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 چکیده

در  اسههت.  بههل از اهههور «َر،َفهه  الشهها » لیههو تحل نیههیپههژوهش حاضههر، تب ىه اصههلمسههیل
 یههابهه عنهوان نشهانه «َخسه » و «َر،َف »صحنه تحوالت فتنه شا   بل از اهور، دو واژ، 

بهر  ى )اولهین نشهانه حتمهى اههور(انیسهفتسهل  ساز در حواد   بل از و سرنوشت یدیکل
گرچه دربا انیبدمش  سوریه  خسه ، اتفهاق نظهر و،هود  یر، مصداق و معناشد، استت ا

شهد، اسهت لکهن دربهار،  ریهتعبدمشه   هیهدر منطقهه حرسهتا و ،اب نیدارد و به فرو رفتن زمه
کههان مهبهم   معنها و مصههداق ر،فهه کما اسههت. اهمیههت الشها ، اخههتالف نظههر فهراوان بههود، و 

کمبههه  ىحادثههه از سلسههله حههواد  منتههه «اولههین»بههه عنههوان  «َر،َفهه  الشهها »فههراوان   تیههحا
گفتگهوسوریه بر دمش   هاسفیانى مورد حمایت غربى  ىعلمه ی بل از اهور، محل نداع و 

کارشناسان مهدوصاحب نیب گرفته است. تینظران و  در  ریسه تفسه ،نوشتار نیدر ا  رار 
)حمله با سالح  ى. حادثه آسمان۲)زلدله(،  ىنی. حادثه زم۱: ىعن، ی«َر،َف  الشا » یمعنا

 انیو در پا د،یگرد انی. ،نگ در منطقه شا  ب۳از صد هدار نفر(،  شی تل بو  ىمرگبار اتم
گرد یمعنهها گههر،یخههانواد، و  ههراین دهههم ثیههاحاد کتههب ل ههت، بهها تو،ههه بههه . دیههسههو  اخههذ 

حملههه بهها سههالح  دیهه)احتمههال اول( و ن عیوسهه اسیههبههزر  در مق اریو ههوع زلدلههه بسهه ن،یبنههابرا
کههه در آنج )احتمههال دو (  ىو مرگبههار اتمهه رمتعههارفیغ واحههد   بههل از اهههور در منطقههه شهها  

کشته شدن   نی،نهگ به یالشا  به معنا  است و ر،ف ىهدار نفر شود، منتف صدمنجر به 
، منجههر بههه  تههل فههراوان «فتنههه شهها »کههه در ضههمن  اسههتمخههال  هههم  ىدو ،بهههه نظههام

 و ، شهد،اسهتفاد یاکتابخانهه - یمنهابع اسهنادنوشهتار از  نیهادر  خواهد شد. دیها نانسان
                                                      

 .(mostafaamiri1361@gmail.comول( )دانشجوی دکتری علو   رآن و حدیث )نویسندۀ مسئ. 1
 .(mahdigh53@gmail.comاستادیار دانشگا،  رآن و حدیث ). 2
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 .در آمد، است ریبه رشته تحر ىلیتحل - ىفیروش توص وبدر چارچ
 ، ر،فهه  الشهها   بههل، نشههانه اهههور، فتنههه شهها ، سههوریه، ر،فههه۷امهها  مهههدی ه  کلیدداژه  
 از اهور

 . اشاره۱
ک هرت زلدلههشیعه و اهل سنت  ثیدر احاد ۷در زمر، حواد   بل از اهور اما  مهدی  1از 

کههه در ایههن میههان،  آمههد، اسههت انیههسههخن بههه مط مختلهه  زمههین، در نقهها 2و نیههد و ههوع خسهه 
یه، َخس ،ابیه و  َخس ها ترین آنمهم  4ب هداد در عهراق، َخسه  3حرستای دمش  در سهور

بهه عنهوان  َبیداا َخس است. الز  به ذکر است،  5بیداا بین مکه و مدینه در عربستان َخس 
لکههن سههایر  6و ههوع خواهههد پیوسههت،بههه  ۷در سههال اهههور و  یهها  امهها  عصههر« عالئههم حتمههى»

 دهند. رخ مى«  بل از اهور»ها، خس 
 در صهههحنه تحهههوالت فتنههههه« ر،ف الشهههها »در ایهههن نوشهههتار، سهههخن از معمههههای پهههر رمهههد و راز 

 شههها  خواههههد بهههود. از دیهههدگا، مشههههور، ر،فههه  الشههها  بهههر و هههوع زلدلهههه بسهههیار بهههزر  و ویرانگهههر در
بنهابراین طبه  ایهن  7کشهته، تطبیه  شهد، اسهت. منطقه شا   بهل از اههور بها بهیش از صهد ههدار

دیدگا،، دو حادثه طبیعى، یعنى ر،فه )زلدله( و خس  )فهرو رفهتن زمهین( در منطقهه شها   بهل 
از اهور رخ خواهد داد. در ادامه نظریه انطباق ر،فه بر زلدله بهه تفصهیل مهورد منا شهه و خدشهه 

                                                      
َل )1 اسج َو َزاَلزج اَلفج الّنَ َکْ َرةج اْختج ْنَد  و  ۷۴، ص۵۱، جاالناوار بحاارت ۴۷۱، صدالئل االمامةت ۱۷۸، صالغیبة للحجه. َیْخُرُج عج

لج َو اْلَبهْرد )۸۲، صالاوردی العرفت ۱۰۴، ص۴، جمسند ابن حنبلت ۹۲و  ۸۱ اَلزج یهَرةج الهّدَ َک ج هى َسهَن    ، المالحام و الفاتن.(. فج
 .(۲۸۴ص

یَرةج اْلَعَربج )2 َجزج اْلَمْ رجبج َو َخْسُ  بج اْلَمْشرجقج َو َخْسُ  بج  .(۲۵۱، ص۱، جکمال الدین. َخْسُ  بج
َذا3 َمْشَ  ُیَقاُل َلَها َحَرْسَتا، َفإج ْن دج َی   مج َمْشهَ  ) . َخْسَ  َ ْر ْنَبرج دج َی َعَلى مج ى َیْسَتوج ... َحّتَ ْکَبادج

َ
َل ج اأْل کج َ  َخَرَج اْبُن آ ، الغیباةَکاَن َذلج

هْن  َو ُتْخَسهُ   .(۲۵۳و  ۲۱۶، ص۵۲، جبحار االنوارت ۴۶۱، صالغیبة للحجهت ۳۰۵ص َیهُ  مج ها ج  ُ هَری َ ْر
َیهَ  َو  الّشَ ى اْلَجابج ُتَسهّمَ

هْن َم  َفهُ  مج بْ َتْسهُقُ  َطائج
َ
ْصهَهبج َو َراَیه ج اأْل

َ
هَ  َعَلهى َثهاَل ج َراَیهات  َراَیه ج اأْل ْنههَد َذلج ُفهوَن عج ... ُثهّمَ َیْخَتلج ْیَمهنج

َ
َمْشهَ  اأْل دج دج َقهعج َو َراَیهه ج ْسهجج

ْفَیانجى ، ۵۲، جبحاار االناوارت ۶۴، ص۱، جالتفسایرت ۴۴۲، صللحج  الغیبةت ۲۵۵، صاالختصاصت ۲۷۹، صالغیبة) الّسُ
 .(۲۳۷ص

َبْ َداَد ... ). 4  .(۲۲۲، ص۵۲، جبحار االنوارت ۳۷۸، ص۲، جاالرشادَو َخْس   بج
هُل اْلَجهْیُش 5 هَ  َو ُیْقبج

ى َیْقَدَ  َمّکَ ْنَها ... َحّتَ ّیُ مج ... َو َیْخُرُج اْلَمْهدج یَن ج َلى اْلَمدج هَ  . َو َیْبَعُث َبْعثًا مج َذا َنَدُلهوا اْلَبْیهَداَا ... ُخسج هى مج  َحّتَ
م ) هج  .(۲۲۳، ص۵۲، جبحار االنوارت ۶۵، ص۱، جفسیرالتبج

اْلَبیَداا )6 : ... َو اْلَخْسُ  بج مج َخْمُس َعاَلَمات  َمْحُتوَمات  یا ج اْلَقائج  (.۶۵۰، ص۲، جکمال الدین. َ ْبَل  ج
، عصارظهورت ۵۳۶، صیاوم الخاالصت ۴۴۶، صالمعجم الموضوعی الحادیث االمام المهادیت ۷۸، صعصر الظهور. 7

 .۳۱۵، ص۷، جنامه امام مهدیشدانت ۱۰۶ص



د د
نق

ی
 دگاه

هور 
مش

«
جفة

ر
 »

هور
ز ظ

بل ا
ام ق

ه ش
ر فتن

د
 

 

 

81 

گرفت.   رار خواهد 

وهش، چرایی اهمیت و1-1 ورت بحث از  . پیشینه پژ  «رجفة الشام»ضر
ههای به عنوان نشانه« خس »و « ر،ف » بل از اهور، دو واژ،  1در صحنه تحوالت فتنه شا 

گرچههه دربههار، کلیههدی و سرنوشههت سههاز در حههواد   بههل از خههروج سههفیانى بیههان شههد، اسههتت ا
- 2اتفههاق نظههر و،ههود دارد و بههه فههرو رفههتن زمههین در محههور حرسههتا« خسهه »مصههداق و معنههای 

که مو،ب تخریب بخش 3،ابیه کهه  4دمش  نید خواههد شهد هایى از مسجدتعبیر شد، است 
کى از نددیهه  بههودن خههروج سههفیانى و تسههل  وی بههر  یه حهها و ههوع مجمههوع ایههن حههواد  در سههور

کم آیند، منطقه شا  خواهد بود.   5دمش  به عنوان حا
کهان مهبهم اسهت. ، اختالف نظر فراوان بود«ر،ف  الشا »لکن دربار، معنا و مصداق  کما ، و 

حادثهه از سلسهله حهواد  منتههى بهه خهروج سهفیانى در منطقهه « اولهین»ر،فه  الشها  بهه عنهوان 
کمیت وی بر دمش   بل از اهور، گفتگوی علمى بین صاحب 6شا  و حا نظران و محل نداع و 

گرفته است.  کارشناسان مهدویت  رار 
ههای بعهدی حهواد  لیهل و بررسهى نشهانهبهر تح« ر،فه  الشها »هرگونه اتخاذ مبنها در معنهای 

                                                      
ُدوَنهُه )1 ْنَهها َفهاَل َیجج ْتَنهُ  َیْطُلُبهوَن اْلَمْخهَرَج مج ا ج فج

الّشَ اَس بج ى َیْشَمَل الّنَ ُم َحّتَ ، ۵، جاثباات الهاداةت ۲۷۹، صالغیباة. اَل َیْظَهُر اْلَقائج
ْت ۳۶۸ص ْن َ،انجب  َطّمَ َما َسَکَنْت مج ُکّلَ ْتَنُ   ا ج فج

الّشَ هب  ) (. َتُکوُن بج ْن َ،انج هن ۷۵، صعقدالدرر فی اخبار المنتظرمج تَنهُ  مج (. فج
 (.۵۱۵، ص۴، جالمستدرک علی الصحیحین) َبطنج الّشا 

، العرف الوردی فی اخباار المهادیت ۱۳۴، صالمالحم. ال یخرج المهدی حتى یخس  بقری  فى ال وط  تسمى حرستا )2
 (.۲۴۶، ص۲، جمعجم احادیث االمام المهدیت ۸۵، صالقول المختصر فی عالمات المهدی المنتظرت ۱۷۰ص

ْن  . َو ُتْخَسُ  3 َیُ  مج ا ج  ُ َری َ ْر
ْیَمهنج ) الّشَ

َ
َمْشهَ  اأْل دج دج هْن َمْسهجج َفهُ  مج َیَ  َو َتْسهُقُ  َطائج ى اْلَجابج ، االختصااصت ۲۷۹، صالغیباةُتَسّمَ

 (.۲۳۷ص ،۵۲، جبحار االنوارت ۶۴، ص۱، جالتفسیرت ۴۴۲، صالغیبة للحجهت ۲۵۵ص
، لفاتن. خس  بقری  بدمش  و سق  طائف  من غربى مسجدها، رفع بالشا  ثال  رایات: األبقهع و األصههب و السهفیانى )ا4

ْنهَد ۱۰۷، ص۲، جمعجم احادیث االمام المهدیت ۱۹۵ص ُفهوَن عج ْیَمهنج ... ُثهّمَ َیْخَتلج
َ
َمْشهَ  اأْل دج دج ْن َمْسجج َفُ  مج (. َو َتْسُقُ  َطائج

ههَ  َعَلهه ههْفَیانجىَذلج ْبَقههعج َو َراَیهه ج الّسُ
َ
ْصههَهبج َو َراَیهه ج اأْل

َ
الغیبااة ت ۲۵۵، صاالختصاااصت ۲۷۹، صالغیبااة) ى َثههاَل ج َراَیههات  َراَیهه ج اأْل

 (.۲۳۷، ص۵۲، جبحار االنوارت ۶۴، ص۱، جالتفسیرت ۴۴۲، صللحجه
عقاد الادرر فای ذله  السهفیانى ) . ر،فت األری فانقعر غربى مسجدها و یخس  بقری  یقال لها حرستا، ثم یخهرج عنهد5

هَ  ۲۴۵، ص۲، جمعجم احادیث االمام المهادیت ۸۴، صأخبار المنتظر َکهاَن َذلج َذا  ها ج ... َفهإج
الّشَ ْمَحهانج بج َذا اْخَتَلهَ  الّرُ (. مج

َله کج َ  َخَرَج اْبهُن آ َکاَن َذلج َذا  َمْشَ  ُیَقاُل َلَها َحَرْسَتا َفإج ْن دج َی   مج َمْشهَ  َفاْنُظُروا َخْسَ  َ ْر ْنَبهرج دج َی َعَلهى مج هى َیْسهَتوج ْکَبهادج ... َحّتَ
َ
 ج اأْل

 (.۲۵۳و  ۲۱۶، ص۵۲، جبحار االنوارت ۴۶۱، صالغیبة للحجهت ۳۰۵، صالغیبة)
ْکَبههادج ... َفههاْنَتظج 6

َ
َلهه ج اأْل کج هها ج ... َخههَرَج اْبههُن آ

الّشَ هها ج ... َرْ،َفههُ  َتُکههوُن بج
الّشَ ْمَحههانج بج َذا اْخَتَلههَ  الّرُ ی )ُر . مج ، الغیبااةوا ُخههُروَج اْلَمْهههدج

 (.۲۵۳و  ۲۱۶، ص۵۲، جبحار االنوارت ۴۶۱، صالغیبة للحجهت ۳۰۵ص
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گر بتوان به تفسیر وا عى ر،ف  الشا  دسهت یافهت، آنگها،  منطقه شا  نید سایه خواهد افکند و ا
 بههل از خههروج سههفیانى نیههد تهها حههدودی روشههن خواهههد « ترتیههب حههواد  منطقههه شهها »تشههخیص 

گ ردید، تا معانى دیگر شدت ییرا رواج استعمال معنای زلدله برای ر،فه در دوران معاصر، سبب 
کتهب مههدوی، معنهای ر،فهه  کهه بها مهروری بهر  و اصلى ر،فه مورد غفلهت وا هع شهودت در حهالى 

  1الشا  تنها در چند دهه اخیر در معنای زلدله استعمال شد، است.
ک ههرت اسههتعمال بههه نظههر مهه یاریبسهه یهههاچههه بسهها واژ،  بههه د ههت یازیههنکههه  رسههدىکههه بههر اثههر 

 از یىههههههاتوانهههههد افههههه ىمههههه یل هههههو  یهههههد  یههههههاىبررسههههه کههههههى لدرحههههها تسهههههتیآن ن یدر معنههههها
کهههه بهههه اشهههتبا، در اذههههان ىو بهههه نگرشههه دیهههرا روشهههن نما تیمباحهههث مههههدو  متفهههاوت از آنچهههه 

گردد. گرفته، منجر  کهه شایسهته اسهت مهورد  از ،مله آن خواههد بهود ،«الشا   ر،ف»واژ،  2شکل 
گیههردت ییههرا همههان گردیههد، ر،فهه بههازنگری  ههرار  کههه بیههان  مرحلههه از سلسههله « اولههین»الشهها   طور 

کهه بهه اولهین نشهانه حتمهى اههور )خهروج سهفیانى( منتههى خواههد  حهواد  منطقهه شها  اسهت 
کم مو هت منطقهه شها  مهورد حمایهت غربى هها در شد. )الز  به ذکر است سفیانى، اسهم رمهد حها

کمتر از دو سال است یه، ب 3عصر اهور برای باز، زمانى  ه عهراق حملهه که عالو، بر تسل  بر سور
کند و سپس برای مقابله با  یا  اما  مههدی در مکهه، لشهکر نظهامى بهه عربسهتان نیهد نظامى مى

کرد(.  4اعدا  خواهد 
گونههه اتخههاذ مبنهها در فهههم معنههای  هههای نشههانه»بههر تحلیههل و فهههم « ر،فهه  الشهها »از ایههن رو، هههر 

یه  بهل از اههور نیهد سهایه خواههد افک« بعدی گهر همگهان، حواد  منطقه شا  و سهور نهد. حهال ا
کشهههتهمنتظهههر زلدلهههه ویران ههههای بهههیش از صهههد ههههدار در منطقهههه شههها  باشهههند و در گهههری بههها تعهههداد 

نیهد شهاید ممکهن نخواههد بهودت « عالئم بعهدی»تشخیص خویش به خطا رفته باشند، شناخت 
                                                      

کتاب 1 کتاب  یوم الخالص. برای اولین بار، تر،مه معنای ر،فه به زلدله در  کار رفته است ) عصر ظهورو  ، یوم الخالصبه 
کتب بعدی بدون۱۰۶، صعصر ظهورت ۵۳۶ص ذکر  رینه و نید بدون تو،ه به معانى دیگر ر،فه،  (. و مولفین دیگر آثار و 

 (. ۳۱۵، ص۷، جنامه امام مهدیدانشاند )چنین معنا نمود،
 .۳۷۶، صرو  نقد و بررسی روایات مهدویت. 2
یُب ). سفیانى، مورد حمایت غربى3 هج َصلج ى ُعُنقج رًا فج و ج ُمْنَتصج

اَلدج الّرُ ْن بج ْفیانجى مج ُل الّسُ (. در باز، ۴۶۳، صللحجهالغیبة ها: یْقبج
کمتر از د هَن اْلَمْحُتهو ج ... َو  وزمانى  هْفیانجى مج سال بر دمش  و سایر مناط  مورد منازعه در فتنه شا  مسهل  خواههد شهد: الّسُ

،ج َخْمَسَ  َعَشَر َشْهرًا ) رج َلى آخج هج مج لج ُخُرو،ج ّوَ
َ
ْن َ  (.۳۰۰، صالغیبةمج

ّىُ ... ال َیکوُن َلُه هج 4 فیانج راق ... . الّسُ  اإلج باُل َنحَو العج
َ

ُ  ماّل ُتُهم َسبعوَن َلفًا َفُیصهیبوَن ّمَ ّدَ ّىُ َ،یشًا مَلى الکوَف ج و عج فیانج َیبَعُث الّسُ
ّیَ َ هد َخهَرَج  ّىُ َبعثهًا مَلهى الَمدیَنه  ... َفَیبُلهُ  ... َّنَ الَمههدج فیانج ن َهلج الکوَف ج َ تاًل و َصلبا ... وَیبَعُث الّسُ ه  )َم   ملهىمج ، الغیباةّکَ

که سه سند آن نید معتبر است )۲۸۰ص  (.۱۲۵، ص۷، جنامه امام مهدیدانش(. با سندهای متعدد 
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گر بتوان بهه تفسهیر وا عهى  حهواد  »دسهت یافهت، آنگها، تشهخیص و ترتیهب « ر،فه  الشها »اما ا
یه  بل از خروج سفیانى نید تا حدودی روشن خواهد شد.« بعدی  منطقه شا  و سور

 الشهههها ، منجههههر بههههه  ر،فهههه یمعنهههها ریفهههههم اشههههتبا، و نادرسههههت در تفسهههه گونههههه هههههراز ایههههن رو 
 و محاسهههبات غلههه  در شهههناخت تحهههوالت فتنهههه شههها   بهههل از اههههور یبهههروز اشهههتباهات بعهههد

گونههه تخواهههد شههد کههه ممکههن اسههت سههفبههه  یههت  دیههماخههروج ن ىانیای   2یهههود 1رو ،»و بهها محور
کم بههر عربسهههتانو خانههدان آل  بههر دمشههه  مسهههل « غربههى، عبهههری، عربهههى»و مثلهههث  3«فهههالن حههها

کشته گررانیای وای در انتظار و وع زلدلههنوز عد، اما گرددت ههدار نفهر  صداز  شیب یهابا تعداد 
کهه تحهوالت و مراحه نیچن نیدر منطقه شا  باشند و ملمن کننهد   بهل از سهفیانى هنهوز ل گمان 

 رخ نداد، است.
کههه معنها ن،یبنهابرا مشههور در انتخههاب  دگا،یههد نیشهد، و در تصهح یبازکههاو ، ر،فه یضهرورت دارد 

اسهتعمال شهد،  ىمختلفه ىدر ل ت عهرب در معهان  ر،ف رایی تنظر شود دیتجد ، ر،ف یزلدله برا یمعنا
 مر،ن خواهد بود.بال نی، مصداق تر،)دیدگا، مشهور( احتمال زلدله نیو تر،

کنون، مقالهههه ، تهههدوین و منتشهههر نشههد، اسهههت. ایهههن «ر،فههه  الشهها »ای مسههتقل در بررسهههى تهها
دار بررسههى ایههن موضههوع مهههم در سلسههله حههواد  منتهههى بههه اهههور خواهههد بههود. نوشههتار، عهههد،

همچنههین در ایههن نوشههتار، ضههمن تصههرین بههه تفههاوت ر،فهه  الشهها  بهها خسهه  دمشهه  در محههور 
کارشناسهان مههدوی و ههای مختله  از نگها، صهاحببیهان دیهدگا، حرستا، به - ،ابیه نظران، 

 آیند، پژوهى خواهیم پرداخت.
                                                      

ُب اْلَقهْو ج ). سفیانى، مورد حمایت غربى1 یُب َو ُهَو َصاحج هج َصلج ى ُعُنقج رًا فج و ج ُمْنَتصج
اَلدج الّرُ ْن بج ّىُ مج ْفَیانج ُل الّسُ الغیباة ها است: ُیْقبج

 (.۴۶۳، صللحجه
ْن ُعهْدُتْم ُعهْدنا )سهور، اسهراا، آیهه2 مج ۸. سفیانى، مورد حمایت یهود اسهت: مج اْلَقهائج ّىج ُعهْدَنا بج هْفَیانج الّسُ ْن ُعهْدُتْم لالیهودِبج هى مج (، َیْعنج

د ) ْن آلج ُمَحّمَ  (.۴۶، ص۵۱، جبحار االنوارت ۱۴، ص۲، جتفسیر القمیمج
هى ُفهاَلن ک. آل فالن  بل از اهور بر عربستان حکومهت مهى3 یَنه ج ... َیْقُتُلهُه َ،هْیُش آلج َبنج اْلَمدج هْن َ ْتهلج ُغهاَل   بج ننهد: َیها ُیَراَرُة اَل ُبهّدَ مج

َلهى  (.۳۳۷، ص۱، جالکافی) ّىُ مج ُر اْلَحَسهنج کم در عربسهتان اسهت: َفَیْبَتهدج و سفیانى به عنوان همپیمان خاندان آل فهالن حها
ْهُل َم 

َ
ُب َعَلْیهج َ َلهى الْ اْلُخُروجج َفَیثج هَ  َ،ْیشهًا مج ْنهَد َذلج ّىُ عج هامج ّىج ... َو َیْبَعهُث الّشَ هامج َلهى الّشَ ههج مج سج

ْ
َرَ َ  َفَیْقُتُلوَنهُه َو َیْبَعُثهوَن بج یَنه  ّکَ َمدج

تاأملی در (. این هماهنگى در به شهادت رساندن سهید حسهنى، نفهس زکیهه  بهل از اههور اسهت )۲۲۵، ص۸، جالکافی)
کم سهوریه و منطقهه شها  (۲۳۴، صهای حتمی ظهورنشانه کم در عربسهتان بها حها کى از ارتبهاط عمیه  خانهدان حها . و حها

که متعا ب شهادت نفهس زکیهه، شهامى )سهفیانى( لشهکر نظهامى خهود از منطقهه شها  را بهه مدینهه اعهدا    بل از اهور دارد 
 ولى در منطقه بیداا، خس  خواهد شد.
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 . رجفة الشام2

 شناسی حدیث رجفة الشام. نسخه2-1
کتب  کتب حهدیثى  2شیخ طوسىالغیبة و  1نعمانىالغیبة حدیث ر،ف  الشا  در  و نید سایر 

کهه ضهمن این 5تموث  اسهتنید ند، س ثیاز ح ثیو حدنقل شد، است  4و اهل سنت 3شیعه
 گدارش شد، است. دینو اهل سنت  ىعیمتعدد و معتبر ش ثیآن در احاد یمحتوا

کتاب  ۷متن حدیث به نقل از اما  على  نعمانى، چنین است:الغیبة در 
اااِ َّاَّلِلَّ  َ َِّمااْنَّآ اا ل  َ ااْنَّآ َّع 

ااِ َِّإ    ْنج  َّت  ْ  ِ اااِ َّ اااِنَِّ الش   ُْم  َّالر ح ااف  ل  اَّاْخت  َِّقیااَّ ِإذ     ََّّ ِننی  ااْؤما اْلح ِمیر 
 
اااَّأ  َ َّ اااَِّهاای  َّم  َّ؟و 

َّ ال  ََّّ ق  اذ  َّع  َّو  ِننی  اْؤما َِّلْلمح ا   مْح  َّر  ااَّاَّللح ه  لح ع  ْ َّجی  ْلافل
 
ِ َّأ َِّمْنَِّمائ  رح ْکث 

 
اَّأ  َ َِّف ِل ح ْ اِ ََّی  َِّ الش   ونح کح ٌ َّت  ْجف  َّر  ایل  َّع  ابا 

َّ َن  اااِفِر اار ََّّ اْلک  اِبَّاْلب  ْصااح 
 
َّأ واَِّإی  َح اااْنظح َّف  ِلاا   َّذ  ااان  ک  اَّ اایِلذ  ااْفِرَّف  اااِ َّالص ح  َ ا َّالر   ااِ َّو  وف  ْحذح ااْهِبَّاْل  اِذَِنَّالش ح

اِ َّ َِّ الش   ح    ََّت  ر   ْغِرِبَّح  َّاْل  َِّمن  ْقِب ح ااَّ...َّتح َِّل   االح ق  َح َّ ْشاق  َِّماْنَِّدم  ا ل  َ َْ َّق  ْساف  واَّخ  َح اْنظح َّف  ِل   َّذ  ان  ک  اَّ یِلذ  ف 
ا ْست  ر  اِدََّّ ح  ْکب  ِ َّاأْل  ِکل  َّآ َّاْ نح    َ َّخ  ِل   َّذ  ان  ک  اَّ یِلذ  ََّّف  ْشاق  اِرَِّدم  َِّمْنب  ایل  َّع  ِوی  ْسات   َ َّ ر   اِ ِسَّح  اِدیَّاْلی  َّاْل   َّ ِمن 

. ْهِدی ِ َّاْل  وج  َح واَّخح َح ِظ اْنت 
َّف  ِل   َّذ  ان  ک  اَّ یِلذ  6َّف 

کتاب   شیخ طوسى، حدیث ر،ف  الشا  چنین نقل شد، است:الغیبة و نید در 
                                                      

 . ۲۵۳، ص۵۲، جبحار االنوارت ۳۰۵، صالغیبة. 1
 .۲۱۶، ص۵۲، جبحار االنوارت ۴۶۱، صالغیبة للحجه. 2
اثباات ت ۱۱۵۱، ص۳، جالخارائج و الجارائحت ۷۵۸، صالدرر النظیم فی مناقب االئمةت ۲۹، صمنتخب االنوار المضیئة. 3

 .۷۶، صالعدد القویةت ۳۵۸، ص۵، جالهداة
ت ۸۴، صعقد الدرر فای أخباار المنتظارت ۲۹۹، صفرائد فوائد الفکر فی المهدی المنتظرت ۱۷۷، ص۲، جالبدو و التاریخ. 4

 .۲۴، صاهوال یوم القیامة و عالماتها الکبری
یهان مهمهل عمهل 5 یهان ثقهه و مهمهل و،هود دارد. الز  بهه ذکهر اسهت،  هدماا بهه احادیهث راو . در سند حدیث ر،فه  الشها ، راو

کههانوا انههد و در مقابههل، راوی مجهههول )بنههابر تعریهه   ههدماا( خههود یکههى از اسههباب ضههعکرد،مى   بههود، اسههت: َّن القههدماا 
کالممهدوح ) کمها ایهن۹۰-۸۸، صقواعد توثیق راویانت ۴۴، ص۱، جالرجالقاموا یعملون بالمهمهل  کهه متهاخرین نیهد  (ت 

کتب ر،ال، را دلیل ضع  راوی نمى (ت امها اشهکال اصهلى سهند، ۲۷۱، ص۱، جنهایاة التقریارداننهد )عد  ذکر راوی در 
گهرفتن م یهرة بهن سهعید  گذاشهته اسهت. مهدتى بههر  هرار  در سهند حهدیث اسهت. او دو دور، متمهاید را در حیهاتش پشهت سهر 

گردیهد و مهورد لعهن  ،رفته استطری  ح  بود، و در آن دوران از راویان اما  با ر به شمار مى لکن بعدها موسس فر ه م یرة 
گرفههت ) و در زمههان امهها   ۷ت امهها  بهها رکههه وی بعههد از شهههاد (ت بههه دلیههل ایههن۲۲۳و  ۱۹۲، صالرجااالامهها  صههادق  ههرار 

گردید ) :از مسیر اهل بیت ۷صادق (.  هدحى بهر نقهل احادیهث وی در دوران اسهتقامت ۶۲، صفرق الشیعةمنحرف 
که در این حدیث، مضامین غلو نید و،ود ندارد و محتهوای ایهن حهدیث همچهون: اخهتالف و این مضاف بر تشودوارد نمى

گدارش شد، است.و خروج سفی فتنه در شا ، خس  حرستا  انى در احادیث دیگر نید 
 .۲۵۳، ص۵۲، جبحار االنوارت ۳۰۵، صالغیبة. 6
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ااِ َّ  َ اٌ َِّماْنَّآ  َ َّآ ا   هح اِ َّف  اِنَِّ الش   ُْم  َّرح ف  ل  اَّاْخت  َِّإذ  َِّقیا   اای  ع  اْ ََّّ اَّلِلَّت  َّم  ََّّ)مااذا؟؟َّمثح   اال  اٌ ََّّ ق  ْجف  َّر  مثح  
َّ َن  ااِفِر َّاْلک  ایل  َّع  ابا  اذ  َّع  َّو  ِننی  اْؤما َِّلْلمح ا   مْح  َّر  ااَّاَّللح ه  لح ع  ْ َّجی  ْلفل

 
َّأ اَِّمائ  ح  َ َِّف ِل ح ْ اِ ََّی  َِّ الش   ونح کح َّ ت 

اِذَِنَّ ر  اِبَّاْلب  ْصح 
 
َّأ واَِّإی  َح اْنظح َّف  ِل   َّذ  ان  ک  اَّ یِلذ  ْغاِرِبَّف  َّاْل  َِّمن  ْقِب ح ْفِرَّتح اِ َّالص ح  َ ا َّالر   ْهِبَّو  الش ح

اااِ َّ َِّ الش   اا    ح ََّت  اار   اااَّ ح  َِّل   ااالح ق  َح اااِ َّ یَّالش    َ اا َِّمااْنَّقح اا ل  َ َْ َِّ ق  ْساافا  واَّخ  َح ِظ اااْنت  َّف  ِلاا   َّذ  ااان  ک  اَّ اایِلذ  َّ ف 
ا ْست  ر  اِدََّّ ح  اِدَِّ    ْکب  ِ َّاأْل  ِکل  َّآ واَّاْ ن  َح ِظ اْنت  َّف  ِل   َّذ  ان  ک  اَّ یِلذ  اِ سف  1َّ.یَّاْلی 

شههیخ طوسههى،  الغیبااةنعمههانى بهها نسههخه  الغیبااةبهها مقایسههه حههدیث ر،فهه  الشهها  بههین نسههخه 
، رخ داد، اسهت «تصهحی  از نهوع ،ها بهه ،هایى در الفهاظ و مهتن روایهت»اختالف و،ود دارد و 

کههه البتههه هرچنههد تههیثیر چنههدانى در مفهههو  اصههلى حههدیث نههدارد و اخاللههى در محتههوای حههدیث 
ییهرا ههر دو نسههخه، ترتیهب حهواد  منطقههه شها   بهل از سههفیانى را مشهابه بیههان  2دتآیههپدیهد نمهى

معنای ر،ف  در زلدله )بهه  رینهه آیه  « انحصار»اندت اما به هر حال، استناد  ایلین به دیدگا، کرد،
شهودت ییهرا حهدیث، دارای دو من آیات اَّلل بودن ر،فهه در نسهخه ال یبه  نعمهانى( مخهدوش مهى

کدا  صحیننسخه است و مش تر است؟ البته در ادامه به تیثیر اختالف نسخ در خص نیست 
 تر،ین معنای ر،ف  نید اشار، خواهد شد.

 . حدیث رجفة الشام در کتب حدیثی شیعه2-2
شهیخ طوسهى در دیگهر منهابع شهیعى همچهون:  الغیباة نعمانى و الغیبة عالو، بر« ر،ف  الشا »حدیث 

الخارائج و یوس  بن حاتم شامى،  4الدر النظیم فی مناقب االئمة، نیلى نجفى 3منتخب االنوارالمضیئة
 8بحار االناواریوس  بن مطهر حلهى و  7العدد القویةشیخ حر عاملى،  6اثبات الهداةراوندی،  5الجرائح

 9اسهت.« شهیخ طوسهى الغیباة»عالمه مجلسى نیهد نقهل شهد، اسهت و تمها  کتهب فهوق، مطهاب  نسهخه 
 مطاب  نسخه شیخ طوسى، ار،ن و اصن است. بنابراین، حدیث ر،ف  الشا 

                                                      
 .۲۱۶، ص۵۲، جبحار االنوارت ۴۶۱، صالغیبة للحجه. 1
 .۲۳۱-۲۳۰، صرو  نقد و بررسی روایات مهدویت. 2
 .۲۹، صمنتخب االنوار المضیئة. 3
 .۷۵۸، صالدرر النظیم فی مناقب االئمة. 4
 .۱۱۵۱، ص۳، جلجرائحالخرائج و ا. 5
 .۳۵۸، ص۵ج اثبات الهداة،. 6
 .۷۶، صالعدد القویة. 7
 .۲۵۳و ۲۱۶، ص۵۲، جبحار االنوار. 8
 .:افدار مکتب  اهل البیتافدار ،امع االحادیث، نر افدار مهدویت، نر . ر.ک: نر 9
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 . حدیث رجفة الشام در کتب اهل سنت2-3
البادو و همچنین مضمون و محتوای حدیث ر،فه  الشها  در منهابع اههل سهنت، همچهون: 

اهوال یوم القیامة مقدسى شافعى و  3عقد الدررحنبلى،  2فرائد فوائد الفکرالمقدسى،  1التاریخ
ی 4و عالماتها الکبری  نید ذکر شد، است. ۷نى به نقل از اما  علىسفار

 شناسی رجفة. مفهوم3
کتهب گیهری از منهابع، بههر،کلمهات مو،هود در احادیهثمهراد و ز ،مله ارکان مهم در فههم ا  و 

کتاب ل وی به عصهر دارای دو ویهگى نددی که باید  عرب استمتقد  ل وی   نهزول  هرآن بودن 
کتهاب ل هت .از عهرب باشهدو صدور حهدیث و همچنهین اسهتناد بهه سهماع  بهه زمهان  ههر چقهدر 

ن واژ، خواهنهد آ یدر شهناخت هرچهه بهتهر معنها بیشتریارزش تر باشد، نددی  ات،یصدور روا
گفتههار و بههه دلیههل رعایههت نکههردن ایههن مهههم، پههار،ت امهها داشههت ای احادیههث در ،امعههه و حتههى در 

کهردن بهه و  نهدارواج یافتههبه غل  مشهور و نوشتار متخصصان با معانى اشتبا،  معنهای بسهند، 
کلمهات و چهه بسها گردیهد، اسهتت ییهرا  ههاشدل هاز برخهى  یمنشهتر،مه شهد، توسه  متهیخرین، 

کههه  تسههتیآن ن یبههه د ههت در معنهها یازیههن رسههندىکههه بههه نظههر مههعبههارات حههدیثى  در حههالى 
کنهههار تو،هههه بهههه  هههراین حهههدیثى و تو،هههه بهههه احادیهههث مهههرتب  و ل هههو  یهههد  یههههاىبررسههه ی در 
 ىو منجهر بههه نگرشهه دیههنما ارائهههرا  تیاز مباحههث مههدو ی روشههنىههاتوانههد افهه ىمه ،د،خههانواههم

گردد. گرفته  که به اشتبا، در اذهان شکل    5متفاوت از آنچه 
کهه شایسهته اسهت  خواههد بهود ایهن مهوارداز ،ملهه  در حهدیث فهوق الهذکر «الشا   ر،ف»واژ، 

گیههردت ییههرا رواج اسههتعمال مع نههای زلدلههه بههرای ر،فهه  در ایههن حههدیث مههورد بههازنگری مجههدد  ههرار 
                                                      

 .۱۷۷، ص۲، جالبدو و التاریخ. 1
ک هر مهن مئه  َله ، یجعلهها اَّلل رحمه  للمهلمنین، و ر،فه  تکهون ب» هال:  -رضهى اَّلل عنهه  -. عن علهّى 2 الّشها ، یهله  فیهها َ

کهذل  فهانظروا ملههى َصهحاب البهراذین الّشههب المخذوفهه  ... ) کهان  فرائاد فوائااد الفکاار فاای عهذابا علهى الکهافرین، فههإذا 
 (.۲۹۹، صالمهدی المنتظر

و ،هّل.  یهل: و مها ههى یها َمیرالمهلمنین؟  هال: ر،فه  تکهون . مذا اختل  رمحان بالّشا  لم تنجل ماّل عن آی  من آیات اَّلل عهّد 3
کههان ذلهه   ک ههر مههن مائهه  َلهه ، یجعلههها اَّلل تعههالى رحمهه  للمههلمنین، و عههذابا علههى الکههافرین، فههإذا  بالّشهها ، یهلهه  فیههها َ

 (.۸۴، صعقد الدرر فی أخبار المنتظرفانظروا ملى َصحاب البراذین الّشهب المخذرف  ... )
ک هر مهن مائه  َله  یجعلهها اَّلل رحمه   - رضى اَّلل عنه -نین على . عن َمیر الملم4  ال: تکهون فهى الشها  ر،فه  یهله  فیهها َ

کهذل  فهانظروا ملهى َصهحاب البههراذین الشههب ... کههان  اهاوال یااوم القیامااة و ) للمهلمنین و عهذابا علهى المنهافقین، فهإذا 
 (.۵۸۷، ص۲۹، جاحقاق الحق، به نقل از: ۲۴، صعالماتها الکبری

 .۳۷۶، صرو  نقد و بررسی روایات مهدویت. 5
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گردید، تا معنهای دیگهر ر،فه  مهورد غفلهت وا هع شهودت  توس  متیخرین در دوران معاصر، سبب 
کتب مهدویت، معنای ر،ف  الشا  تنها در چند دهه  که با مروری بر ترا  مهدوی و  در حالى 

کتب ل ت و حتهبا این 1اخیر در معنای زلدله استعمال شد، استت ى احادیهث دیگهر، که طب  
گونى داردت همچنان گونا کلمهه « معانى متعدد»تو،ه به  :که در لسان اهل بیتر،ف  معانى 

کار رفته در حدیث از ضهواب  مههم فههم احادیهث شهمرد، شهد، اسهت. بهرای درک از ایهن رو  2به 
کنار ههم  هرار دا باید با بررسى د ی   راین درونى و بیرونى حدیث های حدیثمعنای واژ، دن و 

 3.پى ببرد ۷، به مراد معصو خانواد،احادیث هم
شههود، ر،فهه  در ل ههت عههرب،  ههرآن و احادیههث همیشههه بههه حادثههه زمینههى و زلدلههه اطههالق نمههى

بلکه تنها یکى از معانى ر،ف ، زلدله است. بهه عبهارت دیگهر، اصهل معنهای ر،فه ، اضهطراب و 
گهر در زمهی 4(الشهدید االضهطراب: الر،فه لرزش شهدید اسهت ) ن رخ دههد، بهه معنهای زلدلهه کهه ا

گر از آسمان رخ دهدو   5(تدلدلت ،َرَ،َفت األریاست ) بر  قاتیدر مکه ای همچون صاعقه ،ا
 کهل عهذاب َنهدل فیخهذ  ومها فههوبهه معنهای عهذاب آسهمانى خواههد بهود ) 6،فهرود آمهد ى و  موس

َ  القهوُ  مذا َرَ،هو همچنین ر،ف  به معنای ،نگ بر سر مل  و حکومت نید هست ) 7(.َرْ،َف 
ُؤوا للحر ُیوف 8ب،َتَهّیَ ّى و الّسُ صج  (.10اذا تقاتلوا على المل  9،تناُوُل بعضهم بعضًا بالعج

 در منابع متقد  شیعى، ر،ف  با  رینه در معنای ،نگ نید استعمال شد، است: 
کَّمعاوی  اَّبلغَّأه َّالک ف َّهد یدَّوَّقال اَّ فلم  11ََّّ؛نقات َّأًجفَّأه َّالعراقَّ یی

                                                      
کتاب 1 کتاب  یوم الخالص. برای اولین بار، تر،مه معنای ر،ف  به زلدله در  کار رفته است )عصر ظهور و  ، یوم الخالصبه 

کتب بعدی بدون ذکر  رینه و نید بدون تو،ه به معانى دیگر ر،فه، ۱۰۶، صعصر ظهورت ۵۳۶ص (. و مولفین دیگر آثار و 
 (.۳۱۵، ص۷، جنامه امام مهدیدانشت ۱۹۶های حتمى اهور، صین معنا نمود، اند )به عنوان مثال: تیملى در نشانهچن

 .۷۳، ص۱، ش«ضواب  فهم حدیث در لسان اهل بیت». 2
 .۶۲، ص۵۸، ش«نقش متون دینى در تبیین معانى واژگان روایات». 3
 .۴۹۱، ص۲ج معجم مقایس اللغة،ت ۳۴۴، صمفردات الفاظ القرآن. 4
 .۸۹، ص۷، جالمحیط فی اللغة. 5
 .۱۶۴، ص۲، جتفسیر الکشاف. 6
 .۱۰۹، ص۶، جالعین. 7
 .۱۱۳، ص۹، جلسان العرب. 8
 .۲۱، ص۹، جلسان العربت ۴۲۸، ص۱، جمعجم مقایس اللغة. 9

 .۲۴۱، ص۱، جالنهایة فی غریب الحدیث و االثر. 10
 .۸۹، صوقعة الطف  . 11
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ه دبر هرک  و مرگ معاو.ه به اهل کوفه وسید، اههل  هراق ا هرن قیهام و هنگامی ک
 شووش  لیه .ز.د کرددد و گفتند: با .ز.د دواهیم جنگید. 

از ایههن رو اسههتعمال ر،فهه  در معنههای ،نههگ و  تههال معنههای دور از ذهههن نیسههت و عههالو، بههر 
کتب اصیل و متقد  شیعى نید استعمال شد، است.  کتب ل ت، در 

  یدگاه در رجفة الشام قبل از ظهور. سه د۴

 . دیدگاه اول: رجفة الشام، حادثه زمینی و به معنای زلزله در منطقه شام قبل از ظهور۴-1
کارشناسان آیند، کهه شهمار  1به معنای زلدله اسهت« ر،ف »پژوهى مهدوی، از دیدگا، مشهور 

یه )بیشههتر از صههد هههدار نفههر( در ایههن زلدلههه،  بههل از کشههته خواهنههد شههد.ت  فراوانههى در سههور اهههور، 
کرد،« احتمال»هرچند برخى از محققان نید به   2اند.زلدله و نه و وع  طعى آن، اشار، 

یه،  - نیههد بههه معنههای فههرو رفههتن در زمههین در محههور ،ابیههه« خسهه »البتههه  حرسههتا دمشهه  سههور
کهه منجهر بهه خسه   3خواهد بود نیهد که ممکن است ناشى از زلدله و یا هر حادثه دیگری باشد 

گردید.  خواهد 
گههر خسهه  دمشهه  در محههور ،ابیههه کههه حرسههتا، بههه زلدلههه تعبیههر شههود )و ههوع زلدلههه - حههال ا ای 

گهردد(، در ایهن عالو، بر تخریب منهازل و  تهل انسهان هها، منجهر بهه خسه  و فهرو رفهتن زمهین نیهد 
گهر، صورت آیا خس ، به معنای زلدله دیگری غیر از ر،ف  و زلدله ویرانگر است؟ به عبهارت دی

که: ههر چنهد  منطقه شا   بل از اهور، شاهد دو زلدله )ر،ف  و خس ( خواهد بود؟ بدین معنا 
در ر،فهه  الشهها ، مکههان زلدلههه مشههخص نشههد، اسههت، امهها در خسهه  و زلدلههه بعههدی مکههان آن 

حرستا است. بنابراین، آیا ما شاهد و وع دو زلدله  بهل از اههور در  - مشخص و در محور ،ابیه
که زلدله اول بسیار ویرانمنطقه شا  خو کشته شدن بیش از صد هدارنفهر منجهر اهیم بود  گر و به 

ک هر مهن مائه  اله (ت آنگها، زلدلهه دو  )خسه ( در  خواهد شد )ر،ف  تکون بالشا  یهل  فیهها ا
                                                      

ت ۴۲۴، صمتن و ترجمه غیبات نعماانیت ۴۴۶، صموضوعی الحادیث االمام المهدیالمعجم الت ۷۸، صعصر الظهور. 1
، های حتمای ظهاورتاأملی در نشاانهت ۳۵۹، صغیبات نعماانیت ۸۵۳، ص۲، جروزگار رهاییت ۱۰۳۵، صمهدی موعود

 .۳۱۵، ص۷، جنامه امام مهدیدانشت ۱۹۶ص
 .۵۳۶ص ،یوم الخالصت ۷۶، صشش ماه پایانیت ۸۵، صالفجر المقدا المهدی. 2
. ر،فت األری فانقعر غربى مسجدها و یخس  بقری  یقهال لهها حرسهتا، ثهم یخهرج عنهد ذله  السهفیانى. )عقهد الهدرر فهى 3

هَ  ۲۴۵، ص۲ت معجهم احادیهث االمها  المههدی، ج۸۴َخبار المنتظر، ص َکهاَن َذلج َذا  ... َفهإج ها ج
الّشَ ْمَحهانج بج َذا اْخَتَلهَ  الّرُ (. مج

یَ  َی َعَلهى مج َفاْنُظُروا َخْسَ  َ ْر هى َیْسهَتوج ْکَبادج ... َحّتَ
َ
َل ج اأْل کج َ  َخَرَج اْبُن آ َکاَن َذلج َذا  َمْشَ  ُیَقاُل َلَها َحَرْسَتا َفإج ْن دج َمْشهَ .    مج ْنَبهرج دج

 (.۲۵۳و  ۲۱۶، ص۵۲ت بحار االنوار، ج۴۶۱ت ال یب  للحجه، ص۳۰۵)ال یب ، ص
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  1حرستا دمش  رخ خواهد داد؟ - مکان محدود و در محور ،ابیه
بود و هیچ احتمال دیگهری و،هود نهدارد؟ در حال آیا ر،ف  الداما به معنای زلدله شا  خواهد 

کههه  گفتهه پیداسهت  کههه در یبهان عربهى، ل هات معهانى مختلفههى دارنهد. نا گردیهد  کهه بیهان  حهالى 
مو،ود در آیهات  3ر،ف  االری 2ای و،ود داشته باشد ) راینى همچون یو  الر،ف ،هرگا،  رینه

گه  4ای و،هود نداشهته باشهد،ر  رینهه رآن(، ر،ف  و مشتقات آن به معنای زلدله خواهد بهود، امها ا
کهههرد، بلکهههه بسهههته بهههه مقتضهههای ،ملهههه و  هههراین و بررسهههى احادیهههث نمهههى تهههوان بهههه زلدلهههه تعبیهههر 
 بهر، ،ست. « ر،ف »خانواد، باید از دیگر معانى هم

 و قرینه بر انطباق رجفة به معنای زلزله« آیة من آیات اهلل». عبارت ۴-1-1
کههه ر،فهه  بههه یکههى از ادلههه  ههایلین دیههدگا، اول ا توصههی  شههد، « آیهه  مههن آیههات اَّلل»یههن اسههت 

که در این حدیث مهدوی مراد از ر،ف ، زلدله استت است و این خود  رینه ای محکمى است 
کههه چنههین نیسههت و الدامههًا عبههارت  بههر حههواد  و سههوانن طبیعههى « آیهه  مههن آیههات اَّلل»در حههالى 

در دو حهدیث  5نعمهانى الغیباهدر  داللت ندارد. با ،ستجو در معارف مهدوی، به عنوان مثال
 درو  ذکههر شههد، اسههت« آیههه»کلمههه در توصههی  صههحیه ،برئیههل بههه عنههوان نشههانه حتمههى اهههور، 

بهه ههای آسهمانى اههور حدیث، در معرفى نشانهآیه چندین بار در ی  ه کلمنید  6طوسى الغیبة
بنهى فهالن ههای حکومهت نید افعهال و الهم ۷رفته است. در حدیث دیگری از اما  صادقکار 

 تعبیر شد، است:« عالمات من اَّلل»شان، به در اواخر سلطنت
َّاَّلِلَّ َِّمن  ونح کح َّت  ا ل م  د  َّع  اِِئِ َّاْلق  ا   د   َّقح .َِّإن   ِننی  ْؤما .َِّلْلمح ک  ا َِّفاد  َّاَّللح اِر  ل  ع  ؟َّج  ااَِّهای  َّم  ْلا ح َّو  َّقح

َّاَّلِلَّ ْولح َّق  ِل   ال  َّذ  ْ َّ َّ»ق  کح ن   ا   ْبلح ن  َّل  ا«َّو  ْعاِرَّاْلح  ََّ ااِِئِ وِجَّاْلق  َح ا َّخح ْبا   َّق  ِننی  َ ی)۷َّْؤما یَن ی  یبی ٍء می
یَن  ری یهبی ِی الص َ ی ی َمیراتی َو َبش  ُفسی َو الم َ یَأن  یَأم  الی َو ال  یَن ال  ٍص می ُج عی َو َنق  فی َو ال  َخ   ْ 7ََّّ(ال  ا هح ْبلح  َ اال  َّ ق 

َّ ْ ْ َِّ ش  اِِنِ ْلط  َّیِفَّآِخِرَّسح نل
د  ِرَّفح لح ِکَّ   ْ ِفَِّمْنَّمح  ْْ َّا َِّمن  8َّ...َّ ل

                                                      
ا ج َفُهَو 1

الّشَ َذا اْخَتَلَ  ُرْمَحانج بج یَل ُثّمَ َمْه  . مج ْن آَیاتج اَّللج َتَعاَلى  ج َیه    آَیُ  مج َقْر ُروا َخْسهفًا بج ا ج ... َفهاْنَتظج
الّشَ )ماذا( َ اَل ُثّمَ َرْ،َفُ  َتُکوُن بج

ا ج ُیَقاُل َلَها َحَرْسَتا )
ْن ُ َری الّشَ  (.۴۶۱، صالغیبة للحجهمج

َفة). 2 اجی ُجُف الر َ َ  َتر   (.۶)سور، نازعات، آیه (َی  
بهل). 3 جی

ُض َو ال  َأر  ُجُف ال  َ  َتر   (.۱۴)سور، مدمل، آیه (َی  
َیا َ ). به عنوان مثال: 4 ری َم یَاةی َلُنا  یإ ال  ُف َن ِ جی ُمر  ُق َن ... َو ال  ُمنهری ن  َل   َین َتهی ال  هی  َك َلئی  (.۶۰)سور، احداب، آیه (بی
َتابج اَّللج 5 کج ى  َمااج ... فج َن الّسَ هیَع  ). َسَیُکوُن َصْوُت مج هْحُر الّشج همااج آَیهً  ... َو َیُقوُلهوَن َههَذا سج هَن الّسَ ْم مج ْل َعَلهْیهج  ُنَنهّدج

ْ
ْن َنَشی ، الغیباة: مج

 (.۲۶۱ص
ْری )6

َ
َلى اأْل مج َلْم َتُکوَنا ُمْنُذ َهَبَ  آَدُ  مج  (.۴۴۴، صالغیبة للحجه. آَیَتانج َتُکوَنانج َ ْبَل اْلَقائج

 .۱۵۵. سور، بقر،، آیه7
 .۶۴۹، ص۲، جکمال الدینت ۲۵۰، صالغیبة. 8
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کار رفته است و مشابه عبارت « عالمات تکون من اَّلل»که عبارت  - در حدیث فوق آیه  »به 
کهه از ناحیهه حکومهت بنهى فهالن در اواخهر سلطنتبه الم - است« من آیات اَّلل شهان بهر هایى 

شود، به خدواند نسبت داد، شد، است و خدواند به سهبب الهم آنهان، شهیعه را شیعه وارد مى
 دهد. الهى  رار مى مورد امتحان

تهههوان مهههى 1در میهههرا  حهههدیثى شهههیعه« آیههه  مهههن آیهههات اَّلل»همچنهههین بههها ،سهههتجوی عبهههارت 
که این تعبیر منحصر در حواد  طبیعهى مثهل زلدلهه، بهاران یافت  کسهوف 2در نیسهت، بلکهه  3و 

توصهی   ۷،4، والدت امیرالملمنین۷در موضوعات دیگری، همچون: تولد حضرت یحیى
کههه ، 6گههردش مهها، و خورشههید، 5،:ائمههه و اهههل بیههت والدت حضههرت  7مهها،رای اصههحاب 

 و ... نید از این عبارت استفاد، شد، است. ۷،8عیسى
پهس ادعههای  ههایلین احتمههال اول، مبنههى بههر انحصهار و  رینههه بههودن ایههن عبههارت بههرای تر،مههه 

واد  ر،ف  به زلدله نید ناتما  و  ابل خدشه است، بلکه آی  من آیهات اَّلل، منحصهر در و هوع حه
 طبیعى نیست. 

برای اختالف رمحان « آی  من آیات اَّلل»شیخ طوسى، عبارت  الغیبة که در نسخهتر اینمهم
کار رفته است:   به 

َّ َِّقیا   اای  ع  ااِ َّاَّلِلَّت   َ اٌ َِّماْنَّآ  َ َّآ ا   هح اِ َّف  اِنَِّ الش   ُْم  َّرح ف  ل  اَّاْخت  اْ ََّّ ِإذ  َّم  ََّّ)مااذا؟؟َّمثح   اال  اٌ ََّّ ق  ْجف  َّر  مثح  
َِّ ا ونح کح ا ت  َّ.لش  

کههه بعههد از اخههتالف رمحههان )اخههتالف دو نیهههد، مقابههل هههم(، ر،فههه الشهها  رخ خواههههد داد. 
هههای الهههى یههاد شههد، اسههت و نههه بنههابراین در نسههخه شههیخ طوسههى از اخههتالف رمحههان بههه نشههانه

 ر،فه. البته علت و چرایى آن در ادامه بیان خواهد شد.
گردیهد، در دیگهر منهابع ، همه«ر،ف  الشا »که حدیث نکته  ابل تو،ه، این کهه بیهان  ان طهور 

                                                      
 افدار ،امع االحادیث، ،ستجوی: آیه من آیات اَّلل و ،ستجوی: آیات اَّلل.. ر.ک: نر 1
 .۲۲۴، ص۲، جشرح نهج البالغه. 2
 .۲۶۹، ص۱، جعلل الشرایع. 3
 .۵۰، صالمناقب. 4
 .۲۹۵و ۲۵۴، ص۲ت همان، ج۱۵۶، ص۱، جتفسیر القمی. 5
 .۴۶۳، ص۳، جالکافیت ۵۴۰، ص۱ج ،من الیحضره الفقیه. 6
 .۴۳۷و  ۴۳۶، ص۱۴، جبحار االنوار. 7
 .۳۰۵، ص۱، جاالرشاد. 8
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شیخ طوسى است. بنابراین، حدیث ر،فه  الشها  در نسهخه شهیخ الغیبة شیعى مطاب  نسخه 
طوسى ار،ن و اصن است و دیدگا،  ایلین به انحصار معنای ر،ف  در زلدله، با استناد به این 

تالف رمحهان اسهت شهودت ییهرا مطهاب  ایهن نسهخه، اخهعبارت، مخدوش و از اعتبار سا   مهى
 توصی  شد، است و نه ر،فه.« آیه من آیات اَّلل»که به 

تواننهد بهر ایهن دلیهل به هر حال،  هایلین دیهدگا، اول در انحصهار معنهای ر،فه  در زلدلهه، نمهى
کتاب  کنندت ییرا نسخه دیگری در  شیخ طوسهى نیهد و،هود دارد الغیبة مخدوش، استناد  طعى 

کهه بیهان شهد، تعبیهر اسهت و مضهاف بهر این« اختالف رمحهان»که آی  من آیات اَّلل، وص  برای
 تنها و الدامًا به معنای سوانن طبیعى نیست. « آی  من آیات اَّلل»

که در ااهر تعبیر آی  مهن آیهات اَّلل بهرای  - نعمانى الغیبةحتى بنا بر فری اصن بودن نسخه 
کار رفته است ) ار،ف  به  الّشَ ْمَحانج بج َذا اْخَتَلَ  الّرُ یَل َو َمها مج ْن آَیاتج اَّللج  ج  َعْن آَی   مج

َ
اّل  ج َلْم َتْنَجل مج

ا  الّشَ یَن َ اَل َرْ،َفُ  َتُکوُن بج نج یَر اْلُمْلمج مج
َ
َى َیا َ گر به سکون ال  باشد )« لم تنجل»عبارت  - (هج َلهْم »ا
ه شها  نید مو،هب تقویهت دیهدگا، سهو  )ر،فهه بهه معنهای ،نهگ در منطقه 1بجد  الال (،« َتْنَجْل 

 که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد. 2شود بل از اهور( مى
 . دیدگاه دوم: رجفة، حادثه آسمانی است۴-2

کید مى کتب مهدوی، بر این عقید، تی که در مقابل، برخى از مولفین  ر،فه  همهرا، بها »کنند 
نهه تعبیهر ، حتمًا  به معنای زلدلهه نیسهت و بهه  ری۷در حدیث اما  على« رحمت برای ملمنین

که بیشتر بر معنای حمله آسمانى صدق مى ۷در حدیث اما  با ر« صوت همرا، با فتن» کند 
کشته شدن بهیش از صهد ههدار نفهر، ایهن حملهه بها سهالح مرگبهار خواههد بهود کهه  3به  رینه  تل و 

کههافران خواهههد شههد و البتههه بعههد از ر،فهه  الشهها  در مراحههل بعههدی از حههواد   مو،ههب عههذاب 
خس  حرستا )احتمال زلدلهه( دمشه  نیهد اتفهاق خواههد دادت ییهرا هرچنهد ر،فه ، منطقه شا ، 

معانى متعدد دارد و این از امتیازات ل ت عربى است، اما معیار، شناخت  راین برای تر،ین 
گهاهى  معنای مورد نظر در حدیث است. و همیشهه ر،فه  الدامهًا بهه معنهای زلدلهه نیسهت، بلکهه 

                                                      
 .۲۵۳، ص۵۲، جبحار االنوار. ر.ک: 1
ْمن2 ، ۱۱، جتهااذیب اللغااة(. َتناَ،ههَل القههوُ  بیههنهم مذا َتنههاَزعوا )۶۴۷، ص۱۱، جلسااان العاارب، رَمههى بههه ): َطَعنههه. َنَجَلههه بههالّرُ

ی رَمى به(. َنَجَل الشى۵۷ص
َ
ْنَجاًل ألنه ُینجل بهه۳۹۶، ص۵، جمعجم مقایس اللغة) َا َ ى الرمن مج ، جمهرة اللغة) (. و ُسّمج

(. بنابراین اختالف رمحان مو،ب طعن و تنازع بین دو نیهد، و دو ،بههه مخهال  ههم و مو،هب ،نهگ بهین ۴۹۲، ص۱ج
 آنان خواهد شد.

 . ۵۳۶، صیوم الخالص. 3
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که از آر،ف  حادثه الر،فه : سهمان نهازل شهد، و اثهرات آن در زمهین اهاهر خواههد شهد )ای است 
گردیهد، برخهى تعهابیر  رآنهى ر،فهه نیهد همچنان 1(،کل عذاب َندل فیخذ  وما فهو َرْ،َف  کهه بیهان 

 مشعر به این معنا است.
دلیهههل عمهههد، و مسهههتند اصهههلى دیهههدگا، دو ، انطبهههاق و مشهههابهت محتهههوایى حهههدیث امههها  

کهه نعمانى اسهت. توضهین، این الغیبة در ۷ى با حدیث اما  با رشیخ طوس الغیبةدر  ۷على
کتهاب  ۷در روایتهى از امهها  علههى  بهل از خسهه  حرسههتا ذکههر « ر،فهه »شههیخ طوسههى،  الغیبااةدر 

 شد، است:
اااِ َّاَّلِلَّ  َ َِّمااْنَّآ اا ل  َ ااْنَّآ َّع 

ااِ َِّإ    ْنج  َّت  ْ  ِ اااِ َّ اااِنَِّ الش   ُْم  َّالر ح ااف  ل  اَّاْخت  ََّّ ِإذ  ااَّ ِقیاا    َ َّ اااَِّهاای  َّم  َّو  ِمیاار 
 
اَّأ

َّ ِننی  ااْؤما ََّّ؟اْلح ااال  ََّّ ق  اا   مْح  َّر  اااَّاَّللح ه  لح ع  ْ َّجی  ْلاافل
 
ااِ َّأ َِّمااْنَِّمائ  اارح ْکث 

 
اااَّأ  َ َِّف ِلاا ح ْ اااِ ََّی  َِّ الش   ااونح کح ااٌ َّت  ْجف  ر 

َّ َن  اااِفِر َّاْلک  ایل  َّع  ابا  اذ  َّع  َّو  ِننی  اْؤما وا...َِّلْلمح َح اااْنظح َّف  ِلا   َّذ  اان  ک  اَّ ایِلذ  ََّّف  ْشااق  َِّماْنَِّدم  ا ل  َ َْ َّق  ْساف  خ 
َّ الح ق  اَََّّح ْست  ر  اَّح  2َّ...؛ِل  

وقتی دو دیز  )دو جبهه دظامی( مقالف هم دو منطقهه شهام دوگیهر شهودد، از ههم بهاز 
شود. گفته شد: ان دشاده چیسه  که .ای از ا.ات بزوگ الهی ظاهر میشودد اا ا.ندیی

.ا امیرالیؤمنین؟ فرموددد: و ان وجفة دو منطقه شام اس  کهه بهیش از صهد ههزاو دفهر 
شودد کهه بهرای مؤمنهان وحیه  و بهرای کهافران ها(، هر  میاز کررت کشته)کنا.ه 

  ذاب اس  ... سپس دو ادتظاو دسف منطقه حرستا دمشق دو سوو.ه باشید
کههه در روایههت دیگههری از امهها  بهها ر کتههاب  ۷در حههالى  در « صههوت»نعمههانى، واژ، الغیبااة در 
 دمش  نید  بل از خس  ،ابیه ذکر شد، است:

ی ِ
َّجی  َّ...َّو  افح س  ْ َّسح ْتِحَّو  َِّ ااْلف  ْشاق  اِ َِّدم  اِحی  َِّمْنَّن  ْ  ح َّالص   کح ح اٌ َِّماْنََّّئح  َ َْ یَّق   َ ا ااِ ََّّقح یََّّالش   ام   س  تح

ِنَّ...؛ مْی  َّاأْل  ْشق  ْسِجِدَِّدم  ٌ َِّمْنَّم  اِئف  َّط  طح ْسقح َّت  َّو  اِ ی    3َّاْْل 
ای از دیا.د و به زمهین فهرو وفهتن ابهاو صدای پیروزی که از سی  دمشق به سوی شیا می... 

 ... . های دمشق به دام جابیه و فرو و.قتن بقشی از جاد  واس  مسجد دمشقابادی
که ،ابیه دمش  به منطقه حرستا بسیار نددیه  اسهت )حهدود  ذکر این نکته ضروری است 

گونههه کیلههومتر(ت بههه  کههانون زلدلههه تعبیههر مههىبههه  کههه عرفههًا منطقههه واحههدی در مرکزیههت و  شههود. ای 
                                                      

 .۱۰۹، ص۶، جالعین. 1
 .۲۱۶، ص۵۲، جبحار االنوارت ۴۶۱، صالغیبة للحجه. 2
 .۲۳۷، ص۵۲، جبحار االنوارت ۲۷۹، صالغیبة. 3



د د
نق

ی
 دگاه

هور 
مش

«
جفة

ر
 »

هور
ز ظ

بل ا
ام ق

ه ش
ر فتن

د
 

 

 

93 

 1حرستا وا ع شود. - دارد خس  دمش  ناشى از زلدله بود، و در محور ،ابیه بنابراین احتمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کههه در هههر دو حههدیث بعههد از ر،فهه  و صههوت در دمشهه ، بههه خسهه  محههور  بنههابراین، از آنجهها 
کهه حرستا اشار، شد، است، بها مقایسهه بهین دو حهدیث فهوق، چنهین نتیجهه مهى - ،ابیه شهود 

کهه اسهتت ضهمن این ۷در حدیث اما  بها ر« صوت»، همان ۷در حدیث اما  على« ر،ف »
 ر،ف  در ل ت عربى به عذاب آسمانى نید معنا شد، است. 

که ر،فه  در منطقهه سپس  ایلین معنای ر،ف  به حمله آسمانى، چنین استدالل مى کنند 
یشا  برای ملمنین به رحمت توصی  شد، است ) نج ْلُمهْلمج کهه نَیْجَعُلَها اَّلُل َرْحَمهً  لج (ت در حهالى 

هاْلَفْتنصوت نیهد بهه فهتن و پیهروزی تعبیهر شهد، اسهت ) َمْشهَ  بج َیه ج دج هْن َناحج هْوُت مج یهُئُکُم الّصَ (. َیجج
، ر،فهه  الشهها  و سههپس خسهه  حرسههتا بیههان ۷کههه در حههدیث امهها  علههىتوضههین بیشههتر، این

ر ، صوت دمش  و سپس خس  ،ابیه ذک۷گردید، است. از طرف دیگر، در حدیث اما  با ر
گردیههد خسهه  در محههور حرسههتا کههه بیههان  ،ابیههه نددیهه  مسههجد امههوی  - شههد، اسههت. از آنجهها 

کیلهومتر، فاصهله  دمش  رخ خواههد داد )،ابیهه بهه حرسهتا، بسهیار نددیه  ههم بهود، و حهدود د، 
گر زلدله کهه ای رخ دهد، عرًفا زلدله در منطقه خاص اطالق مىدارد و ا شود(، بنابراین دیدگاهى 

« ر،ف  به همهرا، رحمهت بهرای مهلمنین»را معادل  ۷در حدیث اما  با ر« فتن صوت همرا، با»
                                                      

عقاد الادرر فای . ر،فت األری فانقعر غربى مسجدها و یخس  بقری  یقال لها حرستا، ثم یخرج عند ذل  السهفیانى. )1
 (.۲۴۵، ص۲، جمعجم احادیث االمام المهدیت ۸۴، صأخبار المنتظر
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 شود. داند، تقویت مىمى ۷در حدیث اما  على
که بیان مى دههد و بهیش از صهد ههدار کند، ر،فه در منطقه شا  رخ مىبنابراین، دیدگا، اول 

کشته مى یهرا طبه  دیهدگا، دو  رسدت یشوند و به معنای زلدله خواهد بود، صحین بنظر نمىنفر 
گردید، ر،ف  آثار حادثه کهه از آسهمان بهه و،هود مهىثابت  کهل عهذاب َنهدل فیخهذ آیهد )ای است 

کهه ر،فهه  بیشههتر بههه و نیهد بهها تو،ههه بهه مقایسههه بههین دو حههدیث، مهى 1( ومها فهههو َرْ،َفهه  گفههت  تههوان 
کهه دیهدمعنای آثار حمله هوایى و عذاب آسمانى خواهد بود تا زلدله.  رینه گا، دو  را پهیش ای 

کار رفتهه اسهت « صوت»( واژ، ۷کند، در حدیث دیگر )حدیث اما  با راز پیش تقویت مى به 
  2که بیشتر با حمله هوایى و معنای ر،ف  سازگارتر است.

کههه ر،فهه  بالشهها  )حملههه هههوایى و عههذاب آسههمانى(  ههدرت ویران گههری الز  بههه ذکههر اسههت 
گونه وی که منطقهه شها  خهالى از سهکنا و زنهدگى شهودت ییهرا ای نیست ای نخواهد داشت و به 

احادیهههث بهههه ادامهههه درگیهههری و ،نهههگ نظهههامى بهههین اصههههب و ابقهههع )حکومهههت منطقهههه شههها  و 
کان اشهار، دارد و ایهن نشهان مهى کما کهه ر،فه  و معارضین( بعد از ر،ف  تا خروج سفیانى  دههد 
خواهههد داد و بههه حملههه هههوایى و عههذاب آسههمانى تنههها منههاط  خاصههى از شهها  را هههدف  ههرار 

ییرا در مناط  دیگر هنهوز ،نهگ  3اصطالح حرف باا در ر،ف  بالشا ، باا تبعیضه خواهد بودت
کان در ،ریان خواهد بود. کما  بین الرمحان )بین اصهب و ابقع( تا خروج سفیانى 

 . دیدگاه سوم: رجفة الشام، به معنای جنگ در منطقه شام قبل از ظهور۴-3
،ف  الشا  بهه و هوع ،نهگ تعبیهر شهود و بهه  رینهه اخهتالف رمحهان در که راحتمال سو ، این

منطقه شا  سهرانجا  بهه ،نهگ بهین دو پهرچم مخهال  منتههى خواههد شهد. از ایهن رو ر،فه  در 
کتاب  شیخ طوسى به معنای ،نگ در منطقه شا   بل از اههور  الغیبةنعمانى و  الغیبةحدیث 

 بل هم )رای  االصهب و رای  االبقع( خواهد بود. در اثر اختالف رمحان )اختالف دو نید،( مقا
 البته شواهد در تقویت این دیدگا، ا امه شد، است از ،مله:

کتب لغت۴-3-1  . 
 در کتب ل ت، از ر،ف  همرا، با  رینه به معنای ،نگ بر سر مل  و حکومت نید یاد شد، است: 

                                                      
 .۱۰۹، ص۶ج ،العین. 1
 . ۱۷۴، ص۲، جعالمات الظهور بحث فی فقة الداللة و السلوک. 2
 . ۱۴۲، صمغنی اللبیب. 3
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واَّللحر ؤح ی   َّإذاََّت   َّالق  ح ف  ج  1َّ.بر 
َّبعض  َّبعضا َّ لح یح فَّتناوح َّوَّالس ح 2َّ.بالِعِِص 
ْل  َّالح یل  لح اَّع  قات  3َّ؟.إذاَّت 

 . احادیث۴-3-2
 و در منابع معتبر شیعى، ر،ف  با  رینه در معنای ،نگ نید استعمال شد، است:

کَّمعاوی  اَّبلغَّأه َّالک ف َّهد یدَّوَّقال اَّ فلم  َّ؛َّ َّنقات أًجفَّأه َّالعراقَّ یی
ل کوفه وسید، اههل  هراق ا هرن قیهام و هنگامی که دبر هرک  و مرگ معاو.ه به اه

  4جنگ  لیه .ز.د کرددد و گفتند: با .ز.د دواهیم جنگید.

از این رو، اسهتعمال ر،فه  در معنهای ،نهگ و  تهال، معنهای دور از ذههن نیسهت و عهالو، بهر 
کتب متقد  تاریخى و حدیثى شیعه نید استعمال شد، است.  کتب ل ت، در 

 . احادیث مهدوی۴-3-3
کارشناسان مهدوی در تفسیر برخى احادیث به چشم مهىشواهدی  خهوردت نید از استنادات 

 از ،مله:
کتاب   به سه ر،ف  در یمن، شا  و مشرق اشار، شد، است:  کنز العمالدر 

5ََّّ.تکونَّثدثًَّجفا  ًَّجف َّبالیمنَّشدیدةَّوًَّجف َّبالشا َّأشدَّمهناَّوًَّجف َّباملشرق
کنایه از ،نگ و  یا  6اند.  دانستهو ر،ف  در این حدیث 

 سید محمد صدر نید هنگا  تشرین و تفسیر احادیث د،ال با نقل حدیثى از اهل سنت: 
ْیا َِّإل  َح ح ْخا ی  َّف  اا ل ف  ج  َّر  ث  د  َّث  ِدین  ح َّاْل  فح ْرجح َّت  ِ َّمثح   ِدین  ِ َّاْل  اِحی  َّیِفَّن  ل  ْنِی  َ َّ ر   َّح  الح ج   َّالد   ی ح ِ

ِ َّجی 
َّ اِفقل ن  مح َّو  اِفرل

ک  َّ 7ََّّ.کح  ح
                                                      

 .۱۱۳، ص۹، جلسان العربت ۱۰۹، ص۶، جالعین. 1
 .۲۱، ص۹، جلسان العربت ۴۲۸، ص۱، جمعجم مقایس اللغة. 2
 .۲۴۱، ص۱، جالنهایة فی غریب الحدیث و االثر. 3
 .۸۹، صوقعة الطف  . 4
 .۲۴۲، ص۱۴، جالعمال کنز. 5
 .۲۲۵، صثورة الموطئین للمهدی فی ضوو أحادیث أهل السنة. 6
 .۴۲۸، صعمدة عیون صحاح االخبار. و مشابه آن: ۶۱۱۶، ح۲۱۷۳، صبخاریالصحیح . 7
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کنایه از مصائب، محن، فتنهر،ف  را    1داند.ها و ،نگ مىدر این حدیث 
گر تعب ،یآر گونهه احتمهال  را، را بهر ههر داشهت، نیبالشها  تصهر« االری  ر،فه»به  ثیحد ریا

زلدلههه خواهههد بههودت لکههن عههد  ذکهههر واژ،  یتنههها بههه معنهها ،صههورت نیههو در ا بسههتىمهه یگههرید
کتفها بهه « االری» گو«بالشها   ر،فه»و ا کههه بهه  ر تیهوا ع نیها یایهه،  اخهتالف رمحههان  نههیاسهت 

 ىپه دیهن ثیحهد نیهدر ا   الشها اراد، شهد، ر،فه یبهه معنها ىبه راحت توانى( مد،ی)اختالف دو ن
که اختالف رمحان در منطقه شا  منجر به ر  ىعنیهم ) خال م پرچمدو  نیو ،نگ ب  ،فبرد 

که در نترای  االصهب و رای  اال کشهته خواهنهد  دیهن ىفراوانه یههاآن انسهان جههیبقع( خواهد شد 
 ىعنهی ،اول ای دیگهر در ادامهه ایهن حهدیث، احتمهالکهه بهه دلیهل ذکهر  رینههمضهاف بهر این شد.

و عهذاب  نیمهلمن یالشا  به رحمت بهراب  ر،فشودت ییرا از ، تضعی  مىبر زلدله  انطباق ر،ف
ا ج ) شد، است  یکافران، توص یبرا

الّشَ یَن َو َعهَذابًا َیْج  ...َرْ،َفُ  َتُکوُن بج نج ْلُمهْلمج َعُلَها اَّلُل َرْحَمهً  لج
ین رج کهافر و،هود  نیب ىمنطقه، فر   یدر هنگا  و وع زلدله در  کهى در حال (تَعَلى اْلَکافج مهلمن و 

کن آن مناط ، دچار زلدله مىو همه انسان ندارد   2شوند.های سا
کشته شدن بیش از صد هدو اما این شهود، ار نفر در منطقه شها  مهىکه ر،ف ، مو،ب  تل و 

کشته ک رت  کنایه از  های ،نگ داخلى منطقهه شها  بهین اصههب و ابقهع  بهل از اههور در وا ع 
کشهته ههای فتنهه شها  نیسهتت ییهرا مشهاهد، شهد، اسهت و حتمهًا بهه معنهای ر هم د یه  و تعهداد 

ک هرت داردت که در یبان عربى ذکر اعدادی چون سبعین و مئ ، حکایت از  کهه در انچن 3است 
ر َلُهیی  َسییبع)اسههلوب  رآنههى همچههون آیههه  ن َتسییَتافی ة  َرَلیین  َن یای ییُه یَ َمییَر  َرالل  اعههداد در ایههن ذکههر  4(َلُهیی  افی

 5.ک رت استفراوانى و از  هیکنامواضع، 
 . قرینه بر تشخیص معنای ارحج رجفة الشام۴-3-3-1

گردیهد، تعبیر شد، است، ب« آیه من آیات اَّلل»که چرا ر،ف  به و اما این ا تو،هه بهه آنچهه بیهان 
کیهد و مکهر دشهمنان شودت ضمن اینواضن مى که چون حواد  منطقه شا ، سهبب بازگشهت 

گشایش ملمنین و سرانجا  منجر به اهور مى گردد، طبیعى اسهت به خودشان و مو،ب فرج و 
                                                      

 .۱۴۱، ص۳، جتاریخ الغیبة الصغری. 1
َذا نَ 2 َمه  مج قج گناهکهار و دیگهران نیسهت: الّنَ َفهاُع . عذاب هرگا، وا ع شهود، فر هى بهین  هْن َ هاَرَب اْلُمهْذنجَب، دج َدَلهْت َلهْم َیُکهْن َلَهها َعّمَ

کافرین توصی  شد، است. (. درحالى۳۷۵، ص۲، جالکافی)  که در حدیث، ر،ف  فق  عذاب برای 
 . ۵۷۶، ص۲، جانوار القرآن. 3
 .۸۰. سور، توبه، آیه4
 .۳۵۲-۳۵۱، ص۹، جالمیزان. 5
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کهافران نیهد خواههد بهود. همچنهین آغهاز فراینهد امهر ۷که اهور اما  مهدی  مو،ب عذاب بهرای 
 شود.های خدواند محسوب مىای از نشانهاهور، تجلى  درت الهى و نشانه

کهه انطبهاق ر،فه  بهر به هر حال،  ایلین دیدگا، اول با مانع روبه رو هستند و سد محکمى خواهد بهود 
کهافران زلدله در این حدیث را به صفر مى رساندت ییرا ر،ف  الشا  به رحمت برای ملمنین و عهذاب بهرای 

شد، استت در حالى که در هنگا  و وع زلدله فر ى بین ملمن و کافر و،ود ندارد و همه افهراد آن توصی  
َرْحَمههً  »گیرنههد. بنههابراین، عبههارت گیههرد و همههه افههراد در معههری عههذاب الهههى  ههرار مههىمنطقههه را در برمههى

رجین یَن َو َعَذابًا َعَلى اْلَکافج نج ْلُمْلمج  معنای وا عى ر،ف  بالشا .ای است برای تشخیص خود  رینه« لج

کشته، قطعی نیست۵  . زلزله سوریه قبل از ظهور با بیش از صدهزار 
کهه ر،فهه را در زلدلهه منحصهر مهى دانهد، اشهتبا، اسهت و بها تو،هه بهه  هراین بنابراین دیدگاهى 

کم بر حدیث، داللت ر،فه بر معنای ،نگ در منطقه شها   بهل از اههور، تقویهت مهى شهود. حا
یه، رخ خواههد داد و بهیش از صهد ههدار از این رو آ که زلدله بزر  در سور کنون مطرح است  نچه تا

کهه در دیهدگا،  کشته خواهند شد، مبتنى بهر دیهدگا، اول اسهت و بها توضهیحاتى  نفر در این زلدله 
گردید، احتمال زلدله  بل از اهور در منطقه شها ، مهورد خدشهه  هرار مهى گیهرد و دو  و سو  بیان 

یهرا ر،فه  عهالو، بهر زلدلهه، معهانى دیگهر نیهد داردت از ،ملهه: ،نهگ در سهرزمین صحین نیسهتت ی
کههه خههود نمههود و مصههداق عینههى اخههتالف رمحههان )اخههتالف بههین دو نیههد،( در فتنههه شهها   شهها  

که بیان مى ۷است. مؤید دیدگا، فوق حدیثى از اما  با ر کند، اخهتالف منجهر بهه فتنهه است 
 و ،نگ در منطقه شا  خواهد شد:

َّإَِّ َّاْلِفْتن    اَّو  َّهِب  ْت   َّاْلق  یِلن   اِ َّف  َّالش   َِّمن  ب  ر  اِْل  ْ َّف  ح ْیهن  اَّ   اِ َِّفیم  ِفَّالش   َِّ اْخِتد  ْ ْعُتح ِ اََّس  1َّ.ذ 
گهر بهه سهکون ال  باشهد )« لم تنجل»که، عبارت مضاف بر این َلهْم »در حدیث ر،ف  الشا ، ا

فهه بهه معنهای ،نهگ در منطقهه شها  نید مو،ب تقویهت دیهدگا، سهو  )ر، 2بجد  الال (،« َتْنَجْل 
  3شود. بل از اهور( مى

                                                      
 .۴۴ص ،سرور اهل االیمان فی عالمات الظهور. 1
 .۲۵۳، ص۵۲، جبحار االنوار. ر.ک: 2
ْمن3 ، ۱۱، جتهااذیب اللغااة(. َتناَ،ههَل القههوُ  بیههنهم مذا َتنههاَزعوا )۶۴۷، ص۱۱، جلسااان العاارب، رَمههى بههه ): َطَعنههه. َنَجَلههه بههالّرُ

ی رَمى به(. َنَجَل الشى۵۷ص
َ
ْنَجاًل ألنه ُین۳۹۶، ص۵، جمعجم مقایس اللغة) َا َ ى الرمن مج ، جمهرة اللغة) جل بهه(. و ُسّمج

(. بنهابراین اخههتالف رمحهان مو،ههب طعهن و تنههازع بهین دو نیههد، و دو ،بههه مخههال  ههم و سههرانجا  مو،ههب ۴۹۲، ص۱ج
 ،نگ بین آنان خواهد شد.
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یه را به عنهوان نشهانه  بهل از خهروج  کشته شدن بیش از صد هدار نفر در سور بنابراین، زلدله و 
کههه در احتمههال سههو  بههه شههودت چنانمحسههوب نمى« تفسههیر  طعههى از ر،فهه  الشهها »سههفیانى و 

گردید.  تفصیل خالف آن بیان 
ار، سهخن از ر،فه  الشها  اسهت، امها خسه  ،ابیهه و حرسهتای دمشه  در البته در این نوشهت

یه  بل از اهور مى  تواند ناشى از زلدله باشد.سور

 . ترتیب حوادث فتنه شام قبل از ظهور۶
، بها د هت و تیمهل در «ر،فه  الشها »رسد که معیار دیگهر بهرای شهناخت د یه  معنهای البته به نظر مى

میّسههر خواهههد شههد. از « فتنههه منطقههه شهها   بههل از اهههور»ن حههواد  حههواد   بههل و بعههد از آن، در ضههم
کههه  کههرد، اسههت، روایههت موثهه  از « حههواد  منطقههه شهها   بههل از خههروج سههفیانى»،ملههه روایههاتى  را ترسههیم 

شیخ طوسى است که البته به طریه  و سهند دیگهری نیهد در کتهاب ال یبه   الغیبةدر کتاب  ۷اما  على
 کند:  بل از خروج سفیانى در منطقه شا  را بیان مى نعمانى تکرار شد، است و حواد 

َّ اای  ع  َّآیاٌ َِّماْنَّآیااِ َّاَّلِلَّت  هح   اِ َّف  اِنَِّ الش   ُْم  َّرح ف  ل  اَّاْخت  ََّّ ِإذ  اْ ََّّ ِقیا   َّم  ََّّ)مااذا؟؟َّمثح   اال  اٌ ََّّ ق  ْجف  َّر  مثح  
َِّللَّْ ا   مْح  َّر  ااَّاَّللح ه  لح َّجْیع  ْلافل

 
َّأ ا ح ااَِّمائ   َ َِّف اِ ََّْیِل ح َِّ الش   ونح کح َنت  ااِفِر َّاْلک  ایل  َّع  ابا  اذ  َّع  َّو  ِننی  اْؤما َّمح

ْغاِرِبَّ َّاْل  َِّمان  ْقِب ح ْفِرَّتح ایاِ َّالص ح َّالر   ْهِبَّو  اِذَِنَّالش ح ر  اِبَّاْلب  ْصح 
 
َّأ واَِّإی  َح اْنظح َّف  ِل   َّذ  ان  ک  اَّ یِلذ  ف 

اِ َّ َِّ الش   ح    ََّت  ر   واَّ...1ح  َح ااْنظح َّف  ِلا   َّذ  ان  ک  اَّ یِلذ  ْشاَّف  َِّماْنَِّدم  یا ل َْ َّق  ْساف  اخ  ْسات  ر  ااَّح  َِّل   االح َّیق  َّ ق 
َّ ْشاق  اِرَِّدم  َِّمْنب  ایل  ِویَّع  َّیْست  ر   اِدیَّاْلیاِ ِسَّح  َّاْل   اِدَِّمن  ْکب  ِ َّاأْل  ِکل  َّآ َّاْ نح    َ َّخ  ِل   َّذ  ان  ک  اَّ یِلذ  َّ ف 

ْهِدی َّاْل  وج  َح واَّخح َح ِظ اْنت  َّف  ِل   َّذ  ان  ک  اَّ یِلذ  2َّ.ف 
 ۷دیث ،ابر،عفى از اما  با ردر ضمن ح« حواد  فتنه شا   بل از اهور»تر ترتیب د ی 

کتاب   نعمانى ذکر شد، و ،دئیات حواد  به تفصیل بیان شد، است: الغیبةدر 
َّ اافح س  ْ َّسح ْتِحَّو  َِّ اااْلف  ْشااق  اِحیااِ َِّدم  َِّمااْنَّن  ااْ  ح َّالص   کح ح َّجِییاائح یااٌ َِّمااْنََّّو  َْ یَّق   َ اا اااِ ََّّقح ََّّالش   َّو  اِ یاا   یَّاْْل  اام   س  تح

ْسِجِدَِّدَّ ٌ َِّمْنَّم  اِئف  َّط  طح ْسقح وِ َّت  َ ح َّالا َْ ح ا ااَّه  رح  َّیْعقح اْرِکَّو  اِحیاِ َّالت ح َِّماْنَّن  قح َح ا ْ اٌ َّر  ق  ًِ ا َّم  اِنَّو  می 
َّاأْل  ْشاق  3ََّّم  و 

َّ ة  َار  ِی اا اَّاْْل  َّیْنِللح ار   ااْرِکَّح  َّالت ح انح َِّإْخا   ایْقِب ح ...4ََّّس  ا   ْمل  اا اَّالر   َّیْنِللح ار   وِ َّح  َ ح َّالاا ا ح ق  ًِ ا َّم 
ْقِب ح ااتح َّس  َّو  ااون  ِلفح َّخْیت  مثح  

                                                      
 .۲۱۶، ص۵۲، جاألنوار بحارت ۴۶۱، صالغیبة للحجه. 1
 .۲۵۳، ص۵۲، جاألنوار بحارت ۳۰۵. ال یب ، ص2
 .(۲۵۵، صاإلختصاصاست )« مرج الرو »ید، تعبیر شیخ مف اإلختصاص. در نسخه 3
 (۶۴، ص۱، جالتفسیراست )« فإذا رَیت الترک ،ایوها فی بلت الترک حتى ندلت الجزیرة» تفسیر العیاشی. در نسخه 4
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َّ ِل   َّذ  ْفیاِّنََِّّعْند  ایِ َّالس ح َّر  ِ َّو  ایِ َّاأْل ْ ق  َّر  ِبَّو  ایِ َّاأْل ْصه  َّر  ایا ل ِثَّر  د  َّث  یل  1َّ.ع 
که حدیث ،ابر،عفى از اما  با ر از چنهد طریه  سهندی مختله  و در  ۷الز  به ذکر است 
کتاب  کتاب معتبر حدیثى شیعه از ،مله:   3عیاشهى، التفسیر کتهاب 2نعمانى،الغیبة چندین 

کتههاب 5االختصاااصکتههاب  4طوسههى،شههیخالغیبااة کتههاب  شههیخ مفیههد و در منههابع  6االرشاااد و 
شهکل  نیترکامهلمجلسى، ذکر شد، اسهتت لکهن، عالمه  7بحار االنوارحدیثى متیخر همچون 

کتاب ،از نظر متن و سند تیروا نیا کهه  ىنعمان بةیالغ در  بیهان شهد، اسهت. الز  بهه ذکهر اسهت 
حههدیث »تشههرین حههواد  فتنههه شهها   بههل از اهههور، ، در ۷حههدیث ،ههابر ،عفههى از امهها  بهها ر

احادیهههث مههههدویت از دیهههدگا، وثا هههت سهههندی و « معتبرتهههرین»و در زمهههر، « صهههحیحه اعالیهههى
 8محتوایى است.

، بهه نقهل «شها   بهل از اههور 9حواد  فتنه طهوالنى»بنابراین، طب  احادیث صحین و موث ، ترتیب 
 شیخ طوسى، چنین است:الغیبة انى و نعم الغیبة در کتاب ۷و اما  با ر ۷از اما  على

هم )رایه   مخال دو ،بهه  نیبو ص  آرایى نظامى  اختالف. اختالف الرمحان بالشا : ۱
 االصهب و رای  االبقع( در منطقه شا ت

اضههطراب شهههدید، فتنهههه،  تههل و ،نهههگ در منطقهههه شهها  )دیهههدگا، مختهههار بالشههها :   . ر،فهه۲
 و یا احتمال زلدلهت 10نویسند،(

مجههد بهه پرتهاب  ى،نگه یههانیو ماشهنظهامى ادوات ورود :  الشهب المحذوفه نی. البراذ۳
                                                      

 .۲۳۷، ص۵۲، جاألنوار بحارت ۶۴، ص۱، جالتفسیرت ۴۴۲، صالغیبة للحجهت ۲۵۵، صاإلختصاصت ۲۷۹، صالغیبة. 1
 . ۲۷۹، صالغیبة. 2
 .۲۴۱، ص۲، جالتفسیرت ۲۴۴و  ۶۴، ص۱، جالتفسیر. 3
 .۴۴۲، صالغیبة للحجه. 4
 .۲۵۵، صاالختصاص. 5
 .۳۷۲، ص۲، جاالرشاد. 6
 .۲۳۷و ۲۱۲، ص۵۲، جبحار االنوار. 7
عالماات ت ۸۴، صهای حتمای ظهاورتأملی در نشانهت ۶۵-۶۱، صبررسی توصیفی و تحلیلی کتاب الغیبة شیخ طوسی. 8

 .۱۲۵و ۱۰۰، ص۷، جنامه امام مهدیدانشت ۱۶۴-۱۶۱، ص۲، جفی فقة الداللة و السلوکالظهور بحث 
ه9 ی ُمَنهاد  مج هى یَنهادج ، َفاَل َتَتَنهاَهى َحّتَ ْن َ،انجب  ْت مج ْن َ،انجب  َطّمَ َما َسَکَنْت مج ُکّلَ ْتَنُ   ا ج فج

الّشَ یهَرُکْم ُفهاَلن . َتُکوُن بج مج
َ
ّنَ َ : مج هَمااج َن الّسَ

ُدوَنهُه ۷۵، صخبار المنتظرعقد الدرر فی أ) ْنَهها َفاَلیجج ْتَنهُ  یْطُلُبهوَن اْلَمْخهَرَج مج ها ج فج
الّشَ اَس بج ى یْشَمَل الّنَ ُم َحّتَ (. اَل یْظَهُر اْلَقائج

 (.۳۶۸، ص۵، جالهداة إثباتت ۲۷۹، صالغیبة)
کشتار در منطقه شا  به صراحت اشار10 ْعُتْم . در حدیث دیگری نید به اختالف و سپس فتنه،  تل و  َذا َسهمج ، شهد، اسهت: مج

ْتَنَ  ) َها َو اْلفج ّنَ اْلَقْتَل بج ا ج َفإج
َن الّشَ یَما َبْیَنُهْم َفاْلَهَرَب مج ا ج فج

اَلفج الّشَ اْختج  (.۴۴، صسرور اهل االیمان فی عالمات الظهوربج
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که شعله  تکشدىآتش از آن یبانه م هایسالح 
تحهههوالت  در صهههحنه یرد رنهههگ یههههاپهههرچمورود نظامیهههان : تحهههل بالشههها  الصهههفر اتیهه. الرا۴

 تفتنه شا میدانى 
وزی بههرای یکههى از . نههدا و صههوت فههتن از ناحیههه دمشهه : شههنید، شههدن بشههارت فههتن و پیههر۵
 های درگیر در فتنه شا تطرف
یه: - . خس  ،ابیه۶ ای احتمال و وع زلدله یا رانهش زمهین یها حادثهه 1حرستا دمش  در سور

سهمگین در اثر حمله نظامى با سالح مرگبار یا انفجارهای  وی در ییر زمینت منجهر بهه خسه  
یهت حرستا در دمش  -و فرو رفتن در سطن زمین در محور ،ابیه  سور

 هایى از مسجد ،امع اموی دمش ت. فرو ریختن بخش۷
کنان نواح ی تمرق من ناح  . مار ۸  در منطقه شا ت هامرز با ترکهم ىالترک: خروج سا
 هاتو غربى هاىروم نیب و ،نگ الرو : اختالف، فتنه و  تل . هرج۹
 تهیسور شرقط  حمله برادران ترک به مناالشا :  ةری. حمله اخوان الترک به ،ز۱۰
بها  به صحنه تحوالت فتنه شها  هاىغرببخشى از ورود در فلسطین:  الرو   مار حضور . ۱۱

 حضور نظامى در منطقه رمله )نددی  بیت المقدس( در فلسطینت
یه و تسل  بر دمش .۱۲  2. خروج سفیانى از وادی یابس )درعا( در ،نوب سور

گهر  ههایى از مسهجد امههوی رخ دههد و بخشهى« حرسهتای دمشه  - خسه  ،ابیهه»بنهابراین، ا
کننههد، آنگهها، بههر همگههان، « هههامار هه  الشهها  از سههمت ترک»دمشهه  نیههد فههرو بریههدد و  ادعههای خههروج 

 3روشن خواهد شد.« ر،ف  الشا »معنای د ی  
                                                      

گردیهد، لکهن در منطقه شا   بل از اهور )زلدله دمش  در مجور ،ابیه « وحدت خس ». هرچند  رائنى بر 1 و حرسهتا( بیهان 
گهها، ترتیهب حههواد  فههوق نیهد دسههتخوش ت ییههر اسههتت در منطقههه شهها   بهل از اهههور، آن« تعههدد خسه »در فهری صههحت 

که حدیث اما  على معهروف بهه حهدیث ر،فه  الشها  )حهدیث اول(  بهل از خهروج  ،شیخ طوسهى الغیبةدر  ۷بدین معنا 
)حهدیث دو ( بعهد از خهروج سهفیانى رخ خواههد داد. در نتیجهه در ادامهه نعمهانى الغیبة در  ۷سفیانى و حدیث اما  با ر

که زمهان آن هها نیهد متفهاوت سلسله حواد  فتنه شا   بل از اهور، ،هان شاهد دو خس  در حرستا و ،ابیه خواهد بود 
دت ییهرا است. به عبارت دیگر، خس  حرستا  بل از خروج سفیانى و خسه  ،ابیهه بعهد از خهروج سهفیانى رخ خواههد دا

کهه خسه   -نعمانى  الغیبة در ۷در فری تعدد خس ، احتمال دارد حواد  مذکور در حدیث ،ابر ،عفى از اما  با ر
 بعد از خروج سفیانى رخ دهد. -ها  رار دارد ،ابیه نید در زمر، آن

ت ۲۵۵، صتصااصاإلخت ۲۷۹، صالغیباةت ۲۵۳و  ۲۱۶، ص۵۲، جاألناوار بحارت ۴۶۱، صالغیبة للحجهت ۳۰۵، صالغیبة. ۱
 . ۲۳۷، ص۵۲، جاألنوار بحارت ۶۴، ص۱، جالتفسیرت ۴۴۲، صالغیبة للحجه

 .۳۶۸-۳۴۷، ص۴۹، ش«بررسى و تحلیل حواد  فتنه شا  )سوریه(  بل از اهور». ر.ک: 3
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 . رجفة الشام و رحمت برای مؤمنین7
گونهه تهوان بهکه چرا از ر،ف  به فتن و رحمهت بهرای مهلمنین تعبیهر شهد، اسهت، مهىاین ه سهه 

 تفسیر نمود:
کید مخالفین و دشمنان ۱ . احتمال دارد، رحم  للملمنین اشار، به بازگشت الم، حیله و 

باشهد و نیهد شیعه به خودشان و در امان مانهدن منهاط  شهیعى و حفهظ مهلمنین در منطقهه شها  
کههه ر،فهه  بالشهها  همههه منههاط  شهها  را دربههر نمى هههایى از گیههرد و تنههها بخشههىاشههار، بههه ایههن دارد 

که محل و وع ،نگ بین دو پرچم مخال  هم )رایه  االصههب و سرزمین شا  را شامل مى شود 
که محل اصلى ،نگ و درگیری ها از مناط  ، رافیایى ملمنین و رای  االبقع( استت به طوری 

 شیعیان منطقه شا ، به دور است و حدیث نید مؤید این معنا است:
َّ ْنق  ی  اِ َّف  َِّ الش   َح ح ْ َّخی  َِّمان  َّاَّللح هح ح ْعِصامح  َ َّ ِ اق  َّاحْل 

ایل  َّع  ِقیِمانی  َّاْلح َِّمان  اِئافح َّط    اِ َِّإ    َّالش   ْه ح
 
َّأ َّل  ح ادح

ع   وِجَّم  َح ح ْْ 1َّ؛ا
کننهد کند و مردم منطقه شهام از سهفیادی انا ه  میسفیادی از منطقه شام، دروا می

ا و هیراههی بها ها وا از شر دهروبجز نا.فه و مذه  وا  حق )شیعیان( که دداودد ان
 کند.سفیادی، حفظ می

، مههورد اشههار، در روایههت «طوائهه  مههن المقیمههین علههى الحهه » شهه ، مصههداق عبههارتبههى
 کهه در عصهر حاضهر منطبه  بهرند هسهت ۷طالهبشیعیان و پیهروان امیرالمهلمنین علهى بهن ابهى

کهه منطقه شا  )شیعه حدب اَّلل لبنان و دیگر شیعیان( شیعیان  گهر تها عصهر اههور بهاست  ا ى ا
ان شههاا اَّلل در هنگهها  خههروج سههفیانى از شههر همراهههى و بیعههت بهها لشههکریان سههفیانى و بماننههد، 

کفر و شیطان، در امان ه،ب  خواهند ماند.ه 
از شهر همراههى بها سهفیانى در امهان خواهنهد بههود؟  2چهرا شهیعیان منطقهه شها  )ابهدال الشها (

کههه  بههل از حضههور سههفیانى  یه و شههاید ایههن امههر داللههت بههر ایههن دارد  بههر حکومههت دمشهه  در سههور
ههههای نظهههامى تصهههرف الکهههور الخمهههس، شهههیعیان در ،بههههه حههه  بههها تمهیهههدات الز  و آمهههادگى

کن منطقه شا  را تضمین نمایند.توانسته  اند، امنیت شیعیان سا
کهافران مطهاب  بها تفسهیر آیهات ابتهدایى ۲ . احتمال دارد اشار، به بشهارت پیهروزی ملمنهان بهر 

                                                      
 .۳۰۵، صالغیبه. 1
 . ۴۶۶، صدالئل االمامة. 2
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کهه  رآن از پیروزی ملمنین بر رومى و خبر غیبى 1سور، رو  ها در منطقه شها   بهل از اههور باشهد 
کلمههه توضههین، این 2مصههداق رحمهه  للمههلمنین و عههذابا للکههافرین اسههت. کههه مفسههرین در ضههمیر 

ْم » هج ُب َن ِییإ)در آیههه سههو  سههور، رو  « َغَلههبج لی هی   َسییَیا  یی ی َهَلییبی یین  َبع  یینیَن  ُهیی   می ییعی سی ض   اخههتالف نظههر دارنههد. (بی
کلمه  ْم »مشهور مفسرین، ضمیر  هج گرداننهد و در ایهن صهورت، ههر سهه ضهمیر در را به رومیان برمى« َغَلبج

گرداننههد و و برخههى دیگههر از مفسههران، ضههمیر دو  را بههه ایرانیههان برمههى 3گههردد.ههها برمههىایههن آیههه بههه رومههى
کرد.ها بعد از غلبه ایرانیان، به یودی غلبه خواهشود: رومىمعنای آیه چنین مى   4ند 

که هر سه ضمیر در آیه سهو  سهور،  در مقابل این دو احتمال، دیدگا، سو  و ار،ن این است 
کهه بهرای بهار دو  نیهد ایرانیهان بهر رومهى 5گهرددترو  به ایرانیهان برمهى هها غلبهه خواهنهد بهدین معنها 

منطقههه ههها )غههرب و یهههود( در ادنههى االری )کههرد. ایههن پیههروزی ایرانیههان و ،بهههه شههیعى بههر رومههى
ُ  اَّلُل َوْعهَد،)وعد،  طعى خدواند است  6شا ( و در بضهع سهنین )کمتهر از د،  (َوْعَد اَّللج ال ُیْخلج
 بعد از شروع فتنه شا  رخ خواهد داد.  7سال(

هها، ایهن بهار فهرح و شهادی مهلمنین را نیهد در البته این پیروزی ایرانیان در ،نهگ دو  بهر رومهى
ی)پهى خواهههد داشههت  َمئی ُنیی نَو َی   می ُمم  ییَرُ  ال  . الز  بهه ذکههر اسههت، ملمنهان در ادبیههات  رآنههى بههه (ٍذ َیف 

کمال، دین مرضى خدا ایمان به همرا، اطالق مى :بیتشیعیان اهل شود و به شهادت آیه ا
کنون در میههان  کههه تهها والیههت اسههت. دیههدگا، سههو ، طرحههى نههو از آیههات ابتههدایى سههور، رو  اسههت 

توان در تقویت دیدگا، سهو ، ا امهه نمهودت ای نید مىالبته ادله و 8مفسرین، سابقه نداشته است
 از ،مله: 

هی   )ال . عبارت  ی ی َهَلیبی ین  َبع  کهه ضهمیر ههم بهه ایرانیهان غالهب  (می گویهای ایهن مطلهب اسهت 
گههر منظههور، رومیههان بودنههد، عبههارت برمههى کههه « هههم سههی لبون»گههرددت ییههرا ا کههافى بههودت در حههالى 

                                                      
وُ  ِإ). 1 َبتی الر ُ ن   ال  ُهلی ضی َو ُه   می َأر  نَإ ال   ُ

َ
ُب َن ِإأ لی هی   َسَیا  یه َبع  ی َهَلبی ِی الل َ ی َاا  ُنی َن بی می ُمم  یَرُ  ال  یٍذ َیف  َمئی ینیَن ... َو َی   یعی سی ض  )سهور، رو ،  (بی

 (.۵-۱آیه
موا،ههه امها  »ت ۳۰-۲۸، ص«نقهش ایرانیهان در عصهر اههور»ت ۳۱-۱۹، صتأملی در سوره روم بشارت فتح فلساطین. ر.ک: 2

 .۷۶-۷۵، ص«هورزمان با  و  یهود در عصر ا
 ت۴۶۷، ص۳، جتفسیر الکشافت ۸۰، ص۲۵، جتفسیر مفاتیح الغیبت ۲۳۳، ص۱۶، جالمیزان. 3
 .۱۹، ص۱۱، جتفسیر روح المعانیت ۱۷۰، ص۴، جتفسیر نور الثقلینت ۴۶۰، ص۸، جتفسیر مجمع البیان. 4
 .۳۱-۱۹، صتأملی در سوره روم بشارت فتح فلسطین. 5
 . ۲۶۹، ص۸، جالکافی. 6
 .۱۵، ص۸، جلسان العربت ۲۵۷، ص۱، جم مقاییس اللغةمعج. 7
 .۳۰-۲۸، ص۲۵، ش«نقش ایرانیان در عصر اهور». 8
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ُب َن َو )فرماید: خدواند مى لی هی   َسَیا  ن  َبع  ی َهَلبی  .(ُه   می
کنیم، الز  مهى گر آیه را به غلبه رومیان معنا  کهه مصهدر ب. ا ْم »آیهد  هج را بهه معنهای اسهم « َغَلهبج

که خالف ااهر است.« م لوبیتهم»مفعول  کنیم   معنا 
تهاریخ بهه پیهروزی ج. پیروزی دو  اگر از آن رومیان باشد، شاهد تاریخى برای آن و،هود نهداردت ییهرا در 

گهدارش نشهد، اسهتت در حالى کهه رومیان بر ایرانیان در کمتر از د، سهال بعهد از پیهروزی و غلبهه ایرانیهان، 
بجْضههعج  فههىههها، در کمتههر از د، سههال )بههه نههص  ههرآن بایههد پیههروزی رومیههان بعههد از شکسههت شههان از ایرانههى

نین  ها اشار، نشد، است.( رخ دهد، ولى در تاریخ به این پیروزی با این ویهگىسج
گر پیروزی متعل  به رومیان باشد، دیگر ارتبهاطى بهین پیهروزی و شهادی ملمنهان نیسهتت  د. ا

گشهت ) ُنهوَن َو َیْو ییرا به تصرین  هرآن، ملمنهان از پیهروزی دو  شهادمان خواهنهد  هذ  َیْفهَرُح اْلُمْلمج َمئج
َنْصرج اَّللج   1( و این پیروزی به خدواند نسبت داد، شد، است.بج

کنهد و تاویهل آیهه را مربهوط بهه نیهد ایهن دیهدگا، را تقویهت مهى :و البته احادیثى از اهل بیهت
 داند: زمان اهور اما  عصر مى

َّ ََّّو  حح  َ ْف  َ َّ ِئذل ْ م  ْصِرَّاَّلِلََّ  َِّ ن  ون  نح ْؤما اِِئََّّاْلح اِ َّاْلق  َِّقی  2َّ.ِعْند 
 در انیههرانیاز ا - ندشهتتسههل  دا نیکهه بههر منطقهه شهها  و فلسهط - رو در ،نههگ اول  ن،یبنهابرا

 ا یهعصهر اههور و  بهل از  »در ،نهگ دو  در  و. نهد، شکسهت خورد«امبریصدر اسال  و عهد پ»
ادنى االری )منطقه شا ( وا ع در مجهاورت بحهر المیهت (، در هودیها )غرب و ىروم دی، ن« ائم
 نیههاز ا نیبههار، مههلمن نیههالبتههه ا .شکسههت خواهنههد خههورد انیههرانیاز ا دوبههار،، نیمههرز فلسههطدر 
 خوشحال خواهند شد. عه،یش انیرانیا یروزیپ

که به مصداق اتّم و اکمل رحمت برای ملمنین، یعنى اهور اما  عصر اشهار، دارد. . یا این۳
کههافران و رحمههت بههرای ۷بههه عبههارت دیگههر، اهههور امهها  مهههدی ، مصههداق اصههلى عههذاب بههرای 

گشهایش و رحمهت ملمنین خواهد بودت ییرا در پى ر،ف  الشا  و ،نگ در من طقه شا  بهه و هوع 
کهه ایهن عبهارت، ارتبهاط معنهاداری بها حهدیث تو هع فهرج امها   برای ملمنین تصرین شد، اسهت 

کهه از ،ملهه آن هها، اخهتالف رمحهان فهى الشها  و اخهتالف عصر از سه حادثه  بل از اهور دارد 
                                                      

 .۷۶-۷۵، ص۴۲، ش«موا،هه اما  زمان با  و  یهود در عصر اهور». 1
َیا ج اْلَقائجم )2 ْنَد  ج َنْصرج اَّللج عج ُنوَن بج ذ  َیْفَرُح اْلُمْلمج بحاار ت ۳۳۵، ص۴، جتفسایر البرهاانت ۴۲۷ص ،تأویل اآلیات الظاهرة. َو َیْوَمئج

َیا ج اْلَقائجم )۵۱۶، ص۳۱، جاالنوار قج َنْصرج اَّللج بج ُنوَن بج ذ  َیْفَرُح اْلُمْلمج ، اثبات الهاداة ت۴۶۵، صدالئل االمامة(. و مشابه آن: َیْوَمئج
 (.۲۰۱، ص۵ج
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که از عالمت گشایش ملمنین شمرد، شد، اساهل الشا  بینهم است   ت: های فرج و 
َّ    َ واَّاْلف  َح ِظ ََّّاْنت  ثل د  ََّّ ِمْنَّث  ِننی  ْؤما اْلح ِمیر 

 
اَّأ  َ َّ ِقی   ََّّ ف  ن   اَّهح َّم  ََّّ و  ال  ق  اِ َّ َّف  ْهِ َّالش  

 
َّأ فح ح َّاْخِتد  ْیهن    .1ََّّ

بههه عبههارت دیگههر، مصههداق اصههلى رحمههت بههرای مههلمنین، اهههور امهها  عصههر خواهههد بههود و از 
کهه بشهارت ،مله مصادی   رب و نددیکى اهور، اختالف رمح ان و ،نهگ منطقهه شها  اسهت 

کههافران بههه   ههرب اهههور را در پههى دارد و بهها اهههور حضههرت، رحمههت بههرای مههلمنین و عههذاب بههرای 
کما این که حواد  منطقه شا  نیهد در نهایهت منجهر بهه خهروج معنای اکمل آن رخ خواهد دادت 

کههه خههود کم دمشهه ( خواهههد شههد  بههه نههوعى  اولههین نشههانه حتمههى اهههور )سههفیانى بههه عنههوان حهها
 بشارت نددیکى اهور را برای ملمنین در پى دارد:
َّ ون  یدح ِر ِذیَّتح

واَِّ ال   َح ْ ِش
 
َّأ واَّمثح   َح ْ ِش

 
أ َّ...َّف  اِّن ِ ْفی  کح َّ...الس ح اِ َّل  م  د  َّاْلع  َِّمن  َّهح   2ََّّ.و 

ْن ى )انیما، بعد از سف پاندد، رایی لج  َو مج ّوَ
َ
هج  َ َلى ُخُرو،ج ،ج  مج رج ْد َعَلْیَها ... َشْهرًا  َخْمَسَ  َعَشَر  آخج َلْم َیدج

گرد نیملمن شادیفتن و  ،و مو،ب فرج اهور رخ خواهد داد 3(َیْوماً   .دیخواهد 

 نتیجه
کتب « ر،ف  الشا »حدیث  حهواد   بهل »ترتیهب  5شیخ طوسهى الغیبة و 4نعمانىالغیبة در 

شههانه  بههل از خههروج ن« اولههین»کنههد. ر،فهه  الشهها  بههه عنههوان در منطقههه شهها  را بیههان مههى« از اهههور
سفیانى توصی  شد، است و دربار، آن سه احتمال عمد، مطرح اسهت و مختهار ایهن نوشهتار، 

 دیدگا، سو  خواهد بود. 
شههود، ر،فهه  در ل ههت عههرب،  ههرآن و احادیههث همیشههه بههه حادثههه زمینههى و زلدلههه اطههالق نمههى

ر،فه ، اضهطراب و  بلکه تنها یکى از معانى ر،ف ، زلدله است. بهه عبهارت دیگهر، اصهل معنهای
گهر در زمهین رخ دههد، بهه معنهای زلدلهه  6الشهدید( االضهطراب: الر،فه لرزش شهدید اسهت ) کهه ا

گر از آسمان رخ دهد 7(تدلدلت ،َرَ،َفت األریاست ) بهر  قاتیدر مکه ای همچون صاعقه ،و ا
                                                      

 .۲۵۱، صالغیبة. 1
 .۳۰۰، صمان. ه2
َن اْلَمْحُتو3 ّىُ مج ْفَیانج ْن . الّسُ ى َرَ،ب  َو مج لج   ج َو ُخُروُ،ُه فج ّوَ

َ
هج  َ َلى ُخُرو،ج ،ج  مج رج َذا َمَلهَ   آخج یَهها َفهإج هُل فج ْشهُهر  ُیَقاتج

َ
َ  ُ هّتَ َخْمَسَ  َعَشَر َشهْهرًا سج

ْد َعَلْیَها َیْومًا )ه ْشُهر  َو َلْم َیدج
َ
ْسَعَ  َ  (.۳۰۰، صماناْلُکَوَر اْلَخْمَس َمَلَ  تج

 .۳۰۵، صمان. ه4
 .۴۶۱، صلغیبة للحجها. 5
 .۴۹۱، ص۱، جمعجم مقایس اللغةت ۳۴۴، صمفردات الفاظ القرآن. 6
 .۸۹، ص۷، جالمحیط فی اللغة. 7
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 کهل عهذاب َنهدل فیخهذ  ومها فهههوبهه معنهای عهذاب آسههمانى خواههد بهود ) 1تفهرود آمهد ى هو  موسه
َرَ،هَ  القهوُ  مذا همچنین ر،ف  بهه معنهای ،نهگ بهر سهر مله  و حکومهت نیهد اسهت ) 2(.َرْ،َف 

ههُؤوا للحههر ههُیوف 3ب،َتَهّیَ ههّى و الّسُ صج (. و در 5اذا تقههاتلوا علههى الملهه  4،تنههاُوُل بعضهههم بعضههًا بالعج
 منابع تاریخى متقد  شیعى، ر،ف  در معنای  یا  و اعالن ،نگ نید استعمال شد، است:

کَّمعاوی فل اَّبلغَّأه َّالک ف َّهد یدَّوَّقال اَّ م  َّ َّنقات ؛َّأًجفَّأه َّالعراقَّ یی
هنگامی که دبر هرک  و مرگ معاو.ه به اهل کوفه وسید، اههل  هراق ا هرن قیهام و 

 6جنگ  لیه .ز.د کرددد و گفتند: با .ز.د دواهیم جنگید.

. حادثههه ۱: ىعنههی ت«الشهها   ر،فهه» یدر معنهها ریسههه احتمههال مختلهه  و سههه تفسهه رو، نیههاز ا
. ۳از صههد هههدار نفههر(،  شی)حملههه بهها سههالح مرگبههار و  تههل بهه ى. حادثههه آسههمان۲)زلدلههه(،  ىنههیزم

 محتمل است. ،نگ در منطقه شا 
کهههه اصهههل مهههاد، ر،فهههه بهههه معنههها  نیهههههههر آنچهههه مو،هههب ا ،اسهههت دیاضهههطراب شهههد یاز آنجههها 

لهههه و صهههاعقه، پهههس عهههالو، بهههر زلد گنجهههد.ىعبهههارت مههه نیههها یىمعنههها ر،یهههدر دا ،اضهههطراب شهههود
کار رفته در ،نگ  ىآسمان ای ىنیزم هایسالح  توانهدىم دیشود ن دیکه مو،ب اضطراب شدبه 

 نیا یىمعنا ر،ی(، داشدید اب)اضطر واژ، ر،فه یگوهر یر،وع به معنا بااز این رو مراد باشد. 
گسهههترش   دیهههو سهههاخته بشهههر را ن ىعهههیطب ریهههغ یایهههبال ،ىعهههیطب یایهههو عهههالو، بهههر بال افتههههیواژ، 

 .ردگیىدربرم
کار رفتن عبارت ر،فهه بعهد از عبهارت اختله  الرمحهان، نشهان کهه به ویه، به  گر ایهن اسهت 

اشهار، بهه مرحلهه اول درگیهری و ایجهاد اخهتالف در منطقهه شها  اسهت و  هرار « اختل  الرمحان»
توانههد اشههار، بههه مرحلههه دو  و بیههان و ههوع ،نههگ باشههد. در پههس از آن مههى« ر،فههه»گههرفتن عبههارت 

 قیقت، این دو عبارت، اشار، به دو مرحله اختالف و و سپس ،نگ است.ح
گردیههد، بههه  رینههه اخههتالف الرمحههان )اخههتالف دو نیههد،(، معنههای سههو   بهها تو،ههه بههه آنچههه ذکههر 

 ىعنهی ،احتمهال اول ث،یحهد نیهدر ادامهه ا گهریدای نههیذکهر  ر لیهبهه دلتر،ین دارد. همچنین 
                                                      

 .۱۶۴، ص۲، جتفسیر الکشاف. 1
 .۱۰۹، ص۶، جالعین. 2
 .۱۱۳، ص۹، جلسان العرب. 3
 .۲۱، ص۹، جلسان العربت ۴۲۸، ص۱، جمعجم مقایس اللغة. 4
 .۲۴۱، ص۱و االثر، ج. النهای  فى غریب الحدیث 5
 .۸۹، صوقعة الطف. 6
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و عهذاب  نیمهلمن یبالشها  بهه رحمهت بهرا  ر،ف از رایی تشودتضعی  مىبر زلدله   انطباق ر،ف
ْلُمهْلمج   یکافران توص یبرا ها ج ... َیْجَعُلَهها اَّلُل َرْحَمهً  لج

الّشَ یَن شد، است )َرْ،َفُ  َتُکهوُن بج َو َعهَذابًا  نج
ین رج کهافر و،هود نهدارد نیبه ىدر هنگا  و وع زلدله، فر ه کهى در حال ت(َعَلى اْلَکافج  و همهه 1مهلمن و 

کن آن منهاط  دچهار زلدلهه مه یهاانسان گهر تعبیهر حهدیث بهه شهوندىسها « ر،فه  االری». آری، ا
بست و در این صورت فقه  بهه بالشا  تصرین داشت، را، را بر هر احتمال و معنای دیگری مى

 معنای زلدله خواهد بود.
و، بهر و عهال سهتیدور از ذههن ن ی،نهگ و  تهال، معنها یدر معنها  اسهتعمال ر،فه رو، نیاز ا

کتب اص عهد  کهه ت مضهاف بهر ایناسهتعمال شهد، اسهت دیهن عهیو متقد  ش لیکتب ل ت، در 
کتفا به « بالشا  االریر،ف  »عبارت ذکر  کهه بهه  تیهوا ع نیها یایهگو« بالشها   ر،فه»و ا اسهت 

   الشها اراد، شهد، ر،فه یبهه معنها ىبهه راحته تهوانى( مهد،یاختالف رمحان )اختالف دو ن نهی ر
کهبرد ىپ دین ثیحد نیدر ا  نیاختالف رمحان در منطقه شا ، منجهر بهه ،نهگ به ت بدین معنا 
کههه در نترایهه  االصهههب و اال رایهه مقابههل هههم ) ،بههههدو   هههایآن، انسههان جهههیبقههع( خواهههد شههد 

. از ایههن رو ر،فهه  الشهها  بههه ،نههگ در منطقههه شهها   بههل از اهههور کشههته خواهنههد شههد دیههن ىفراوانهه
 .شودتعبیر مى
 کتابنامه

کریم  -  رآن 
 ق.۱۴۲۵، محمد بن الحسن حر عاملى، بیروت: اعلمى، چا  اول، الهداة إثبات -
 ق.۱۴۰۹، نوراَّلل شوشتری،  م: مکتب  آی  اَّلل المرعشى النجفى، چا  اول، إحقاق الحق -
کبر غفاری،  م: المهوتمر العهالمى اللفیه  الشهیخ المفیهد، چها  اإلختصاص - ، تحقی : على ا

 ق. ۱۴۱۳اول، 
کنگر، شیخ مفید، چا  اول، اداإلرش -  ق.۱۴۱۳، محمد بن محمد بن نعمان مفید،  م: 
 ق.۱۴۲۳، مصطفى الحمصى، دمش : مکتب  ال دالى، چا  اول، انوار القرآن -
ینى نابلسى،  اهر،، دارالمنار، بىاهوال یوم القیامة و عالماتها الکبری -  تا.، محمد سفار
مبحاراألنوار -  ق. ۱۴۰۳حیاا الترا  العربى، چا  دو ، ، محمدبا ر مجلسى، بیروت: دار
 تا.،ا: مکتب  الثقاف  الدینی ، بى، مطهر بن محمد المقدسى، بىالبدو و التاریخ -

                                                      
َب 1 هْن َ هاَرَب اْلُمهْذنج َذا َنَدَلهْت َلهْم َیُکهْن َلَهها َعّمَ َمه  مج قج گناهکهار و دیگهران نیسهت: الّنَ َفهاُع . عذاب هرگا، وا ع شهود، فر هى بهین  ، دج

کافرین توصی  شد، است. حالى (. در۳۷۵، ص۲، جالکافی)  که در حدیث، ر،ف  فق  عذاب برای 
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کتهاب، چها  بررسی توصیفی تحلیلی کتاب الغیبه شیخ طوسی - ، حیهدر علهى،  هم: بوسهتان 
 ش.۱۳۹۲اول، 

 ق.۱۴۱۲، ، محمد صدر، بیروت: دار التعارف، چا  اولتاریخ الغیبة الصغری -
، مسهعود پورسهیدآ ایى،  هم: موسسهه آینهد، روشهن، تأملی در سوره روم بشارت فتح فلساطین -

 ش.۱۳۹۵چا  اول، 
، نصهرت اَّلل آیتهى،  هم: موسسهه آینهد، روشهن، چها  اول، های حتمای ظهاورتأملی در نشانه -

 ش.۱۳۹۰
مدرسهین،  ، على استرآبادی، تحقیه : حسهین اسهتاد ولهى،  هم: ،امعههتأویل اآلیات الظاهرة -

 ق.۱۴۰۹چا  اول، 
 ق.۱۴۱۵، هاشم بن سلیمان بحرانى، تهران: موسس  البعث ، چا  اول، تفسیر البرهان -
، علههى بههن ابههراهیم  مههى، تحقیهه : طیههب موسههوی ،دائههری،  ههم: دار الکتههاب، تفساایر القماای -

 ش.۱۳۶۳چا  سو ، 
اااف -  ، محمههود بههن عمههر زمخشههری، تحقیهه : مصههطفى حسههین احمههد، بیههروت:تفساایر الکش 

 ق.۱۴۰۷دارالکتاب العربى، چا  سو ، 
 ق.۱۳۹۰، محمدحسین طباطبایى، بیروت: اعلمى، چا  دو ، تفسیر المیزان -
، محمهود بهن عبهداَّلل آلوسهى، تحقیه : علهى عبهدالباری عطیهه، بیهروت: تفسیر روح المعانی -

 ق.۱۴۱۵دارالکتب العلمی ، چا  اول، 
 ش. ۱۳۷۲ناصر خسرو، چا  سو ، فضل بن الحسن طبرسى، تهران: تفسیر مجمع البیان،  -
محیهاا التهرا  العربهى، چها  تفسیر مفاتیح الغیب - ، محمهد بهن عمهر فخهر رازی، بیهروت: دار

 ق.۱۴۲۰سو ،
 ق.۱۴۱۵، عبدعلى بن ،معه حویدی،  م: اسماعیلیان، چا  چهار ، تفسیر نور الثقلین -
المطبعه   ، محمد بن مسهعود عیاشهى، تحقیه : سیدهاشهم رسهولى محالتهى، تههران:التفسیر -

 ق.۱۳۸۰العلمی ، چا  اول، 
محیههاا التههرا  العربههى، چهها  اول، تهااذیب اللغااة - ، محمههد بههن احمههد ازهههری، بیههروت: دار

 ق.۱۴۲۱
، مههدی حمههد فهتالوی، بیههروت: ثااورة المااوطئین للمهاادی فاای ضااوو أحادیااث أهاال الساانة -

 ق.۱۴۱۸دارالوسیل ، چا  دو ، 
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ید، بیروت: داجمهرة اللغة -   .۱۹۸۸رالعلم للمالیین، چا  اول، ، محمد بن حسن ابن در
، چهها  اول، ، سههعید بههن هبهه  اَّلل راونههدی،  ههم: موسسهه  اإلمهها  المهههدیالخاارائج و الجاارائح -

 ق. ۱۴۰۹
 ش.۱۳۹۳،  م: دارالحدیث، چا  اول، شهری، محمد رینامه امام مهدیدانش -
اول،  ، یوسه  بهن حهاتم شهامى،  هم: ،امعهه مدرسهین، چها الدر النظیم فی مناقب االئماه -

 ق.۱۴۲۰
 ق.۱۴۱۳، محمد بن ،ریر طبری، تهران: موسس  البعث ، چا  اول، دالئل اإلمامة -
کشّى، تحقیه : سهیدمهدی ر،هایى،  هم: موسسه  آل البیهت، چها  الرجال - ، محمد بن عمر 

 ق.۱۴۰۴اول، 
کبر مهدی پور، تهران: آفاق، چا  پنجم، روزگار رهایی -  ش.۱۳۸۶، على ا
، خهدامراد سهلیمیان،  هم: پژوهشهگا، علهو  و فرهنهگ دویترو  نقد و بررسی روایاات مها -

 ش. ۱۳۹۶اسالمى، چا  اول، 
، علهى بهن عبهدالکریم نیلهى نجفهى، تحقیه :  هیس سرور أهل اإلیمان فی عالماات الظهاور -

 ق.۱۴۲۶عطار،  م: دلیل ما، چا  اول، 
فضهل ، عبدالحمیهد بهن هبه  اَّلل ابهن ابهى الحدیهد، تحقیه : محمهد ابوالشرح نهاج البالغاه -

 ق.۱۴۰۴ابراهیم،  م: مکتب  آی  اَّلل المرعشى النجفى، چا  اول، 
 ش.۱۳۸۸نیا، تهران: موعود عصر، چا  ششم، ، محمود مطهریشش ماه پایانی -
، محمهد بهن اسهماعیل بخهاری، تحقیه : وزارة االو هاف،  هاهر،: المجلهس صحیح البخااری -

 ق.۱۴۱۰االعلى لشئون االسالمی ، چا  دو ، 
على بن یوس  ابن مطهر حلى، تحقی : سهید مههدی ر،هائى،  هم: مکتبه  آیه   ،العدد القویة -

 ق.۱۴۰۸اَّلل المرعشى النجفى، چا  اول، 
بکهر سهیوطى، تههران: ، ،هالل الهدین عبهدالرحمن بهن ابهىالعرف الوردی فی أخباار المهادی -

 ش.۱۳۸۵المجمع العالمى للتقریب بین المذاهب اإلسالمی ، چا  اول، 
کعصر الظهور -  ق.۱۴۳۰ورانى،  م: دار الهدی، چا  دوازدهم، ، على 
کورانى، تر،مه: عباس ،اللى، تهران: امیرکبیر، چا  ششم، عصر ظهور -  ش.۱۳۸۲، على 
، یوسه  بهن یحیهى مقدسهى شهافعى،  هم: مسهجد ،مکهران، عقد الدرر فی أخباار المنتظار -

 ق.۱۴۲۸چا  سو ، 



د د
نق

ی
 دگاه

هور 
مش

«
جفة

ر
 »

هور
ز ظ

بل ا
ام ق

ه ش
ر فتن

د
 

 

 

109 

ن علهى الصه یر، بیهروت: ، ،هالل الهدیعالمات الظهاور بحاث فای فقاة الداللاة و السالوک -
 ق.۱۴۳۳داراالعراف للدراسات، چا  اول، 

 ش.۱۳۸۵، محمد بن على صدوق،  م: داوری، چا  اول، علل الشرائع -
، یحیى بن حسن ابن بطریه ،  هم: ،امعهه مدرسهین، چها  اول، عمدة عیون صحاح األخبار -

 ق.۱۴۰۷
 ق.۱۴۰۹، خلیل بن احمد فراهیدی،  م: هجرت، چا  دو ، العین -
، محمد بن الحسهن طوسهى، تحقیه : عبهاداَّلل طهرانهى،  هم: ملسسه  المعهارف بة للحجهالغی -

 ق.۱۴۲۵اإلسالمی ، چا  سو ، 
کبهر غفهاری، تههران: صهدوق، چها  اول،  ، محمد بن ابهراهیم نعمهانى،الغیبة - تحقیه : علهى ا

 ق.۱۳۹۷
 ش.۱۳۶۲نعمانى، احمد فهری زنجانى، تهران: دارالکتب االسالمی ، چا  چهار ، الغیبة،  -
، محمهود بهن عمهر زمخشهری، بیهروت: دارالکتهب العلمیهه، چها  الفائق فی غریب الحدیث -

 ق.۱۴۱۷اول، 
المهروزی، تحقیه : مجهدی بههن منصهور الشهوری، بیهروت: دارالکتههب  ، نعهیم بههن حّمهادالفاتن -

 ق.۱۴۲۳العلمی ، چا  دو ، 
رالخلیس العربهى، ، مجتبى السادة، بیروت: داالفجر المقدا المهدی و أحداث سنة الظهور -

 ق. ۱۴۲۱چا  اول، 
، مرعهى بهن یوسه  حنبلهى،  هم: دارالکتهاب فرائد فوائد الفکر فی اإلماام المهادی المنتظار -

 ق.۱۴۲۷االسالمى، چا  سو ، 
، حسهههن بهههن موسهههى نهههوبختى، تحقیههه : محمدصهههادق بحرالعلهههو ، بیهههروت: فااارق الشااایعة -

 ق.۱۴۰۴داراألضواا، چا  دو ، 
 ق.۱۴۱۰شتری،  م: ،امعه مدرسین، چا  دو ، ، محمدتقى شوالرجالقاموا  -
 ش.۱۳۹۶، محمدکاام رحمان ستایش،  م: دارالحدیث، چا  اول، قواعد توثیق راویان -
، احمههد بههن محمههد ابههن حجههر، دمشهه : القااول المختصاار فاای عالمااات المهاادی المنتظاار -

 ق.۱۴۲۸دارالتقوی، چا  اول، 
کبر غفاالکافی - کلینى، تحقی : على ا ری، تههران: دارالکتهب االسهالمی ، ، محمد بن یعقوب 

 ق.۱۴۰۷چا  چهار ، 
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کبههر غفههاری، تهههران: دارالکتههب کمااال الاادین - ، محمههد بههن علههى صههدوق، تحقیهه : علههى ا
 ش.۱۳۵۹االسالمی ، چا  دو ، 

ال - الدین متقهى هنهدی، تصهحین: صهفوة السهّقا، بیهروت: موسسه  ، على بن حسها کنزل العم 
 ق.۱۴۰۱الرساله، چا  پنجم، 

 ق.۱۴۲۳، محمد بن مکر  ابن منظور، بیروت: دارالفکر، چا  سو ، بلسان العر -
 ش.۱۳۷۶، محمد،واد غفاری، تهران: صدوق، چا  اول، متن و ترجمه غیبت نعمانی -
، اسههماعیل ابههن عّبههاد، تحقیهه : محمدحسههن آل یاسههین، بیههروت: عههالم المحاایط فاای اللغااة -

 ق.۱۴۱۴الکتاب، چا  اول، 
مههد بههن محمههد ابههن حنبههل، تحقیهه : عبههداَّلل بههن ، احمسااند اإلمااام أحمااد باان حنباال -

 ق.۱۴۱۶عبدالمحسن، بیروت: موسس  الرسال ، چا  اول، 
کورانى،  م: مسجد ،مکران، چا  دو ، معجم أحادیث اإلمام المهدی -  ق.۱۴۲۸، على 
کورانى،  م: دارالمعهروف، چها  ششهم، المعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی - ، على 

 ق.۱۴۳۶
، احمهد ابهن فهارس، تحقیه : عبدالسهال  محمهد ههارون،  هم: مکتهب اللغاةمعجم مقااییس  -

 ق.۱۴۰۴االعال  االسالمى، چا  اول، 
، عبهداَّلل بهن یوسه  ابهن هشها ،  هم: مکتبه  آیه  اَّلل المرعشهى النجفهى، چها  مغنی اللبیب -

 ق.۱۴۱۰چهار ، 
ول، ، حسهین بهن محمهد راغهب اصهفهانى، بیهروت: دارالقلهم، چها  امفردات الفاظ القارآن -

 ق.۱۴۱۲
، علههى بههن موسههى ابههن طههاووس،  ههم: موسسهه  صههاحب االمههر، چهها  اول، المالحاام و الفااتن -

 ق.۱۴۱۶
، احمهد بهن ،عفهر ابهن منهادی، تحقیه : عبهدالکریم عقیلهى،  هم: دارالسهیرة، چها  المالحم -

 ق.۱۴۱۸اول، 
کبههر غفههاری،  ههم: ،امعههه ماان الیحضااره الفقیااه - ، محمههد بههن علههى صههدوق، تحقیهه : علههى ا

 ق.۱۴۱۳ا  دو ، مدرسین، چ
، محمد بن على بن الحسین علوی، تحقی : حسهین موسهوی برو،هردی،  هم: دلیهل المناقب -

 ق.۱۴۲۸ما، چا  اول، 
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، علههى بههن عبههدالکریم نیلههى نجفههى، تحقیهه : منتخااب األنااوار المضاایئة فاای ئکاار القااائم -
 ش.۱۳۶۰عبداللطی  حسینى،  م: مطبع  الخیا ، چا  اول، 

 ش.۱۳۷۸ران: اسالمیه، چا  بیست و هشتم، ، على دوانى، تهمهدی موعود -
، حسین برو،ردی، تحقی : محمد فاضل لنکرانى،  م: مرکد فقههى ائمهه اطههار، نهایة التقریر -

 ق.۱۴۲۰چا  اول، 
، محمهد بهن مبهارک ابهن اثیهر، تحقیه : محمهود محمهد النهایة فای غریاب الحادیث و األثار -

 ش.۱۳۶۷طناحى،  م: اسماعیلیان، چا  چهار ، 
، لوط بن یحیى ابى مخن ، تحقیه : محمهدهادی یوسهفى غهروی،  هم: ،امعهه لطف  وقعة ا -

 ق.۱۴۱۷مدرسین، چا  سو ، 
، نصر بن مداحم، تحقی : عبدالسال  محمد هاورن،  م: مکتب  آی  اَّلل المرعشى وقعة صفین -

 ق.۱۴۰۴النجفى، چا  دو ، 
کامههل سههلیمان،  ههم: دارالمجتبههى، یااوم الخااالص فاای ظاال القااائم المهاادی - چهها  اول، ، 

 ق.۱۴۲۷
یه(  بل از اهور» - فصلنامه مشرق ، مصطفى امیهری، «بررسى و تحلیل حواد  فتنه شا  )سور

 ش.۱۳۹۸، ۴۹، شموعود
فصلنامه تحقیقاات علاوم قارآن و ، مجید معهارف، «بیتضواب  فهم حدیث در لسان اهل» -

 ش.۱۳۸۳، ۱، شحدیث
رسهیدآ ایى، فصهلنامه مشهرق ، مسهعود پو«مواجهه امام زمان با قاوم یهاود در عصار ظهاور» -

 ش.۱۳۹۶، ۴۲موعود، ش
، هاای مهادویفصالنامه پژوهش، مسهعود پورسهیدآ ایى، «نقش ایرانیاان در عصار ظهاور» -

 ش.۱۳۹۷، ۲۵ش
کهاامى، «نقش متون دینی در تبیین معانی واژگان روایات» - ، فصلنامه علاوم حادیث، مجیهد 

 ش.۱۳۸۹، ۵۸ش
کاافزار جامع األحادیثنرم -  مپیوتری علو  اسالمى نور.، مرکد تحقیقات 
کامپیوتری علو  اسالمى نور.افزار مهدویتنرم -  ، مرکد تحقیقات 
 .، مرکد المصطفى لدراسات االسالمیهالبیتافزار مکتبة اهل نرم -




