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مان الّرحیم  بسم الله الّرح

و آتش  رمشرق قبل ظه

از  رانیا« انتقام سخت»و  ی: تقابل نظاموفی/ مرحله س ؟یا انفجار هسته ای یآتش مشرق قبل ظهور: اعجاز اله
  «یعرب ،یعبر  ،یغرب»مثلث 

 

 ؟ای( )انفجار هسته یا حادثه صنع بشری از الهی(ج)اع پدیده فلکی «:عمود آتش مشرق»آخرالزمانی سنارویوی 
قبل ظهور است که البته درباره آن حداقل سه دیدگاه مهم، مطرح است. « آتش مشرق»و از جمله حوادثی که احتماال به رخدادهای ایران مرتبط باشد، 

کاو  سخن به میان آمده است.« عمود آتش مشرق»و در زمره سلسله حوادث قبل از ظهور از  سنت اهلدر احادیث فریقین شیعه و توضیح اینکه:  یضرورت وا
 کیاستراتژ ریذخا دیدر جهان )سنة الجوع( و با یو گرسنگ یاست بر آغاز قحط یا مضاعف دارد که خود نشانه تیقبل ظهور بدان جهت اهم« آتش مشرق»

است که در اثر آن، مرگ  «وعالج  سنة»)هرج الروم( قبل از  یاز وقوع جنگ جهان یها انجام شود که البته ناش حکومت از طرف یاقتصاد ریو تداب ییغذا
 رخ خواهد داد. ی( در گستره جهانیزی)طاعون( و مرگ سرخ )جنگ و خونر دیسف

است: عمود آتش مشرق،  نیا یاست. پرسش اساس یهدو م پژوهانه ندهیقبل از ظهور با نگاه آ« آتش مشرق» لیو تحل نیپژوهش حاضر، تب یمساله اصل
  ؟یا انفجار هسته ای( ی)حمله نظام یحادثه صنع بشر  ایدارد  یو نجوم یفلک دهیاشاره به پد ایآ

 است. )النجم ذو الذنب(« دار ستاره دنباله»با موضوع  کنند مرتبط ی است و ادعا میفلک دهیاول: پد دگاهید
در واقع  ایبا دشمن خواهد بود  یتقابل نظام ایآ ،یمهدو  یپژوه ندهیآ راثیدر م« آتش مشرق»گزاره  دگاه،ید نیمطابق ا ؛یجنگ تیدوم: هو دگاهید

حمله .3 ؛حمله به ایران.2 ؛وقوع آتش در عربستان.1سه احتمال مهم مطرح است: ؟یعیدشمن به مناطق ش یاست به نقشه تدارک حمله از سو  یحیتلم
 . ایران به دشمن

 کوشش خواهد شد اقوال مختلف، نقد و بررسی گردد.و با استناد به منابع معتبر،  یلیتحل-یفیتوص کردیو رو یا با روش کتابخانه این نوشتاردر 
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ور« آتش مشرق»شناسی گزاره  نسخه  قبل ظه

 منابع شیعی

حر  3 الهداة  إثباتکتاب فیض کاشانی،  2نوادر األخبارکتاب از جمله  1در دیگر کتب حدیثی شیعه؛ گزاره آتش مشرق در الغیبة نعمانی نقل شده است
 عاملی، نیز تکرار شده است:

أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً شِبْهَ الْهُرْدِيِّ الْعَظِيمِ تَطْلُعُ ثَلَاثَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ نَاراً مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ 

 4. فَتَوَقَّعُوا فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ إِنْ شَاءَ اللَّه

محمد  لروز ادامه داشت، فرج آ 7تا  3ین باز ابوبصیر به نقل از امام باقر: هنگامیکه نشانه آتش عظیم و بزرگ در آسمان از سمت مشرق دیدید که 

 را توقع داشته باشید.امام مهدی و ظهور 

جُ النَّاسِ وَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ عَلَامَةً فِي السَّمَاءِ نَاراً عَظِيمَةً مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ تَطْلُعُ لَيَالِيَ فَعِنْدَهَا فَرَ... بِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَ

 5هِيَ قُدَّامَ الْقَائِمِ بِقَلِيلٍ.

روز ادامه داشت، در آن  یکه نشانه آتش عظیم و بزرگ در آسمان از سمت مشرق دیدید که برای چند شبانهاز ابوبصیر به نقل از امام صادق: هنگام

 های ظهور قائم است. هنگام، فرج مردم و نزدیکی

 سرور کتاب ،برسیط إعالم الوریکتاب  ،شیخ مفید اإلرشاد البته گزاره آتش مشرق از منفردات نعمانی نیست بلکه محتوای آن با سند دیگر نیز در کتاب
 شده است: نیز تکرارحر عاملی   الهداة  إثباتکتاب  و نجفی لینی مانیأهل اإل 

قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ نَاراً مِنَ الْمَشْرِقِ كَهَيْئَةِ الْمُرْدِيِّ الْعَظِيمِ تَطْلُعُ ثَلَاثَةَ  عليهما السالم العَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا

 7.فَتَوَقَّعُوا فَرَجَ آلِ مُحَمَّد -6(الشك من الراوي)في نسخة اخري:  الشَّكُّ مِنَ العَلَاءِ-أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً 

                                                                 
 .218-217، ص5ی، جاإلمام المهد  ثیمعجم أحادکورانی،  .390-382، ص4، جیاإلمام المهد  ثیمعجم أحاد ،یکوران.  1

 .259، صنوادر األخبار. فیض کاشانی،  2

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

 .230، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی، 253. نعمانی، الغیبة، ص 4

 .240، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی، 267. نعمانی، الغیبة، ص 5

 .362، ص5ج ، الهداة  إثبات. حر عاملی،  6

 .362، ص5ج ، الهداة  إثبات. حر عاملی، 284، ص2إعالم الوری، ج ،یطبرس  .458ص م،یإعالم الوری ط قد ،یطبرس.  7
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الْعَظِيمِ تَطْلُعُ  الهودةإِذَا رَأَيْتُمْ نَاراً كَهَيْئَةِ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ:  [بْنِ مُسْلِمٍ]عَنْ مُحَمَّدِ  [بْنُ رَزِينٍالعَلَاءُ ]عَنْ  عن الحسن بن محبوب

 1إنّ اللّه عزيز حكيم. فَرَجَ آلِ مُحَمَّد فَتَوَقَّعُوا -بالشك من الراوي -ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً 

 2.نَارٌ تَظْهَرُ بِالْمَشْرِقِ طَوِيلًا وَ تَبْقَى فِي الْجَوِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ: يدشيخ مف اإلرشادعن 

 6طبرسی، المالحم و الفتن 5فتال نیشابوری، تاج الموالید ابن 4روضة الواعظین :در دیگر کتب حدیثی شیعه همچون 3گزارش شیخ مفیدشایان ذکر است، 
مختصر کفایة  ،حر عاملی  11الهداة  إثباتفیض کاشانی،  10و الوافی نوادر األخبار، 9عاملی، تاریخ االئمة 8اربلی، صراط المستقیم 7ف الغمةطاووس، کش ابن

 نیز ذکر شده است.مجلسی  15بحاراألنوارو جزائری  14ریاض األبرارآبادی،  خاتون 13میرلوحی، کشف الحق 12المهتدی

 سنت منابع اهل

 :نقل شده است« آتش مشرق»گزاره آخرالزمانی الشجری و ... نیز به فور  یأمالطبرانی،   المعجم األوسطهمچون فیض القدیر مناوی،  سنت اهلدر کتب 

 16.فِي رَمَضَانَ فادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ فَإِنَّهَا سَنَةُ جُوعٍ عَمُودًا أَحْمَرَ قِبَلَ الْمَشْرِقِإِذَا رَأَيْتُمْ 

                                                                 
 .47ص مان،یسرور أهل اإل . نیلی نجفی،  1

 .369، ص2اإلرشاد، ج د،یمف.  2

ُصوِل َو  ثیکه عبارات را از احاد کند یم حیاما تصر کند یآن نقل نم یبرا یهرچند سند  دیمف خیش.  3
ُ
ْخَباُر ... َذَکْرَناَها َعَلی َحَسِب َما َثَبَت ِفي اأْل

َ
اخذ کرده است: َکَما َجاَءْت ِبَذِلَك اأْل

َثُر اْلَمْنُقول )مف
َ
َنَها اأْل  (370، ص2اإلرشاد، ج د،یَتَضمَّ

 .262، ص2. ابن فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج 4

 .113. طبرسی، تاج الموالید، ص 5

 .370ن طاووس، المالحم و الفتن، ص. اب 6

 .457، ص2. اربلی، کشف الغمة، ج 7

 .248، ص2. عاملی، صراط المستقیم، ج 8

 .347و  113. عدة من العلماء، تاریخ االئمة، ص 9

 .453، ص2. فیض کاشانی، الوافی، ج255، صنوادر األخبار. فیض کاشانی،  10

 . 370، ص5، ج الهداة  إثبات. حر عاملی،  11

 .212. میرلوحی سبزواری، مختصر کفایة المهتدی، ص 12

 .145. خاتون آبادی، کشف الحق، ص 13

 .171، ص3، جریاض األبرار في مناقب األئمة. جزائری،  14

 .220، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی،  15

 .119، ص1، ج المعجم األوسط. طبرانی،  16
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 1.سَنَةُ جُوعٍفِي السَّمَاءِ فَأَعِدُّوا مِنَ الطَّعَامِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهَا  فِي شَهْرِ رَمَضَانَإِذَا رَأَيْتُمْ عَمُودًا مِنْ نَارٍ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ 

 2.فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَلْيُعِدَّ لِأَهْلِهِ طَعَامَ سَنَةٍ أَرْضِ كُلُّهُمْيَرَاهُ أَهْلُ الْسَتَبْدُو آيَةٌ عَمُودًا مِنْ نَارٍ يَطْلُعُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ 

 3.إقدام المهديّا السَّمَاءِ نَاراً عَظِيمَةً مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ تَطْلُعُ لَيَالِيَ فَعِنْدَه منذَا رَأَيْتُمْ ا

 4.سَنَةَ جُوعٍفَإِنَّهَا تَكُونُ  إِذَا رَأَيْتُمْ عَمُودًا مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فِي السَّمَاءِ مِثْلَ النَّارِ فِي رَمَضَانَ فَأَعِدُّوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ

شاهده است، ذخیره غذایی دیدید که برای همه اهل زمین نیز قابل رویت و مقبل ظهور هنگامیکه عمود آتش از سمت مشرق در ماه رمضان 

 سال را تهیه کنید که سال قحطی )سنة جوع( در پیش است. یک

 8نیز به نقل از پیامبر و امام باقر و امام صادق نقل شده است. 7الفکر ، فرائد فوائد6الفصول المهمه ،5از جمله: عقد الدرر سنت اهلهمچنین در دیگر کتب 
بیشتر بر وقوع رخداد آتش  سنت اهلمنابع نقل شده است. و در  (العمود األحمر ،عمود النار ،آیة الحدثانآتش مشرق با عبارت های گوناگون ) هگزار 

های گزارش شیعی با  ها و تفاوت در ادامه به شباهت ؛ البتهن با سنة الجوع )سال قحطی و گرسنگی( بیشتر تاکید شده استآمشرق در ماه رمضان و رابطه 
 خواهد شد.نیز اشاره  سنت اهلمنابع 

  سنت آتش مشرق در منابع شیعه و اهلگزارش اشتراکات و افتراقات 

این، اثبات موضوعی در نیز وجود داشته باشد. بنابر  بیت اهلسنت، فقط زمانی موجه و صحیح است که مضمون آن در روایات  استشهاد به روایات اهل
 ، صحیح نیست.بیت اهلسنت، بدون توجه به روایات  روایات اهل

گزاره آتش مشرق در شیعه با و اشتراک مضمونی « وحدت محتوایی»احتمال  ،با مراجعه به منابع معتبر شیعی، در نگاه اول نیز در موضوع این نوشتار
 شود: سنت تقویت می اهل

 9بِقَلِيلٍ. قُدَّامَ الْقَائِمِفَعِنْدَهَا فَرَجُ النَّاسِ وَ هِيَ تَطْلُعُ لَيَالِيَ  نَاراً عَظِيمَةً مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِإِذَا رَأَيْتُمْ عَلَامَةً فِي السَّمَاءِ 

                                                                 
 .153. ابن حماد، الفتن، ص 1

 .361، ص1ج. مناوی، فیض القدیر،  2

 ؟؟. ؟ 3

 .37، ص2، جالخمیسیة یألمال. الشجری، ا 4

 . 145، صأخبار المنتظر یعقد الدرر ف. مقدسی شافعی،  5

 .1128، ص2. ابن صباغ مالکی، الفصول المهمة، ج 6

 .264، صفی اإلمام المهدی المنتظر. حنبلی، فرائد فوائد الفکر  7

 .536-535، ص1ی، جد اإلمام المه ثیمعجم أحاد. ر.ک: کورانی،  8

 .240، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی، 267. نعمانی، الغیبة، ص 9
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 2. الْجُوعُ فَقَبْلَ قِيَامِ الْقَائِم؛ 1فِيهَا النَّاسُ وَ يُصِيبُهُمْ خَوْفٌ شَدِيدٌ مِنَ الْقَتْل قُدَّامَ الْقَائِمِ سَنَةٌ يَجُوعُلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ 

 3.سَنَةُ جُوعٍفادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ فَإِنَّهَا  رَمَضَانَفِي  أَحْمَرَ قِبَلَ الْمَشْرِقِعَمُودًا إِذَا رَأَيْتُمْ 

 4.سَنَةٍ طَعَامَفَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَلْيُعِدَّ لِأَهْلِهِ  يَرَاهُ أَهْلُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ عَمُودًا مِنْ نَارٍ يَطْلُعُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِسَتَبْدُو آيَةٌ 

شود. اما واضح است  در ماه رمضان باشد و بعد از آن نیز سنة الجوع )سال قحطی( در پیش است، تقویت می« عمود آتش مشرق»احتمال اینکه بنابراین، 
 این مقدار اشتراک، الزاما به معنای وحدت محتوایی نیست البته دلیلی هم بر تفاوت وجود ندارد.

محمد و ظهور مرتبط است اما مصادر شیعی به  نظر دارند که آتش مشرق با فرج آل منابع فریقین اشتراکهرچند یابیم  با مقایسه درمیمر این است انهایت 
 زمان وقوع آتش مشرق در ماه رمضان تصریح ندارند. 

 آتش مشرق« سندی»اعتبارسنجی 
حمزه بطائنی از ابوبصیر از  طریق دارد: الف. سند اول )ابی سه، الم الوری طبرسیو اع در الغیبة نعمانی« آتش مشرق قبل ظهور»الزم به ذکر است گزاره 

و معتبر امام باقر( چون در دوران استقامت بوده، حدیث موثق است؛ ب. سند دوم )وهیب بن حفص از ابوبصیر از امام صادق( از نظر سندی، حدیث صحیح 
 6از امام باقر یا امام صادق( از نظر سندی، حدیث صحیح و معتبر است. از محمد بن مسلم بن رزین ؛ ج. سند سوم )العالء5است

ویت جنگی( : صنع بشریآتش مشرق  )ه

 مشرق: ایران یا سایر کشورهای مشرق جغرافیایی؟ از قصودم

محدوده خاصی منحصر شود؛ توان در  شود و نمی ، تشخیص داده میمکان صدور حدیثنسبت به و  به حسب قرائن «مشرق»در تراث حدیثی، مقصود از 
 از این قبیل است:« محدوده جغرافیایی مشرق»مهمترین احتماالت در تعیین 

 1در حجاز بوده است، مقصود مناطق شرق عربستان است. (امام باقر و امام صادق)راوی( و امام معصوم ) احتمال اول: چون مخاطب. 1

                                                                 
 .363، ص5ج ، الهداة  إثبات. حر عاملی، 251. نعمانی، الغیبة، ص 1

 .370، ص5ج ، الهداة  إثبات. حر عاملی، 251. نعمانی، الغیبة، ص68، ص1. عیاشی، التفسیر، ج 2

 .119ص، 1، ج المعجم األوسط. طبرانی،  3

 .361، ص1. مناوی، فیض القدیر، ج 4

ِد ْبِن َسِعیٍد اْبُن ُعْقَدَة اْلُکوِفّي: ثقه )نجاش.  5 ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َ
: ثقه عل94الرجال، ص ،یأ ْ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، ص1فقه، جاصول ال 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

دِ (؛ 298: وجه ثقه )نجاشی، الرجال، صالَعاَلُء ْبُن َرِزیٍن (؛ 160و  140)نجاشی، الرجال، ص ثقه یامام:  اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوب.  6 : امامی، ثقه )نجاشی، الرجال، ْبِن ُمْسِلٍم  ُمَحمَّ
 امام صادق: امام معصوم؛ امام باقر: امام معصوم.(؛ 324-323ص
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به ارض مشرق  و قوم سلمان فارسی از ایراندیگر نیز کما اینکه در احادیث  2ایران است، مراد در تراث مهدوی خانواده بنابر احادیث هماحتمال دوم: . 2
 3تعبیر شده است.

حجاز و در شرق  کشورهابنابراین همه  ؛4اعم از مناطق دریایی و خشکی در مشرق جغرافیایی(ها  )همه سرزمینبالد مشرق  عاحتمال سوم: جمی. 3
 باشند. تواند مقصود باشد از جمله ایران و عراق که نیز جزو بالد مشرق نسبت به کشور عربستان می یالعرب م جزیرة

 آتش از مشرق: هویت جنگی

« دار ستاره دنباله»توان در پیوند با موضوع  میدانند و معتقدند: این قبیل روایات را  ، را پدیده فلکی می«عمود آتش در آسمان»برخی از محققین نیز 
 ؛ که البته این دیدگاه در جای خود قابل بررسی است و نیازمند نوشتاری مستقل و جداگانه است. 5داد مورد بررسی قرار )النجم ذو الذنب(

همچون واژه الهردی )آتش سرخ و زرد « درون متنی»قرائن  هرچند محتمل است لکن بهطبیعی  یسوز  وقوع آتش یعنیآن  یقیحق یبه معنا« نار»البته 
ذخیره غذایی به مدت دستور ، کند ای که توجه بیشتر مردم زمین را به خود جلب می به گونه های آتش در آسمان (، زبانه کشیدن شعلهرنگ زعفران به

الجوع( نشانگر این است که هویت آتش مشرق،   خود سال گرسنگی و قحطی در جهان )سنةع جنگ دارد. وحاکی از وقهمگی  ،6)سنة الجوع( سال یک
رخ نخواهد داد بلکه « ای خاص منطقه»در  7های آتشفشانی سوزی و حریق و یا گدازه تش جنگی است. زیرا گرسنگی و قحطی در ابعاد جهانی به صرف آتشآ

 در واقع نار مشرق اشاره به این مهم دارد که امنیت جهانی به خطر افتاده است که اینچنین موجب جوع و قحطی خواهد شد.

                                                                                                                                                                                                                                                             
یُل َوالَمَطُر وَظَهَرِت الّناُر ِبالِحجاِز إذا مَ . به عنوان مثال در برخی احادیث از وقوع آتش در حجاز سخن به میان آمده است:  1  َنَجَفُکُم السَّ

َ
عوا ُظهوَر القاِئِم الُمنَتَظر ...ََل )عاملی،  َفَتَوقَّ

 (207، ص5، ج الهداة  إثبات. حر عاملی، 259-258، ص2صراط المستقیم، ج

ي ِبَقْوٍم َقْد تعبیر شده است: « قوم مشرق»شان به حکومت جهانی امام عصر متصل خواهد شد، به  که انقالب« ساز شیعیان اثنی عشری زمینه». به عنوان مثال در توصیف  2 نِّ
َ
َکأ

ی َیُقوُموا َو اَل َیْدفَ ... َخَرُجوا ِباْلَمْشِرِق َیْطُلُبوَن اْلَحقَّ َفاَل ُیْعَطْوَنُه  باشد، تردیدی به  (؛ محققین نیز در اینکه مراد از مشرق، ایران می273، صالغیبة)نعمانی،   ُعوَنَها ِإالَّ ِإَلی َصاِحِبُکمَحتَّ
، 5، شفصلنامه مشرق موعودهای ظهور،  . صمدی، بایسته20. ص25، شفصلنامه پژوهش های مهدویخود راه ندادند )ر.ک: پورسیدآقایی، نقش ایرانیان در عصر ظهور، 

ثورۀ . فتالوی، 362، ص8، جدانشنامه امام مهدیشهری،  . ری126. ص4، شفصلنامه الموعود طبع نجف اشرف. االسدی، عنصر الخفاء فی القضیۀ المهدویۀ، 139ص
. صدر، 557، صیوم الخالص، . سلیمان46، صاندازی به حکومت مهدی چشم. طبسی، 46، ص مع المهدی المنتظر فی دراسۀ مقارنۀ. فتالوی، 194، صالموطئین للمهدی

 . نویسندگان،38، ص دراسۀ فی عالمات الظهور. جعفر مرتضی عاملی، 495ص ، المعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی ،یکوران. 283و  158، صتاریخ الغیبۀ الکبری
 ،دیمف مختصر ،یعامل یمرتض. 135و  133، صیشخصیة الیمان یاسة فدر  أهدی الرایات. آل محسن، 276، ص1ج، مهدویت دکترینهمایش بین المللی  پنجمینمجموعه آثار 

گاهی بیشتر: ای61، صفقه عالئم الظهور. سند البحرانی، 56، صموجز دائرۀ معارف الغیبۀقبانچی،  .175، ص3ج بعد از دو مرحله  یقبل از ظهور مواجهه نظام ران.(، برای آ
 (لینک) مطالبه حق

تصریح شده است که  -آید ها در عراق سخن به میان می هنگامیکه از قصد رویارویی نظامی با لشکر سفیانی همپیمان با غربی-ساز  . به عنوان مثال در توصیف لشکر ایرانیان زمینه 3
ْفَیاِنيُّ َهَذا ِمَن اْلَمْشِرِق َو َهَذا ِمَن اْلَمْغرِبیَ شوند:  لشکر سید خراسانی از مشرق به کوفه وارد می ُخُذُه (؛ و نیز مثال دیگر: 255، صالغیبة)نعمانی،   ْخُرَج َعَلْیِهُم اْلُخَراَساِنيُّ َو السُّ

ْ
َنأ

 (49، ص2، جدعائم االسالم ون،ی)ابن ح بالمشرقتعمله التجار و معناه العشرة باثني عشر یس یلفظ فارسبده دوازده  ؛(197، ص5ج ،یالکاف ،ینی)کل  ِمْنَك ِبَدْه َدَواْزَده

َماِء ِباْسِم اْلَقاِئِم َفَیْسَمُع َمْن شنوند:  . به عنوان مثال در توصیف صیحه آسمانی ذکر شده است که همه اهل زمین در شرق و غرب عالم، این ندای آسمانی را می 4 ُیَناِدي ُمَناٍد ِمَن السَّ
 (254، صالغیبة)نعمانی،   َمْن ِباْلَمْغرِبِباْلَمْشِرِق َو 

 .198-195، ص47و پس از عصر ظهور، فصلنامه مشرق موعود، ش شیدر پ یهانیک یها دهیمقارن پد یفالح، بررس.  5

 صادر شده است، برای مدت طوالنی . نشانگر این است جهان با بحران سیاسی امنیتی نظامی در ابعاد گسترده مواجه است که دستور ذخیره غذایی 6

عمود آتش چند روز در  کند یم انیبه صراحت ب ثیحد کهیدر حال شود یم یجار  نیزم یبر رو  تشفشانآ یها فوران گدازه رایز ستین یآتشفشانفعل و انفعاالت  . آتش مشرق حاصل 7
 .شود یم دهیآسمان د

http://mshrgh.ir/1040587
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فرج »نیز موید است. ضمن اینکه سخن از گزارش شده قبل ظهور  سوز های خانمان که از وقوع جنگ ثیاحاد ریسا نهیقر یعنی به« یبرون متن»قرائن 
فرج »سخن از  در واقعو  .پیوندد ها است که به وقوع می سوزی طبیعی، قرن سوزی چندروزه ندارد بلکه آتش ، مناسبتی با آتش«دالناس و فرج آل محم

ظالم »ن به سبب شکست آخواهد بود که بعد از « دشمنان بشریت»بیانگر این است این آتش، نه تنها متوجه دشمنان امام عصر است بلکه متوجه « الناس
 «آتش مشرق قبل ظهور» ریتعباز اینرو سوزی طبیعی نیست.  ، چنین گشایشی ایجاد خواهد شد و این نیز خود قرینه دیگری است که مقصود آتش«جهانی

 .است یو بلکه منتف فیاحتمال ضع ،طبیعی یسوز  احتمال آتش وجنگ دارد؛ درگیری نظامی و اشعار به 

 آتش در مشرق یا آتش از مشرق؟

قصود است؟ شود؟ )نار فی المشرق او نار من المشرق( کدام م سوال و ابهام اساسی دیگر این است که، آتش در مشرق است یا از سمت مشرق روانه می
کشد یا آتشی که از سمت مشرق به دشمنان فرود خواهد آمد؟ شواهد تقویت  روز طول می 7-3آید و  یعنی آتشی که از ناحیه دشمن بر منطقه مشرق فرود می

 شود: فرض دوم یعنی آتشی که از سمت مشرق به دشمنان وارد می

 2... . ا رَأَيْتُمْ عَلَامَةً فِي السَّمَاءِ نَاراً عَظِيمَةً مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقإِذَ 1... مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقإِذَا رَأَيْتُمْ نَاراً 

من »کند از جمله، در تراث مهدوی، عبارت  یابیم که این دیدگاه را تقویت می ای نیز دست می از طرفی با جستجو در میراث حدیثی شیعه، به موادر مشابه
 مراد است:« سمت، ناحیه و جهت مشرق»تکرار شده است و کامال واضح است که از در احادیث دیگر نیز « قبل المشرق

 3. يَكُونُ مَبْدَؤُهُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق ...الْمَهْدِيُّ 

 سازی حکومت امام مهدی از سمت مشرق است. مبداء و زمینه

نیز باشد زیرا در اینصورت نیز مردم آتشی را از مشرق  مقاومت شیعی و احتمال دارد حمله دشمن به ایران« المشرق مننار »اما ممکن است بیان شود: 
، یعنی آتش از سمت مشرق به سوی دشمن است. در لسان احادیث نیز اینگونه تعابیر «المشرق قبلنار من »بینند. لکن ترجیح معنای عرفی  )ایران( می

  باشد. می (عراق) آیا مقصود حرکت به سمت مکان دیگری 4«رایات من قبل خراسان»وجود دارد. به عنوان مثال، عبارت حدیثی 

                                                                 
 .230، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی، 253. نعمانی، الغیبة، ص 1

 .240، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی، 267ی، الغیبة، ص. نعمان 2

 .528، ص4. بحرانی، تفسیر البرهان، ج304. نعمانی، الغیبة، ص 3

 .280. نعمانی، الغیبة، ص 4
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 آیا آمریکا، عراق را به میدان جنگ تبدیل خواهد کرد؟

، ترجیحا مقصود صدور آتش از «من قبل المشرق»بیت، عبارت  قرائن درون متنی دال بر فرض دوم است. و در صورت اندک آشنایی با لسان احادیث اهل
 1سوی دشمن است و نه وقوع آتش در سرزمین مشرق. لغت نیز بر همین معنا استوار است.ناحیه مشرق )ایران( به 

ز با بنابراین درباره گزاره نار )آتش( مشرق اگر کنایه از جنگ است، دو احتمال مطرح است: صدور جنگ از سمت مشرق یا وقوع جنگ در مشرق؟ و نی
. البته هرچند فرض دوم ترجیح دارد لکن هر دو دیدگاه 3یا جنگ در منطقه مشرق 2گ از سمت مشرقگونه خواهد بود: جن ، عبارت بدین«ِمْن »توجه به حرف 

 است و فرقی ندارد. زیرا در هر صورت آتش و جنگ در ناحیه مشرق برای مردم و اهل زمین قابل رویت خواهد بود. جمع قابل

  قبل ظهور مشرقجنگ آتش های مختلف درباره  دیدگاه

 آنچه بیان گردید، با فرض اینکه هویت آتش مشرق قبل ظهور، هویت جنگی است، چهار دیدگاه مهم مطرح است:اما صرفنظر از 

 حجاز قبل ظهورشرق دیدگاه اول: آتش 

 گزاره با استناد به اول قائلین دیدگاهبه طور دقیق مشخص نشده است که در کدام کشور واقع خواهد شد؟ لکن مکان وقوع این آتش عظیم، هرچند 
 مقصود است: 4کنند که مقصود از آتش مشرق، احتماال انفجار میادین نفتی در عربستان بیان می ،وقوع آتش در حجاز )عربستان(حدیثی 

يلُ وَالمَطَرُ وظَهَرَتِ النّارُ إذا مَلَأَ نَجَفَكُمُ السَّ؛ 1إِذَا وَقَعَتِ النَّارُ فِي حِجَازِكُمْ وَ جَرَى الْمَاءُ فِي نَجَفِكُمْ فَتَوَقَّعُوا ظُهُورَ قَائِمِكُمْ

 2.فَتَوَقَّعوا ظُهورَ القائِمِ المُنتَظَر ...بِالحِجازِ 

                                                                 
ْي ِجَهِته ِقَبِله.  1

َ
 (359، ص4ج ن،یالبحر مجمع  ،یحی: الجهة )طریۀ(؛ الناح489، ص2ج ر،یالمصباح المن ،یومی)ف  :أ

 (318، ص1به معنای ابتدائیت )ابن هشام، مغنی اللبیب، ج ِمْن . حرف  2

 (321، ص1به معنای فی )ابن هشام، مغنی اللبیب، ج ِمْن . حرف  3

 .298-297. کورانی، عصر ظهور، ص203. کورانی، عصر الظهور، ص397. کورانی، المعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی، ص 4
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 آتش حجاز قبل ظهور

البته بیان گردید اطالق نیز گزارش شده است.  3الزم به ذکر است، وقوع آتش در حجاز در منابع معتبر اهل سنت همچون صحیح بخاری و صحیح مسلم
در لسان احادیث، حجاز استعمال شده است؟  یلفظ مشرق برا ث،یدر احاد ایآمشرق بر مناطق شرقی حجاز )عربستان(، احتمال ضعیفی است. و اصوال 

از . اند العرب استفاده کرده جزیرة بیت برای مناطق عربستان از واژه حجاز و شده است و اهل مشرق به مناطق ایران، خراسان قدیم و ... بیشتر اطالق می
 اینرو احتمال دارد وقوع گزاره آتش در عربستان متفاوت از آتش مشرق قبل ظهور قلمداد شود.

 دیدگاه دوم: آتش آذربایجان قبل ظهور

، 5«آتش فتنه در آذربایجان»دیثی وقوع ، به قرینه گزاره ح4کند با توجه به اینکه منطقه آذربایجان قدیم، جزو بالد مشرق بوده است بیان می این دیدگاه
راویان نار مشرق و نار آذربایجان، مشترک و یکی کنند،  بیان میدر دلیلی عجیب  ویجان قبل ظهور است. امقصود از آتش مشرق، همان آتش جنگ در آذرب

 ذکر شده است. مختلف دانند که در واقع یک مفهوم به دو بیان از اینرو اتحاد مضمونی را ثابت می ؛6هستند
دعوت به سکون و عدم مداخله نظامی شده است در حالیکه در گزاره « آتش آذربایجان»: سیاق دو گزاره با هم فرق دارد؛ در گزاره جواب واضح است

 . محمد )گشایش شیعه( و دعوت به اتخاذ برنامه اقتصادی برای مقابله به تهدیدات سال قحطی شده است سخن از فرج آل« آتش مشرق»

                                                                                                                                                                                                                                                             
 .259-258، ص2ج م،یصراط المستق ،یعامل.  1

 .207، ص5، ج الهداة  إثبات ،یحر عامل.  2

ْرِض اْلِحَجاز.  3
َ
ی َتْخُرَج َناٌر ِمْن أ اَعُة َحتَّ  (2228، ص4. النیسابوری، صحیح مسلم، ج29، ص11)بخاری، صحیح البخاری، ج اَل َتُقوُم السَّ

سُّ ِمْن ِباَلِد اْلَمْشِرِق َنَهر ُیَقاُل َلُه اشود:  . منطقه آذربایجان نیز جزو بالد مشرق شمرده می 4  (41، ص1)صدوق، علل الشرایع، ج لرَّ

ُکَنا َفاْس  اَل ُبدَّ ِلَناٍر ِمْن آَذْرِبیَجاَن اَل َیُقوُم َلَها َشْي .  5 َك ُمَتَحرِّ ْلَبْدَنا َفِإَذا َتَحرَّ
َ
ْلِبُدوا َما أ

َ
ْحاَلَس ُبُیوِتُکْم َو أ

َ
ْکِن َو اْلَمَقاِم  َعْواٌء َو ِإَذا َکاَن َذِلَك َفُکوُنوا أ ْنُظُر ِإَلْیِه َبْیَن الرُّ

َ
ي أ نِّ

َ
ِه َلَکأ ِإَلْیِه َو َلْو َحْبوًا َو اللَّ

اَس   (263و  194)نعمانی، الغیبة، ص ُیَباِیُع النَّ

یل بن مهران قال حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة حدثنا أحمد بن محمد بن سعید ابن عقدة الکوفي قال حدثنا أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفي أبو الحسن قال حدثنا إسماع.  6
  عن أبیه و وهیب بن حفص عن أبي بصیر عن أبي عبد الله ... ال بد لنار من آذربیجان
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های انفجار  ای و حمله اتمی استفاده گردد، آنگاه شعله اما ممکن است اینگونه پاسخ داده شود: اگر در فتنه آتش آذربایجان قبل ظهور از سالح هسته
 ام شود.سال انج ای شبیه توصیف گزاره آتش مشرق )الهردی: آتش به رنگ سرخ و زرد( است و باید بعد از آن ذخیره مواد غذایی برای یک هسته

 یبه تفصیل در نوشتار  -خواهد بودقبل ظهور در جنگ جهانی شرارت های فعال  ز گسلکه ا-و البته درباره آتش فتنه و جنگ در آذربایجان قبل ظهور 
 1.است بحث و گفتگو شده ،مستقل و جداگانه

 و محور مقاومت شیعی ایراندشمن به حمله : سومدیدگاه 

مقصود از آتش مشرق، به قرینه اینکه مشرق در تراث مهدوی به : نماید متفاوتی را نسبت به دو دیدگاه پیشین، ابراز و بیان میدیدگاه سوم، نگاه بسیار 
کوشند به شواهدی از میراث حدیثی، نیز  البته مدافعان این نظریه در تقویت این دیدگاه سوم می تواند حمله دشمن تلقی شود. ایران نیز اطالق شده است، می

 نقد و بررسی خواهد شد:فقط یکی از ادله قائلین این دیدگاه  2استناد نمایند که به اجمال

 به شیخ مفید امام عصر توقیعاستناد به 

بار غیبی در کتاب االحتجاج طبرسی و در توقیع منسوب امام عصر به شیخ مفید، ضمن ارائه دستورات و برشمردن وظایف شیعیان، به وقوع رویدادها و اخ
شود. قوم مشرق )ایرانیان(، محزون و غمگین  هایی آشکار می شود؛ از جمله: در ماه جمادی از آسمان و زمین، عالمت نیز اشاره می« جغرافیای ظهور» در

مّراق »عبارت  شوند که مخالف محور مقاومت شیعی هستند. درباره بر بخشی از امور عراق مسلط می« مارقین»دهد و  شوند. بعد حوادثی در عراق رخ می می
. مّراق یعنی مسلمان )همچون خوارج که مارقین نام گرفتند( اما مخالف 1عن االسالم )خارج از اسالم( و تسلط آنها بر عراق، دو احتمال مطرح است: 

« مارقة الروم»همپیمان غربی یهود نیز . مّراق یعنی غیرمسلمانان همچنانکه درباره 2ساز شیعی که با کودتا یا تزویر بر قدرت مسلط خواهند شد؛  جریان زمینه
ها نیز  پذیر است )جریان درون مذهبی مخالف محور مقاومت شیعی در عراق که از حمایت غربی اطالق شده است. البته جمع بین دو احتمال نیز امکان

 برخوردار هستند(.

 

 آیا ترامپ برای انحراف افکار عمومی آمریکا، قصد حمله دارد؟

                                                                 
 (.لینکآتش آذربایجان قبل ظهور: آغاز جنگ جهانی یا تدارک حمله از سوی دشمن به مناطق شیعی ) . 1

 (.لینکدر نوشتاری مستقل و جداگانه نقد و بررسی شده است )« حمله به ایران قبل ظهور». زیرا به تفصیل ادله قائلین  2

http://rajanews.com/node/341260
http://rajanews.com/node/341260
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توان  و به قرینه اینکه در ادامه سخن از باز شدن حج است، می-در امور عراق ادامه دارد تا اینکه یکی از سران شرور مخالف شیعه  تضعیف جبهه حق
 کننده برای شیعیان آغاز خواهد شد: رسد؛ آنگاه حوادثی شگرف و خشنوده در عربستان سعودی به هالکت می -دریافت راه حج قبل از آن بسته بوده است 

ا يَكُونُ فِي الَّذِي يَلِيهِ سَتَظْهَرُ لَكُمْ مِنَ ذَا حَلَّ جُمَادَى الْأُولَى مِنْ سَنَتِكُمْ هَذِهِ فَاعْتَبِرُوا بِمَا يَحْدُثُ فِيهِ وَ اسْتَيْقِظُوا مِنْ رَقْدَتِكُمْ لِمَإِ

يَغْلِبُ مِنْ بَعْدُ عَلَى الْعِرَاقِ طَوَائِفُ وَ  دُثُ فِي أَرْضِ الْمَشْرِقِ مَا يَحْزُنُ وَ يُقْلِقُيَحْالسَّمَاءِ آيَةٌ جَلِيَّةٌ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهَا بِالسَّوِيَّةِ وَ 

ثُمَّ يُسَرُّ بِهَلَاكِهِ  شْرَارِثُمَّ تَنْفَرِجُ الْغُمَّةُ مِنْ بَعْدُ بِبَوَارِ طَاغُوتٍ مِنَ الْأَتَضِيقُ بِسُوءِ فِعَالِهِمْ عَلَى أَهْلِهِ الْأَرْزَاقُ  عَنِ الْإِسْلَامِ مُرَّاقٌ

عَلَى  تَيْسِيرِ حَجِّهِمْمِنْهُمْ وَ اتِّفَاقٍ وَ لَنَا فِي  الْمُتَّقُونَ الْأَخْيَارُ وَ يَتَّفِقُ لِمُرِيدِي الْحَجِّ مِنَ الْآفَاقِ مَا يُؤَمِّلُونَهُ مِنْهُ عَلَى تَوْفِيرٍ عَلَيْهِ

  1.شَأْنٌ يَظْهَرُ عَلَى نِظَامٍ وَ اتِّسَاق الِاخْتِيَارِ مِنْهُمْ وَ الْوِفَاقِ

)هوشیار  شود، از خواب غفلت بیدار شوید دهد، عبرت بگیرید و از آنچه بعد از آن واقع مى یچون ماه جمادى االولى فرا رسید، باید از آنچه روى م

افتد که  اتفاق می و حوادثی در سرزمین مشرق .گردد ر مىآید و نظیر آن در زمین نیز ظاه عالمت آشکارى از آسمان براى شما پدید مى .باشید(

 سختی دراعمال آنها اهل عراق دچار گردند و بواسطه سوء یبر عراق مسلط م دینان بیآنگاه  .اندازد وحشت مىه بمردم را و موجب غم و اندوه است 

گردند، و  خشنود میو شیعیان پرهیزکاران  ،او گرود و از مر شوند، سپس این محنت با مرگ یکى از اشرار از میان می می و کمبود رزق معیشت

 روند. حج میه رسند و ب آرزوى خود میه اللَّه دارند، ب ى که از اطراف عالم آرزوى حج بیتمردم

ها از نگاه  خی افراد و جریانقائلین به اتحاد مضمونی آتش مشرق با حمله دشمن به مناطق شیعی را ذکر کردیم. البته ناگفته نماند بر « ادله علمی»یکی از 
کادمیک و علمی خارج شده و صرفا با  کوشند، در  ساز و تضعیف جبهه حق، در ترویج دیدگاه سوم می در جهت مخالفت با انقالب زمینه 2«اغراض سیاسی»آ

یز رعایت موازین علمی و اجتهادی، به بحث و نظران و ن پردازی و با حضور صاحب های نظریه های متفاوت در کرسی بایست طرح این نوع دیدگاه حالیکه می
 باره پرداخت. گفتگو و تبادل آراء و اندیشه در این

. اما از طرفی چون توقیع در حدود هزار سال پیش نقل شده و 3ظاهر بر این است در عصر غیبت کبری، فقط توقیع برای شیخ مفید صادر شده است
به مقتضای قرائن و نیز نقل متن توقیع در کتاب معتبر احتجاج، و البته قبل از آن، وجود بخشی از متن توقیع ، 4بوده است« مالحم و اخبار غیبی»مشتمل بر 

؛ 2ستین زین یاما اثبات شدن 1ستیآن روا نقطعی ، انکار ستاعصر منسوب به امام  عاتیتوق نیآنجا که ا از؛ بنابراین 5ترین نسخه مصباح طوسی در کهن
 3صحت و انتساب توقیع، جای گفتگو و بررسی بیشتری وجود دارد.البته کماکان، درباره 

                                                                 
 .498، ص2، ج اإلحتجاج. طبرسی،  1

شوند، با هدف مبارزه با  فضای مجازی با طراحی پیچیده در چند الیه امنیتی، که از آن سوی مرزها هدایت و حمایت می اینستاگرام در   تلگرامی و پیج  شمار کانال . تعدادی انگشت 2
ستند با صدد تنویر افکار عمومی ه انقالب شیعی امام خمینی، در حال ترویج دیدگاه سوم هستند و همین موضوع، باعث شده آن دسته از اندیشمندان که با رعایت موازین علمی در

 های دشمنان مواجه شوند. های خویش در جهت مقابله با دسیسه ای این دسته افراد، با محدودیت در بیان دیدگاه شانتاژ رسانه

و سخنان حضرت  ها پیام ارنقل شده را در شم یشوشتر  یمرحوم محّمد کوف لهیبه وس یابوالحسن اصفهان دیّ س الّله تیمرحوم آ یرا که برا یامیمعاصر، پ علمایاز  یبرخ. البته  3
 (536، ص2ای از دریا، ج )شبیری زنجانی، جرعه اند ذکر کرده یمهد 

 (321-320بحرالعلوم، رجال السید بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالیة، ص) و االخبار عن الغیب الذی ال یطلع علیه إال الّله و أولیاؤه  اشتمال التوقیع علی المالحم.  4

 .8822مشهد به شماره  یآستان قدس رضو  کتابخانه.  5
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 اشتمال توقیع بر مالحم و اخبار غیبی؟

شود که: این فقره از توقیع برای رویدادهای قبل ظهور است یا مربوط  توقیع برای شیخ مفید، سوال مهمی مطرح می« انتساب صدور قطعی»صرفنظر از 
 به دوران شیخ مفید؟

های  نکه در این توقیع، ذکری از نشانهو نه زمان قبل ظهور؛ بویژه ای 4، بر این است که مربوط به حوادث عصر شیخ مفید است«نتکمس»ظاهر عبارت 
یابیم قاعده  ظهور نیست که بیانگر این باشد سخن از رخدادهای متصل به ظهور است؛ اما ممکن است چنین مطرح شود: با تتبع در میراث مهدوی، درمی

که در کالم امام معصوم به « عباس در آخرالزمان حکومت مکر و خدعه بنی»های مهدوی نیز جاری است از جمله تکرار  گزارهبرخی در  5«تاریخ تکرار»
 6صراحت تاکید شده است.

اما سوالی مطرح  -تری استکه نیازمند گفتگو و بررسی بیش-و سرایت آن به گزاره های مهدوی « تکرار تاریخ»صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش قاعده 
نگاران، چنین حوادثی را در ارض مشرق )ایران( و عراق ثبت کردند که بعد از آن، نیز هالک و مرگ یکی از  شود: آیا در عصر شیخ مفید، مورخین و تاریخ می

 د؟حاکمان مخالف شیعه نیز ثبت شده باشد و بعد از مرگ وی، راه حج که برای مدتی بسته شده است، باز شو

 

  ستانبپادشاهی عرخاندان 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 .321-320، صرجال السید بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالیة . بحرالعلوم، 1

 (147ص ،تاریخ الغیبة الکبری صدر،اند ) . هرچند برخی محققین، صدور توقیع از جانب ناحیه مقدسه به شیخ مفید را ثابت دانسته و به شرح و توضیح آن نیز پرداخته 2

گاهی بیشتر ، مراجعه کنید به: وب 3  (.لینک(، مدینة العلم )لینکهای حدیثی ) های محققین و قابل دسترسی در: پژوهش نوشت . برای آ

 .157ص ،تاریخ الغیبة الکبری صدر،.  4

 شهیدر اند خیانگاره تکرار تار)مالکاظمی،  شود یتکرار م زیامت ن نیدر ا« اجمال»به  وسته،یبه وقوع پ «گذشته یها امت»هرآنچه در  :است نیناظر به ا «خیتکرار تار»قاعده  البته.  5
، نیز تکرار «قبل ظهور»به وقوع پیوسته، به اجمال و نه به تفصیل در نیز « تاریخ اسالم»(؛ لکن آیا آنچه در 38، ص43یی، فصلنامه مطالعات تفسیری، شعالمه طباطبا یر یتفس
. حر 302شود )نعمانی، الغیبة، ص عباس مبتنی بر خدعه و نیرنگ در قبل ظهور تجدید می شود؟ به عنوان مثال: نصوص حدیثی دال بر این است که ملک و حکومت بنی می

 توان اظهارنظر قطعی نمود. زمند تدبر و تعقل بیشتری است و نمی(. پرسشی که نیا369، ص5ج ، الهداة  إثباتعاملی، 

ی ُیَقاَل َلْم َیْبَق ِمْنُه َشْي .  6 اِس َمْکٌر َو َخْدٌع َیْذَهُب َحتَّ ی ُیَقاَل َما َمرَّ ِبِه َشْي  ُمْلُك َبِني اْلَعبَّ ُد َحتَّ  (369، ص5ج ، اةالهد  إثبات. حر عاملی، 302)نعمانی، الغیبة، ص ٌء  ٌء ُثمَّ َیَتَجدَّ

https://t.me/tavanerejal/262
https://t.me/MadinatAlelm/28
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که با هجوم و  داند یمرتبط م هیبو در دوران حکومت آل دیمف خیزمان ش یها به جنگ زیرا ن زیانگ دانسته و حادثه حزن رانیصدر، مشرق را ا دمحمدیس
شدند تا  جهموا یو قحط شتیمع یانجام داد و مردم عراق با سخت یشمار  یب یها تیو جنا دیسلطان طغرل سپس وارد عراق گرد ران،یبه ا انیحمله سلجوق

 1.توانستند به حج مشرف شوند انیعیو بعد از چند سال، ش دیطغرل به هالکت رس نکهیا
رویداد »ره البته سید محمد صدر در کتاب تاریخ الغیبة، هرچند سعی کرده است، رویدادهای تاریخی آن زمان را کشف و با متن توقیع، شرح دهد لکن دربا

کند  تاریخ، رویداد روی زمین را چنین بازگو می»کند:  و تناقض مواجه شده است. شهید صدر ثانی، بیان می با تاریخ، با سختیو انطباق آن « آسمانی و زمینی
 رویداد آسمانی نیز عبارت از سقوط .که: در نیمه همان ماه جمادی االولی، دریای شور طغیان کرده و آب به ایله رسید و بعد از دو روز وارد شهر بصره گردید

اند، که به هنگام سقوط، صداهای هولناکی همراه با رؤیت روشنایی  ها تعبیر کرده های آسمانی است که موّرخین از آنها به سقوط ستاره درپی شهاب پی
توجه ضعف ؛ اما گویا وی م«رخ داده است 417در سال بلکه چند سال بعد  در سال صدور نامه نبوده استرویداد آسمانی شد. این  شدیدی، شنیده می
عبارت نامه حضرت در آن است که این رویدادها در ظاهر : اگر اشکال شود»نویسد:  آید. وی در ادامه می شود و در صدد رفع آن بر می استدالل خویش می

در مورد رویدادهای آسمانی نادیده  نامه عبارتظاهر  یا در پاسخ دو احتمال مطرح خواهد شد: واقع خواهد شد. 410همان ماه جمادی االولی سال 
در جمادی االولی آن سال، رویدادی  و نیز این احتمال مطرح استعبارت، همان رویداد زمینی را در آن سال کافی بدانیم؛ و صحت گیریم و برای صدق  می

دمحمد صدر، ناتمام است و از استدالل قوی برخوردار اما واضح است این فقره از سخن سی 2.«نکرده است ثبتتاریخ آن را  اما آسمانی نیز اتفاق افتاده
 نیست.

اگر به طور کامل اتفاق نیفتاده، آنگاه احتمال اینکه این  ق در زمان شیخ مفید رخ داده است؟ماند اینکه: آیا حوادث فو البته سوالی که کماکان باقی می
 بار غیبی باشد، مطرح خواهد شد.حوادث مرتبط به رخدادهای قبل ظهور در ایران و عراق و مشتمل بر اخ

 3.(لینکابهامات آن نیز به تفصیل بیان شده است ) ،از نظرگاه علمی، دیدگاه سوم با تردید جدی روبرو است و البته در نوشتاری جداگانه

 «عبری، عربیغربی، »مثلث به  شیعیجبهه ایران و  : حملهچهارمدیدگاه 

یان رانیحمله ا یعنیاست   «محمد فرج آل»سخن از آتش مشرق،  گزارهدر  یوقت از جمله:، کنند اقامه مین آ تقویت دراین دیدگاه که شواهد فراوانی نیز 
چه « مرحله سیوف»بعد از « حدیثیخانواده ». و البته با تشکیل در جغرافیای ظهور و شکست دشمنان امام عصر به دشمن یعیحور مقاومت شو م 4ساز زمینه

های برای جبهه شیعه و  کند؟ جز اینکه پیروزی نشینی می افتد که دشمن مجبور به پذیرش حق یا حداقل بخشی از حق ایرانیان خواهد شد و عقب اتفاقی می
 ایرانیان حاصل شده است که دشمن مجبور به پذیرش حق ایرانیان خواهد شد.

تصریح  زیرا این عبارت قبل از ظهور دارد.در گزاره انقالب ایران  «ُسُیوَفُهْم َعَلی َعَواِتِقِهم»با مرحله  یبیشباهت عج ،اضع دشمنمشرق بر مو  آتشبنابراین 
رده روز است که مقصود جنگ وسیع و گست 7کند. بویژه اینکه آتش مشرق نیز کمتر از  را تداعی می« رویاروی نظامی محدود»در جنگ ندارد بلکه به نوعی 

 دارند. «اشتراک محتوایی»هم و از این جهت با رساند نیست و صرفا تقابل نظامی را می

                                                                 
 .160-157ص ،تاریخ الغیبة الکبری صدر،.  1

 .157ص ،تاریخ الغیبة الکبری. صدر،  2

 (.لینکدر مقاله آتش آذربایجان قبل ظهور: آغاز جنگ جهانی یا تدارک حمله از سوی دشمن به مناطق شیعی )« دیدگاه سوم». مراجعه کنید به:  3

امام عصر متصل  یشان به حکومت جهان و سرانجام انقالب شود یمحسوب م دیآنان شه یها و کشته جنگند یو با دشمن م کنند یم امیکه ق ساز نهیمعتبر از قوم زم ثیدر احاد.  4
ي ِبَقْو  انیخواهد شد، سخن به م نِّ

َ
 بة،یالغ ،یَعَلی َعَواِتِقِهْم ... َیُقوُموا َو اَل َیْدَفُعوَنَها ِإالَّ ِإَلی َصاِحِبُکْم َقْتاَلُهْم ُشَهَداء )نعمان ْم ٍم َقْد َخَرُجوا ِباْلَمْشِرِق ... َوَضُعوا ُسُیوَفهُ آمده است: َکأ

 (.13، ص6ج ،یدانشنامه امام مهد  ،یشهر  یمعتبر است )ر  زین ثی(؛ سند حد273ص

http://rajanews.com/node/341260
http://rajanews.com/node/341260
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های مادی و  ، طبیعی است در میدان تقابل نظامی با دشمن، برخی مناطق مورد هدف نیز قرار گیرد و خسارت«قتالهم شهداء»البته به قرینه، عبارت 
ُلوُه »و نیز عبارت « َفُیْنَصُرون  َفُیَقاِتُلون»شهادت نائل شوند؛ اما یقینی است، به قرینه عبارت به مقام رفیع سازان  زمینهمعنوی تحمیل شود و 

َ
َفُیْعَطْوَن َما َسأ

وارد خواهد شد؛ و محور مقاومت دست برتر « غربی، عبری، عربی»خورد و ضربه نهایی بر مثلث  دشمن است که شکست میاین ، در نهایت «َفاَل َیْقَبُلوَنه
 خواهد داشت.« کربال تا قدس»و در مسیر  «جغرافیای ظهور»امی را در معادالت نظ

 

 سپاه قدس مکتب سلیمانی تا آزادی فلسطین ادامه خواهد داشت

 به دشمن در زمین و دریاایران و جبهه شیعی حمله نظامی 

از مواضع دشمن و از  نیمکان معو مود آتش، حمله به هدف ع نهیدارد و به قر یجنگ تیو هو ی، حادثه صنع بشر «عمود آتش مشرق» واقعه بنابراین
 فیهولناک توص اری)عمود( و بس کشد ی( به سمت آسمان زبانه میآتش سرخ و زرد )الهرد یها که شعله یا قبل از ظهور است، به گونه یدادهایجمله رو

تمام مردم جهان،  یو براروز ادامه خواهد داشت )ثالثه او سبعه ایام(  7تا  3روز ادامه خواهد داشت )تطلع لیالی( و بین  و تا چند شبانه( مهیاست )عظ شده
منزله و به  (کلهم االرضاهل  راهیقابل مشاهده خواهد بود ) یونیزیتلو یها و شبکه یو وسائل ارتباط جمع یر یتصو یها شبکه قیاز طر یرخداد جنگ نیا

  .های جبهه حق بر علیه باطل در حوادث منتهی به ظهور خواهد شد )قدام القائم بقلیل( آغاز پیروزی
الجوع( که باید برای یکسال ذخیره مواد غذایی ومایحتاج   که البته آتش مشرق خود نشانه آغاز تدریجی قحطی و گرسنگی فراگیر در جهان است )سنة

 (.فلیعّد ألهله طعام سنة) ها تامین شود مردم توسط حکومت
مرحله »ساز ظهور، ضربه نهایی و پیروزمندانه را در  با فشار دشمن بر جبهه مقاومت شیعی و حمله به منافع یکدیگر، سرانجام ایران زمینهسان،  و بدین

  بر هدف مشخص از مواضع دشمن در زمین و دریا، فرود خواهد آورد.« آتش مشرق»، تحت عنوان عملیات «سیوف
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 «یعیمقاومت ش»با جبهه  «یعرب ،یعبر ،یغرب»مثلث نظامی تقابل 

ای ایرانیان خواهد شد )فیعطونه ماسالوه( لکن ایرانیان به دلیل قرب ظهور )قدام القائم ه ست خورده، مجبور به پذیرش بخشی از خواستهو دشمن شک
پذیرنند )فال یقبلونه( بلکه مهیای فتح عظیم و پیروزی نهایی بر  نمی (ا )هرج الرومه ف و قتل بین غربیجهانی همچون اختالتغییر معادالت بقلیل( و نیز 

افزاری و  انقالب و تمام امکانات سختپرچم در نهایت خواهند شد )فیقوموا( و )مارقۀ الروم و اسرائیل( در مرزهای فلسطین در آستانه ظهور دشمن 
 ال الی صاحبکم(.سپرد )فال یدفعونها امام مهدی خواهند را به حضرت صاحب االمر اافزاری انقالب خویش  نرم

وایی»اعتبارسنجی  ور« محت  آتش مشرق قبل ظه

 تقابل نظامی و جنگ محدود: روز شبانه 3-7

در مدت بین طرفین ضربات متقابل آتش و  ای برای تبادل دارد نشانه احتمال ؛ و نیزمدت آتش مشرق حداقل سه روز، اما از هفت روز بیشتر نخواهد شد
ش حمله چنان ضربات و آت :دارد برمی مهم نخواهد شد. اما در عین حال، پرده از رازی« جنگ فراگیر»نشانگر این است آتش مشرق منجر به  و باشدکوتاه 

به قرینه و « نواده حدیثیخا»با تشکیل کننده برای یکی از طرفین حاصل خواهد شد. و  نتایج سریع و خیرهخواهد بود که به چند روز نرسیده،  غافلگیرانه
هرچند یین ایران ودشمنان، تقابل نظامی رخ خواهد داد اما دهد،  ها خواهد شد، نشان می آن دشمن مجبور به پذیرش خواستهکه بعد از  «مرحله سیوف»

 خواهد بود.تر  و کوبندهتر  ، قویبر علیه دشمنان ضربات محور مقاومت شیعی

 معین داردن و مکاعمود آتش، اشاره به حادثه 

 توصیف شده است.« عمود آتش»در فرض وحدت محتوایی گزارش شیعه با اهل سنت، نار مشرق به وصف 
و این دیدگاه پدیده فلکی و نجومی بودن آتش شود یعنی آنچه از زمین به آسمان است و نه آنچه در آسمان به صورت عمودی ظاهر می عمود در لغت

 ها و جنگ استعمال شده است. بیشتر برای فتنه« نار»در تراث مهدوی، تعبیر کند. و اصوال  مشرق را تضعیف می
ور خواهد شد و  دارد که بعد از آن، ستونی از آتش در آن مکان شعله یگیری و ضربه نظامی به مواضع ، اشاره به هدف«عمود آتش»ضمن اینکه، تعبیر 

که  داللت بر اشتعال و آتش گرفتن هدفی بزرگ در زمین و دریا داردنیز برای آتش، « ظیمع»آتش به شکل عمودی به آسمان، زبانه خواهد کشید. و تعبیر 
 در مناطق پیرامونی جغرافیای ظهور خواهد شد. و هولناک سوزی بزرگ موجب چنین آتش
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 ، اشاره به حمله اتمی دارد؟مشرق آیا عمود آتش

 ؛نیستو ثانیا به شکل عمودی  1کند پیدا نمی، اوال آتش حمله اتمی برای چند روز ادامه ، منتفی است زیرا از نظر علمیای حمله به تاسیسات هستهالبته 
 است.گزارش شده ، سفید و خاکستری است در حالیکه آتش مشرق به رنگ سرخ زعفرانی و مشابه آن ضمن اینکه رنگ آتش حاصل از حمله اتمی

 

 انفجار اتمی

د کرد. در حالیکه مطابق کدهای حدیثی، منطقه خاورمیانه جزو مناطق اصلی هور خوا ی را شعلههای جنگ جهان ، شعلهمیهرگونه حمله اتالبته 
 در انهیمرخاوشیعیان و مسلمانان  های جنگ جهانی نیست بلکه تمدن غرب )هرج الروم( و غیرمسلمانان درگیر جنگ جهانی قبل ظهور خواهند بود. شرارت
 3.دنببین میکمتر آسیب و  2هستندبه دور نسبتا  یجنگ جهان یها از شعله گردید، که ذکر یلیبه دال « کوفه، مکه و قدس»مثلث 

ساز( هستند که بر دشمن پیروز  و اگر فرض بر این است که سخن از حمله به تاسیسات اتمی است، طبق کدهای حدیثی، این قوم مشرقی )ایرانیان زمینه
نظامی )جبهه مقاومت شیعی(، امکان ندارد مورد حمله اتمی واقع شود و در عین حال، پیروز نهایی ؛ بنابراین جبهه پیروز و فاتح میدان درگیری 1شوند می

 باشد.نیز میدان جنگ 

                                                                 
 شود و تا چند روز ادامه ندارد. آثار حمله اتمی تا سالها باقی میماند اما آتش حاصل از حمله اتمی، سریع خاموش می. هرچند  1

کبرنژاد، بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل777، صالمعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی. کورانی، 55هایی از دولت موعود، ص . طبسی، نشانه 2 سنت،  . ا
توان اقامه نمود از جمله در برخی احادیث تصریح شده که شیعیان و مناطق خاورمیانه کمتر  . شواهدی نیز بر این امر می51، ص یرحاب حکومة اإلمام المهد  یف. طبسی، 141ص

مُر َحّتییافته از آتش جنگ جهانی قرار گیرند:  سوم نجات یکآسیب خواهند دید و احتمال دارد در زمره 
َ
؟  َیذَهَب ُثُلَثا الّناِس، َفقیَل َلُه: إذا َذَهَب ُثُلَثا الّناِس َفما َیبقی  ال َیکوُن هَذا األ

ُلَث الباقِ َفقاَل: أما َترَضوَن أن  ، 7شهری، دانشنامه امام مهدی، ج (؛ سند نیز معتبر است )ری339یبة، صالغ ،ی. و مشابه آن: طوس656، ص2صدوق، کمال الدین، ج) یَتکوُنوا الثُّ
 (291ص

ْهُل اْلَمْغرِِب . البته ناگزیر آتش جنگ جهانی و اختالف شرق و غرب، بخشی از مناطق مسلمانان را نیز تا حدودی شامل خواهد شد:  3
َ
ْهُل اْلَمْشِرِق َو أ

َ
ْهُل اْلِقْبَلِة اْخَتَلَف أ

َ
َیْلَقی  َو  َنَعْم َو أ

ا َیُمرُّ ِبِهْم ِمَن اْلَخْوف اَس ُجْهٌد َشِدیٌد ِممَّ (؛ و نشانگر این است که مشکالت و خوف مسلمانان به تبع اختالف و جنگ بین غرب و شرق 235، ص52بحاراالنوار، ج ،یمجلس)  النَّ
أن المراد بأهل المشرق و المغرب الکّفار اما أهل « و أهل القبلة»بقرینة قوله فرمودند: استنباط  -جناب مرحوم غفاری-ایجاد خواهد شد همانطور که محقق محترم کتاب الغیبة 
 (262ص ،ةبیالغ ،ینعمان) الکتاب أو غیرهم من المشرکین أو المالحدة و الدهریین
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 زن رعب و موازنه وحشت اتو

به قیمت حفظ  هرگونه حمله اتمی به ایران، موجب زوال و نابودی زودتر از موعد رژیم اسرائیل خواهد شد. از اینرو« توازن رعب»ضمن اینکه به دلیل 
 -2که شرط اساسی بازگشت مسیح از دیدگاه صهیونیست مسیحی است-یهودیان اسرائیل که به خیال باطل خویش، بتوانند مبعد سلیمان را رونمایی کنند

وجود ولی قغیرمعاما از جبهه باطل در هنگام غرق شدن، هر احتمالی  اتاق فکرهای طراح جنگ، از هرگونه حمله اتمی بر علیه شیعه خودداری خواهند کرد.
 .دارد بویژه اگر پشت صحنه با اعتقاد مذهبی نیز آغشته شود

https://t.me/rasad_tahlil/21432 

 خواهد شد حیو مس یجدر بازگشت من عیباعث تسر ،و عراق رانی: حمله به ایستیونیصه تیحیمس دهیعق

 حمله نظامی در زمین و دریاالهردی: 

لغت در معاجم  .است «الهردی»واژه جه به جوهره معنایی وتکند،  را تضعیف میگزاره آخرالزمانی آتش مشرق یکی از دالیلی که احتمال پدیده فلکی بودن 
 4ن معنا را برگزیدند.یکارشناسان مهدوی نیز هم، ذکر کردند؛ 3گراید میعربی، الهردی را آتش زرد و سرخ که به دلیل شدت اشتعال به رنگ زعفران 

بیانگر حمله به هدفی کشد،  آسمان زبانه میسرخ زعفرانی که به  های شعله مشرق متصف بهآتش ، «الهردی»با توجه به جوهره معنایی واژه بنابراین 
 .ادامه خواهد داشتنیز ریق، تا چند روز بزرگ در زمین و دریا است که به علت دشواری در فرایند اطفای ح

                                                                                                                                                                                                                                                             
 ها خواهد شد: و بعد از وقوع حوادثی، دشمن مجبور به پذیرش خواسته َعَواِتِقِهْم ُسُیوَفُهْم َعَلی نمایی نظامی و تقابل محدود نظامی:  گیرند اعم از قدرت . ایرانیان سالح بر دوش می 1

ُلوُه َفاَل َیْقَبُلوَنه
َ
 (.273)نعمانی، الغیبة، ص  َفُیْعَطْوَن َما َسأ

 .123-99، ص14مشرق موعود، ش لنامهفص ،یحیمس سمیونیاحمدوند، آخرالزمان در نگاه مکتب صه.  2

 رنگ سبز )رنگ عروق( است.. البته اندکی نیز به  3

 (.382، ص7شهری، دانشنامه امام مهدی، ج )ری المراد به أّن لون هذه النار العظیمة صفراء تمیل إلی الحمرة لشّدة اشتعاله.  4

https://t.me/rasad_tahlil/21432
https://t.me/rasad_tahlil/21432
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 ؟زمان وقوع آتش مشرق: ماه رمضان

 نقل شده است:ای قبل ظهور،  صرفا به عنوان حادثه ،بدون اشاره به زمان خاصی گزاره آتش مشرق در کتب حدیثی شیعه

فِي السَّمَاءِ نَاراً عَظِيمَةً مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ تَطْلُعُ لَيَالِيَ فَعِنْدَهَا فَرَجُ النَّاسِ وَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ عَلَامَةً ... عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

 1هِيَ قُدَّامَ الْقَائِمِ بِقَلِيلٍ.

دامه داشت، در آن روز ا از ابوبصیر به نقل از امام صادق: هنگامیکه نشانه آتش عظیم و بزرگ در آسمان از سمت مشرق دیدید که برای چند شبانه

 های ظهور قائم است. هنگام، فرج مردم و نزدیکی

 سنت به وقوع آتش مشرق در ماه رمضان تصریح شده است: در کتب اهلاما 

رَأَيْتُمْ عَمُودًا مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فِي إِذَا  2.فادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ فَإِنَّهَا سَنَةُ جُوعٍ رَمَضَانَفِي  عَمُودًا أَحْمَرَ قِبَلَ الْمَشْرِقِإِذَا رَأَيْتُمْ 

 3.سَنَةَ جُوعٍالسَّمَاءِ مِثْلَ النَّارِ فِي رَمَضَانَ فَأَعِدُّوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ فَإِنَّهَا تَكُونُ 

است، ذخیره غذایی هنگامیکه عمود آتش از سمت مشرق در ماه رمضان قبل ظهور دیدید که برای همه اهل زمین نیز قابل رویت و مشاهده 

 سال را تهیه کنید که سال قحطی )سنة جوع( در پیش است. یک

 نیاست، اما واضح است ا شی( در پیسنة الجوع )سال قحط زیو بعد از آن ناست در ماه رمضان « عمود آتش مشرق» سنت مطابق گزارش اهلبنابراین، 
نظر  اشتراک نیقیهرچند منابع فر میابی یدرم سهیمقا صرفا باهم بر تفاوت وجود ندارد.  یلیالبته دل ستین ییوحدت محتوا یمقدار اشتراک، الزاما به معنا

 ضمن اینکه احتمال دارد، دو حادثه جداگانه باشند. ندارند. حیتصر «ماه رمضان»به زمان وقوع آتش مشرق در  یعیدارند با ظهور مرتبط است اما مصادر ش

 : ظهور محمد فرج آل

امام « قرب ظهور»، در بشارت «گشایش در عصر غیبت»و مشابه آن، عالوه بر معنای  «فرج آل محمد»یابیم عبارت  حدیثی شیعی، درمیبا تتبع در تراث 
؛ و اصوال 5بیت و حکومت امام مهدی ذکر شده است و حتی در ادعیه منقول از معصومین، قرین برپایی دولت اهل 4مهدی نیز استعمال شده است

                                                                 
 .240، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی، 267. نعمانی، الغیبة، ص 1

 .119، ص1، ج المعجم األوسط. طبرانی،  2

 .37، ص2، جالخمیسیة یألمال. الشجری، ا 3

از اما عباس که سالها منقرض شده اند،  یبن نکهیا بای ثیدر حد رای. زستیقرب ظهور ن یصرفا برا «فرج آل محمد»عبارت  ،یثیحد راثیاشکال شود، در م نیالبته ممکن است چن.  4
َری َفَرَج آل :رود یظهور به کار نم یکیقرب و نزد یالزاما برا  عبارت نیپس ا ؛شده است ریتعب  محمد به عنوان فرج آلعباس  بنیضعف حکومت 

َ
َي   محمد َمَتی أ اُر ِإَذا ُتُوفِّ َقاَل َیا َبشَّ

اِبُع  ِه َو ُهَو الرَّ َشدِّ اْلِبَقاِع َبْیَن ِشَراِر اْلِعَباِد َفِعْنَد َذِلَك َیِصُل ِإَلی ُوْلِد َبِني  ِمْن َوِليُّ اللَّ
َ
ِه )ابن مشهد ُوْلِدي ِفي أ ْمِر اللَّ

َ
ْیَت َذِلَك اْلَتَقْت َحَلُق اْلِبَطاِن َو اَل َمَردَّ أِل

َ
 ،یُفاَلٍن ُمِصیَبٌة َسَواٌء َفِإَذا َرأ

، 47بحاراألنوار، ج ،یبوده است )مجلس یهنگام شهادت امام حسن عسکر  یکبر  بتیفوق، قبل آغاز عصر غ ثیموضوع در حد نیا لبتهاست: ا نی(؛ پاسخ ا139المزار، ص
 ثیدنوع احا نیمحمد در ا فرج آل ریاست و تعب «یکبر  بتیحوادث عصر غ»است که به عنوان  یثی( و تخصصا از موضوع بحث خارج است. بلکه مقصود آن دسته از احاد381ص
 به ظهور است. یحوادث منته گر، تیحکا

ْل .  5 ْعَداَء آل  محمد َو اْنُصْر ِشیَعَة آل  محمد َفَرَج آلَعجِّ
َ
ْهِلْك أ

َ
ْتَباِعه  محمد ُرْؤَیَة َقاِئِم آلَو اْرُزْقِني   محمد َو أ

َ
 (233و  16)ابن طاووس، مهج الدعوات، ص  َو اْجَعْلِني ِمْن أ
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و سایر مشتقات آن، همگی در احادیث «  محمد  فرج آل»و « فرج شیعتکم»، «انتظروا الفرج»، «فرج الناس»، «فرج عظیم»مچون: های دیگر ه عبارت
 را به همراه دارد.« بشارت نزدیکی و قرب ظهور»و نشان از حوادثی است که  1اند عالئم ظهور و فقط در تراث مهدوی، استعمال شده

عبارت ، «فتوقعوا فرج آل محمد»نسخه عالوه بر ،ینعمان بةیکتاب الغ قی( در تحقی)مرحوم غفار  یعینسخ ش اگریو احمحقق پرتوان  نکهیمضافا بر ا
  2.ذکر کرده است زیرا ن« فتوقعوا الفرج بظهور القائم»

گونه بحث  )نزدیکی ظهور( تعبیر و تفسیر شده است که دیگر جای هیچ« قّدام القائم»در زمان « محمد فرج آل»زمان عمود آتش و  حدیث،در ادامه  البته
 ماند: و شکی باقی نمی

رِقِ شِبْهَ الْهُرْدِيِّ الْعَظِيمِ تَطْلُعُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ نَاراً مِنْ قِبَلِ الْمَشْ

 3. إِنْ شَاءَ اللَّه فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍفَتَوَقَّعُوا 

بَلِ الْمَشْرِقِ تَطْلُعُ لَيَالِيَ فَعِنْدَهَا فَرَجُ النَّاسِ وَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ عَلَامَةً فِي السَّمَاءِ نَاراً عَظِيمَةً مِنْ قِ... عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

 4بِقَلِيلٍ. قُدَّامَ الْقَائِمِهِيَ 

شبانه روز(  7-3روز )بین  از ابوبصیر به نقل از امام صادق: هنگامیکه نشانه آتش عظیم و بزرگ در آسمان از سمت مشرق دیدید که برای چند شبانه

 های ظهور قائم است. گام، فرج مردم و نزدیکیادامه داشت، در آن هن

در او و اعالن خبر مرگ  عربستاندر دو موضوع به کار رفته است: الف. مرگ پادشاه   «محمد فرج آل»الزم به ذکر است در تراث حدیثی مهدوی، عبارت 
استعمال شده است و   محمد فرج آلعبارت است؛ ب. در واقعه عمود آتش مشرق نیز  ها مورد حمایت غربی که دشمن شیعه و همپیمان سفیانی 5موسوم حج

 دارد.« جغرافیای ظهور»العاده این دو حادثه مهم برای شیعیان در  حاکی از اهمیت فوق
منتهی به ظهور خواهد بود. و در دشمن و پیروزی نهایی جبهه مقاومت شیعی بر علیه باطل در حوادث های پیاپی  ، اشاره به شکست محمد عبارت فرج آل

در مراحل انقالب ایرانیان نیز هماهنگی دارد. زیرا اگر نصر، فتح و پیروزی برای جبهه شیعی اتفاق « فیعطون ما سالوه فالیقبلونه»کمال شگفتی با عبارت 
انعت کرده است، این بار با ذلت و فروتنی، مجبور به (، چه دلیلی دارد دشمن سرکش که در دو مرحله از حق قوم مشرق مم محمد نیافتاده باشد )فرج آل

 های ایرانیان شود؟ پذیرش خواسته

                                                                 
 «.فرج»افزار مهدویت: جستجوی مشتقات  . ر.ک: مرکز نور، نرم 1

 .253ص بة،یالغ ،ینعمان.  2

 .230، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی، 253. نعمانی، الغیبة، ص 3

 .240، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی، 267. نعمانی، الغیبة، ص 4

اُس ُوُقوٌف ِبَعَرَفاٍت َبْیَنا .  5 ِکٌب َعَلی َناَقٍة ِذْعِلَبٍة ُیْخِبُرُهْم  النَّ َتاُهْم َرا
َ
دٍ َیُکوُن ِعْنَد َمْوِتِه  ِبَمْوِت َخِلیَفٍة ِإْذ أ اِس َجِمیعاً  َو َفَرُج  َفَرُج آِل ُمَحمَّ  (267)نعمانی، الغیبة، ص النَّ
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 ای: قتالهم شهداء، موجب قرب و نزدیکی ظهور شدند امام خامنه

« فرج الناس»، سخن از یعنی حق مظلوم از ظالم گرفته خواهد شد. نکته مهم دیگر« فرج الناس»)قّدام القائم( بعد عبارت   «محمد فرج آل»و البته تاکید 
نیز خواهد بود که بعد از آن به سبب « دشمنان بشریت»است بلکه متوجه « دشمنان امام عصر»بیانگر این است این آتش انتقام سخت، نه تنها متوجه 

 ، چنین گشایشی برای عموم مردم نیز حاصل خواهد شد.«ظالم جهانی»شکست 

و ت: «وفیس»مرحله   ایران« انتقام سخت»قابل نظامی 
فرج » اشاره به نهیلکن به قر دیرس یقطع یبند  به جمع توان یقبل ظهور، نم« عمود آتش مشرق»هرچند درباره واقعه  ،یمهدو  یپژوه ندهیاز منظر آ

 ن،یقیدر فر« آتش مشرق»گزاره  ییدر صورت وحدت محتوا قنیدارد و قدر مت حی( ترجیجنگ تیدوم )هو دگاهید، «الهردی»جوهره معنایی واژه و  «محمد آل
 است. زیقبل ظهور ن «یجنگ جهان»و وقوع « سنة الجوع»نشانه و عالمت 

از دشمن و « مطالبه حق»صرفنظر از اینکه ماهیت آتش مشرق قبل ظهور، چیست و کدام دیدگاه ترجیح دارد؟، اما شکی نیست ایرانیان بعد از دو مرحله 
با دشمن انتقام سخت را بر « تقابل نظامی»چنان قدرتمند و طوفانی ظاهر خواهند شد و در « مرحله سیوف»در مرحله بعد البته یاس از اخذ حق خویش آنگاه 

به دالیل مختلف از جمله  مقاومت شیعیوارد خواهند ساخت که دشمن مجبور به اعطای بخشی از حق ایرانیان خواهد شد اما « غربی، عبری، عربی»مثلث 
 و جنگ با دشمن )اسرائیل و مارقة الروم( در آستانه ظهور خواهند شد.« رویارویی حتمی»، آماده «هرج الروم»ت جهانی در اثر واقعه تغییر شرایط معادال 

 «غربی، عبری، عربی»حمله به منافع نظامی مثلث 

از آنجا واضح و مبرهن است، ملیاتی خواهد شد؟ و جنگ سیوف، عشوند  ، وارد فاز نظامی میها در کدام میدان اینکه: ایرانیسوال اساسی و بسیار مهم 
 طبیعی است ،محمد است و در گزاره آتش مشرق نیز سخن از فرج آل (،اَل َیْدَفُعوَنَها ِإالَّ ِإَلی َصاِحِبُکمظهور را بر عهده دارند )سازی  هدف زمینه که ایرانیان،
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، 3، غربی2عربی»علیه مواضع دشمنان در محور مثلث  عملیات نظامی بریعنی  1عصر()دشمن اصلی امام « سفیانی»جنگ با همپیمانان سیاسی و نظامی 
 در دستور کار خواهد بود. « 4عبری

 

 «غربی، عبری، عربی»مثلث 

 جنگ دریایی ایران با آمریکا، اسرائیل و ناتوی عربی

دالئل  و نیز کتاب اإلختصاصحائز اهمیت است. در کتاب قبل ظهور، بسیار « قدرت نظامی دریایی جبهه مقاومت شیعی»البته در این میان، نقش 
 فهمیدم کرد که من نمی نزد ایشان بود و با ایشان به زبانی گفتگو می )ایران( خراسان اهل نزد امام صادق بودم. مردیشود:  ابوبصیر نقل می از االمامة

ناگهان دریایی هویدا د: پایت را بر زمین بکوب؛ میدم. امام صادق فرموکه من فه )زبان عربی( و سپس با زبانی صحبت کردند )صحبت به زبان فارسی(

                                                                 
ْفَیاِنيُّ ُیَقاِتُل اْلَقاِئم.  1  ه،یسال که عالوه بر تسلط بر سور 2کمتر از  یبازه زمان یاسم رمز حاکم موقت منطقه شام در عصر ظهور برا ،یانیسف.(؛ 346، ص األخبارمعانی )صدوق،   السُّ

 کند یو مکه اعزام م نهیبه مد ینظام یرو ین زیدر عربستان و در جهت مقابله با امام عصر ن شیخو مانیاز حاکمان همپ تیحما یبرا نکهی. ضمن اکند یم یبه عراق حمله نظام
 (380ص ،یاإلمام المهد  ثیإلحاد یالمعجم الموضوع ،ی)کوران

. َجْیُش آِل َبِني ُفاَلنَیْقُتُلُه  ... ِباْلَمِدیَنِة َیا ُزَراَرُة اَل ُبدَّ ِمْن َقْتِل ُغاَلٍم کنند:  حکومت می . سفیانی همپیمان خاندان آل فالن در عربستان است؛ آل بنی فالن قبل از ظهور بر عربستان 2
ةَ َفَیْبَتِدُر اْلَحَسِنيُّ ِإَلی اْلُخُروِج َفَیِثُب َعَلْیِه ؛ و سفیانی همپیمان خاندان آل فالن حاکم در عربستان است:  .(337، ص 1ج  ،یالکاف ،ینی)کل ْهُل َمکَّ

َ
ِسِه ِإَلی َفَیْقُتُلوَنُه َو  أ

ْ
َیْبَعُثوَن ِبَرأ

اِميِّ  اِميُّ ِعْنَد َذِلَك  الشَّ ن آل بنی فالن و سفیانی در به شهادت رساندن سید حسنی، (. این هماهنگی بین نظامیا.225، ص 8ج  ،یالکاف ،ینیکل) َجْیشًا ِإَلی اْلَمِدیَنة... َو َیْبَعُث الشَّ
( و حاکی از ارتباط عمیق خاندان حاکم در عربستان با حاکم دمشق در منطقه شام دارد 234، صظهور یحتم یها در نشانه یتامل ،یتیآباشد )ر.ک:  نفس زکیه قبل از ظهور می

، الغیبۀکند ولی در منطقه بیداء بین مکه و مدینه، خسف خواهد شد )نعمانی،  منطقه شام را به مدینه اعزام میکه متعاقب شهادت نفس زکیه، سفیانی لشکر نظامی خود از 
 (280ص

وِم ُمْنَتِصرًا  یغرب تیمورد حما ،یانیسف.  3 ْفَیاِنيُّ ِمْن ِباَلِد الرُّ  (463ص ،ۀبیالغ ، َو ُهَو َصاِحُب اْلَقْوِم )طوسی ِفي ُعُنِقِه َصِلیٌب ها است: ُیْقِبُل السُّ

د )قمهودی(، َیْعِني ِإْن ُعْدُتْم }ال8 هیِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا )سوره اسراء، آ: است هودی تیمورد حما ،یانیسف.  4 ْفَیاِنيِّ ُعْدَنا ِباْلَقاِئِم ِمْن آِل ُمَحمَّ  (14، ص2ج ،یالقم ریتفس ،ی{ ِبالسُّ
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ساز  )کنایه از آمادگی نظامی نیروی دریایی جبهه زمینهاند  گذاشته شانیها اسب نیفراز ز خود را بر یها هستند که گردن انی، سوار اش سواحلشود که بر  می
 سازان ظهور( هستند: )زمینهقائم  در زمره انصار: آنان، فرمودامام صادق  .ظهور برای جنگ با دشمنان(

ءٍ فَهِمْتُهُ  لِسَانٍ لَا أَفْهَمُهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى شَيْعَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ هُوَ يُكَلِّمُهُ بِ

عَلَى حَافَتَيْهَا فُرْسَانٌ قَدْ وَضَعُوا رِقَابَهُمْ عَلَى قَرَابِيسِ  1لَّهِ يَقُولُ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ الْأَرْضَ فَإِذَا بَحْرُ تِلْكَ الْأَرْضِفَسَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ ال

  2.الْقَائِم (أَنْصَار) هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ :سُرُوجِهِمْ فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ

 

 خلیج فارس رصد ناوهای آمریکایی در

نفر( امام عصر نیست. زیرا متواتر است که اصحاب خاص  313، الزاما اشاره به اصحاب خاص حلقه اول )«هوالء انصار القائم»الزم به ذکر است عبارت 
( و در حالت َعَلی َحاَفَتْیَهاَبْحُر کنند در حالیکه در این حدیث، به حضور یاوران امام عصر در سواحل دریا ) حضرت در مکه مکرمه کنار کعبه اجتماع می

سازان ظهور و نقش  ( اشاره شده است. از اینرو شاید این عبارت اشاره به یاوران و زمینهِجِهْم ْرَساٌن َقْد َوَضُعوا ِرَقاَبُهْم َعَلی َقَراِبیِس ُسُروفباش نظامی )ُ آماده
یایی دارد. و حتی در فرض اینکه مقصود سیصد وسیزده نفر اصحاب خاص حضرت های در های دشمن بر علیه شیعه در جنگ مهم آنان در مقابله با دسیسه

 ها نیز مشمول آن هستند. باشند، ایرانی باشد، از آنجا که غالب یاران امام عصر، از عجم می

                                                                 
  فَإِذَا نَحْنُ بِتِلْكَ الْأَرْض.3(؛ 460دالئل االمامة، ص ،ی)طبر  فَإِذَا بَحْرٌ تَحْتَ الْأَرْض.2(؛  325ص اإلختصاص، د،یتِلْكَ الْأَرْضِ )مففَإِذَا بَحْرُ .1است:  یا چند نسخه ثیحد. البته  1

رتبه، نسخه کتاب االختصاص، ارجح تقدم  لیدل به رسد یندارد. و بنظر م یسازگر ثیحد یو محتوا اقی(. البته نسخه سوم قطعا با س89، ص47، جبحاراألنوار ،ی)مجلس

 است.

 .89، ص47، جبحاراألنوار ،یمجلس. 460دالئل االمامة، ص ،یطبر. 325ص اإلختصاص، د،یمف.  2
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 گرای سنتی جریان شریعت «حداقلی»نگاه 

به فرایند ظهور، نضج و شکل گرفته است که امام عصر نیازی به « اقلیحد»با نگاه « های سنتی گرای شریعت»البته این توهم اشتباه در میان برخی 
حتی « هیمنه پوچ استکبار»افزاری بر  افزاری و سخت شویم: غلبه نرم و حمایت نظامی ندارد در حالیکه با اندکی تّدبر در تراث مهدوی، متوجه می سازی زمینه

با کمک سالح  نیحسامام از نسل  یحضرت مهد سازان اتفاق خواهد افتاد؛ و  و نصرت زمینهبعد از ظهور که خود امام عصر نیز حضور دارند، با کمک 
  :شکست خواهند دادرا دشمنان  ،سازان و یاری زمینه ارانشی

 1.إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ  ائِهِيأَوْلِ وفِيبِسُ حَرِّفُهُمْيالْمَظْلُومِ  نِيمِنْ وُلْدِ الْحُسَ اًيمَهْدِ

 امام مهدی یاری و نصرت خواهد شد:  ،است و آرزوی شهادت دارند و به وسیله آنان است« یالثارات الحسین»شعارشان که ساز،  قوم زمینه

 2.بِهِم يَنصُرُ اللَّهُ إمامَ الحَقِّ...  نِيلَثاراتِ الحُسَ اياللّه شِعارُهم  لِيسَب يفِ قتَلُواياَنْ  تَمَنَّونَي

قبل ظهور را حفظ نماید زیرا مخاطراتی فراوانی « اوج آمادگی و اقتدار نظامی»حاصل نخواهد شد. بلکه شیعه باید شبه  دانند این مهم، یک و همگان می
در « سازی زمینه»تحت شعار واحد -« تشکیل قدرت منجسم شیعی»توان برداشت غلط و اشتباه مخالفین  کند و از این رهگذر می شیعه را تهدید می

های پیچیده جبهه باطل را خنثی نمود در حالیکه شیعه قبل ظهور از قدرت  بیش احساس کرد. زیرا چگونه ممکن است نقشه را بیش از -«جغرافیای ظهور»
 افزاری به هدف یاری امام عصر برخوردار نباشد؟ افزاری و نرم نظامی سخت

 

 (لینک) خائن و خطرساز هستند ستند،یظهور ن یساز نهیکه در فکر زم ینی: مسئولینیامام خم

                                                                 
 .368، ص1البرهان، ج ریتفس ،یبحران.  1

 .308، ص52بحاراألنوار، ج ،ی. مجلس97ص مان،یسرور أهل اإل  ،ینجف یلین.  2

http://lib.eshia.ir/11150/21/327
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، فرایند زمینه سازی را سرعت بخشد، آنگاه این سوال مطرح «کوفه، مکه و قدس»بعد از اثبات اینکه شیعه به دالیل عقلی و نقلی، ضرورت دارد در مثلث 
های جبهه باطل، ایجاد  ساز در مقابله به دسیسه ، متعاقب آن چه تکالیف فردی و اجتماعی برای جامعه زمینهبریم در عصر ظهور، به سر میشود: و اگر  می

 خواهد شد؟ 
بر  نیقرن، قرن غلبه مستضعف نی( و ا327، ص21امام، ج فهیصح ،ینیاست عصر معاصر، عصر ظهور باشد )خم دی: امینیبه فرموده امام خمو البته 

، 17امام، ج فهیصح ،ینیطلوع آفتاب والیت از افق مکه معظمه )خم یبرا شود ی( و جهان مهیا م171، ص15امام، ج فهیصح ،ینیباشد )خم نیمستکبر
 (481-480ص

 

 از انقالب تا ظهورایرانیان 

 ساز توهم سقوط انقالب زمینه

شان به  و سرانجام انقالب شود یمحسوب م دیآنان شه یها و کشته جنگند یو با دشمن م کنند یم امیکه ق «ساز نهیزم ایرانیان»از نیز معتبر  ثیدر احاد
 آمده است:  انیامام عصر متصل خواهد شد، سخن به م یحکومت جهان

 1.اءعَلَى عَوَاتِقِهِمْ ... يَقُومُوا وَ لَا يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِكُمْ قَتْلَاهُمْ شُهَدَ مْكَأَنِّي بِقَوْمٍ قَدْ خَرَجُوا بِالْمَشْرِقِ ... وَضَعُوا سُيُوفَهُ

سازی ذکر شده است،  نقش زمینه و «اَل َیْدَفُعوَنَها ِإالَّ ِإَلی َصاِحِبُکم»عبارت نکته بسیار مهم: از آنجا که در احادیث شیعه و اهل سنت، فقط برای ایرانیان 
هه استکبار )مثلث شوم غربی، عبری و به روشنی گویای این واقعیت است که نقش مدیریت و سرپرستی جهان تشیع و رهبری امت در مواجهه با دشمن و جب

با گردهم آوردن شیعیان از مناطق مختلف  «سازی زمینه»و شعار واحد « جبهه حق»ده شده است که توانسته تحت پرچم عربی( بر عهده ایرانیان نها
، فرانید امر ظهور را برای «کوفه، مکه و قدس»در مثلث  - 2، لبنان و فلسطین )ابدال الشام(1، یمن )اهل الیمن(2عراق )عصائب العراق( -جغرافیای ظهور

 تشکیل حکومت حقه جهانی حضرت ولیعصر مهیا و فراهم سازد. 
                                                                 

 (13، ص6ج ،یدانشنامه امام مهد  ،یشهر  یمعتبر است )ر  زینحدیث سند . 273ص بة،یالغ ،ینعمان.  1

 . 477، ص الغیبۀ،  . طوسی 2
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 محور مقاومت شیعی قبل ظهور 

مه  خات
کاو . 1 در جهان )سنة الجوع(  یو گرسنگ یاست بر آغاز قحط یا مضاعف دارد که خود نشانه تیبدان جهت اهم ،قبل ظهور« آتش مشرق» یضرورت وا
 «وعالج  سنة»)هرج الروم( قبل از  یاز وقوع جنگ جهان یها انجام شود که البته ناش از طرف حکومت یاقتصاد ریو تداب ییغذا کیاستراتژ ریذخا دیو با

 رخ خواهد داد. ی( در گستره جهانیزی)طاعون( و مرگ سرخ )جنگ و خونر دیاست که در اثر آن، مرگ سف
است: عمود آتش  نیا یاست. پرسش اساس یمهدو  پژوهانه ندهیقبل از ظهور با نگاه آ« آتش مشرق» لیو تحل نیپژوهش حاضر، تب یاصلساله . م2

  ؟یا انفجار هسته ای( ی)حمله نظام یحادثه صنع بشر  ایدارد  یو نجوم یفلک دهیاشاره به پد ایمشرق، آ
 است. )النجم ذو الذنب(« دار ستاره دنباله»با موضوع  کنند مرتبط است و ادعا می یفلک دهیاول: پد دگاهید
در واقع  ایبا دشمن خواهد بود  یتقابل نظام ایآ ،یمهدو  یپژوه ندهیآ راثیدر م« آتش مشرق»گزاره  دگاه،ید نیمطابق ا ؛یجنگ تیدوم: هو دگاهید

 سه احتمال مهم مطرح است: ؟یعیدشمن به مناطق ش یاست به نقشه تدارک حمله از سو  یحیتلم
در  ینفت نیادیکه مقصود از آتش مشرق، احتماال انفجار م کنند یم انیوقوع آتش در حجاز، ب یثیبا استناد به گزاره حد نیقائلعربستان: در تش . آ3

 عربستان مقصود است.

                                                                                                                                                                                                                                                             
 .466، ص  دالئل اإلمامۀ. طبری،  1

فرق  در کتب برخی عرفا« ابدال» اصطالحبا در هنگامه ظهور با امام عصر  گانکنند  عتیب از« ابدال الشام». الزم به ذکر است 433، ص عمدۀ عیون صحاح االخبار. ابن بطریق،  2
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

: ی بیعت شیعیان چنین گزارش شده استطوس خیش بهیدر الغ(. 31، صیألمالا . مفید،208ص،  اإلختصاص)مفید،  خواهند نمود عتینجباء مصر و ابدال شام با حضرت ب من،ی
َجَباُء ِمْن  ْهِل َبْدٍر ِفیِهُم النُّ

َ
َة أ ٌف ِعدَّ ْکِن َو اْلَمَقاِم َثاَلُثِماَئٍة َو َنیِّ ْخ  ُیَباِیُع اْلَقاِئَم َبْیَن الرُّ

َ
اِم َو اأْل ْهِل الشَّ

َ
ْبَداُل ِمْن أ

َ
ْهِل ِمْصَر َو اأْل

َ
و کتاب  صحاح ونیع ۀ)در نسخه کتاب عمد َیاُر أ

ْهِل اْلِعَراقاست ذکر شده «عصائب عراق»، واژه  اإلختصاص
َ
نیز قرار خواهند امام عصر  ارانینفر  313افراد در زمره  نیاز ا یبرخ ضمن اینکه. (477، ص الغیبۀ،  )طوسی  ( ِمْن أ

ْفَیاِنيِّ ... َو َرُجٌل ِمنَّ گرفت ْبَداِل الشَّ  ا: ُخُروُج السُّ
َ
ْ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

َ
 اِم َو ُنَجَباُء أ

 (.208ص،  ختصاصاإل . مفید، 466، ص دالئل اإلمامۀ)طبری، 
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اشاره  زین« ظهور یایجغراف»در  یبیو اخبار غ دادهایقوع روبه و د،یمف خیمنسوب امام عصر به ش عیتوق در: یعیو محور مقاومت ش رانیمله به ا. ح4
در عراق رخ  ی. بعد حوادثشوند یم نی(، محزون و غمگانیرانی. قوم مشرق )اشود یآشکار م ییها عالمت ن،یدر آسمان و زم یاز جمله: ماه جماد شود؛ یم
 نهیو به قر عهیاز سران شرور مخالف ش یکی نکهیجبهه حق در امور عراق ادامه دارد تا ا فیتضع .شوند یاز امور عراق مسلط م یبر بخش «نیمارق»و  دهد یم
 یآنگاه حوادث رسد یبه هالکت م یراه حج قبل از آن بسته بوده است در عربستان سعود افتیدر توان یدر ادامه سخن از باز شدن حج است، م نکهیا

 آغاز خواهد شد. انیعیش یکننده برا خشنوده
 یدادهایرو یبرا عیفقره از توق نی: اشود یمطرح می سوال مهم ،-که محل اختالف است – دیمف خیش یبرا عیتوق «یانتساب صدور قطع»فنظر از صر . 5

از  بعد( و عراق ثبت کردند که رانیرا در ارض مشرق )ا یحوادث نگاران، خیو تار نیمورخ د،یمف خیدر عصر ش ایآ د؟یمف خیمربوط به دوران ش ایقبل ظهور است 
 بسته شده است، باز شود؟ یمدت یراه حج که برا ،یگزارش شده باشد و بعد از مرگ و  زین عهیاز حاکمان مخالف ش یکیهالک و مرگ  زیآن، ن

در کتاب  عیوقتنقل  زیقرائن و ن یمقتضابه برخی بر این باورند . اما و صدور توقیع ثابت نیست است کرده یم یزندگ یکبر  بتیدر عصر غ دیمف خیش البته
 زین یشدن اما اثبات ستیآن روا ن یانکار قطع نیبنابرا ؛ینسخه مصباح طوس نیتر در کهن عیاز متن توق یمعتبر االحتجاج و البته قبل از آن، وجود بخش

 .ستین
عمود آتش،  نهیدارد و به قر یجنگ تیو هو یحادثه صنع بشر  ،«عمود آتش مشرق» واقعه :«یعرب ،یعبر  ،یغرب»به مثلث  یعیو جبهه ش رانیحمله ا. 6

( به سمت آسمان یآتش سرخ و زرد )الهرد یها که شعله یا قبل از ظهور است، به گونه یدادهایاز مواضع دشمن و از جمله رو نیمکان معو حمله به هدف 
روز ادامه خواهد داشت  7تا  3روز ادامه خواهد داشت )تطلع لیالی( و بین  و تا چند شبانه( مهیاست )عظ شده فیهولناک توص اری)عمود( و بس کشد یزبانه م

قابل مشاهده  یونیزیتلو یها و شبکه یو وسائل ارتباط جمع یر یتصو یها شبکه قیاز طر یرخداد جنگ نیتمام مردم جهان، ا یو برا)ثالثه او سبعه ایام( 
 های جبهه حق بر علیه باطل در حوادث منتهی به ظهور خواهد شد )قدام القائم بقلیل(. منزله آغاز پیروزیو به  (کلهم االرضاهل  راهیخواهد بود )

مقدار  نیاست، اما واضح است ا شی( در پیسنة الجوع )سال قحط زیو بعد از آن ناست در ماه رمضان « عمود آتش مشرق» سنت مطابق گزارش اهل. 7
نظر دارند با  اشتراک نیقیهرچند منابع فر میابی یدرم سهیمقا صرفا باهم بر تفاوت وجود ندارد.  یلیالبته دل ستین ییوحدت محتوا یاشتراک، الزاما به معنا

 .ضمن اینکه احتمال دارد، دو حادثه جداگانه باشند ندارند. حیتصر «ماه رمضان»به زمان وقوع آتش مشرق در  یعیظهور مرتبط است اما مصادر ش
 «محمد فرج آل» نهیلکن به قر دیرس یقطع یبند  به جمع توان یقبل ظهور، نم« عمود آتش مشرق»هرچند درباره واقعه  ،یمهدو  یپژوه ندهیظر آاز من. 8

نشانه و  ن،یقیدر فر« آتش مشرق»گزاره  ییدر صورت وحدت محتوا قنیدارد و قدر مت حی( ترجیجنگ تیدوم )هو دگاهید، «الهردی»جوهره معنایی واژه و 
 است. زیقبل ظهور ن «یجنگ جهان»و وقوع « سنة الجوع»عالمت 

از دشمن « مطالبه حق»بعد از دو مرحله  انیرانیا ستین یدارد؟ اما شک حیترج دگاهیو کدام د ستیآتش مشرق قبل ظهور، چ تیماه نکهیصرفنظر از ا. 9
 .ظاهر خواهند شد یقدرتمند و طوفان ،«وفیمرحله س»آنگاه در مرحله بعد  شیاز اخذ حق خو اسیو البته 
 انیرانیاز حق ا یبخش یوارد خواهند ساخت که دشمن مجبور به اعطا «یعرب ،یعبر  ،یغرب»سخت را بر مثلث  با دشمن انتقام «یامتقابل نظ»و در . 10

 و مارقة الروم( در آستانه ظهور خواهند شد. لیو جنگ با دشمن )اسرائ «یحتم ییارویرو»آماده  انیرانیخواهد شد اما ا

 عناوین مرتبط
 (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
 (لینکآغاز جنگ جهانی یا تدارک حمله از سوی دشمن به مناطق شیعی )های  شعلهآتش آذربایجان قبل ظهور: 
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