز وجود داردشرق سوریه هستند که ال سنت اهل؛ بنی قیس، ساکنان 6جنگ خواهد شد
الزم به ذکر است از سفیانی به عنوان نقمت و عذاب برای  ؛8آنان و جنگ در مناطق بنی قیس قبل از ظهور نیز در کتب معتبر سخن به میان آمده است

ْفیاِنی َنِق نام برده شده است ) ،دشمنان شیعه ُکمالسُّ ِه ( و دشمنان مشغول جنگ با یکدیگر خواهند شد )َمًة َلُکْم ِمْن َعُدوِّ ْعَداَءُکْم یْقَتِتُلوَن ِفی َمَعاِصی اللَّ
َ
َو  أ

ْنُتْم ِفی ُبیوِتُکْم با یکدیگر است در حالیکه شیعه از مناطق جنگ به دور است )« ارینجنگ جبّ »اخری  ة( که عبار یْقُتُل َبْعُضُهْم َبْعضا
َ
آِمُنوَن ِفی ُعْزَلٍة  َو أ

 9(.َعْنُهم

 در جغرافیای ظهور« اخوان الترک»دیپلماسی مواجهه با فتنه 

پاسداری از مرزهای جغرافیای در عین حال ، باید مبتنی بر خویشتنداری و «اخوان الترک»انگیزی  ساز در مواجهه با فتنه بنابراین دیپلماسی حکومت زمینه
خواهند  دایپ شدید باهم اختالفبعد از وقوع حوادثی  تیاشتراک منافع دارند اما در نها، ها یبا روم ها فتنه شام، ترک «ابتدا»ر دکیان شیعه باشد؛ زیرا هرچند 

 :ای که منجر به جنگ در برخی مناطق نیز خواهد شد به گونه کرد

                                                             

فْ .  1  (.449)طوسی، الغیبة، ص  َعَلی اْلُکَوِر اْلَخْمس ْمِلُك ی یانِ یالسُّ

 (.651، ص2ج ، . و مشابه آن: صدوق، کمال الدین306ص ،ةبیالغ ،ینعمان)َعَلی ِمْنَبِر ِدَمْشق   یْسَتوِ . ی 2

ْفَیاِني.  3 َباَل َنْحَو اْلِعَراق...  السُّ
ْ
ق  (.280)نعمانی، الغیبة، ص اإْلِ

 (.280َجیُشُه ِبِقْرِقیِسیاء )نعمانی، الغیبة، ص. یُمرُّ  4

ی یْنِزُلوا اْلَجِزیَرة.  5 ْرِك َحتَّ  (.256، صاإلختصاص)مفید،  یْسَتْقِبُل ِإْخَواُن التُّ

ِعی َلَها َداِعیة   ...ا یِقْرِقیس.  6  یدَّ
َ

یس  َو ال
َ
وا ِإَلی ُلُحوِم الْ ... یْهَلُك ِفیَها ق اِرینَو یَناِدی ُمَناٍد َهُلمُّ  (.295، ص8)کلینی، الکافی، ج َجبَّ

 .11، ص 3. ربیعی، سلسلة القبائل العربیه، ج  7

یٍس .  8
َ
َك َحْرُب ق ْبَل ِقیاِم اْلَقاِئِم َتَحرَّ

َ
 (.277)نعمانی، الغیبة، ص ق

 .300. نعمانی، الغیبة، ص 9
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 1. وَ يَتَخَالَفُ التكرْكُ وَ الركومُ وَ تَكْثُرُ الْحُرُوبُ فِي الَْأَرْض ...اسْتَثَارَتْ عَلَيْكُمُ الركومُ وَ التكرْكُ وَ جُهِّزَتِ الْجُيُوشُ 

 ها رومی ها با کو ترآنگاه  ... وندآماده و تجهيز ش لشكرهاو  و بر شما بشورند ها، غبار فتنه را عليه شما بلند كردند کو تر ها رومیزمانى كه 

  .كند پيدا می نقاط مختلف گسترشو جنگ در  كنند اختالف پيدا می

ها است. و  ها با غربی ، به دلیل پیشروی نظامی اخوان الترک در شرق سوریه، از علل اصلی اختالف ترک2«مارقة الشام»رسد بعد از اعالن  به نظر می
نجام با دست خویش خود را در ، نباید مواجهه مستقیم نظامی داشت تا سرادر جغرافیای ظهور «اخوان الترک»های  گری نطور که بیان گردید با فتنهماه

 مهلکه شرق سوریه )قرقیسیا( در مواجهه با دشمنان شیعه هالک نمایند.

 با اسب عربی اردوغان رویای

 سناریوی جنگ در همسایگان شمالی و تاثیر آن بر امنیت ایران قبل ظهور

نقمت و بال  رایز های استعماری گردند.  های نامشروع حاکمان و قدرت طعمه خواستهوم منطقه آذربایجان و سایر مناطق، هرچند احتمال دارد شیعیان مظل
 بایدساز  مینه؛ اما وظیفه محور مقاومت شیعی و حکومت ز3سوزد یدر آتش جنگ، تر و خشک باهم مو  ستین گرانیگناهکار و د نیب یهرگاه واقع شود، فرق

ه با اقدامات در حد توان و استطاعت، مانع از قتل و خونریزی گردد و حتی در جهت خنثی کردن فتنه دشمنان، تمهیداتی ولو با کمک غیرمستقیم برای مقابل
 . صورت گیرد« دشمن اصلی»

                                                             

 .463. طوسی، الغیبة، ص 1

ة  َتْمُرُق ِمْن َناحِ نیز  «الشام ةمارق»قبل از ظهور، به واقعه  هیدر خالل حوادث فتنه شام و سور .  2
َ
ْرك )نعمان ِة یاشاره شده است: َماِرق  ،ی)ثعالب نی(؛ المارقة: الخارج280ص ،ةبیالغ ،یالتُّ

مِ  ؛(341، ص10: الخروج منه )ابن منظور، لسان العرب، جءی( المروق عن الش357ص ،ةاللغ ةفق ْهُم من الرَّ به  گریکه د یا به گونه شود، یاز کمان خارج م ریت ی: وقتةیَمَرَق السَّ
، 4ج ن،یالبحر  مجمع  ،یحی: الجهة )طر ةی( الناح596، ص2ج ر،یالمصباح المن ،یومی: الجانب )فةیالناح ؛(416، ص5ج ،ةاللغ یف طی)ابن عّباد، المح ندیآن تعلق ندارد را گو

ة  َتْمُرُق ِمْن َناحِ » نیها. بنابرا از سمت ترک ةالشام تخرج من جهة الترک = خروج مارق ةمارق ؛الترک ةمن جه یالترک: ا هیمن ناح (359ص
َ
ْرك ِة یَماِرق  هیساکنان ناح یعنی «التُّ

ْهُم  ریمرز با ترک ها در منطقه شام خروج خواهند کرد همچون جدا شدن ت هم مِ  مناز کمان )َمَرَق السَّ  د.به آن تعلق ندار  گرید ای( که گوةیالرَّ

اَرَب اْلُمْذِنَب، ِدَفاع  ).  3
َ
ْن ق ِقَمة ِإَذا َنَزَلْت َلْم َیُکْن َلَها َعمَّ  .(375، ص2ج ،یالکافکلینی، النَّ
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 (لینک) باغ در جنگ قره رانیا هیعل اهویاتحاد پنهان اردوغان و نتان

بل دشمنان واقعی )مثلث غربی عبری و ای باشد که در طرف مقا جبههپشتیبانی از شیعیان و از معنوی باید در حمایت ، 1نیز باشداگر بنا بر حمایت  و البته
 : که البته تشخیص این امر نیز دشوار خواهد بود عربی( قرار گرفته است

قْتُ بِذَلِكَ وَ قُلْتُ لَا  ضِإِنِّي كُنْتُ أَحَِْلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فََأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَََّا أَنْ عَرَّفَنِيَ اللَّهُ هَذَا الَْأَمْرَ ...قُلْتُ لَِأَبِي جَعْفَرٍ 

وَ بِعْهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا  عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الركومَأَحَِْلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ احَِْلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَُُ بِهِمْ 

 2.تَحَِْلُوا

 های درگیر به برخی از طرف سالح و کمک نظامی، از امام معصوم درباره فروش 3نقل شده استنیز کتب معتبر شیعی دیگر  طبق گزاره حدیثی فوق که در
حتما سالح  :گویند شود و امام چنین پاسخ می ، استفسار میکه در جبهه حق قرار ندارند اما در حال جنگ با دشمن اصلی شیعه هستند« منطقه شام»در 

اما هرگاه جنگ با شیعه رخ داد، دیگر اقدام به فروش سالح  شوند یدفع و نابود م شیعه،کار، دشمنان  نیبه واسطه ا رای. ز دهیدقرار  ارشانیو در اخت یدبفروش
 نکنید.

                                                             

 فراخوانده شده است.کند زیرا به عدم مداخله نظامی مستقیم  های درگیر در منطقه آذربایجان، قطعا نقش بیطرفی را ایفا می . البته چنین نیست و شیعه در جنگ بین طرف 1

 .112، ص5. کلینی، الکافی، ج 2

 .102، ص17. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج353، ص6، جاألحکام. طوسی، تهذیب 175، ص3. صدوق، من الیحضره الفقیه، ج 3

https://www.haaretz.com/world-news/.premium-netanyahu-and-erdogan-in-unlikely-alliance-against-iran-in-nagorno-karabakh-1.9197671
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 و ترکیه لیمنحوس اسرائ میرژبا  جانیکشور آذربا نیب یترابر یپرتعداد پروازها کیتراف

 ( قابل سرایتَنار ِمْن آَذْرِبیَجان) فتنهجنگ و آتش  در آذربایجان، ینظامدرگیری مستفاد است،  «پژوهی مهدوی دهینآ»از مجموعه آنچه بیان گردید، آنچه از 
ها از عوامل اصلی دخیل در  و نیز به دلیل اینکه ترک (ء   اَل َیُقوُم َلَها َشْي المللی برای توقف آن نیز کارساز نخواهد شد ) های بین به سایر کشورها که تالش
در حوادث منطقه آذربایجان خواهد بود و به قرینه اینکه در گزارش جنگ  2ها ها با ترک ؛ قطعا یکی از دالیل اختالف غربی1تخریب آذربایجان هستند

 نیا رگنیاب، 3( استفاده شده استنواعطموت احمر و  ،آالف آالفقتل های مشترک با جنگ جهانی ) نیز از کلیدواژه «ولدعباس با جوانان ارمنی و آذری»
 شرارت یها عوامل شعله از ا،یسیقرق هیم در شرق سور شاث فتنه ادحو ها و نیز در کنار  اختالف ترکها با رومیدر کنار  آتش جنگ در منطقه آذربایجان است

 5است. 4«ی قبل ظهورجنگ جهان»تش آ

                                                             

ْرِك َخْرَجَتاِن: َخْرَجة  ِمْنَها َخَراُب آَذْرِبیَجاَن، َو َخْرَجة  َیْخُرُجوَن ِفي اْلَجزِ .  1  (.191)ابن طاووس، المالحم و الفتن، ص یَرةِللتُّ

ْرِض .  2
َ
وُم َو َتْکُثُر اْلُحُروُب ِفي اأْل ْرُك َو الرُّ  (.463وسی، الغیبة، ص)طَیَتَخاَلُف التُّ

اِس َمَع ِفْتَیاٍن .  3 ٍة َو آَذْرِبیَجاَن َحْرِب ُوْلِد اْلَعبَّ ْرِمیِنیَّ
َ
ُلوف  َو ِتْلَك َحْرب  ُیْقَتُل ِفیَها  أ

ُ
ُلوف  أ

ُ
ی َتْخِفُق َعَلْیِه َراَیات  ُسود  ِتْلَك َحْرب  َیُشوُبَها )ُیْسَتْبَشُر ِفیَها(  أ اْلَمْوُت ُکلٌّ َیْقِبُض َعَلی َسْیٍف ُمَحلَّ

اُعوُن  ْحَمُر َو الطَّ
َ
 (.154، ص5ج ، الهداة  إثبات. حر عاملی، 226، ص52. مجلسی، بحاراألنوار، ج147)نعمانی، الغیبة، ص اأْل

ّداَم القاِئِم َموَتتاِن: َموت  أحَمُر و َموت  أب . 4
ُ
حَمُر ...  ُض یق

َ
ب َو  ُف یالسَّ  الَموُت األ

َ
شهری،  (؛ سند حدیث نیز معتبر است )ری655، ص2)صدوق، کمال الدین، ج الّطاعوُن  ُض یالَموُت األ

 (.289، ص7دانشنامه امام مهدی، ج

 یجنگ جهان یها و شعله ها یجنگ ولد عباس با ارمن. مراجعه کنید به:  5
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است؛  رانیا یشمال یدر مرزهاو تاثیر منفی بر امنیت مناطق  یساز  بحران، ییذایا اتیعملطراحی چندُبعدی به منظور  ضمن اینکه آتش آذربایجان،
ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم )« طرفی بی»، باید مبتنی بر در عصر ظهور جانیجنگ منطقه آذربا رامونیپ ساز نهیزم یپلماسیو د عهیش یاستراتژبنابراین، 

َ
و در  (َفُکوُنوا أ

 باشد.در جغرافیای ظهور در دفاع از کیان شیعه ( َفاْسَعْوا ِإَلْیِه )« اقتدار نظامی»اوج  محور مقاومت شیعی، یتیراهبرد امنین حال ع

 بعد ظهور «اخوان الترک»جنگ امام مهدی با 

و بیان است کند،  فعال در فتنه شام و دیگر نقاط که کیان شیعه را با تهدید و خطر مواجه می« اخوان الترک»انگیزی  چینی و فتنه و اما سخن درباره دسیسه
بعد از ظهور هد پاید ؛ البته دیری نخواشوندها( وارد جنگ  )سفیانی مورد حمایت غربی اصلیگردید که نباید رویاروی مستقیم نظامی داشت تا با دشمن 

 خواهند شد:« ها ترککشور »، فاتحانه وارد و جبهه حق لشکریان امام مهدی

 2. إِلَى التكرْكِ فَيَهْزِمُهُم عْقِدُهُ الََْهْدِيُّ يَبْعَثُيَ لِوَاء ؛1يَدَيِ الََْهْدِيِّ يُقَاتِلُ السُّفْيَانِيُّ التكرْكَ ثُمَّ يَكُونُ اسْتِئْصَالُهُمْ عَلَى

 بدگویی اردوغان ترکیه نسبت به مذهب شیعه

که نقش فعال در فتنه شام - باشد یاخوان الترک م ایستادگی خواهند کرد، یامام مهد ه حق و هدر مقابل جبها که  ترک استیصالاز  مرادالزم به ذکر است 
آرمان امام مهدی  حمایت از ها در ترکمردمی  تحرکاتاحادیث از  در. زیرا کشورها ریسا یعیش یها و نه ترک -خواهد کرد دایاختالف پ زیها، ن یبا روم دارند و

 3سخن به میان آمده است.

 آذربایجان، مهد دلیران

 سلطه یحت ،4اند دهیدرخش عهیلنکران و بادکوبه بر تارک آسمان شتبریز، خوی، اردبیل،  یعلما عیتش خیو در طول تار  است زیخ عالم یا منطقه ،جانیآذربا
 فیو شر  زیمردم عز  نیو اکنند.  لیرا زا تیب نتوانست ارادت مردم منطقه به مکتب اهل ،گرفتند شیکه آنان در پ یضد مذهب استیو س ستیساله کمون 70

و سخنی به گزافه نیست اگر بگوییم  اند. فاسد نشان داده یها و قدرت زمیونیو مقاومت در برابر مستکبران و صه زیاسالم عز  ریخود را در مس یدار یپا
بیت در  رفتند و این سرزمین جایگاه خیزش شیعیان دلسوخته اهل در ایران به شمار می« تشیع علوی، حسینی و مهدوی»شیعیان آذربایجان، جزو پرچمداران 

 مختلف بوده است: دوره های

                                                             

 .168. سیوطی، العرف الوردی، ص 1

 .287، صفی اإلمام المهدی المنتظر. حنبلی، فرائد فوائد الفکر 226، صأخبار المنتظر یعقد الدرر ف. مقدسی شافعی،  2

ْرك ،َظَهَرْت ِلَوَلِدي . َ 3  (.275)نعمانی، الغیبة، ص  َراَیاُت التُّ

 های تشیع در منطقه آذربایجان معرفی شده است(. تن از عالمان و اسوه 300جلدی )در این کتاب بیش از  3کتاب گلشن ابرار آذربایجان دوره . ن.ک: الوانساز خویی،  4
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 خطّه آذربایجان، حامیان امام حسین

میر ُحَسین  و یأمیر »شعر معروف  و 1تبار کُتر  ایرانی« اسلم بن عمرو»گیر داشتند. از جمله  ایرانیان در سپاه امام حسین در روز عاشورا نیز حضور چشم
َ
« ِنعَم األ

  2روی سروده است. را این ایرانی سرخ

مردم یام مختارثقفی که به خونخواهی امام حسین شهرت یافت، نیز شیعیان آذربایجان جزو پیشگامان کمک به انقالب شیعی بودند. مختار به وسیله در ق
؛ البته پیش از 4دحضور داشتن« رویان ایرانی سرخ»و « موالی ایرانی»و حتی در سپاه او تعداد زیادی از  3تقویت مالی شد« آذربایجان»ایران از جمله شیعیان 

گرد وی جمع بودند به گونه اشراف »حتی گاهی مورد اعتراض « رویان ایرانی سرخ»ای که حضور  آن نیز محّبان ایرانی امام علی با هجرت عاشقانه، گردآ
های مختار، استفاده وی از  وامل پیروزی. حضور پرشمار ایرانیان در سپاه مختار بعد از شهادت امام حسین نیز تکرار شد و یکی از ع5گرفت نیز قرار می« عرب

 قدرت ایرانیان در مبارزه بود.

 زاده اردبیلی موذن« زینب زینب»نوحه 

 سازان ظهور رویان ایرانی، از زمینه سرخ

گرد امام علی، یاری مختار در « ایرانیان با تشیع عراقیهمپیمانی »البته تشیع در سه دوره متفاوت،  را تجربه کرده است: حضور پرشمار ایرانیان در گردآ
ساز با مشارکت محور مقاومت شیعی عراق، جریان  و شیعیان ایرانی زمینه 6خونخواهی امام حسین و سرانجام این واقعه قبل از ظهور نیز تکرار خواهد شد

با تهدید اماکن و مراکز زیرا در سرزمین عراق شکست سختی خواهند داد.  -را با خود به همراه دارد« غربی عبری عربی»شوم  که حمایت مثلث-سفیانی 
ظهور برای دفع خطر دشمن  سازان زمینهدلیرمردان ایرانی و مقدسه شیعی توسط لشکر متخاصم خارجی، امنیت و ژئوپلتیک شیعه به خطر افتاده، از اینرو، 

با همکاری محور  1و لشکر نظامی ایران 7دهد و جنگ شدیدی رخ می ه تا نزدیکی مرزهای ایران نیز پیشروی نظامی داشته، وارد عراق خواهند شدمتجاوز ک
 3.دشمن متجاوز را در عراق شکست خواهد دادخراسانی و یمانی(، سید )به رهبری  2مقاومت شیعی

                                                             

 .326، ص9. مامقانی، تنقیح المقال فی علم الرجال، ج 1

 (.146، ص2نامه امام حسین، ج شهری، شهادت ین شعر حماسی مطرح است )ری. البته اقوال دیگری در انتساب ا96-95، صإبصار العین في أنصار الحسین. السماوی،  2

َلب ِبَدِم اْلُحَسْین... انَّ اْلُمْخَتار .  3 ْبَناِء اْلَعَجم ... الطَّ
َ
ْوم  َکِثیر  ِمْن أ

َ
وَن  ... و ق  (.288، ص الطوال ألخبار)ابن قتیبه دینوری، ا اْلَحْمَراءَکاُنوا ُیَسمَّ

 (.299، ص الطوال ألخبار)ابن قتیبه دینوری، ا  تجبی الیه األموال من السواد و الجبل و أصبهان و الري و اذربیجان ...المختار .  4

ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن َغَلَبْتَنا .  5
َ
اَس َفَقاَل: َیا أ ی النَّ ْشَعُث َفَجَعَل َیَتَخطَّ

َ
ْرِبَك َیْعِني َاْلَعَج  َهِذِه اْلَحْمَراءُ َجاَء اأْل

ُ
 .(284، ص20ج ،ة، شرح نهج البالغابن ابی الحدید) مَعَلی ق

را  ینام و که  ه،یعطکه حلقه اتصال عاشورا و مهدویت است، نیز شاهد همپیمانی ایرانیان با تشیع عراقی هستیم و البته این امر مسبوق به سابقه است. زیرا « موسم اربعین». در  6
از اولین زائران امام ( 305، ص6ج ،یکرده )ابن سعد، الطبقات الکبر  می یزندگ رانی( و سالها در ا296، ص6البحار، ج نةیسف ،یالله )قم ةی: هذا عطبود بر او نهاده یامام عل

 بوده است. امبریپ یجابر صحاب همراهبه  رانیساکن ا عهیاز مردم، ش نیامام حس «نیزائر اربع نیاول»شده است که  انیرانیا بینص زیافتخار ن نیا یو به نوعرود  حسین به شمار می

ی الّناُس الَمهِدی و و ... َفَتکوُن َبیَنُهم َملَحَمة  َعظیَمة  .  7 فیاِنی َفِعنَد ذِلَك یَتَمنَّ  (.588ص ،14ج ،کنزالعّمال  )متقی هندی، یطُلبوَنهُ  َتهُرُب َخیُل السُّ
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 نائبان امام مهدی در منطقه آذربایجان

در ایران « تشیع علوی، حسینی و مهدوی»و جزو پرچمداران  4اند بوده« مهدی موعود»های کهن، شیعیان آذربایجان از دیرباز در انتظار ظهور  شطبق گزار 
ترین در خّطه آذربایجان، شاهدی بر این مدعا است. از جمله مشهور « . حضور نائبان و وکالی امام مهدی تحت پوشش نسازمان وکالت5رفتند به شمار می

 صغرا است؛  بتیدر دوران غو وکیل و نائب امام عصر  7جانیآذربا هیناحساکن  و قاسم بن عالء 6آنها، احمد دینوری وکیل امام مهدی در منطقه اردبیل

سال  117مدت وی است.  دیو ام میپرغصه همراه با ب یا خود قصه یطلب فرزند از امام مهد  یو دعا یجانیآور قاسم بن عالء آذربا و شگفت بیداستان عج
 افتیمقدسه در  هیناح یاز سو  یا نامه؛ در سال آخر عمر خویش، بقیه عمر را در نابینایی سپری نمود سال آن با سالمت چشم و بینایی و 80عمر کرد! 

و  شدمشهور  این خبرمردم  انی. در مافتیشفا خواهد  یقبل از وفات، به اعجاز امام عصر از کور  زکه ضمن اعالن روز رحلت او به اذن الله هفت رو  کند یم
 ییها حضرت هادی کفن کردند و جامه راهنیرا غسل دادند و در پ جانیآذرباشیعیان را وداع گفت؛ بـدن رهبر  یدار فان نا،یب یا دهیزنده و د یسرانجام با قلب

 8.هیو دفن کردند رحمة الله عل دندیبود، بر او پوشان دهیش رسیرا که از سوی حضرت حجت برا

                                                                                                                                                                                                                                              

ْتاًل َو ُص .  1
َ
ْهِل اْلُکوَفِة ق

َ
ْلفًا َفیِصیُبوَن ِمْن أ

َ
ُتُهْم َسْبُعوَن أ ْفیاِنی َجیشًا ِإَلی اْلُکوَفِة َو ِعدَّ َبَلْت یْبَعُث السُّ

ْ
ق
َ
َو َو َتْطِوی اْلَمَناِزَل َطیًا َحِثیثًا  َرایات  ِمْن ِقَبِل ُخَراَساَن ْلبًا َو َسْبیًا َفَبیَنا ُهْم َکَذِلَك ِإْذ أ

ْصَحاِب اْلَقاِئممَ 
َ
 . (280ص ،ةبیالغ ،ی)نعمان َعُهْم َنَفر  ِمْن أ

ْفیاِنی.  2 ْلفًا ِإَلی ...   السُّ
َ
َبَلْت َخیُل اْلیَفَبیَنَما ُهْم َعَلی َذِلَك ِإْذ ( 83، ص53. مجلسی، بحاراألنوار، ج470)حلی، مختصر البصائر، ص اْلُکوَفةَو یْبَعُث ِماَئًة َو َثاَلِثیَن أ

ْ
ق
َ
  َماِنی َو اْلُخَراَساِنیأ

 (274-273، ص52. مجلسی، بحاراألنوار، ج53-52، ص سرور أهل اإلیمان)نیلی نجفی، 

ْفیاِنی اْلُکوَفة.  3 ی  َو ...  یْدُخُل السُّ وُد َحتَّ ایاُت السُّ ی است: }در روایت تفسیر عیاشی، به "ساحل دجله در عراق" ذکر شده  َتْنِزَل َعَلی اْلَماءِ ُتْقِبُل الرَّ یْنِزَل َو یْقِبُل َرایة  ِمْن ُخَراَساَن َحتَّ
ْجل ْفیاِنی ُنُزوُلُهْم  ({64، ص1)عیاشی، التفسیر، ج ةَساِحَل الدِّ ْصَحاِب السُّ

َ
وُد ِباْلَبیَعِة ِإَلی اْلَمْهِدی... و  َفیْهُرُبوَن َفیْبُلُغ َمْن ِباْلُکوَفِة ِمْن أ ایاُت السُّ ف الوردی، )سیوطی، العر  ُتْبَعث الرَّ

فیاِنی  َتهُرُب (؛ 121-120ص فیاِنی  َهَزَمِت إذا (؛ 588ص ،14ج ،کنزالعّمال  )متقی هندی،َخیُل السُّ ی الّناس الَمهِدی َفیطُلبوَنه ...الّرایاُت الّسوُد َخیَل السُّ   )متقی هندی،  َتَمنَّ
فیاِنی ... َفیبَعُث َجیشًا إَلی (؛ 590ص ،14ج ،کنزالعّمال )دانی، السن الواردة   یقُتُلُهم َفیسَتنِقُذ ما فی أیدیِهم ِمن َسبی أهِل الکوَفِة و ...َتخُرُج رایة  ِمَن الَمشِرِق   ِعنَد ذِلك...   الِعراقالسُّ

ْفیاِنی ... َفیْبَعُث ... َج البیان نیز به شکست لشکر نظامی سفیانی تصریح شده است:  (؛ در تفسیر مجمع268فی الفتن، ص ْرِض َباِبَل ِمَن اْلَمِدیَنِة اْلَمْلُعوَنِة السُّ
َ
ی یْنِزُلوا ِبأ یشًا ... َحتَّ

ُبوَن َما َحْوَلَها ... َفَتْخُرُج َرایُة ُهًدی ِمَن اْلُکوفَ  یِدیِهْم َو  ...َفَتْلَحُق َذِلَك اْلَجیَش َفیْقُتُلوَنُهْم ِة یْعِنی َبْغَداَد ... ُثمَّ یْنَحِدُروَن ِإَلی اْلُکوَفِة َفیَخرِّ
َ
ْبی َو اْلَغَناِئم یْسَتْنِقُذوَن َما ِفی أ  ِمَن السَّ

 .(186، ص52بحاراألنوار، ج ،ی. مجلس322، ص8ج ان،یمجمع البتفسیر  ،ی)طبرس

کردند و بر آداب و  م مهدی زندگی میآذربایجان در جنوب رود ارس، با اعتقاد به ظهور اما«بّذ »های تاریخی بیانگر این است که از قرن چهارم، شیعیان اصیل منطقه  . گزارش 4
 (.361، ص1حموی، معجم البلدان، ج .511. قزوینی، آثار البالد، ص48، ص دلف یالرسالة الثانیة ألب تمایالت شیعی اصرار داشتند: یتوقعون المهدی )خزرجی،

 .92، ص36مشرق موعود، ش فصلنامه جان،یآذربا عیتش یاجتماع خیفرهنگ انتظار در تار . شاهمرادی،  5

 .519، ص1. طبری، دالئل االمامة، ج 6

اِن ِبَمِدیَنِة (؛ 276)طوسی، الغیبة، ص ِبآَذْرِبیَجاَن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَعاَلِء .  7 ْرِض آَذْرَباِیَجان الرَّ
َ
 (.310)طوسی، الغیبة، ص  ِمْن أ

 .315-310. طوسی، الغیبة، ص 8
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 یاران امام مهدی از منطقه آذربایجان

بیت که ریشه کهن و هزارساله دارد تا عصر ظهور نیز امتداد خواهد داشت. و در میراث روایی شیعی از  این ارادات و محبت شیعیان آذربایجان به خاندان اهل
؛ و طبق برخی احادیث، در هنگامه ظهور نیز افراد 1آستانه ظهور سخن به میان آمده است ها در حمایت از آرمان امام مهدی در تحرکات مردمی ترک

 3، در زمره یاران خاص امام عصر، قرار دارند.2سرشناسی از اهالی آذربایجان

ها در  ؛ ب. شروع جنگ«اخوان الترک» آفرینی مخّرب سه عامل و معیار مهم: الف. نقش ،قبل از ظهور «جانیآتش آذربا»گزاره و فهم صحیح  یدر بررس
توان به تصویر  حائز اهمیت است. آنگاه می ،ظهور ینشانه حتم نیقبل از اول «سلسله حوادث فتنه شام»رصد  آزمایی آن به همراه ؛ ج. راست«ماه صفر»

 روشنی از وقایع هنگامه ظهور دست یافت.

 ضمن؛ ستیبه ظهور ن یمنته یدادهایوقوع رو یالزامًا به معنای، هر جنگو  رخ داده است یمتعدد یها جنگ جان،یدر منطقه آذربا خیدر طول تار زیرا 
به حوادث کشورهای نگاه مجزا و مستقل  رایز  افتیدست  یتا به فهم روشن ستیحوادث قبل ظهور نگر  ریدر کنار سا دیبارا « نار آذربایجان»واقعه  نکه،یا

آتش  نیبنابرااست که باید در کنار هم نگریست.  «پازل کیمختلف  های قطعه»های ظهور،  د. زیرا نشانهشو میاشتباه  یها موجب برداشتعصر ظهور، 
آتش  آناست. و  ی )سفیانی(نشانه حتم نیبه اول یمنته «فتنه شام»آن، وقوع حوادث  نیکه مهمتر  رخدادهای دیگر نگریست در ضمن دیرا با جانیآذربا

 شود. یجنگ جهانها و  تنازع قدرتاست، که منجر به « پازل ظهور»از  یا قطعه جان،یایآذر 

 طرف بود ، بی«آتش آذربایجان»اگر عصر، عصر ظهور باشد، باید در فتنه 

( قابل سرایت به سایر کشورها که َنار ِمْن آَذْرِبیَجانآتش جنگ و فتنه ) در آذربایجان، ینظامی درگیر مستفاد است، « پژوهی مهدوی آینده»بنابراین آنچه از 
ها از عوامل اصلی دخیل در تخریب آذربایجان  ( و نیز به دلیل اینکه ترکء   اَل َیُقوُم َلَها َشْي المللی برای توقف آن نیز کارساز نخواهد شد ) های بین تالش

ولد عباس با جوانان »در حوادث منطقه آذربایجان خواهد بود و به قرینه اینکه در گزارش جنگ  5ها ها با ترک ز دالیل اختالف غربی؛ قطعا یکی ا4هستند

                                                             

ْركَرایَ  ،َظَهَرْت ِلَوَلِدي . َ 1  (.275)نعمانی، الغیبة، ص  اُت التُّ

 (.147(؛ و منطقه قصور در آذربایجان غربی )ابن طاووس، المالحم و الفتن، ص557. منطقه جابروان در آذربایجان شرقی )طبری، دالئل االمامة، ص 2

و از نظر داللی نیز به معنای انحصار ند ، از قّوت سندی برخوردار نیست(211-210اشاره کردند )صمدی، آخرین منجی، ص« وطن اصحاب امام مهدی»که به  این احادیث . البته 3
 (.372، ص8شهری، دانشنامه امام مهدی، ج )ری برده شده نیست در افراد نام مهدیامام یاران 

ْرِك َخْرَجَتاِن: َخْرَجة  .  4  (.191)ابن طاووس، المالحم و الفتن، ص ِمْنَها َخَراُب آَذْرِبیَجاَن، َو َخْرَجة  َیْخُرُجوَن ِفي اْلَجِزیَرةِللتُّ

ْرِض .  5
َ
وُم َو َتْکُثُر اْلُحُروُب ِفي اأْل ْرُك َو الرُّ  (.463وسی، الغیبة، ص)طَیَتَخاَلُف التُّ
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آتش جنگ در  است نیا رگنیاب، 1( استفاده شده استنواعطموت احمر و  ،آالف آالفهای مشترک با جنگ جهانی )قتل  نیز از کلیدواژه «ارمنی و آذری
ی جنگ جهان»تش آ شرارت یها عوامل شعله از ا،یسیقرق هیم در شرق سور شاث فتنه ادحو ها و نیز در کنار  اختالف ترکها با رومیدر کنار  آذربایجانمنطقه 

 3است. 2«قبل ظهور

است؛  رانیا یشمال یمرزهادر و تاثیر منفی بر امنیت مناطق  یساز  بحران، ییذایا اتیعملضمن اینکه آتش آذربایجان، طراحی چندُبعدی به منظور 
ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم « )طرفی بی»، باید مبتنی بر در عصر ظهور «جانیجنگ منطقه آذربا» رامونیپ ساز نهیزم یپلماسیو د عهیش یاستراتژبنابراین، 

َ
و در  (َفُکوُنوا أ

( در َفاْسَعْوا ِإَلْیِه « )اقتدار نظامی قبل ظهور»د مبتنی بر اوج محور مقاومت شیعی، به دلیل وقوع این حوادث در آستان ظهور، بای یتیراهبرد امنعین حال 
 باشد.« جغرافیای ظهور»خیز  دفاع از کیان شیعه در تحوالت حادثه

از آوردگاه حدیثی، اعتبارسنجی سندی و محتوایی گردید. و صدالبته به دلیل « پژوهی مهدوی آینده»میراث  در« آتش جنگ آذربایجان قبل از ظهور»گزاره 
لبته همانطور که شود. ا باغ و جنگ آذربایجان با ارمنستان، اهمیت و ضرورت بررسی و تحلیل سیاسی آینده بحران قفقاز جنوبی، دوچندان می مناقشه قره

داشته  ،پژوهانه ندهیو آ کیاستراتژ  تیتواند اهم یاز زمان، م یا در هر برهه ،«خیز و حادثهآفرین  ی نقشکشورها» یو نظام یاسیس یبان دهیدبیان گردید، 
محور مقاومت »سنجی نمایند. ضمن اینکه استراتژی  ؛ زیرا اگر عصر، عصر ظهور باشد؛ مومنین هر لحظه باید مختصات خویش با ظهور را نسبتباشد

 های دشمنان قبل ظهور، اوج آمادگی نظامی قلمداد شده است. ها و دسیسه ها و جنگ ه فتنهنسبت ب« شیعی

با « تحلیل سیاسی»جه ترسیم کنند، به چه نتایجی خواهند رسید؟ سپس نتیدر آینده را  «جنگ آذربایجانسناریوی »بخواهند   اگر اساتید دانشگاهحال 
 نیز نمایان شود.اشتراک و افتراق  مقایسه و نقاط ،«پژوهی مهدوی آینده»سناریوی 

های آغاز جنگ جهانی اشاره دارد و یا در واقع تلمیحی است به نقشه تدارک حمله از سوی  در واقع پرسش اساسی این است: جنگ آذربایجان، آیا به شعله
های درگیر به صلح و صفا  ، در نهایت طرف-اقشه هستندکه هزاران کیلومتر دورتر از محل من- ای های فرامنطقه دشمن به مناطق شیعی و یا با اجازه قدرت

 پژوهی، مخاطب اصلی این پرسش هستند. آینده و متخصصین علم  اساتید دانشگاهرضایت خواهند داد؟ 

                                                             

اِس َمَع ِفْتَیاٍن .  1 ْرِمیَحْرِب ُوْلِد اْلَعبَّ
َ
ٍة َو آَذْرِبیَجاَن أ ُلوف  ِتْلَك َحْرب  ُیْقَتُل ِفیَها  ِنیَّ

ُ
ُلوف  َو أ

ُ
ی َتْخِفُق َعَلْیِه َراَیات  ُسود  ِتْلَك َحْرب  َیُشوُبَها )ُیْسَتْبَشُر ِفیَها(  أ اْلَمْوُت ُکلٌّ َیْقِبُض َعَلی َسْیٍف ُمَحلَّ

اُعوُن  ْحَمُر َو الطَّ
َ
 (.154، ص5ج ، الهداة  إثبات. حر عاملی، 226، ص52، بحاراألنوار، ج. مجلسی147)نعمانی، الغیبة، ص اأْل

ّداَم القاِئِم َموَتتاِن: َموت  أحَمُر و َموت  أب.  2
ُ
حَمُر ...  ُض یق

َ
ب َو  ُف یالسَّ  الَموُت األ

َ
شهری،  (؛ سند حدیث نیز معتبر است )ری655، ص2)صدوق، کمال الدین، ج الّطاعوُن  ُض یالَموُت األ

 (.289، ص7مام مهدی، جدانشنامه ا

 یجنگ جهان یها و شعله ها یجنگ ولد عباس با ارمن. مراجعه کنید به:  3
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 (لینک) هیجنگ سور  یالملل نیو ب یداخل گرانیاز باز  ییگشارمز  ،( قبل از ظهورهیفتنه شام )سور 

 (لینک) رعراق قبل از ظهو ندهیآ یو یسنار 

 (لینک) بعد از دو مرحله مطالبه حق یمواجهه نظام ،قبل از ظهور رانای

 (لینک) بعد از ظهور ایقبل  لیاسرائ ینابود ی،ستیونیصه میبا رژ  عهیزمان جنگ ش ،قبل از ظهور نیفلسط

 

 آموخته حوزه علمیه قم مصطفی امیری، دانش*
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