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2

َ
مسههیله اصههلى پههژوهش حاضههر ،تبیههین و تحلی هل « َر،ف ه الشهها » بههل از اهههور اسههت .در
َ
َ
صحنه تحوالت فتنه شا بل از اهور ،دو واژَ « ،ر،ف » و «خسه » بهه عنهوان نشهانهههای
کلیدی و سرنوشتساز در حواد

بل از تسهل سهفیانى (اولهین نشهانه حتمهى اههور) بهر

دمش سوریه بیان شد ،استت اگرچه دربار ،مصداق و معنای خسه  ،اتفهاق نظهر و،هود
دارد و به فرو رفتن زمهین در منطقهه حرسهتا و ،ابیهه دمشه تعبیهر شهد ،اسهت لکهن دربهار،

معنها و مصههداق ر،فه الشها  ،اخههتالف نظههر فهراوان بههود ،و کماکههان مهبهم اسههت .اهمیههت
َ
فههراوان « َر،فه الشهها » بههه عنههوان «اولههین» حادثههه از سلسههله حههواد منتههى بههه حاکمیهت
سفیانى مورد حمایت غربىها بر دمش سوریه بل از اهور ،محل نداع و گفتگهوی علمهى

بین صاحبنظران و کارشناسان مهدو یت رار گرفته است .در این نوشتار ،سه تفسهیر در
َ
معنای « َر،ف الشا » ،یعنى .۱ :حادثه زمینى (زلدله) .۲ ،حادثه آسمانى (حمله با سالح
مرگبار اتمى و تل بیش از صد هدار نفر)، .۳ ،نگ در منطقه شا بیان گردید ،و در پایان

بهها تو،ههه بههه کتههب ل ههت ،احادی هث هههمخههانواد ،و ههراین دیگههر ،معنههای سههو اخههذ گردی هد.

بنههابراین ،و ههوع زلدلههه بس هیار بههزر در مقی هاس وس هیع (احتمههال اول) و نی هد حملههه بهها سههالح
غیرمتعههارف و مرگبههار اتم هى (احتمههال دو ) بههل از اهههور در منطقههه شهها کههه در جآن واحههد

منجر به کشته شدن صد هدار نفر شود ،منتفى است و ر،ف الشا به معنای ،نهگ بهین

دو ،بهههه نظههامى مخههال

هههم اسههت کههه در ضههمن «فتنههه شهها » ،منجههر بههه تههل فههراوان

انسانها نید خواهد شد .در ایهن نوشهتار از منهابع اسهنادی  -کتابخانههای اسهتفاد ،شهد ،و
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در چارچوب روش توصیفى  -تحلیلى به رشته تحر یر در آمد ،است.

کلیدداژه ه امهها مهههدی ،۷نشههانه اهههور ،فتنههه شهها  ،سههوریه ،ر،فههه ،ر،ف ه الشهها بههل

از اهور

 .۱اشاره

در زمر ،حواد

بل از اهور اما مهدی ۷در احادیث شیعه و اهل سنت از ک هرت زلدلهه

1

و نیههد و ههوع خس ه  2در نقههاط مختل ه زمههین ،سههخن بههه می هان آمههد ،اسههت کههه در ایههن میههان،
َ
َ
َ
4
مهمترین آنها خس ،ابیه و خس حرستای دمش در سهوریه 3،خسه ب هداد در عهراق،
َ
َ
خس بیداا بین مکه و مدینه در عربستان 5است .الز به ذکر است ،خس َبیداا بهه عنهوان

«عال ئههم حتمههى» در سههال اهههور و یهها امهها عصههر ۷بههه و ههوع خواهههد پیوسههت 6،لکههن سههایر
خس ها « ،بل از اهور» رخ مىدهند.

در ای ههن نوش ههتار ،س ههخن از معمهههای پ ههر رم ههد و راز «ر،ف الشههها » در ص ههحنه تح ههوالت فتنهههه

ش هها خواه ههد ب ههود .از دی ههدگا ،مش هههور ،ر،فه ه الش هها ب ههر و ههوع زلدل ههه بس ههیار ب ههزر و ویرانگ ههر در

منطقه شا بهل از اههور بها بهیش از صهد ههدار کشهته ،تطبیه شهد ،اسهت 7.بنهابراین طبه ایهن
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

َ َ
َ ْ ُ ُ َْ ََْ ْ َ
َّ
اس َو َزال جزل (الغیبة للحجه ،ص۱۷۸ت دالئل االمامة ،ص۴۷۱ت بحاار االناوار ،ج ،۵۱ص ۷۴و
 .1یخرج جعند ک ر جة اخ جتال جف الن ج
َ َ َ َ َّ َ
ْ
الهدال جز جل َو ال َب ْهرد (المالحام و الفاتن،
 ۸۱و ۹۲ت مسند ابن حنبل ،ج ،۴ص۱۰۴ت العرف الاوردی ،ص .).۸۲جفهى سهن ک ج یهر جة
ص.)۲۸۴
َ َ ْ
َ َ ْ ُ
َ َ ْ ُ
َ ُ
َْ ْ
َْ ْ
َ
َ
 .2خ ْس جبالمش جر جق و خس جبالم جر جب و خس جبج جزیر جة العر جب (کمال الدین ،ج ،۱ص.)۲۵۱
َ
َ
َ ْ ْ
َ ْ َ ََْ ْ َ ْ َ َُ ُ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ْ
ان ذ جل َ خ َر َج ْاب ُن آ جکل ج األ ک َب جادَ ...ح ّتى َی ْس َت جو َی َعلى جم ْن َب جر جد َمشه َ (الغیباة،
 .3خس ر ی جمن جدمش یقال لها حرستا ،ف جإذا ک
َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َُ
َّ
الشها ُت َس َّهمى ْال َجاب َیه َ وَ
ص۳۰۵ت الغیبة للحجه ،ص۴۶۱ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص ۲۱۶و  .)۲۵۳و تخسه ر یه جمهن هری
ج
ج
َ
َ
ْ َ َْ
َ ُ
َ ُ
األ ْی َمهنُ ...ث َّهم َی ْخ َتل ُف َ
هون جع ْنه َهد َذ جله َ َع َلهى َث َهال ج َر َایهات َر َایه ج ْاأل ْص َههب َو َر َایه ج ْاأل ْب َقهع َو َرایه جَ
ت ْسهق ُ َطا جئفه جم ْهن َم ْس جهج جد جد َمشه
ج
ج
ج
ج
ُّ َْ
السفیا جنى (الغیبة ،ص۲۷۹ت االختصاص ،ص۲۵۵ت الغیبة للحج  ،ص۴۴۲ت التفسایر ،ج ،۱ص۶۴ت بحاار االناوار ،ج،۵۲
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ص.)۲۳۷
َْ
َ
َ .4و خ ْس جب َب د َاد ( ...االرشاد ،ج ،۲ص۳۷۸ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.)۲۲۲
َ
ّ َ ْ ُ ْ
ْ
ً َ ْ
ُ َ
َ َ َ ُ ْ َ
َ َْ
ُ
ْ
َ .5و َی ْب َعث َب ْعثا جملى ال َم جد َین ج َ ...و َیخ ُر ُج ال َم ْه جد ُّی جم ْن َها َ ...ح ّتى َیقد َ َمکه َو ُیق جبهل ال َج ْهی ُش َح ّتهى جمذا ن َدلهوا ال َب ْیهد َاا  ...خ جسه
جب جهم (التفسیر ،ج ،۱ص۶۵ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.)۲۲۳
َ
َ َ
ْ َ ُ
َْ
َْ َ
َ
ْ .6بل ج یا ج القا جئ جم خ ْم ُس َعال َمات َم ْح ُت َوماتَ ... :و الخ ْس جبالبیداا (کمال الدین ،ج ،۲ص.)۶۵۰
 .7عصر الظهور ،ص۷۸ت المعجم الموضوعی الحادیث االمام المهادی ،ص۴۴۶ت یاوم الخاالص ،ص۵۳۶ت عصارظهور،
ص۱۰۶ت دانشنامه امام مهدی ،ج ،۷ص.۳۱۵

 .1-1پیشینه پژوهش ،چرایی اهمیت و ضر ورت بحث از «رجفة الشام»

در صحنه تحوالت فتنه شا

1

کلیههدی و سرنوشههتسههاز در حههواد

بل از اهور ،دو واژ« ،ر،ف » و «خس » به عنوان نشانهههای
بههل از خههروج سههفیانى بیههان شههد ،اسههتت اگرچههه در بههار،

مصههداق و معنههای «خس ه » اتفههاق نظههر و،ههود دارد و بههه فههرو رفههتن زمههین در محههور حرسههتا- 2
،ابیه 3تعبیر شد ،است که مو،ب تخریب بخشهایى از مسجد دمش نید خواههد شهد 4کهه
و ههوع مجمههوع ایههن حههواد

در سههوریه حههاکى از نددی ه

دمش به عنوان حا کم آیند ،منطقه شا خواهد بود.
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رار خواهد گرفت.

بههودن خههروج سههفیانى و تسههل وی بههر

5

لکن دربار ،معنا و مصداق «ر،ف الشا » ،اختالف نظر فراوان بود ،و کما کهان مهبهم اسهت.

ر،فه الشها بهه عنهوان «اولهین» حادثهه از سلسهله حهواد
شا و حاکمیت وی بر دمش

منتههى بهه خهروج سهفیانى در منطقهه

بل از اهور 6،محل نداع و گفتگوی علمى بین صاحبنظران و

کارشناسان مهدویت رار گرفته است.

هرگونه اتخاذ مبنها در معنهای «ر،فه الشها » بهر تحلیهل و بررسهى نشهانهههای بعهدی حهواد

َّ
ََ
َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ
ُ َ
َْ ُ َْ ُُ َ ْ ْ
هون ال َمخ َهر َج جم ْن َهها فهال َی ججدون ُهه (الغیباة ،ص۲۷۹ت اثباات الهاداة ،ج،۵
الن َاس جبالشا ج جفتنه یطلب
 .1ال یظهر القا جئم حتى یشمل
َ
َ ُ ُ َّ
َُْ َُّ َ َ
َ ُ
َ َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ون جبالشا ج جفتن کلما سکنت جمن ،ا جنب طمت جمن ،ا جنهب (عقدالدرر فی اخبار المنتظر ،ص .)۷۵جفتنه جمهن
ص .)۳۶۸تک
ّ
َ
طن الشا (المستدرک علی الصحیحین ،ج ،۴ص.)۵۱۵
ب ج
 .2ال یخرج المهدی حتى یخس بقری فى ال وط تسمى حرستا (المالحم ،ص۱۳۴ت العرف الوردی فی اخباار المهادی،
ص۱۷۰ت القول المختصر فی عالمات المهدی المنتظر ،ص۸۵ت معجم احادیث االمام المهدی ،ج ،۲ص.)۲۴۶
ْ َْ
َّ ُ َ ْ
ُ
َ ُ
َ َ ُ
ُ ْ ُ َ ُ
َ .3و تخ َس ْر َی جم ْن َری الشا ج ت َس ّمى ال َج جاب َی َو ت ْسهق ُ َطا جئفه جم ْهن َم ْس جهج جد جد َمشه َ األ ْی َم جهن (الغیباة ،ص۲۷۹ت االختصااص،
ص۲۵۵ت الغیبة للحجه ،ص۴۴۲ت التفسیر ،ج ،۱ص۶۴ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.)۲۳۷

 . 4خس بقری بدمش و سق طائف من غربى مسجدها ،رفع بالشا ثال رایات :األبقهع و األصههب و السهفیانى (الفاتن،
ْ َْ
َُ
َ ُ
ُ َّ َ ْ َ ُ َ َ
هون جع ْنهد
ص۱۹۵ت معجم احادیث االمام المهدی ،ج ،۲صَ .)۱۰۷و ت ْسق ُ َطا جئف جم ْن َم ْس جج جد جد َمشه َ األ ْی َم جهن  ...ثهم یخت جلف
َ َ َ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ َْ
ذ جله َ َعل هى ثههال ج َر َایههات رایه ج األصههه جب و رای ه ج األبقه جهع و رای ه ج السههفیا جنى (الغیبااة ،ص۲۷۹ت االختصاااص ،ص۲۵۵ت الغیبااة
للحجه ،ص۴۴۲ت التفسیر ،ج ،۱ص۶۴ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.)۲۳۷

السهفیانى (عقاد الادرر فای

 .5ر،فت األری فانقعر غربى مسجدها و یخس بقری یقال لها حرستا ،ثم یخهرج عنهد ذله
َّ
َ ْ َََ
الشها َ ...فهإ َذا َک َ
هان َذ جله َ
ُْ
َ
هان جب
أخبار المنتظر ،ص۸۴ت معجم احادیث االمام المهادی ،ج ،۲ص .)۲۴۵جمذا اختله
ّالرمح ج
ج
ج
َ َْ
ْ َ َ ُ َ
َ ُْ ُ َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
األ ْک َبهاد َ ...ح َّتهى َی ْس َهتو َی َع َلهى م ْن َبهر د َم ْشه َ
فانظروا خس
ج جج
ج
ْر َی جم ْن جد َمش ُیقال ل َها َح َر ْستا ف جإذا کان ذ جل َ خ َر َج ْاب ُهن آ جکله ج
ج
(الغیبة ،ص۳۰۵ت الغیبة للحجه ،ص۴۶۱ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص ۲۱۶و .)۲۵۳
َ َْ ُ ُ ُ َ ْ
َ ُ َ ُ ُ َّ
َّ
َ َْ ْ
َ
ْ
 .6م َذا ْاخ َت َل ه َ ُ ْ َ
َ
هاد  ...فههانت جظروا خههروج المهه جهدی (الغیبااة،
هان جبالشهها ج َ ...ر ْ،ف ه تکههون جبالشهها ج  ...خه َهر َج ْابه ُهن آ جکل ه ج األ ک َبه ج
ّالرمحه ج
ج
ص۳۰۵ت الغیبة للحجه ،ص۴۶۱ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص ۲۱۶و .)۲۵۳
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منطقه شا نید سایه خواهد افکند و اگر بتوان به تفسیر وا عى ر،ف الشا دسهت یافهت ،آنگها،

تشههخیص «ترتیههب حههواد

منطقههه شهها » بههل از خههروج سههفیانى نیههد تهها حههدودی روشههن خواهههد

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

الشا تنها در چند دهه اخیر در معنای زلدله استعمال شد ،است.

1

چههه بسهها واژ،هههای بسهیار ی کههه بههر اثههر ک ههرت اسههتعمال بههه نظههر مهىرسههد کههه نیهاز ی بههه د ههت

در معنه ههای آن نیسه ههتت درحه ههالى که ههه بررسهه هىهه ههای د یهه ه ل ه ههوی مهه هىتوانه ههد افهه ه هه ههایى از

مباحههث مه ههدو یت را روش ههن نمایه هد و ب ههه نگرشه هى متف ههاوت از آنچ ههه ک ههه ب ههه اش ههتبا ،در اذه ههان

شکل گرفته ،منجر گردد 2.واژ« ،ر،ف الشا » ،از ،مله آن خواههد بهود کهه شایسهته اسهت مهورد
بههازنگری ههرار گیههردت ی یههرا همههانطور کههه بیههان گردیههد ،ر،ف ه الشهها «اولههین» مرحلههه از سلسههله
حهواد

منطقهه شها اسهت کهه بهه اولهین نشهانه حتمهى اههور (خهروج سهفیانى) منتههى خواههد

شد( .الز به ذکر است سفیانى ،اسهم رمهد حها کم مو هت منطقهه شها مهورد حمایهت غربىهها در

عصر اهور برای باز ،زمانى کمتر از دو سال است 3که عالو ،بر تسل بر سوریه ،به عهراق حملهه

نظامى مى کند و سپس برای مقابله با یا اما مههدی در مکهه ،لشهکر نظهامى بهه عربسهتان نیهد
اعدا خواهد کرد).

4

از ایههن رو ،هههر گونههه اتخههاذ مبنهها در فهههم معنههای «ر،فه الشهها » بههر تحلیههل و فهههم «نشههانههههای

بعدی» حواد

منطقه شا و سهوریه بهل از اههور نیهد سهایه خواههد افکنهد .حهال ا گهر همگهان،

منتظههر زلدلههه ویران گههری بهها تعههداد کشههتههههای بههیش از صههد هههدار در منطقههه شهها باشههند و در
تشخیص خویش به خطا رفته باشند ،شناخت «عالئم بعهدی» نیهد شهاید ممکهن نخواههد بهودت

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

ص۵۳۶ت عصر ظهور ،ص .)۱۰۶و مولفین دیگر آثار و کتب بعدی بدون ذکر رینه و نید بدون تو،ه به معانى دیگر ر،فه،
چنین معنا نمود،اند (دانشنامه امام مهدی ،ج ،۷ص.)۳۱۵
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 .2رو نقد و بررسی روایات مهدویت ،ص.۳۷۶
ْ َ ُّ ُ ْ َ ً
ْ ُ ُّ ْ
ُ
ُ
َ
ُ
السفیا جنى جمن جبال جد الرو ج منت جصرا جفى عن جق جه ص جلیب (الغیبة للحجه ،ص .)۴۶۳در باز،
 .3سفیانى ،مورد حمایت غربىها :یق جبل
زمانى کمتر از دو سال بر دمش و سایر مناط مورد منازعه در فتنه شا مسهل خواههد شهدُّ :
الس ْهفیا جنى جم َهن ْال َم ْح ُتهو  ...وَ
ج
َ
َ َ َ َ ً
ََ ُ
و ،جه جملى جآخ جر ج ،خ ْم َس َعش َر ش ْهرا (الغیبة ،ص.)۳۰۰
جم ْن َ ّو جل خ ُر
ج
ُ َ َ ُ َّ
ً َ
ُ
َ ًَ
َ
َّ ُ
َ
بع ُث ُّ
ُّ .4
العراق َ ...ی َ
بال َن َ
صهیبون
بعون َلفا ف ُی
السفیا جن ُّى َ،یشا ملى الکوف ج و جعدت ُهم َس
کون ل ُه جه ّم مال جاإل
السفیا جن ُّى  ...ال َی
حو ج
َ َّ
َ
ُ
َ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
َ
بع ُث ُّ
الم َ
جمن َهل الکوف ج تال و َصلبا َ ...وی َ
دینه  ...ف َیبله ُ َّ ...ن َ
السفیا جن ُّى َبعثها ملهى َ
ههد َّی هد خ َهر َج ملهى مکه (الغیباة،
الم ج
ج
ص .)۲۸۰با سندهای متعدد که سه سند آن نید معتبر است (دانشنامه امام مهدی ،ج ،۷ص.)۱۲۵

بعدی» منطقه شا و سوریه بل از خروج سفیانى نید تا حدودی روشن خواهد شد.

از ایهههن رو ههههر گونهههه فههههم اشهههتبا ،و نادرسهههت در تفسه هیر معنهههای ر،فه ه الشههها  ،منجهههر بهههه

ب ههروز اش ههتباهات بع ههدی و محاس ههبات غله ه در ش ههناخت تح ههوالت فتن ههه ش هها ب ههل از اه ههور
خواهههد شههدت بههه گونهههای کههه ممکههن اسههت سههفیانى خههروج نمای هد و بهها محور یههت «رو  1،یهههود

2

و خانههدان آلفههالن حهها کم بههر عربسههتان» 3و مثلههث «غر بههى ،عبههری ،عر بههى» بههر دمشهه مسههل

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

اما اگر بتوان بهه تفسهیر وا عهى «ر،فه الشها » دسهت یافهت ،آنگها ،تشهخیص و ترتیهب «حهواد

گرددت اما هنوز عد،ای در انتظار و وع زلدلهای و یرانگر با تعداد کشتههای بیش از صد ههدار نفهر
در منطقه شا باشند و ملمنین چنین گمان کننهد کهه تحهوالت و مراحهل بهل از سهفیانى هنهوز

رخ نداد ،است.

بنهابراین ،ضهرورت دارد کههه معنهای ر،فه  ،بازکههاو ی شهد ،و در تصهحین دیهدگا ،مشههور در انتخههاب

معنای زلدله برای ر،ف  ،تجدید نظر شودت ییرا ر،ف در ل ت عهرب در معهانى مختلفهى اسهتعمال شهد،
و تر،ین احتمال زلدله (دیدگا ،مشهور) ،مصداق تر،ین بالمر،ن خواهد بود.

تههاکنون ،مقالهههای مسههتقل در بررسههى «ر،فهه الشهها » ،تههدوین و منتشههر نشههد ،اسههت .ایههن

نوشههتار ،عهههد،دار بررسههى ایههن موضههوع مهههم در سلسههله حههواد

منتهههى بههه اهههور خواهههد بههود.

همچنههین در ایههن نوشههتار ،ضههمن تصههرین بههه تفههاوت ر،ف ه الشهها بهها خس ه

،ابیه  -حرستا ،به بیهان دیهدگا،ههای مختله

دمش ه در محههور

از نگها ،صهاحبنظران ،کارشناسهان مههدوی و

آیند ،پژوهى خواهیم پرداخت.

َْ
 .1سفیانى ،مورد حمایت غربىها استُ :ی ْقب ُل ُّ
الس ْف َیا جن ُّى جم ْن ب َال جد ُّالرو ُم ْن َت جص ًرا جفى ُع ُن جق جه َص جل ُ
اح ُب الق ْهو ج (الغیباة
یب َو ُه َو َص ج
ج
ج
ج
للحجه ،ص.)۴۶۳
ْ َ َْ
ُّ ْ
ْ ُ ْ
ْ ُ
السهف َیا جن ج ّى ُعهدنا جبالقها جئ جم
لالیهودِب
 .2سفیانى ،مورد حمایت یهود اسهت :جم ْن ُعهدت ْم ُعهدنا (سهور ،اسهراا ،آیههَ ،)۸ی ْع جنهى جم ْن ُعهدت ْم
ج
َ
جم ْن جآل ُم َح ّمد (تفسیر القمی ،ج ،۲ص۱۴ت بحار االنوار ،ج ،۵۱ص.)۴۶
َ
َ
ْ
ُ
َُ
ُ َ
َ
ْ
ّ
ُ
 .3آل فالن بل از اهور بر عربستان حکومهت مهىکننهدَ :یها ُی َر َارة ال ُبهد جم ْهن ْت جهل غهال جبال َم جد َینه ج َ ...یق ُتل ُهه َْ ،هی ُش جآل َب جنهى فهالن
َ
ْ
َ
(الکافی ،ج ،۱ص .)۳۳۷و سفیانى به عنوان همپیمان خاندان آل فهالن حها کم در عربسهتان اسهت :ف َی ْب َت جهد ُر ال َح َس جهن ُّى جملهى
ُ َ ْ
ً َ ْ
ُ َّ
َّ
َ
ْ ُ ُ َ
َ َ
َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ُ
هام ُّى جع ْنهد ذ جله َ َْ ،یشها جملهى ال َم جد َینه
الخر
هام ج ّى َ ...و َی ْب َعهث الش ج
وج ف َی جث ُب عل ْی جه َهل َمک ف َیقتلونهه َو َی ْب َعثهون جب َرَ جس جهه جملهى الش ج
ج
(الکافی ،ج ،۸ص .)۲۲۵این هماهنگى در به شهادت رساندن سهید حسهنى ،نفهس زکیهه بهل از اههور اسهت (تاأملی در
نشانههای حتمی ظهور ،ص . )۲۳۴و حهاکى از ارتبهاط عمیه خانهدان حهاکم در عربسهتان بها حها کم سهوریه و منطقهه شها
بل از اهور دارد که متعا ب شهادت نفهس زکیهه ،شهامى (سهفیانى) لشهکر نظهامى خهود از منطقهه شها را بهه مدینهه اعهدا

ولى در منطقه بیداا ،خس

خواهد شد.
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علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره چهارم

 .2رجفة الشام
 .1-2نسخهشناسی حدیث رجفة الشام

حدیث ر،ف الشا در کتب الغیبة نعمانى 1و الغیبة شیخ طوسى 2و نید سایر کتب حهدیثى

شیعه 3و اهل سنت 4نقل شد ،است و حدیث از حیث سند ،نید موث اسهتت 5ضهمن این کهه
محتوای آن در احادیث متعدد و معتبر شیعى و اهل سنت نید گدارش شد ،است.
متن حدیث به نقل از اما على ۷در کتاب الغیبة نعمانى ،چنین است:

حْ
ْ
َّاَّلل َّ ِقیا َّ َّوَّم اا َِّهاایََّ ااَّأ ِمیر ْ ح
الا ْاؤ ام ِننیَّ؟َّ
اانَّ ِ الشااا ِ ََِّّْت ْنج ا ِ َِّإ َّعا ْانَّآَ ا ل َِّما ْانَّآَااا ِ ِ َّ
ِإذاَّاختلاافَّالرُما ِ
ْ
ْ
ْ
َّجیع حلهاا ح
اف ْ
قالَّ َّر ْجف ٌ َّت حک ح
َّاَّللَّر ْمحا َِّلل حم ْاؤ ام ِننیَّوَّعاذَّاباَّعایلَّ
ونَّ ِ الشا ِ ََّْی ِل ح َِّفَاَّأ کث حر َِّم ْن َِّمائ ِ َّأل ل
ح
ْ
ْ
ْ ح
ح ْ
ْح
ْ
َنَّالشا ْاه ِبَّال ْحذوف ا ِ َّوَّالراَااا ِ َّالصااف ِرَّ
الکا ِااف ِر َنَّ َّفا ِایلذاَّکااانَّذ ِل ا َّفااانظ حَ وا َِّإیَّأصااح ِ
ابَّالباارَّ ِاذ ِ
ح
ْح
ْ
حت ْقب ح َِّمن َّْال ْغربَّحر ح
ََّت َّ ِ الشا ِ ََّّ...ف ِیلذاَّکانَّذ ِل َّفانظ حَ واَّخ ْسافَّق َْ َا ل َِّم ْان َِّدمشاق حََّقاالَِّلااَّ
ِِ
ِ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ح
ْ
سَّحرََّسات ِویَّعایل َِّمنب ِار َِّدمشاقَّ َّ
حرستا َّف ِیلذاَّکانَّذ ِل َّخَ َّا نَّآ ِکل ِ َّاأل کب ِ َّ
ادَّ ِمنَّال ِادیَّالیا ِ ِ
ْ
ح
6
ْ
ف ِیلذاَّکانَّذ ِل َّفانت ِظ حَ واَّخ حَ وجَّال ْه ِد ِیَّ .

و نید در کتاب الغیبة شیخ طوسى ،حدیث ر،ف الشا چنین نقل شد ،است:
 .1الغیبة ،ص۳۰۵ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.۲۵۳

 .2الغیبة للحجه ،ص۴۶۱ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.۲۱۶

 .3منتخب االنوار المضیئة ،ص۲۹ت الدرر النظیم فی مناقب االئمة ،ص۷۵۸ت الخارائج و الجارائح ،ج ،۳ص۱۱۵۱ت اثباات
الهداة ،ج ،۵ص۳۵۸ت العدد القویة ،ص.۷۶
 .4البدو و التاریخ ،ج ،۲ص۱۷۷ت فرائد فوائد الفکر فی المهدی المنتظر ،ص۲۹۹ت عقد الدرر فای أخباار المنتظار ،ص۸۴ت
اهوال یوم القیامة و عالماتها الکبری ،ص.۲۴

 . 5در سند حدیث ر،فه الشها  ،راو یهان ثقهه و مهمهل و،هود دارد .الز بهه ذکهر اسهت ،هدماا بهه احادیهث راویهان مهمهل عمهل
مى کرد،انههد و در مقابههل ،راوی مجهههول (بنههابر تعر یه ههدماا) خههود یکههى از اسههباب ضههع بههود ،اسههتَّ :ن القههدماا کههانوا
یعملون بالمهمهل کالممهدوح (قاموا الرجال ،ج ،۱ص۴۴ت قواعد توثیق راویان ،ص)۹۰-۸۸ت کمها ایهن کهه متهاخرین نیهد
عد ذکر راوی در کتب ر،ال ،را دلیل ضع

راوی نمىداننهد (نهایاة التقریار ،ج ،۱ص)۲۷۱ت امها اشهکال اصهلى سهند،

هرار گهرفتن م یهرة بهن سهعید در سهند حهدیث اسهت .او دو دور ،متمهاید را در حیهاتش پشهت سهر گذاشهته اسهت .مهدتى بههر

طری ح بود ،و در آن دوران از راویان اما با ر به شمار مىرفته است ،لکن بعدها موسس فر ه م یرة گردیهد و مهورد لعهن

امهها صههادق ههرار گرفههت (الرجااال ،ص ۱۹۲و )۲۲۳ت بههه دلیههل ایههن کههه وی بعههد از شهههادت امهها بهها ر ۷و در زمههان امهها

صادق ۷از مسیر اهل بیت :منحرف گردید (فرق الشیعة ،ص .)۶۲هدحى بهر نقهل احادیهث وی در دوران اسهتقامت
وارد نمىشودت مضاف بر اینکه در این حدیث ،مضامین غلو نید و،ود ندارد و محتهوای ایهن حهدیث همچهون :اخهتالف و
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فتنه در شا  ،خس

حرستا و خروج سفیانى در احادیث دیگر نید گدارش شد ،است.

 .6الغیبة ،ص۳۰۵ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.۲۵۳

بهها مقایسههه حههدیث ر،فه الشهها بههین نسههخه الغیبااة نعمههانى بهها نسههخه الغیبااة شههیخ طوسههى،

اختالف و،ود دارد و «تصهحی

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

ح
ح
ٌ
ح ٌ
ْ
ْ
اَّللَّتعاای َِّقیا َّ َّمثَّما ْ ََّّ(مااذا؟؟َّقاالَّ َّمثَّر ْجفا َّ
ِإذاَّاختلف حَّرُم ِانَّ ِ الشا ِ َّفها َّآَا َِّم ْانَّآَاا ِ َّ ِ
ْ
َّجیع حلهاا ح ْ ْ ْ
ََّی ِل ح َِّفَا َِّمائ ح َّأ ْل لف ْ
ح ح
ونَّ الشا ْ
ااف ِر َنَّ َّ
َّاَّللَّرمحا َِّلل حماؤ ام ِننیَّو َّعاذاباَّعایلَّالک ِ
تک ِ
ِ
ح
ْ
ح ْ ْ ح
ْح
ْ ْ
ْ
َنَّالش ْه ِبَّو َّالراَا ِ َّالصف ِر حَّتق ِب َِّمنَّالغ ِار ِبَّ
ف ِیلذاَّ کانَّذ ِل َّفانظ حَ وا َِّإیَّأصح ِ
ابَّالبر ِاذ ِ
ح
ح
ْ
حاار ح
ََّت ا َّ ِ الشااا َِّ َّفا ِایلذاَّ کااانَّذ ِل ا َّفااانت ِظ حَ واَّخ ْساافاَّ ِ ق َْ َ ا ل َِّما ْانَّقااَ یَّالشااا ِ حََّقااالَِّلااا َّ
ْ
ْ ْ
1
ْ
ادیَّالیا ِ سَّ .
حر ْستا َّف ِیلذاَّ کانَّذ ِل َّفانت ِظ حَ واَّا ْ نَّآ ِکل ِ َّاأل کب ِادَّ ِ ِ َّ

از نهوع ،ها بهه ،هایى در الفهاظ و مهتن روایهت» ،رخ داد ،اسهت

کههه البتههه هرچنههد تههیثیر چنههدانى در مفهههو اصههلى حههدیث نههدارد و اخاللههى در محتههوای حههدیث

پدیهد نمهىآیهدت 2ی یهرا ههر دو نسههخه ،ترتیهب حهواد

منطقههه شها بهل از سههفیانى را مشهابه بیههان

کرد،اندت اما به هر حال ،استناد ایلین به دیدگا« ،انحصار» معنای ر،ف در زلدله (بهه رینهه آیه

من آیات اَّلل بودن ر،فهه در نسهخه ال یبه نعمهانى) مخهدوش مهىشهودت ی یهرا حهدیث ،دارای دو

نسخه است و مشخص نیست کدا صحینتر است؟ البته در ادامه به تیثیر اختالف نسخ در
تر،ین معنای ر،ف نید اشار ،خواهد شد.

 .2-2حدیث رجفة الشام در کتب حدیثی شیعه

حدیث «ر،ف الشا » عالو ،بر الغیبة نعمانى و الغیباة شهیخ طوسهى در دیگهر منهابع شهیعى همچهون:

منتخب االنوارالمضیئة 3نیلى نجفى ،الدر النظیم فی مناقب االئمة 4یوس بن حاتم شامى ،الخارائج و
8
الجرائح 5راوندی ،اثبات الهداة 6شیخ حر عاملى ،العدد القویة 7یوس بن مطهر حلهى و بحار االناوار
9
عالمه مجلسى نیهد نقهل شهد ،اسهت و تمها کتهب فهوق ،مطهاب نسهخه «الغیباة شهیخ طوسهى» اسهت.
بنابراین ،حدیث ر،ف الشا مطاب نسخه شیخ طوسى ،ار،ن و اصن است.
 .1الغیبة للحجه ،ص۴۶۱ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.۲۱۶

 .2رو

نقد و بررسی روایات مهدویت ،ص.۲۳۱-۲۳۰

 .3منتخب االنوار المضیئة ،ص.۲۹

 .4الدرر النظیم فی مناقب االئمة ،ص.۷۵۸
 .5الخرائج و الجرائح ،ج ،۳ص.۱۱۵۱
 .6اثبات الهداة ،ج ،۵ص.۳۵۸
 .7العدد القویة ،ص.۷۶

 .8بحار االنوار ،ج ،۵۲ص ۲۱۶و.۲۵۳

 .9ر.ک :نر افدار مهدویت ،نر افدار ،امع االحادیث ،نر افدار مکتب اهل البیت.:
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 .3-2حدیث رجفة الشام در کتب اهل سنت

همچنین مضمون و محتوای حدیث ر،فه الشها در منهابع اههل سهنت ،همچهون :البادو و
التاریخ 1المقدسى ،فرائد فوائد الفکر 2حنبلى ،عقد الدرر 3مقدسى شافعى و اهوال یوم القیامة
و عالماتها الکبری 4سفارینى به نقل از اما على ۷نید ذکر شد ،است.
 .3مفهومشناسی رجفة

از ،مله ارکان مهم در فههم و مهراد کلمهات مو،هود در احادیهث ،بههر،گیهری از منهابع و کتهب

ل وی متقد عرب است که باید دارای دو ویهگى نددی

بودن کتاب ل وی به عصهر نهزول هرآن

و صدور حهدیث و همچنهین اسهتناد بهه سهماع از عهرب باشهد .ههر چقهدر کتهاب ل هت بهه زمهان

صدور روایات ،نددی تر باشد ،ارزش بیشتری در شهناخت هرچهه بهتهر معنهای آن واژ ،خواهنهد

داشههتت امهها بههه دلیههل رعایههت نکههردن ایههن مهههم ،پههار،ای احادیههث در ،امعههه و حتههى در گفتههار و
نوشتار متخصصان با معانى اشتبا ،به غل مشهور و رواج یافتههانهد و بسهند ،کهردن بهه معنهای

تر،مه شهد ،توسه متهیخرین ،منشهی برخهى از ل هدشهها گردیهد ،اسهتت ی یهرا چهه بسها کلمهات و

عبههارات حههدیثى کههه بههه نظههر م هىرسههند نی هاز ی بههه د ههت در معنههای آن نیسههتت در حههالى کههه

بررسه هىه ههای د یه ه ل ههوی در کن ههار تو ،ههه ب ههه ههراین ح ههدیثى و تو ،ههه ب ههه احادی ههث م ههرتب و

ههمخههانواد ،،مهىتوانههد افه ههای روشههنى از مباحههث مههدو یت را ارائههه نمایهد و منجهر بههه نگرشهى
متفاوت از آنچه که به اشتبا ،در اذهان شکل گرفته گردد.

5

واژ« ،ر،ف الشا » در حهدیث فهوق الهذکر از ،ملهه ایهن مهوارد خواههد بهود کهه شایسهته اسهت

مههورد بههازنگری مجههدد ههرار گیههردت ی یههرا رواج اسههتعمال معنههای زلدلههه بههرای ر،فه در ایههن حههدیث
 .1البدو و التاریخ ،ج ،۲ص.۱۷۷
ّ
 .2عن ّ
علهى  -رضهى اَّلل عنهه  -هال« :ر،فه تکهون بالشها  ،یهله
عهذابا علهى الکهافرین ،فههإذا کهان کهذل

فیهها َ ک هر مهن مئه َله  ،یجعلهها اَّلل رحمه للمهلمنین ،و
ّ
الشههب المخذوفه ( ...فرائاد فوائااد الفکاار فاای
فهانظروا ملههى َصهحاب البهراذین

المهدی المنتظر ،ص.)۲۹۹
ّ
ّ
ّ
ّ
 .3مذا اختل رمحان بالشا لم تنجل مال عن آی من آیات اَّلل عهد و ،هل .یهل :و مها ههى یها َمیرالمهلمنین؟ هال :ر،فه تکهون
ّ
بالشهها  ،یهله فیههها َ ک ههر مههن مائ ه َله  ،یجعلههها اَّلل تعههالى رحمه للمههلمنین ،و عههذابا علههى الکههافرین ،فههإذا کههان ذل ه
ّ
فانظروا ملى َصحاب البراذین الشهب المخذرف ( ...عقد الدرر فی أخبار المنتظر ،ص.)۸۴
 .4عن َمیر الملمنین على  -رضى اَّلل عنه  -ال :تکهون فهى الشها ر،فه یهله
للمهلمنین و عهذابا علهى المنهافقین ،فهإذا کههان کهذل
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فهانظروا ملهى َصهحاب البههراذین الشههب ( ...اهاوال یااوم القیامااة و

عالماتها الکبری ،ص ،۲۴به نقل از :احقاق الحق ،ج ،۲۹ص.)۵۸۷

 .5رو

نقد و بررسی روایات مهدویت ،ص.۳۷۶

فیهها َ ک هر مهن مائه َله

یجعلهها اَّلل رحمه

در حالى که با مروری بر ترا

مهدوی و کتب مهدویت ،معنای ر،ف الشا تنها در چند دهه

اخیر در معنای زلدله استعمال شد ،استت با این که طب کتب ل ت و حتهى احادیهث دیگهر،
1

ر،ف معانى گوناگونى داردت همچنان که در لسان اهل بیت :تو،ه به «معانى متعدد» کلمهه
به کار رفته در حدیث از ضهواب مههم فههم احادیهث شهمرد ،شهد ،اسهت 2.از ایهن رو بهرای درک

معنای واژ،های حدیث باید با بررسى د ی

راین درونى و بیرونى حدیث و کنار ههم هرار دادن

احادیث همخانواد ،،به مراد معصو  ۷پى ببرد.

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

توس متیخرین در دوران معاصر ،سبب گردید ،تا معنهای دیگهر ر،فه مهورد غفلهت وا هع شهودت

3

ر،فه در ل ههت عههرب ،ههرآن و احادیههث همیشههه بههه حادثههه زمینههى و زلدلههه اطههالق نمههىشههود،

بلکه تنها یکى از معانى ر،ف  ،زلدله است .بهه عبهارت دیگهر ،اصهل معنهای ر،فه  ،اضهطراب و

لرزش شهدید اسهت (الر،فه  :االضهطراب الشهدید) 4کهه ا گهر در زمهین رخ دههد ،بهه معنهای زلدلهه
َ
است ( َر َ،فت األری ،تدلدلت) 5و اگر از آسمان رخ دهد ،همچون صاعقهای که در میقات بر

و موسى فهرود آمهد 6،بهه معنهای عهذاب آسهمانى خواههد بهود (کهل عهذاب َنهدل فیخهذ ومها فههو
َ
َ
َر ْ،ف ) 7.و همچنین ر،ف به معنای ،نگ بر سر مل و حکومت نید هست ( َر َ،ه القهو ُ مذا
ُُ 8
ً
َ ُ
بعضا بالعص ّى و ُّ
الس ُیوف 9،اذا تقاتلوا على المل .)10
تناول بعضهم
ت َه َّیؤوا للحرب،
ج ج
در منابع متقد شیعى ،ر،ف با رینه در معنای ،نگ نید استعمال شد ،است:

فلماَّبلغَّأه َّالک ف َّهد کَّمعاوی َّأًجفَّأه َّالعراقَّ یی یدَّوَّقال اَّنقات ؛ ََّّ
11

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

ص۵۳۶ت عصر ظهور ،ص .)۱۰۶و مولفین دیگر آثار و کتب بعدی بدون ذکر رینه و نید بدون تو،ه به معانى دیگر ر،فه،
چنین معنا نمود ،اند (به عنوان مثال :تیملى در نشانههای حتمى اهور ،ص۱۹۶ت دانشنامه امام مهدی ،ج ،۷ص.)۳۱۵

« .2ضواب فهم حدیث در لسان اهل بیت» ،ش ،۱ص.۷۳

« .3نقش متون دینى در تبیین معانى واژگان روایات» ،ش ،۵۸ص.۶۲

 .4مفردات الفاظ القرآن ،ص۳۴۴ت معجم مقایس اللغة ،ج ،۲ص.۴۹۱
 .5المحیط فی اللغة ،ج ،۷ص.۸۹
 .6تفسیر الکشاف ،ج ،۲ص.۱۶۴
 .7العین ،ج ،۶ص.۱۰۹

 .8لسان العرب ،ج ،۹ص.۱۱۳

 .9معجم مقایس اللغة ،ج ،۱ص۴۲۸ت لسان العرب ،ج ،۹ص.۲۱
 .10النهایة فی غریب الحدیث و االثر ،ج ،۱ص.۲۴۱
 .11وقعة الطف ،ص.۸۹
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هنگامی ک ه دبر هرک و مرگ معاو.ه به اهل کوفه وسید ،اههل هراق ا هرن قیهام و
شووش لیه .ز.د کرددد و گفتند :با .ز.د دواهیم جنگید.
از ایههن رو اسههتعمال ر،ف ه در معنههای ،نههگ و تههال معنههای دور از ذهههن نیسههت و عههالو ،بههر

کتب ل ت ،در کتب اصیل و متقد شیعى نید استعمال شد ،است.
 .۴سه دیدگاه در رجفة الشام قبل از ظهور

 .1-۴دیدگاه اول :رجفة الشام ،حادثه زمینی و به معنای زلزله در منطقه شام قبل از ظهور

از دیدگا ،مشهور کارشناسان آیند،پژوهى مهدوی« ،ر،ف » به معنای زلدله اسهت 1کهه شهمار

فراوانههى در سههوریه (بیشههتر از صههد هههدار نفههر) در ایههن زلدلههه ،بههل از اهههور ،کشههته خواهنههد شههد.ت

هرچند برخى از محققان نید به «احتمال» زلدله و نه و وع طعى آن ،اشار ،کرد،اند.

2

البتههه «خسه » نیههد بههه معنههای فههرو رفههتن در زمههین در محههور ،ابیههه  -حرسههتا دمشه سههوریه،

خواهد بود 3که ممکن است ناشى از زلدله و یا هر حادثه دیگری باشد کهه منجهر بهه خسه
خواهد گردید.

حههال ا گههر خسه

نیهد

دمشه در محههور ،ابیههه  -حرسههتا ،بههه زلدلههه تعبیههر شههود (و ههوع زلدلهههای کههه

عالو ،بر تخریب منهازل و تهل انسهانهها ،منجهر بهه خسه

و فهرو رفهتن زمهین نیهد گهردد) ،در ایهن

صورت آیا خس  ،به معنای زلدله دیگری غیر از ر،ف و زلدله ویرانگر است؟ به عبهارت دیگهر،

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

و زلدلههه بعههدی مکههان آن

مشخص و در محور ،ابیه  -حرستا است .بنابراین ،آیا ما شاهد و وع دو زلدله بهل از اههور در

منطقه شا خواهیم بود که زلدله اول بسیار ویران گر و به کشته شدن بیش از صد هدارنفهر منجهر
خواهد شد (ر،ف تکون بالشا یهل

فیهها اک هر مهن مائه اله )ت آنگها ،زلدلهه دو (خسه ) در

 .1عصر الظهور ،ص۷۸ت المعجم الموضوعی الحادیث االمام المهدی ،ص۴۴۶ت متن و ترجمه غیبات نعماانی ،ص۴۲۴ت
مهدی موعود ،ص۱۰۳۵ت روزگار رهایی ،ج ،۲ص۸۵۳ت غیبات نعماانی ،ص۳۵۹ت تاأملی در نشاانههای حتمای ظهاور،

ص۱۹۶ت دانشنامه امام مهدی ،ج ،۷ص.۳۱۵

 .2الفجر المقدا المهدی ،ص۸۵ت شش ماه پایانی ،ص۷۶ت یوم الخالص ،ص.۵۳۶
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 . 3ر،فت األری فانقعر غربى مسجدها و یخس بقری یقهال لهها حرسهتا ،ثهم یخهرج عنهد ذله السهفیانى( .عقهد الهدرر فهى
َّ
الشها َ ...فهإ َذا َک َ
هان َذ جله َ
َخبار المنتظر ،ص۸۴ت معجهم احادیهث االمها المههدی ،ج ،۲ص .)۲۴۵م َذا ْاخ َت َله َ ُ ْ َ
هان جب
ّالرمح ج
ج
ج
ج
َ
َ َْ ْ
َ ُْ ُ َ ْ َ ََْ ْ َ ْ َ َُ ُ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ْ
ان ذ جل َ خ َر َج ْاب ُن آ جکل ج األ ک َب جاد َ ...ح ّتهى َی ْس َهت جو َی َعلهى جم ْن َب جهر جد َمشه َ .
فانظروا خس ر ی جمن جدمش یقال لها حرستا ف جإذا ک
(ال یب  ،ص۳۰۵ت ال یب للحجه ،ص۴۶۱ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص ۲۱۶و .)۲۵۳

حال آیا ر،ف الداما به معنای زلدله شا خواهد بود و هیچ احتمال دیگهری و،هود نهدارد؟ در

حهالى کهه بیهان گردیهد کههه در ی بهان عر بهى ،ل هات معهانى مختلفههى دارنهد .ناگفتهه پیداسهت کههه

هرگا ،رینهای و،ود داشته باشد ( راینى همچون یو الر،ف  2،ر،ف االری 3مو،ود در آیهات
رآن) ،ر،ف و مشتقات آن به معنای زلدله خواهد بهود ،امها ا گهر رینههای و،هود نداشهته باشهد،

4

نمههى تههوان بههه زلدلههه تعبیههر کههرد ،بلک ههه بسههته بههه مقتضههای ،ملههه و ههراین و بررسههى احادی ههث

همخانواد ،باید از دیگر معانى «ر،ف » بهر، ،ست.

 .1-1-۴عبارت «آیة من آیات اهلل» و قرینه بر انطباق رجفة به معنای زلزله

یکههى از ادلههه ههایلین دیههدگا ،اول ایههن اسههت کههه ر،فه بههه «آیه مههن آیههات اَّلل» توصههی

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

مکان محدود و در محور ،ابیه  -حرستا دمش رخ خواهد داد؟

1

شههد،

است و این خود رینهای محکمى است که در این حدیث مهدوی مراد از ر،ف  ،زلدله استت
ً
در حههالى کههه چنههین نیسههت و الدامهها عبههارت «آی ه مههن آیههات اَّلل» بههر حههواد و سههوانن طبیعههى
داللت ندارد .با ،ستجو در معارف مهدوی ،به عنوان مثال در الغیباه نعمهانى 5در دو حهدیث

در توصههی

صههحیه ،برئیههل بههه عنههوان نشههانه حتمههى اهههور ،کلمههه «آیههه» ذکههر شههد ،اسههت و در

الغیبة طوسى نید کلمه آیه چندین بار در ی
6

حدیث ،در معرفى نشانهههای آسهمانى اههور بهه

کار رفته است .در حدیث دیگری از اما صادق ۷نید افعهال و الهمههای حکومهت بنهى فهالن

در اواخر سلطنتشان ،به «عالمات من اَّلل» تعبیر شد ،است:

ْ
ح
َّاَّللِ َّل ْل حم ْؤ ام ِننی َّ.حق ْلا ح َّو َّماا َِّهای؟َّجعلار ح
اِئَّعدما ل َّت حک ح
َّاَّلل َِّفادا کَّ.
ون َِّمن ِ َّ
ِإنَّقدا َّالق ِ ِ
ِ
ْ
ح
ح
َ
َّاَّلل«َّ و َّلن ْب حلا ن حک ْ َّ»ََّ ْعار ْ ح
ااِئ (َّ۷یب یی ٍء یم َین
َّالا ْؤ ام ِننیَّق ْبا َّخ حاَ ِوجَّالق ِ ِ َّ
قال َّذ ِل َّق ْول ِ َّ
ِ
َ
ح
َ
َ ُ
َ
َ 7
َ
َ
ین) َّقاال ََّ ْبلا حه ْ َّ
یرات َو َب یش ییِ الص ییهب یر
الخ یف َو ال ُج یع َو نق ٍص یم َین الیأم یال َو الیأنف یس َو الم َم ی
ْ
ح ْ
ح
ح
8
اِن ْ َََّّّ ...
ِ ْ َّ
ش ل َِّمنَّاْ ْ ِف َِّم ْن حَّمل ِکَّ ِرَّفد لن َِّیف ِ
َّآخ ِرَّسلط ِ ِ

َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ
َ َ
َ ُ
َّ َ
َ ً َ
ُ
َ ْ َََ
َ ْ
ون جبالشا ج  ...فهان َت جظ ُروا خ ْسهفا جبق ْر َیه
اَّلل ت َعالى ج یل ث َّم َم ْه (ماذا) ال ثم ر،ف تک
ات ج
 .1جمذا اختل ُر ْم َح جان جبالشا ج ف ُه َو َآی جم ْن َآی ج
َ ُ َ
َّ
ُ
جم ْن َری الشا ج ُیقال ل َها َح َر ْس َتا (الغیبة للحجه ،ص.)۴۶۱
َ ُ
َ
َ ( .2ی َ تر ُجف َالر یاجفة) (سور ،نازعات ،آیه.)۶
َ
َ ُ
ُ
َ ( .3ی َ تر ُجف الأرض َو ال یجبهل) (سور ،مدمل ،آیه.)۱۴
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ ُ ُ
نهرق َن َ ...و ال ُمر یجف َن ِیإ ال َم َیا یة ل ُنا یر َیا َك یب یه ) (سور ،احداب ،آیه.)۶۰
 .4به عنوان مثال( :ل یئن ل ینت یه الم ی
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ً
ُ
َ
ّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
الش َ
َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َّ َ
اَّلل :من نشی ننهدل عل ْهیه ْم جم َهن ّ
هیع (الغیباة،
هماا َآیه َ ...و َیقولهون ههذا جس ْهح ُر ج
الس ج
ج
اب ج ج
 .5سیکون صوت جمن السم جاا  ...جفى جکت ج
ج
ص.)۲۶۱
َ َْ
َ ُ َ َ َ َْ َ َ ُ َ ُ
َ .6آی َت جان تکون جان ْبل القا جئ جم ل ْم تکونا ُم ْنذ َه َب َ َآد ُ جملى األ ْری (الغیبة للحجه ،ص.)۴۴۴
 .7سور ،بقر ،،آیه.۱۵۵
 .8الغیبة ،ص۲۵۰ت کمال الدین ،ج ،۲ص.۶۴۹
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در حدیث فوق  -که عبارت «عالمات تکون من اَّلل» به کار رفته است و مشابه عبارت «آیه

من آیات اَّلل» است  -به المهایى کهه از ناحیهه حکومهت بنهى فهالن در اواخهر سلطنتشهان بهر

شیعه وارد مىشود ،به خدواند نسبت داد ،شد ،است و خدواند به سهبب الهم آنهان ،شهیعه را

مورد امتحان الهى رار مىدهد.

همچنههین بهها ،سههتجوی عبههارت «آیهه مههن آیههات اَّلل» در میههرا

دریافت که این تعبیر منحصر در حواد

حههدیثى شههیعه 1مههىتههوان

طبیعهى مثهل زلدلهه ،بهاران 2و کسهوف 3نیسهت ،بلکهه

در موضوعات دیگری ،همچون :تولد حضرت یحیى ،۷والدت امیرالملمنین 4،۷توصهی

ائمههه و اهههل بیههت 5،:گههردش مهها ،و خورشههید 6،مهها،رای اصههحاب کهه  7،والدت حضههرت

عیسى8،۷و  ...نید از این عبارت استفاد ،شد ،است.

پهس ادعههای ههایلین احتمههال اول ،مبنههى بههر انحصهار و رینههه بههودن ایههن عبههارت بههرای تر،مههه

ر،ف به زلدله نید ناتما و ابل خدشه است ،بلکه آی من آیهات اَّلل ،منحصهر در و هوع حهواد

طبیعى نیست.

مهمتر این که در نسخه الغیبة شیخ طوسى ،عبارت «آی من آیات اَّلل» برای اختالف رمحان

به کار رفته است:

ح
ح
ٌ
ح ٌ
ْ
ْ
َّاَّللَّتعاای َِّقیا َّ َّمثَّما ْ ََّّ(مااذا؟؟َّقاالَّ َّمثَّر ْجفا َّ
ِإذاَّاختلف حَّرُم ِانَّ ِ الشا ِ َّفها َّآَا َِّم ْانَّآَاا ِ ِ
ت حک ح
ونَّ ِ الشا َّ.

کههه بعههد از اخههتالف رمحههان (اخههتالف دو نیههد ،مقابههل هههم) ،ر،فههه الشهها رخ خواهههد داد.

بنههابراین در نسههخه شههیخ طوسههى از اخههتالف رمحههان بههه نشههانههههای الهههى یههاد شههد ،اسههت و نههه

ر،فه .البته علت و چرایى آن در ادامه بیان خواهد شد.

نکته ابل تو،ه ،این که حدیث «ر،ف الشا » ،همهان طهور کهه بیهان گردیهد ،در دیگهر منهابع

 .1ر.ک :نر افدار ،امع االحادیث، ،ستجوی :آیه من آیات اَّلل و ،ستجوی :آیات اَّلل.
 .2شرح نهج البالغه ،ج ،۲ص.۲۲۴
 .3علل الشرایع ،ج ،۱ص.۲۶۹
 .4المناقب ،ص.۵۰

 .5تفسیر القمی ،ج ،۱ص۱۵۶ت همان ،ج ،۲ص۲۵۴و .۲۹۵

 .6من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص۵۴۰ت الکافی ،ج ،۳ص.۴۶۳
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 .7بحار االنوار ،ج ،۱۴ص ۴۳۶و .۴۳۷
 .8االرشاد ،ج ،۱ص.۳۰۵

طوسى ار،ن و اصن است و دیدگا ،ایلین به انحصار معنای ر،ف در زلدله ،با استناد به این

عبارت ،مخدوش و از اعتبار سا

که به «آیه من آیات اَّلل» توصی

مهىشهودت ی یهرا مطهاب ایهن نسهخه ،اخهتالف رمحهان اسهت

شد ،است و نه ر،فه.

به هر حال ،هایلین دیهدگا ،اول در انحصهار معنهای ر،فه در زلدلهه ،نمهىتواننهد بهر ایهن دلیهل

مخدوش ،استناد طعى کنندت ییرا نسخه دیگری در کتاب الغیبة شیخ طوسهى نیهد و،هود دارد

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

شیعى مطاب نسخه الغیبة شیخ طوسى است .بنابراین ،حدیث ر،فه الشها در نسهخه شهیخ

که آی من آیات اَّلل ،وص برای«اختالف رمحهان» اسهت و مضهاف بهر این کهه بیهان شهد ،تعبیهر
ً
«آی من آیات اَّلل» تنها و الداما به معنای سوانن طبیعى نیست.
حتى بنا بر فری اصن بودن نسخه الغیبة نعمانى  -که در ااهر تعبیر آی مهن آیهات اَّلل بهرای
َ
َ ْ َََ
َّ َ َ
َّ َ
ُ
اَّلل ج یل َو َمها
ر،ف به کار رفته است ( جمذا اختل
ات ج
ّالر ْم َح جان جبالشا ج ل ْم ت ْن َجل جمال ع ْن َآی جم ْن َآی ج
َْ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ
جه َى یا َ جمیر المل جم جنین ال ر،ف تکون جبالشا )  -عبارت «لم تنجل» اگر به سکون ال باشد («لهم
َ ْ
ت ْن َجل» بجد الال ) 1،نید مو،هب تقو یهت دیهدگا ،سهو (ر،فهه بهه معنهای ،نهگ در منطقهه شها
بل از اهور) مىشود 2که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد.
 .2-۴دیدگاه دوم :رجفة ،حادثه آسمانی است

در مقابل ،برخى از مولفین کتب مهدوی ،بر این عقید ،تی کید مىکنند که «ر،فه همهرا ،بها
ً
رحمت برای ملمنین» در حدیث اما على ،۷حتما به معنای زلدلهه نیسهت و بهه رینهه تعبیهر

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

مو،ههب عههذاب کههافران خواهههد شههد و البتههه بعههد از ر،ف ه الشهها در مراحههل بعههدی از حههواد

منطقه شا  ،خس

حرستا (احتمال زلدلهه) دمشه نیهد اتفهاق خواههد دادت ی یهرا هرچنهد ر،فه ،

معانى متعدد دارد و این از امتیازات ل ت عربى است ،اما معیار ،شناخت راین برای تر،ین
ً
معنای مورد نظر در حدیث است .و همیشهه ر،فه الدامها بهه معنهای زلدلهه نیسهت ،بلکهه گهاهى
 .1ر.ک :بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.۲۵۳
َ َ َ
َ
َ
َ .2ن َج َلههه به ُّ
ُ
هالر ْمنَ :ط َعنهههَ ،رمههى بههه (لسااان العاارب ،ج ،۱۱ص .)۶۴۷تنا،ههل القههو بیههنهم مذا تنههازعوا (تهااذیب اللغااة ،ج،۱۱
َ
ً
َ َ
ص .)۵۷ن َجل الشى َا َی َرمى به (معجم مقایس اللغة ،ج ،۵ص .)۳۹۶و ُس جّمى الرمن جم ْن َجال ألنه ُینجل بهه (جمهرة اللغة،
ج ،۱ص .) ۴۹۲بنابراین اختالف رمحان مو،ب طعن و تنازع بین دو نیهد ،و دو ،بههه مخهال ههم و مو،هب ،نهگ بهین
آنان خواهد شد.

 .3یوم الخالص ،ص.۵۳۶
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ر،ف حادثهای است که از آسهمان نهازل شهد ،و اثهرات آن در زمهین اهاهر خواههد شهد (الر،فه :
َ
کل عذاب َندل فیخذ وما فهو َر ْ،ف ) 1،همچنان کهه بیهان گردیهد ،برخهى تعهابیر رآنهى ر،فهه نیهد
مشعر به این معنا است.

دلی ههل عم ههد ،و مس ههتند اص ههلى دی ههدگا ،دو  ،انطب ههاق و مش ههابهت محت ههوایى ح ههدیث ام هها

على ۷در الغیبة شیخ طوسى با حدیث اما با ر ۷در الغیبة نعمانى اسهت .توضهین ،این کهه
در روایتهى از امهها علههى ۷در کتهاب الغیبااة شههیخ طوسههى« ،ر،فه » بهل از خسه

شد ،است:

حرسههتا ذکههر

حْ
ْ
َّاَّلل َّ ِقی ا َّ َّو َّم اا َِّهاایََّ ااَّأ ِمیاارَّ
اانَّ ِ الشااا ِ ََِّّْت ْنج ا ِ َِّإ َّعا ْانَّآَ ا ل َِّما ْانَّآَااا ِ ِ َّ
ِإذاَّاختلاافَّالرُما ِ
ْ
ْ
ْح ْ
َّجیع حلهاا ح
اف ْ
ْ ٌ ح ح
اونَّ الشااا ْ
َّاَّللَّر ْمحا َّ
ََّی ِلا ح َِّفَااَّأ کثا حار َِّما ْان َِّمائا ِ َّألا ل
الااؤ ام ِننیَّ؟َّقااالَّ َّرجفا َّتکا ِ
ِ
ْ
ْح
ْ
ْ ْ
ااف ِر َنََّّ...ف ِایلذاَّ کاانَّذ ِلا َّفااانظ حَ واَّخ ْسافَّق َْ َا ل َِّم ْان َِّدمشااقَّ
ِلل حماؤ ام ِننیَّو َّعاذاباَّعایلَّالکا ِ
ح
2
الَِّلاَّحر ْستاَّ...؛ َّ
حَق َّ

وقتی دو دیز (دو جبهه دظامی) مقالف هم دو منطقهه شهام دوگیهر شهودد ،از ههم بهاز
دییشودد اا ا.نکه .ای از ا.ات بزوگ الهی ظاهر میشود .گفته شد :ان دشاده چیسه
.ا امیرالیؤمنین؟ فرموددد :و ان وجفة دو منطقه شام اس کهه بهیش از صهد ههزاو دفهر
(کنا.ه از کررت کشتهها) ،هر میشودد کهه بهرای مؤمنهان وحیه و بهرای کهافران
ذاب اس  ...سپس دو ادتظاو دسف منطقه حرستا دمشق دو سوو.ه باشید

در حههالى کههه در روایههت دیگههری از امهها بهها ر ۷در کتههاب الغیبااة نعمههانى ،واژ« ،صههوت» در

دمش نید بل از خس

،ابیه ذکر شد ،است:

ْ
ح ح
حْ ح ْ ٌ ْ ح
ْ
ح
انَّقاَ یَّالشاا ََِّّ حتسامیَّ
افَّقَ َا َِّم َّ
احیا ِ َِّدمشاقَّ ِ االف ْت ِحَّو َّسس َّ
َّجییئک ح َّالص ْ َِّم ْنَّن ِ
َّ...و ِ
ْ
ْ ْ
ٌ
ح
3
ْ
ح
اْلا ِ ی َّو َّت ْسقطَّط ِائف َِّم ْنَّم ْس ِج ِد َِّدمشقَّاأل می ِنَّ...؛ َّ

 ...و صدای پیروزی که از سی دمشق به سوی شیا میا.د و به زمهین فهرو وفهتن ابهادیای از
ابادیهای دمشق به دام جابیه و فرو و.قتن بقشی از جاد واس مسجد دمشق . ...
اسهت (حهدود

ذکر این نکته ضروری است که ،ابیه دمش به منطقه حرستا بسیار نددیه
ً
بههه کیلههومتر)ت بههه گونهههای کههه عرفهها منطقههه واحههدی در مرکز یههت و کههانون زلدلههه تعبیههر مههىشههود.
 .1العین ،ج ،۶ص.۱۰۹
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 .2الغیبة للحجه ،ص۴۶۱ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.۲۱۶
 .3الغیبة ،ص۲۷۹ت بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.۲۳۷

بنههابراین ،از آنجهها کههه در هههر دو حههدیث بعههد از ر،ف ه و صههوت در دمش ه  ،بههه خس ه

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

بنابراین احتمال دارد خس

دمش ناشى از زلدله بود ،و در محور ،ابیه  -حرستا وا ع شود.

1

محههور

،ابیه  -حرستا اشار ،شد ،است ،بها مقایسهه بهین دو حهدیث فهوق ،چنهین نتیجهه مهىشهود کهه

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

سپس ایلین معنای ر،ف به حمله آسمانى ،چنین استدالل مىکنند که ر،فه در منطقهه
ً ْ ْ
شا برای ملمنین به رحمت توصی شد ،است ( َی ْج َع ُل َها ُ
اَّلل َر ْح َمه جلل ُمهل جم جنین)ت در حهالى کهه
َْ
َ
صوت نیهد بهه فهتن و پیهروزی تعبیهر شهد ،اسهت ( َیجی ُهئ ُک ُم َّ
اح َیه ج جد َم ْشه َ جبهالف ْتن).
الص ْهو ُت جم ْهن ن ج
ج
توضههین بیشههتر ،این کههه در حههدیث امهها علههى ،۷ر،ف ه الشهها و سههپس خس ه حرسههتا بیههان
گردید ،است .از طرف دیگر ،در حدیث اما با ر ،۷صوت دمش و سپس خس

شههد ،اسههت .از آنجهها کههه بیههان گردیههد خس ه

در محههور حرسههتا ، -ابیههه نددی ه

،ابیه ذکر

مسههجد امههوی

ههم بهود ،و حهدود د ،کیلهومتر ،فاصهله

دمش رخ خواههد داد (،ابیهه بهه حرسهتا ،بسهیار نددیه
ً
دارد و اگر زلدلهای رخ دهد ،عرفا زلدله در منطقه خاص اطالق مىشود) ،بنابراین دیدگاهى کهه

«صوت همرا ،با فتن» در حدیث اما با ر ۷را معادل «ر،ف به همهرا ،رحمهت بهرای مهلمنین»
 . 1ر،فت األری فانقعر غربى مسجدها و یخس

بقری یقال لها حرستا ،ثم یخرج عند ذل

أخبار المنتظر ،ص۸۴ت معجم احادیث االمام المهدی ،ج ،۲ص.)۲۴۵

السهفیانى( .عقاد الادرر فای
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در حدیث اما على ۷مىداند ،تقویت مىشود.

بنابراین ،دیدگا ،اول که بیان مىکند ،ر،فه در منطقه شا رخ مىدههد و بهیش از صهد ههدار

نفر کشته مىشوند و به معنای زلدله خواهد بود ،صحین بنظر نمىرسدت ی یهرا طبه دیهدگا ،دو

ثابت گردید ،ر،ف آثار حادثهای است کهه از آسهمان بهه و،هود مهىآیهد (کهل عهذاب َنهدل فیخهذ
َ
ومها فهههو َر ْ،فه ) 1و نیهد بهها تو،ههه بهه مقایسههه بههین دو حههدیث ،مهىتههوان گفههت کهه ر،فه بیشههتر بههه
معنای آثار حمله هوایى و عذاب آسمانى خواهد بود تا زلدله .رینهای کهه دیهدگا ،دو را پهیش

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

2

الز بههه ذکههر اسههت کههه ر،ف ه بالشهها (حملههه هههوایى و عههذاب آسههمانى) ههدرت ویران گههری

ویای نخواهد داشت و به گونهای نیست که منطقهه شها خهالى از سهکنا و زنهدگى شهودت ی یهرا

احادی ههث ب ههه ادام ههه درگی ههری و ،ن ههگ نظ ههامى ب ههین اص هههب و ابق ههع (حکوم ههت منطق ههه ش هها و

معارضین) بعد از ر،ف تا خروج سفیانى کماکان اشهار ،دارد و ایهن نشهان مهىدههد کهه ر،فه و

حملههه هههوایى و عههذاب آسههمانى تنههها منههاط خاصههى از شهها را هههدف ههرار خواهههد داد و بههه

اصطالح حرف باا در ر،ف بالشا  ،باا تبعیضه خواهد بودت 3ییرا در مناط دیگر هنهوز ،نهگ
بین الرمحان (بین اصهب و ابقع) تا خروج سفیانى کماکان در ،ریان خواهد بود.
 .3-۴دیدگاه سوم :رجفة الشام ،به معنای جنگ در منطقه شام قبل از ظهور

احتمال سو  ،این که ر،ف الشا بهه و هوع ،نهگ تعبیهر شهود و بهه رینهه اخهتالف رمحهان در

منطقه شا سهرانجا بهه ،نهگ بهین دو پهرچم مخهال

منتههى خواههد شهد .از ایهن رو ر،فه در

حدیث کتاب الغیبة نعمانى و الغیبة شیخ طوسى به معنای ،نگ در منطقه شا بل از اههور
در اثر اختالف رمحان (اختالف دو نید )،مقابل هم (رای االصهب و رای االبقع) خواهد بود.
البته شواهد در تقویت این دیدگا ،ا امه شد ،است از ،مله:

 .1-3-۴کتب لغت

در کتب ل ت ،از ر،ف همرا ،با رینه به معنای ،نگ بر سر مل

 .1العین ،ج ،۶ص.۱۰۹
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 .2عالمات الظهور بحث فی فقة الداللة و السلوک ،ج ،۲ص.۱۷۴
 .3مغنی اللبیب ،ص.۱۴۲

و حکومت نید یاد شد ،است:

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

رجفَّالق ح َّإذاََّتی حؤ واَّللحربَّ1.
2
تناو حلَّبعض َّبعضاََّّبالعِص ح
ح
َّوَّالس حی فَّ .
ِ ِ
حْ
ح
3
َّالل ؟َّ .
إذاَّتقاتل اَّعیل
 .2-3-۴احادیث

و در منابع معتبر شیعى ،ر،ف با رینه در معنای ،نگ نید استعمال شد ،است:
فلماَّبلغَّأه َّالک ف َّهد کَّمعاوی َّأًجفَّأه َّالعراقَّ یی یدَّوَّقال ا َّنقات ؛ََّّ

هنگامی که دبر هرک و مرگ معاو.ه به اهل کوفه وسید ،اههل هراق ا هرن قیهام و
جنگ لیه .ز.د کرددد و گفتند :با .ز.د دواهیم جنگید.

4

از این رو ،اسهتعمال ر،فه در معنهای ،نهگ و تهال ،معنهای دور از ذههن نیسهت و عهالو ،بهر

کتب ل ت ،در کتب متقد تاریخى و حدیثى شیعه نید استعمال شد ،است.
 .3-3-۴احادیث مهدوی

شواهدی نید از استنادات کارشناسان مهدوی در تفسیر برخى احادیث به چشم مهىخهوردت

از ،مله:

در کتاب کنز العمال به سه ر،ف در یمن ،شا و مشرق اشار ،شد ،است:
تکونَّثدثًَّجفا

ًَّجف َّبالیمنَّشدیدةَّوًَّجف َّبالشا َّأشدَّمهناَّوًَّجف َّباملشر قََّّ .

و ر،ف در این حدیث کنایه از ،نگ و یا دانستهاند.

5

6

سید محمد صدر نید هنگا تشرین و تفسیر احادیث د،ال با نقل حدیثى از اهل سنت:

ح
ْ
ح
ح ْ ح
ْ
ْ
احی ِ َّال ِدین ِ َّمثَّت ْر حجفَّال ِدین َّثدثَّرجفاا ل َّفیخ حاَ ح َِّإل ْیا ِ َّ
ِجیی ح َّالدجالَّحرََّن ِی ل َِّیفَّن ِ
حح
7
قََّّ .
ک َّ ک ِاف لرَّو حمن ِاف ل َّ

 .1العین ،ج ،۶ص۱۰۹ت لسان العرب ،ج ،۹ص.۱۱۳

 .2معجم مقایس اللغة ،ج ،۱ص۴۲۸ت لسان العرب ،ج ،۹ص.۲۱
 .3النهایة فی غریب الحدیث و االثر ،ج ،۱ص.۲۴۱
 .4وقعة الطف ،ص.۸۹

 .5کنز العمال ،ج ،۱۴ص.۲۴۲

 .6ثورة الموطئین للمهدی فی ضوو أحادیث أهل السنة ،ص.۲۲۵

 .7صحیح البخاری ،ص ،۲۱۷۳ح .۶۱۱۶و مشابه آن :عمدة عیون صحاح االخبار ،ص.۴۲۸
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ر،ف را در این حدیث کنایه از مصائب ،محن ،فتنهها و ،نگ مىداند.

1

آر ی ،اگر تعبیر حدیث به «ر،فه االری» بالشها تصهر ین داشهت ،را ،را بهر ههر گونهه احتمهال

دیگههری م هىبسههت و در ای هن صههورت ،تنههها بههه معنههای زلدلههه خواهههد بههودت لکههن عههد ذکههر واژ،

«االری» و اکتفها بهه «ر،فه بالشها » ،گو یهای ایهن وا عیهت اسهت کههه بهه ر ینهه اخهتالف رمحههان
(اختالف دو نید )،مىتوان به راحتى بهه معنهای اراد ،شهد ،ر،فه الشها در ایهن حهدیث نیهد پهى
برد که اختالف رمحان در منطقه شا منجر به ر،ف و ،نگ بین دو پرچم مخال

هم (یعنى

رای االصهب و رای االبقع) خواهد شد که در نتیجهه آن انسهانههای فراوانهى نیهد کشهته خواهنهد

شد .مضهاف بهر این کهه بهه دلیهل ذکهر رینههای دیگهر در ادامهه ایهن حهدیث ،احتمهال اول ،یعنهى

انطباق ر،ف بر زلدله ،تضعی مىشودت ییرا از ر،ف بالشا به رحمت بهرای مهلمنین و عهذاب
َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ
َ ً
الشا َ ...ی ْج َع ُل َها ُ
اَّلل َر ْح َمه ً جل ْل ُم ْهل جم جن َ
ین َو َعهذابا
برای کافران ،توصی شد ،است (ر،ف تکون جب
ج
َ ْ َ
َعلى الک جاف جرین)ت در حالى که در هنگا و وع زلدله در ی منطقه ،فر ى بین مهلمن و کهافر و،هود
2
ندارد و همه انسانهای ساکن آن مناط  ،دچار زلدله مىشوند.
و اما این که ر،ف  ،مو،ب تل و کشته شدن بیش از صد هدار نفر در منطقه شها مهىشهود،

در وا ع کنایه از ک رت کشتههای ،نگ داخلى منطقهه شها بهین اصههب و ابقهع بهل از اههور
ً
اسهت و حتمها بهه معنهای ر هم د یه و تعهداد کشهتهههای فتنهه شها نیسهتت ی یهرا مشهاهد ،شهد،
است که در یبان عربى ذکر اعدادی چون سبعین و مئ  ،حکایت از ک هرت داردت 3چنان کهه در
َ
ََ
َ
َ َ
اف َراللی ُیه ل ُهی ) 4ذکههر اعههداد در ایههن
افر ل ُهی َسییبعی َن َمی َیرة رلیین َی ی
اسههلوب رآنههى همچههون آیههه ( یان تسییت ی

مواضع ،کنایه از فراوانى و ک رت است.

5

 .1-3-3-۴قرینه بر تشخیص معنای ارحج رجفة الشام

و اما این که چرا ر،ف به «آیه من آیات اَّلل» تعبیر شد ،است ،با تو،هه بهه آنچهه بیهان گردیهد،

واضن مىشودت ضمن این که چون حواد

منطقه شا  ،سهبب بازگشهت کیهد و مکهر دشهمنان

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

 .1تاریخ الغیبة الصغری ،ج ،۳ص.۱۴۱
َّ
هت َل ْهم َی ُک ْهن َل َهها َع َّم ْهن َ َهار َب ْال ُم ْهذن َب ،د َفهاعُ
النق َمه م َذا َن َد َل ْ
ج
ج
 .2عذاب هرگا ،وا ع شهود ،فر هى بهین گناهکهار و دیگهران نیسهت :ج ج
(الکافی ،ج ،۲ص .)۳۷۵درحالى که در حدیث ،ر،ف فق عذاب برای کافرین توصی شد ،است.
 .3انوار القرآن ،ج ،۲ص.۵۷۶
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 .4سور ،توبه ،آیه.۸۰

 .5المیزان ،ج ،۹ص.۳۵۲-۳۵۱

اهور ،تجلى درت الهى و نشانهای از نشانههای خدواند محسوب مىشود.

به هر حال ،ایلین دیدگا ،اول با مانع روبهرو هستند و سد محکمى خواهد بهود کهه انطبهاق ر،فه بهر

زلدله در این حدیث را به صفر مىرساندت ییرا ر،ف الشا به رحمت برای ملمنین و عهذاب بهرای کهافران

توصی شد ،استت در حالى که در هنگا و وع زلدله فر ى بین ملمن و کافر و،ود ندارد و همه افهراد آن
َ ْ َ ً
منطقههه را در برمههىگیههرد و همههه افههراد در معههری عههذاب الهههى ههرار مههىگیرنههد .بنههابراین ،عبههارت «رحم ه
ُْْ َ َ ً َ ْ َ
ین َو َعذابا َعلى الک جاف جرین» خود رینهای است برای تشخیص معنای وا عى ر،ف بالشا .
جللمل جم جن

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

که اهور اما مهدی ۷مو،ب عذاب بهرای کهافران نیهد خواههد بهود .همچنهین آغهاز فراینهد امهر

 .۵زلزله سوریه قبل از ظهور با بیش از صدهزار کشته ،قطعی نیست

بنابراین دیدگاهى کهه ر،فهه را در زلدلهه منحصهر مهىدانهد ،اشهتبا ،اسهت و بها تو،هه بهه هراین

حا کم بر حدیث ،داللت ر،فه بر معنای ،نگ در منطقه شها بهل از اههور ،تقو یهت مهىشهود.

از این رو آ نچه تاکنون مطرح است که زلدله بزر در سوریه ،رخ خواههد داد و بهیش از صهد ههدار
نفر در این زلدله کشته خواهند شد ،مبتنى بهر دیهدگا ،اول اسهت و بها توضهیحاتى کهه در دیهدگا،

دو و سو بیان گردید ،احتمال زلدله بل از اهور در منطقه شها  ،مهورد خدشهه هرار مهىگیهرد و

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

است .مؤید دیدگا ،فوق حدیثى از اما با ر ۷است که بیان مىکند ،اخهتالف منجهر بهه فتنهه

و ،نگ در منطقه شا خواهد شد:

ْ
ْ
ْ
ْ
1
ََّس ْع ح ُْتَّ ِ اخ ِتد ِفَّالشا ِ َِّفیماَّ ْی حهن ْ َّفاِلرب َِّمنَّالشا ِ َّف ِیلنَّالق ْت َِّهباَّو َّال ِف ْتن ََّّ .
َِّإذا ِ

َ
مضاف بر این که ،عبارت «لم تنجل» در حدیث ر،ف الشا  ،ا گهر بهه سهکون ال باشهد («ل ْهم
َ ْ
ت ْن َجل» بجد الال ) 2،نید مو،ب تقو یهت دیهدگا ،سهو (ر،فهه بهه معنهای ،نهگ در منطقهه شها
بل از اهور) مىشود.

3

 .1سرور اهل االیمان فی عالمات الظهور ،ص.۴۴

 .2ر.ک :بحار االنوار ،ج ،۵۲ص.۲۵۳
َ َ َ
َ
َ .3ن َج َلههه به ُّ
نا،ههل القههو ُ بیههنهم مذا تنه َهازعوا (تهااذیب اللغااة ،ج،۱۱
هالر ْمنَ :ط َعنهههَ ،رمههى بههه (لسااان العاارب ،ج ،۱۱ص .)۶۴۷ت
َ
ً
َ َ
ص .)۵۷ن َجل الشى َا َی َرمى به (معجم مقایس اللغة ،ج ،۵ص .)۳۹۶و ُس جّمى الرمن جم ْن َجال ألنه ُینجل بهه (جمهرة اللغة،
ج ،۱ص .)۴۹۲بنهابراین اخههتالف رمحهان مو،ههب طعهن و تنههازع بهین دو نیههد ،و دو ،بههه مخههال ههم و سههرانجا مو،ههب
،نگ بین آنان خواهد شد.
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بنابراین ،زلدله و کشته شدن بیش از صد هدار نفر در سوریه را به عنهوان نشهانه بهل از خهروج

سههفیانى و «تفسههیر طعههى از ر،ف ه الشهها » محسههوب نمىشههودت چنان کههه در احتمههال سههو بههه
تفصیل خالف آن بیان گردید.

البته در این نوشهتار ،سهخن از ر،فه الشها اسهت ،امها خسه

سوریه بل از اهور مىتواند ناشى از زلدله باشد.

،ابیهه و حرسهتای دمشه در

 .۶ترتیب حوادث فتنه شام قبل از ظهور

البته به نظر مىرسد که معیار دیگهر بهرای شهناخت د یه معنهای «ر،فه الشها » ،بها د هت و تیمهل در
حههواد بههل و بعههد از آن ،در ضههمن حههواد «فتنههه منطقههه شهها بههل از اهههور» ّ
میسههر خواهههد شههد .از

،ملههه روایههاتى کههه «حههواد منطقههه شهها بههل از خههروج سههفیانى» را ترسههیم کههرد ،اسههت ،روایههت موثه از

اما على ۷در کتاب الغیبة شیخ طوسى است که البته به طریه و سهند دیگهری نیهد در کتهاب ال یبه
نعمانى تکرار شد ،است و حواد

بل از خروج سفیانى در منطقه شا را بیان مى کند:

ح
ح
ٌ
ح ٌ
ْ
ْ
َّاَّللَّتعاایَّ َّ ِقیا َّ َّمثَّما ْ ََّّ(مااذا؟؟َّقاالَّ َّمثَّر ْجفا َّ
ِإذاَّاختلف حَّرُم ِانَّ ِ الشا ِ َّفه َّآیا َِّم ْانَّآیاا ِ ِ
ْ
ح ْ
َّجیع حلهاا ح ْ ْ ْ
اف ْ
ح ح
ونَّ الشا ْ
ااف ِر َنَّ
َّاَّللَّرمحا َِّل َّل حماؤ ام ِننیَّو َّعاذاباَّعایلَّالک ِ
ََّی ِل ح َِّفَاا َِّمائا َّأل ل
تک ِ
ِ
ح
ْ
ح ْ ْ ح
ْح
ْ ْ
ْ
َنَّالش ْه ِبَّو َّالرایا ِ َّالصف ِر حَّتق ِب َِّمانَّالغ ِار ِبَّ
ف ِیلذاَّ کانَّذ ِل َّفانظ حَ وا َِّإیَّأصح ِ
ابَّالبر ِاذ ِ
ح
ْح
ْ
1
حر ح
ََّت َّ ِ الشا َِّ َّ...ف ِیلذاَّ کانَّذ ِلا َّفاانظ حَ واَّخ ْسافَّق َْ یا ل َِّم ْان َِّدمشاقَّیقاالَِّلااَّحر ْساتا َّ
ْ
فیلذاَّ کانَّذ ِل َّخَ َّا ْ حنَّآ ِکل ِ َّْاأل ْکب ِاد َِّمن َّْال ِادی َّْالیا سَّحر ْ
َّیست ِویَّعایل َِّم ْنب ِار َِّدمشاقَّ َّ
ِ ِ
ِ
ْ
ْ ح ح
2
ْ
ح
ف ِیلذاَّ کانَّذ ِل َّفانت ِظَ واَّخَ وجَّاله ِدیَّ .

ترتیب د ی تر «حواد

فتنه شا بل از اهور» در ضمن حدیث ،ابر،عفى از اما

در کتاب الغیبة نعمانى ذکر شد ،و ،دئیات حواد

به تفصیل بیان شد ،است:

با ر۷

ْ
ح ح
ْ ْ حْ ح ْ ٌ ْ ح
ْ
ح
انَّقااَ یَّالشااا ََِّّ حتساامیَّاْلا ِ ی ا َّوَّ
افَّقَ ی ا َِّما َّ
احی ا ِ َِّدمشااقَّ ِ ااالفت ِحَّوَّسسا َّ
َّجییاائک ح َّالص ا ْ َِّما ْانَّن ِ
و ِ
ْ
ْح
ٌ
ٌ
ْ حح
ح
ح
ْ ح ح 3
ْ
ح
احیا ِ َّالتار ِکَّوَّیعقرااَّهاَ َّالاَ و َِّ َّوَّ
ت ْسقطَّط ِائف َِّم ْنَّم ْس ِج ِد ِ ََّّدمشاقَّاألمی ِانَّوَّم ِاًقا َّْر حاَ ق َِّم ْانَّن ِ
ح
ح ْ
ح
ْ ح
ح
ْ ح
ح
ْ ح ْ
4
سایق ِب َِّإخا حانَّالتا ْار ِکَّحار َّْین ِللا اَّاْل ِی َارةَّ َّوَّسا حاتق ِب َّم ِاًقا َّالا حاَ و ِ َّحار َّْین ِللا اَّالر ْملا َّ...مثَّخیت ِلفااونَّ

 .1الغیبة للحجه ،ص۴۶۱ت بحار األنوار ،ج ،۵۲ص.۲۱۶
 .2ال یب  ،ص۳۰۵ت بحار األنوار ،ج ،۵۲ص.۲۵۳
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 .3در نسخه اإلختصاص شیخ مفید ،تعبیر «مرج الرو » است (اإلختصاص ،ص.)۲۵۵

 .4در نسخه تفسیر العیاشی «فإذا رَیت الترک ،ایوها فی بلت الترک حتى ندلت الجزیرة» است (التفسیر ،ج ،۱ص)۶۴

الز به ذکر است که حدیث ،ابر،عفى از اما با ر ۷از چنهد طریه سهندی مختله

و در

چندین کتاب معتبر حدیثى شیعه از ،مله :کتاب الغیبة نعمانى 2،کتهاب التفسیر عیاشهى،

3

کتههاب الغیبااة شههیخطوسههى 4،کتههاب االختصاااص 5و کتههاب االرشاااد 6شههیخ مفیههد و در منههابع

حدیثى متیخر همچون بحار االنوار 7عالمه مجلسى ،ذکر شد ،اسهتت لکهن ،کامهلترین شهکل

این روایت از نظر متن و سند ،در کتاب الغیبة نعمانى بیهان شهد ،اسهت .الز بهه ذکهر اسهت کهه
حههدیث ،ههابر ،عفههى از امهها بهها ر ،۷در تشههرین حههواد

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

ْ
ْ
ح ْ
1
ْ
یاّنَّ .
َّالسف ِ َّ
ِعندَّذ ِل ََّّعیلَّثد ِثَّرایا ل َّرای ِ َّاأل ْصه ِبَّو َّرای ِ َّاأل ْ ق ِ َّو َّرای ِ

فتنههه شهها بههل از اهههور« ،حههدیث

ص ههحیحه اعالی ههى» و در زم ههر« ،معتبرت ههرین» احادی ههث مه ههدویت از دی ههدگا ،وثا ههت س ههندی و

محتوایى است.

8

بنابراین ،طب احادیث صحین و موث  ،ترتیب «حواد فتنه طهوالنى 9شها بهل از اههور» ،بهه نقهل

از اما على ۷و اما با ر ۷در کتاب الغیبة نعمانى و الغیبة شیخ طوسى ،چنین است:
 .۱اختالف الرمحان بالشا  :اختالف و ص

االصهب و رای االبقع) در منطقه شا ت

آرایى نظامى بین دو ،بهه مخال

هم (رایه

 .۲ر،ف ه بالشهها  :اضههطراب شههدید ،فتنههه ،تههل و ،نههگ در منطقههه شهها (دیههدگا ،مختههار

نویسند 10)،و یا احتمال زلدلهت

 .۳البراذین الشهب المحذوفه  :ورود ادوات نظهامى و ماشهینههای ،نگهى مجههد بهه پرتهاب

 .1الغیبة ،ص۲۷۹ت اإلختصاص ،ص۲۵۵ت الغیبة للحجه ،ص۴۴۲ت التفسیر ،ج ،۱ص۶۴ت بحار األنوار ،ج ،۵۲ص.۲۳۷
 .2الغیبة ،ص.۲۷۹

 .3التفسیر ،ج ،۱ص ۶۴و ۲۴۴ت التفسیر ،ج ،۲ص.۲۴۱
 .4الغیبة للحجه ،ص.۴۴۲
 .5االختصاص ،ص.۲۵۵

 .6االرشاد ،ج ،۲ص.۳۷۲

 .7بحار االنوار ،ج ،۵۲ص۲۱۲و .۲۳۷

 .8بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب الغیبة شیخ طوسی ،ص۶۵-۶۱ت تأملی در نشانههای حتمای ظهاور ،ص۸۴ت عالماات
الظهور بحث فی فقة الداللة و السلوک ،ج ،۲ص۱۶۴-۱۶۱ت دانشنامه امام مهدی ،ج ،۷ص۱۰۰و .۱۲۵
َ ُ ُ َّ
َّ َ َ ُ ُ َ
هاهى َح َّتهى َینهادی ُم َنهاد مه َن َّ
الشا ف ْت َن ُ ُک َّل َما َس َک َن ْت م ْن َ،انب َط َّم ْت م ْن َ،انبَ ،ف َال َت َت َن َ
یهرک ْم فهالن
الس َهم جاا :جمن َ جم
 .9تکون جب
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج ج
َّ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َ َّ
َْ ُ ْ ُُ َ َْ ْ َ َ َْ ََ ُ َ
َ
یجدون ُهه
ال
ف
ها
ه
ن
م
ج
هر
خ
م
ال
هون
ب
ل
یط
ه
ن
ت
ف
ها
الش
ب
اس
الن
ل
م
یش
ى
ت
ح
م
ئ
ا
ق
ال
ر
ه
یظ
ال
).
۷۵
ص
،
المنتظر
خبار
أ
فی
الدرر
(عقد
ج
ج ج
ج
ج
ج
(الغیبة ،ص۲۷۹ت إثبات الهداة ،ج ،۵ص.)۳۶۸
 .10در حدیث دیگری نید به اختالف و سپس فتنه ،تل و کشتار در منطقه شا به صراحت اشار ،شهد ،اسهت :م َذا َس جهم ْع ُتمْ
ج
َ ْ
َّ
ْ َ
َّ َ َ ْ َ َ
ْ َ
الشا جف َ
یما َب ْی َن ُه ْم فال َه َر َب جم َن الشا ج ف جإ ّن الق ْتل جب َها َو ال جف ْت َن (سرور اهل االیمان فی عالمات الظهور ،ص.)۴۴
جباخ جتال جف
ج
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سالح که شعلههای آتش از آن یبانه مىکشدت

 .۴الرای هات الصههفر تحههل بالشهها  :ورود نظامیههان پههرچمهههای یرد رنههگ در صههحنه تحههوالت

میدانى فتنه شا ت

 .۵نههدا و صههوت فههتن از ناحیههه دمش ه  :شههنید ،شههدن بشههارت فههتن و پیههروزی بههرای یکههى از

طرفهای درگیر در فتنه شا ت
 .۶خس

،ابیه  -حرستا دمش در سوریه 1:احتمال و وع زلدله یا رانهش زمهین یها حادثههای

سهمگین در اثر حمله نظامى با سالح مرگبار یا انفجارهای وی در ییر زمینت منجهر بهه خسه

و فرو رفتن در سطن زمین در محور ،ابیه -حرستا در دمش سوریهت
 .۷فرو ریختن بخشهایى از مسجد ،امع اموی دمش ت

 .۸مار تمرق من ناحی الترک :خروج ساکنان نواحى هممرز با ترکها در منطقه شا ت
 .۹هرج الرو  :اختالف ،فتنه و تل و ،نگ بین رومىها و غربىهات

 .۱۰حمله اخوان الترک به ،زیرة الشا  :حمله برادران ترک به مناط شرق سور یهت

 .۱۱حضور مار الرو در فلسطین :ورود بخشى از غربىها به صحنه تحوالت فتنه شها بها

حضور نظامى در منطقه رمله (نددی

بیت المقدس) در فلسطینت

 .۱۲خروج سفیانى از وادی یابس (درعا) در ،نوب سوریه و تسل بر دمش .
بنهابراین ،ا گهر «خسه

2

،ابیهه  -حرسهتای دمشه » رخ دههد و بخشهىههایى از مسهجد امههوی

دمشه نیههد فههرو بریههدد و «مار ه الشهها از سههمت ترکههها» ادعههای خههروج کننههد ،آنگهها ،بههر همگههان،

معنای د ی «ر،ف الشا » روشن خواهد شد.

3

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

فههوق نیهد دسههتخوش ت ییههر اسههتت

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

فتنه شا بل از اهور، ،هان شاهد دو خس

است .به عبارت دیگر ،خس

در حرستا و ،ابیه خواهد بود که زمهان آنهها نیهد متفهاوت

حرستا بل از خروج سفیانى و خسه

در فری تعدد خس  ،احتمال دارد حواد

،ابیهه بعهد از خهروج سهفیانى رخ خواههد دادت ییهرا

مذکور در حدیث ،ابر ،عفى از اما با ر ۷در الغیبة نعمانى  -کهه خسه

،ابیه نید در زمر ،آنها رار دارد  -بعد از خروج سفیانى رخ دهد.

 .۱الغیبة ،ص۳۰۵ت الغیبة للحجه ،ص۴۶۱ت بحار األناوار ،ج ،۵۲ص ۲۱۶و ۲۵۳ت الغیباة ،ص۲۷۹ت اإلختصااص ،ص۲۵۵ت
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الغیبة للحجه ،ص۴۴۲ت التفسیر ،ج ،۱ص۶۴ت بحار األنوار ،ج ،۵۲ص.۲۳۷

 .3ر.ک« :بررسى و تحلیل حواد

فتنه شا (سوریه) بل از اهور» ،ش ،۴۹ص.۳۶۸-۳۴۷

این که چرا از ر،ف به فتن و رحمهت بهرای مهلمنین تعبیهر شهد ،اسهت ،مهىتهوان بهه سهه گونهه

تفسیر نمود:

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

شیعه به خودشان و در امان مانهدن منهاط شهیعى و حفهظ مهلمنین در منطقهه شها باشهد و نیهد

اشههار ،بههه ایههن دارد کههه ر،فه بالشهها همههه منههاط شهها را در بههر نمى گیههرد و تنههها بخشههىهههایى از

سرزمین شا را شامل مىشود که محل و وع ،نگ بین دو پرچم مخال

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

 .7رجفة الشام و رحمت برای مؤمنین

هم (رایه االصههب و

رای االبقع) استت به طوری که محل اصلى ،نگ و درگیریها از مناط  ،رافیایى ملمنین و

شیعیان منطقه شا  ،به دور است و حدیث نید مؤید این معنا است:

ْ
ْ ح ح ْح
ح
َّاحلاقََّ ْع ِص حام حه ح ح
ْ ح
ْح
َّاَّلل َِّمانَّ
خی حَ َّ ِ الشا ِ َّفینقَّادَّل َّأه َّالشا ِ َِّإ َّط ِائاف َِّمانَّال ِق ِیمانیَّعایل ِ
ْح
1
اْ حَ ِوجَّمع ؛ َّ

سفیادی از منطقه شام ،دروا میکند و مردم منطقه شهام از سهفیادی انا ه میکننهد
بجز نا.فه و مذه وا حق (شیعیان) که دداودد انها وا از شر دهروا و هیراههی بها
سفیادی ،حفظ میکند.
بههىش ه  ،مصههداق عبههارت «طوائ ه

مههن المقیمههین علههى الح ه » در روایههت مههورد اشههار،،

شیعیان و پیهروان امیرالمهلمنین علهى بهن ابهىطالهب ۷هسهتند کهه در عصهر حاضهر منطبه بهر

شیعیان منطقه شا (شیعه حدب اَّلل لبنان و دیگر شیعیان) است کهه ا گهر تها عصهر اههور بها ى

بماننههد ،ان شههاا اَّلل در هنگهها خههروج سههفیانى از شههر همراهههى و بیعههت بهها لشههکریان سههفیانى و

،بهه کفر و شیطان ،در امان خواهند ماند.

چهرا شهیعیان منطقهه شها (ابهدال الشها ) 2از شهر همراههى بها سهفیانى در امهان خواهنهد بههود؟

شههاید ایههن امههر داللههت بههر ایههن دارد کههه بههل از حضههور سههفیانى بههر حکومههت دمش ه در سههوریه و
تص ههرف الک ههور الخم ههس ،ش ههیعیان در ،به ههه حه ه ب هها تمهی ههدات الز و آم ههادگىه ههای نظ ههامى

توانستهاند ،امنیت شیعیان ساکن منطقه شا را تضمین نمایند.

 . ۲احتمال دارد اشار ،به بشهارت پیهروزی ملمنهان بهر کهافران مطهاب بها تفسهیر آیهات ابتهدایى

 .1الغیبه ،ص.۳۰۵

 .2دالئل االمامة ،ص.۴۶۶
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سور ،رو  1و خبر غیبى رآن از پیروزی ملمنین بر رومىها در منطقه شها بهل از اههور باشهد کهه

مصههداق رحم ه للمههلمنین و عههذابا للکههافرین اسههت 2.توضههین ،این کههه مفسههرین در ضههمیر کلمههه
« َغ َلههبه ْم» در آیههه سههو سههور ،رو ( ُه ی یمیین َبع ی ی َه َلییبه َسی َییا یل ُب َن ِییإ بضی ییع یسی َ
ینین) اخههتالف نظههر دارنههد.
ی
یی
جج
َ
َ
مشهور مفسرین ،ضمیر کلمه «غل جب جه ْم» را به رومیان برمىگرداننهد و در ایهن صهورت ،ههر سهه ضهمیر در
ایههن آیههه بههه رومههىههها برمههىگههردد 3.و برخههى دیگههر از مفسههران ،ضههمیر دو را بههه ایرانیههان برمههىگرداننههد و
معنای آیه چنین مىشود :رومىها بعد از غلبه ایرانیان ،به یودی غلبه خواهند کرد.

4

در مقابل این دو احتمال ،دیدگا ،سو و ار،ن این است که هر سه ضمیر در آیه سهو سهور،

رو به ایرانیهان برمهىگهرددت 5بهدین معنها کهه بهرای بهار دو نیهد ایرانیهان بهر رومهىهها غلبهه خواهنهد

کههرد .ایههن پیههروزی ایرانیههان و ،بهههه شههیعى بههر رومههىههها (غههرب و یهههود) در ادنههى االری (منطقههه
ُ ْ ُ
ُ َ
َْ
6
اَّلل َو ْعهد )،و در بضهع سهنین (کمتهر از د،
اَّلل ال یخ جل
شا ) وعد ،طعى خدواند است ( َوعد ج
سال) 7بعد از شروع فتنه شا رخ خواهد داد.

البته این پیروزی ایرانیان در ،نهگ دو بهر رومهىهها ،ایهن بهار فهرح و شهادی مهلمنین را نیهد در
پهى خواهههد داشههت ( َو َی َم یئی ٍذ َیفی َیر ُ ال ُمم یم ُنی ن) .الز بهه ذکههر اسههت ،ملمنهان در ادبیههات رآنههى بههه

شیعیان اهلبیت :اطالق مىشود و به شهادت آیه اکمال ،دین مرضى خدا ایمان به همرا،
والیههت اسههت .دیههدگا ،سههو  ،طرحههى نههو از آیههات ابتههدایى سههور ،رو اسههت کههه تههاکنون در میههان

مفسرین ،سابقه نداشته است 8و البته ادلهای نید مىتوان در تقویت دیدگا ،سهو  ،ا امهه نمهودت
از ،مله:
َ ََ
ال  .عبارت ( یمین بعی ی هل ییب یه ) گو یهای ایهن مطلهب اسهت کهه ضهمیر ههم بهه ایرانیهان غالهب
برمههىگههرددت ی یههرا ا گههر منظههور ،رومیههان بودنههد ،عبههارت «هههم سههی لبون» کههافى بههودت در حههالى کههه

َ
َ
( .1ال ُهل َبت ُ
الر و ُ ِإ أُنَإ ال َأر یض َو ُه یمن َبع ی َه َلبه َس َیا یل ُب َن ِإ بض ییع یس َ
ینین َ ...و َی َم یئ ٍیذ َیف َیر ُ ال ُمم یم ُنی َن یب َاا ییِ اللیه) (سهور ،رو ،
ی ی
ی
یی
آیه.)۵-۱

 .2ر.ک :تأملی در سوره روم بشارت فتح فلساطین ،ص۳۱-۱۹ت «نقهش ایرانیهان در عصهر اههور» ،ص۳۰-۲۸ت «موا،ههه امها
زمان با و یهود در عصر اهور» ،ص.۷۶-۷۵

 .3المیزان ،ج ،۱۶ص۲۳۳ت تفسیر مفاتیح الغیب ،ج ،۲۵ص۸۰ت تفسیر الکشاف ،ج ،۳ص۴۶۷ت

 .4تفسیر مجمع البیان ،ج ،۸ص۴۶۰ت تفسیر نور الثقلین ،ج ،۴ص۱۷۰ت تفسیر روح المعانی ،ج ،۱۱ص.۱۹
 .5تأملی در سوره روم بشارت فتح فلسطین ،ص.۳۱-۱۹
 .6الکافی ،ج ،۸ص.۲۶۹
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 .7معجم مقاییس اللغة ،ج ،۱ص۲۵۷ت لسان العرب ،ج ،۸ص.۱۵
« .8نقش ایرانیان در عصر اهور» ،ش ،۲۵ص.۳۰-۲۸

مفعول «م لوبیتهم» معنا کنیم که خالف ااهر است.

ج .پیروزی دو اگر از آن رومیان باشد ،شاهد تاریخى برای آن و،هود نهداردت ییهرا در تهاریخ بهه پیهروزی

رومیان بر ایرانیان در کمتر از د ،سهال بعهد از پیهروزی و غلبهه ایرانیهان ،گهدارش نشهد ،اسهتت در حالى کهه
ْ
بههه نههص ههرآن بایههد پیههروزی رومیههان بعههد از شکسههت شههان از ایرانههىههها ،در کمتههر از د ،سههال (فههى جبضههع
ج
جسنین) رخ دهد ،ولى در تاریخ به این پیروزی با این ویهگىها اشار ،نشد ،است.

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

ََ
خدواند مىفرمایدَ ( :و ُه یمن َبع ی هل یب یه َس َیا یل ُب َن).
ََ
ب .اگر آیه را به غلبه رومیان معنا کنیم ،الز مهىآیهد کهه مصهدر «غل جهب جه ْم» را بهه معنهای اسهم

د .اگر پیروزی متعل به رومیان باشد ،دیگر ارتبهاطى بهین پیهروزی و شهادی ملمنهان نیسهتت
ییرا به تصرین هرآن ،ملمنهان از پیهروزی دو شهادمان خواهنهد گشهت ( َو َی ْو َمئهذ َی ْف َهر ُح ْال ُم ْلم ُن َ
هون
ج
ج

اَّلل) و این پیروزی به خدواند نسبت داد ،شد ،است.
جب َن ْص جر ج

1

و البته احادیثى از اهل بیهت :نیهد ایهن دیهدگا ،را تقو یهت مهىکنهد و تاو یهل آیهه را مر بهوط بهه

زمان اهور اما عصر مىداند:

ْ
2
وَّ ََّ ْ م ِئ لذََّ ْفَ ححَّ ْ ح
اِئَّ .
َّاَّللَّ ِع ْند َِّقیا ِ َّالق ِ َّ
ال ْؤ ام حنونَّ ِ ن ْص ِر ِ َّ

بنهابراین ،در ،نههگ اول رو  -کهه بههر منطقهه شهها و فلسهطین تسههل داشهتند  -از ایرانیهان در

«صدر اسال و عهد پیامبر» ،شکسهت خوردنهد .و در ،نهگ دو در «عصهر اههور و بهل از یها

ائم» ،نید رومىها (غرب و یهود) ،در ادنى االری (منطقه شا ) وا ع در مجهاورت بحهر المیهت

در مههرز فلسههطین ،دو بههار ،از ایرانی هان شکسههت خواهنههد خههورد .البتههه ای هن بههار ،مههلمنین از ای هن

پیروز ی ایرانیان شیعه ،خوشحال خواهند شد.
 .۳یا این که به مصداق ّ
اتم و اکمل رحمت برای ملمنین ،یعنى اهور اما عصر اشهار ،دارد.

بههه عبههارت دیگههر ،اهههور امهها مهههدی ،۷مصههداق اصههلى عههذاب بههرای کههافران و رحمههت بههرای
ملمنین خواهد بودت ییرا در پى ر،ف الشا و ،نگ در منطقه شا بهه و هوع گشهایش و رحمهت
برای ملمنین تصرین شد ،اسهت کهه ایهن عبهارت ،ارتبهاط معنهاداری بها حهدیث تو هع فهرج امها

عصر از سه حادثه بل از اهور دارد کهه از ،ملهه آنهها ،اخهتالف رمحهان فهى الشها و اخهتالف
« .1موا،هه اما زمان با و یهود در عصر اهور» ،ش ،۴۲ص.۷۶-۷۵
َْ
ْ
ْ ْ ُ َ َ
اَّلل جع ْن َد ج َیا ج القا جئم (تأویل اآلیات الظاهرة ،ص۴۲۷ت تفسایر البرهاان ،ج ،۴ص۳۳۵ت بحاار
َ .2و َی ْو َم جئذ َیف َر ُح ال ُمل جمنون جبن ْص جر ج
َْ
ْ
ْ
ْ ُ َ َ
اَّلل جب جق َیا ج القا جئم (دالئل االمامة ،ص۴۶۵ت اثبات الهاداة،
االنوار ،ج ،۳۱ص .)۵۱۶و مشابه آنَ :ی ْو َم جئذ َیف َر ُح ال ُمل جمنون جبن ْص جر ج
ج ،۵ص.)۲۰۱
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اهل الشا بینهم است که از عالمتهای فرج و گشایش ملمنین شمرد ،شد ،است:

ْ
ْ ح
1
ْ
ث َّف ِقی ََّاَّأ ِمیر ْ ح
ال ْؤ ام ِننیَّ َّو َّما حَّهنَّ َّفقالَّ َّاخ ِتدفَّأ ْه ِ َّالشا ََِّّ ْی حهن ََّّ .
انت ِظ حَ واَّالفَ ََّّ ِم ْنَّثد ل َّ

بههه عبههارت دیگههر ،مصههداق اصههلى رحمههت بههرای مههلمنین ،اهههور امهها عصههر خواهههد بههود و از

،مله مصادی

رب و نددیکى اهور ،اختالف رمحان و ،نهگ منطقهه شها اسهت کهه بشهارت

ههرب اهههور را در پههى دارد و بهها اهههور حضههرت ،رحمههت بههرای مههلمنین و عههذاب بههرای کههافران بههه

معنای اکمل آن رخ خواهد دادت کما این که حواد

منطقه شا نیهد در نهایهت منجهر بهه خهروج

اولههین نشههانه حتمههى اهههور (سههفیانى بههه عنههوان حههاکم دمش ه ) خواهههد شههد کههه خههود بههه نههوعى

بشارت نددیکى اهور را برای ملمنین در پى دارد:

ْ
ح ْ
ح 2
ح ح
ْ ح ح ْ ح
اّنََّّ...و حَّه َِّمنَّالعدما ِ َّلک ََّّ .
فأ ِشَ واَّمثَّأ ِشَ واَّ ِ ال ِذیَّت ِر یدونََّّ...السفی ِ ِ

َ ً َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ َّ ُ
ُ
و ،جه جملى جآخ جر ج ،خ ْم َس َع َش َر ش ْهرا  ...ل ْم َی جد ْد َعل ْی َها
ر
خ
ی یرا پاندد ،ما ،بعد از سفیانى (و جمن َو جل
ج
ً
َی ْوما) 3اهور رخ خواهد داد و مو،ب فرج ،فتن و شادی ملمنین خواهد گردید.
نتیجه

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

بهل

از اهههور» در منطقههه شهها را بیههان مههىکنههد .ر،فه الشهها بههه عنههوان «اولههین» نشههانه بههل از خههروج
سفیانى توصی

شد ،است و دربار ،آن سه احتمال عمد ،مطرح اسهت و مختهار ایهن نوشهتار،

دیدگا ،سو خواهد بود.

ر،فه در ل ههت عههرب ،ههرآن و احادیههث همیشههه بههه حادثههه زمینههى و زلدلههه اطههالق نمههىشههود،

بلکه تنها یکى از معانى ر،ف  ،زلدله است .بهه عبهارت دیگهر ،اصهل معنهای ر،فه  ،اضهطراب و

لرزش شهدید اسهت (الر،فه  :االضهطراب الشهدید) 6کهه ا گهر در زمهین رخ دههد ،بهه معنهای زلدلهه
َ
است ( َر َ،فت األری ،تدلدلت) 7و اگر از آسمان رخ دهد ،همچون صاعقهای که در میقات بهر
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 .1الغیبة ،ص.۲۵۱
 .2همان ،ص.۳۰۰
ُّ .3
وُ ،ه جفى َر َ،ب َو جم ْن ََ َّول ُخ ُرو ،جه م َلى جآخر جَ ،خ ْم َس َ َع َش َر َش ْهه ًرا جس َّهت ُ ََ ْش ُههر ُی َقا جت ُهل جف َیهها َفهإ َذا َم َله َ
الس ْف َیا جن ُّى جم َن ْال َم ْح ُتو َو ُخ ُر ُ
ج
ج
ج ج
ج
ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ جْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ً
الکور الخمس مل جتسع َشهر و لم ی جدد علیها یوما (همان ،ص.)۳۰۰
 .4همان ،ص.۳۰۵
 .5الغیبة للحجه ،ص.۴۶۱
 .6مفردات الفاظ القرآن ،ص۳۴۴ت معجم مقایس اللغة ،ج ،۱ص.۴۹۱
 .7المحیط فی اللغة ،ج ،۷ص.۸۹

منابع تاریخى متقد شیعى ،ر،ف در معنای یا و اعالن ،نگ نید استعمال شد ،است:
فلماَّبلغَّأه َّالک ف َّهد کَّمعاوی َّأًجفَّأه َّالعراقَّ یی یدَّوَّقال ا َّنقات ؛ََّّ

هنگامی که دبر هرک و مرگ معاو.ه به اهل کوفه وسید ،اههل هراق ا هرن قیهام و
جنگ لیه .ز.د کرددد و گفتند :با .ز.د دواهیم جنگید.
از ای هن رو ،سههه احتمههال مختل ه

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

هو موسهى فهرود آمهدت 1بهه معنهای عهذاب آسههمانى خواههد بهود (کهل عهذاب َنهدل فیخهذ ومها فهههو
َ
َ
َر ْ،ف ) 2.همچنین ر،ف بهه معنهای ،نهگ بهر سهر مله و حکومهت نیهد اسهت ( َر َ،ه القهو ُ مذا
َت َه َّیه ُهؤوا للحههرب 3،تنه ُهاو ُل بعضهههم بعضه ًها بالعصه ّهى و ُّ
السه ُهیوف 4،اذا تقههاتلوا علههى المل ه  .)5و در
ج ج

6

و سههه تفس هیر در معنههای «ر،ف ه الشهها »ت یعن هى .۱ :حادثههه

زمین هى (زلدلههه) .۲ ،حادثههه آسههمانى (حملههه بهها سههالح مرگبههار و تههل ب هیش از صههد هههدار نفههر).۳ ،
،نگ در منطقه شا محتمل است.

از آنجهها کههه اصههل مههاد ،ر،فههه بههه معنههای اضههطراب شههدید اسههت ،هههر آنچههه مو،ههب ایههن

اضههطراب ش ههود ،در دایههر ،معن ههایى ایههن عب ههارت مههىگنج ههد .پههس ع ههالو ،بههر زلدل ههه و ص ههاعقه،

سالحهای زمینى یا آسمانى به کار رفته در ،نگ که مو،ب اضطراب شدید شود نید مىتوانهد
مراد باشد .از این رو با ر،وع به معنای گوهری واژ ،ر،فه (اضطراب شدید) ،دایر ،معنایى این
واژ ،گس ههترش یافت ههه و ع ههالو ،ب ههر بالیه های طبیعه هى ،بالیه های غیه هر طبیعه هى و س ههاخته بش ههر را نیه هد

دربرمىگیرد.

به ویه ،به کار رفتن عبارت ر،فهه بعهد از عبهارت اختله

«اختل

الرمحهان ،نشهان گر ایهن اسهت کهه

الرمحان» اشهار ،بهه مرحلهه اول درگیهری و ایجهاد اخهتالف در منطقهه شها اسهت و هرار

گههرفتن عبههارت «ر،فههه» پههس از آن مههىتوانههد اشههار ،بههه مرحلههه دو و بیههان و ههوع ،نههگ باشههد .در

حقیقت ،این دو عبارت ،اشار ،به دو مرحله اختالف و و سپس ،نگ است.

بهها تو،ههه بههه آنچههه ذکههر گردیههد ،بههه رینههه اخههتالف الرمحههان (اخههتالف دو نیههد ،)،معنههای سههو

تر،ین دارد .همچنین بهه دلیهل ذکهر ر ینههای دیگهر در ادامهه ایهن حهدیث ،احتمهال اول ،یعنهى
 .1تفسیر الکشاف ،ج ،۲ص.۱۶۴
 .2العین ،ج ،۶ص.۱۰۹

 .3لسان العرب ،ج ،۹ص.۱۱۳

 .4معجم مقایس اللغة ،ج ،۱ص۴۲۸ت لسان العرب ،ج ،۹ص.۲۱
 .5النهای فى غریب الحدیث و االثر ،ج ،۱ص.۲۴۱
 .6وقعة الطف ،ص.۸۹
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انطباق ر،ف بر زلدله تضعی مىشودت ی یرا از ر،ف بالشها بهه رحمهت بهرای مهلمنین و عهذاب
َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ
َ ً
الشها َ ...ی ْج َع ُل َهها ُ
اَّلل َر ْح َمه ً جل ْل ُم ْهل جم جن َ
ین َو َعهذابا
برای کافران توصی شد ،است (ر،ف تکهون جب
ج
َ ْ َ
1
َعلى الک جاف جرین)ت در حالى که در هنگا و وع زلدله ،فر هى بهین مهلمن و کهافر و،هود نهدارد و همهه
انسانهای سهاکن آن منهاط دچهار زلدلهه مهىشهوند .آری ،ا گهر تعبیهر حهدیث بهه «ر،فه االری»

بالشا تصرین داشت ،را ،را بر هر احتمال و معنای دیگری مىبست و در این صورت فقه بهه

معنای زلدله خواهد بود.

از این رو ،اسهتعمال ر،فه در معنهای ،نهگ و تهال ،معنهای دور از ذههن نیسهت و عهالو ،بهر

کتب ل ت ،در کتب اصیل و متقد شیعه نیهد اسهتعمال شهد ،اسهتت مضهاف بهر این کهه عهد

ذکر عبارت «ر،ف االری بالشا » و اکتفا به «ر،فه بالشها » گو یهای ایهن وا عیهت اسهت کهه بهه
ر ینه اختالف رمحان (اختالف دو نید )،مهىتهوان بهه راحتهى بهه معنهای اراد ،شهد ،ر،فه الشها

در این حدیث نید پى بردت بدین معنا که اختالف رمحان در منطقه شا  ،منجهر بهه ،نهگ بهین
دو ،بهههه مقابههل هههم (رای ه االصهههب و رای ه االبقههع) خواهههد شههد کههه در نتیجههه آن ،انسههانهههای

فراوانهى نیهد کشههته خواهنههد شههد .از ایههن رو ر،فه الشهها بههه ،نههگ در منطقههه شهها بههل از اهههور
تعبیر مىشود.

کتابنامه

 -رآن کریم

 -إثبات الهداة ،محمد بن الحسن حر عاملى ،بیروت :اعلمى ،چا

اول۱۴۲۵ ،ق.

 -إحقاق الحق ،نوراَّلل شوشتری ،م :مکتب آی اَّلل المرعشى النجفى ،چا

اول۱۴۰۹ ،ق.

 اإلختصاص  ،تحقی  :على اکبر غفاری ،م :المهوتمر العهالمى اللفیه الشهیخ المفیهد ،چهااول۱۴۱۳ ،ق.

 اإلرشاد  ،محمد بن محمد بن نعمان مفید ،م :کنگر ،شیخ مفید ،چا -انوار القرآن ،مصطفى الحمصى ،دمش  :مکتب ال دالى ،چا

اول۱۴۱۳ ،ق.

اول۱۴۲۳ ،ق.

 اهوال یوم القیامة و عالماتها الکبری ،محمد سفارینى نابلسى ،اهر ،،دارالمنار ،بىتا. -بحاراألنوار ،محمدبا ر مجلسى ،بیروت :دار محیاا الترا

العربى ،چا

دو ۱۴۰۳ ،ق.

 -البدو و التاریخ ،مطهر بن محمد المقدسى ،بى،ا :مکتب الثقاف الدینی  ،بىتا.
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َّ
هت َل ْهم َی ُک ْهن َل َهها َع َّم ْهن َ َهار َب ْال ُم ْهذن َب ،د َف ُ
النق َمه م َذا َن َد َل ْ
هاع
ج
ج
 .1عذاب هرگا ،وا ع شهود ،فر هى بهین گناهکهار و دیگهران نیسهت :ج ج
(الکافی ،ج ،۲ص .)۳۷۵در حالى که در حدیث ،ر،ف فق عذاب برای کافرین توصی شد ،است.

اول۱۳۹۲ ،ش.

 -تاریخ الغیبة الصغری ،محمد صدر ،بیروت :دار التعارف ،چا

اول۱۴۱۲ ،ق.

 تأملی در سوره روم بشارت فتح فلساطین ،مسهعود پورسهیدآ ایى ،هم :موسسهه آینهد ،روشهن،چا

اول۱۳۹۵ ،ش.

 تأملی در نشانههای حتمای ظهاور ،نصهرت اَّلل آیتهى ،هم :موسسهه آینهد ،روشهن ،چها۱۳۹۰ش.

اول،

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

 -بررسی توصیفی تحلیلی کتاب الغیبه شیخ طوسی ،حیهدر علهى ،هم :بوسهتان کتهاب ،چها

 تأویل اآلیات الظاهرة ،على استرآبادی ،تحقیه  :حسهین اسهتاد ولهى ،هم، :امعهه مدرسهین،چا

اول۱۴۰۹ ،ق.

 -تفسیر البرهان ،هاشم بن سلیمان بحرانى ،تهران :موسس البعث  ،چا

اول۱۴۱۵ ،ق.

 تفساایر القماای  ،علههى بههن ابههراهیم مههى ،تحقیه  :طیههب موسههوی ،دائههری ،ههم :دار الکتههاب،چا

سو ۱۳۶۳ ،ش.

 تفساایر الکشاااف ،محمههود بههن عمههر زمخشههری ،تحقی ه  :مصههطفى حسههین احمههد ،بیههروت:دارالکتاب العربى ،چا

سو ۱۴۰۷ ،ق.

 -تفسیر المیزان ،محمدحسین طباطبایى ،بیروت :اعلمى ،چا

دو ۱۳۹۰ ،ق.

 تفسیر روح المعانی ،محمهود بهن عبهداَّلل آلوسهى ،تحقیه  :علهى عبهدالباری عطیهه ،بیهروت:دارالکتب العلمی  ،چا

اول۱۴۱۵ ،ق.

 -تفسیر مجمع البیان ،فضل بن الحسن طبرسى ،تهران :ناصر خسرو ،چا

 تفسیر مفاتیح الغیب ،محمهد بهن عمهر فخهر رازی ،بیهروت :دار محیهاا التهراسو ۱۴۲۰،ق.

 -تفسیر نور الثقلین ،عبدعلى بن ،معه حویدی ،م :اسماعیلیان ،چا

سو ۱۳۷۲ ،ش.
العر بهى ،چها

چهار ۱۴۱۵ ،ق.

 التفسیر  ،محمد بن مسهعود عیاشهى ،تحقیه  :سیدهاشهم رسهولى محال تهى ،تههران :المطبعهالعلمی  ،چا

اول۱۳۸۰ ،ق.

 تهااذیب اللغااة  ،محمههد بههن احمههد ازهههری ،بیههروت :دار محیههاا التههرا۱۴۲۱ق.

العر بههى ،چهها

اول،

 ثااورة المااوطئین للمهاادی فاای ضااوو أحادیااث أهاال الساانة ،مههدی حمههد فهتالوی ،بیههروت:دارالوسیل  ،چا

دو ۱۴۱۸ ،ق.
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اول. ۱۹۸۸ ،

 -جمهرة اللغة ،محمد بن حسن ابن درید ،بیروت :دارالعلم للمالیین ،چا

 الخ ارائج و الج ارائح ،سههعید بههن هبه اَّلل راونههدی ،ههم :موسسه اإلمهها المهههدی ،چهها۱۴۰۹ق.

 دانشنامه امام مهدی ،محمد ریشهری ،م :دارالحدیث ،چا الدر النظیم فی مناقب االئماه ،یوسه۱۴۲۰ق.

اول۱۳۹۳ ،ش.

بهن حهاتم شهامى ،هم، :امعهه مدرسهین ،چها

 -دالئل اإلمامة ،محمد بن ،ریر طبری ،تهران :موسس البعث  ،چا

اول،

اول،

اول۱۴۱۳ ،ق.

ّ
کشى ،تحقیه  :سهیدمهدی ر،هایى ،هم :موسسه آل البیهت ،چها
 الرجال ،محمد بن عمراول۱۴۰۴ ،ق.

 -روزگار رهایی ،على اکبر مهدی پور ،تهران :آفاق ،چا

 -رو

پنجم۱۳۸۶ ،ش.

نقد و بررسی روایاات مهادویت ،خهدامراد سهلیمیان ،هم :پژوهشهگا ،علهو و فرهنهگ

اسالمى ،چا

اول۱۳۹۶ ،ش.

 سرور أهل اإلیمان فی عالماات الظهاور ،علهى بهن عبهدالکریم نیلهى نجفهى ،تحقیه  :هیسعطار ،م :دلیل ما ،چا

اول۱۴۲۶ ،ق.

 شرح نهاج البالغاه  ،عبدالحمیهد بهن هبه اَّلل ابهن ابهى الحدیهد ،تحقیه  :محمهد ابوالفضهلابراهیم ،م :مکتب آی اَّلل المرعشى النجفى ،چا

اول۱۴۰۴ ،ق.

 -شش ماه پایانی ،محمود مطهرینیا ،تهران :موعود عصر ،چا

ششم۱۳۸۸ ،ش.

 صحیح البخااری ،محمهد بهن اسهماعیل بخهاری ،تحقیه  :وزارة االو هاف ،هاهر :،المجلهساالعلى لشئون االسالمی  ،چا

 العدد القویة ،على بن یوساَّلل المرعشى النجفى ،چا

دو ۱۴۱۰ ،ق.

ابن مطهر حلى ،تحقی  :سهید مههدی ر،هائى ،هم :مکتبه آیه

اول۱۴۰۸ ،ق.

 العرف الوردی فی أخباار المهادی، ،هالل الهدین عبهدالرحمن بهن ابهىبکهر سهیوطى ،تههران:المجمع العالمى للتقریب بین المذاهب اإلسالمی  ،چا

 -عصر الظهور ،على کورانى ،م :دار الهدی ،چا

اول۱۳۸۵ ،ش.

دوازدهم۱۴۳۰ ،ق.

 -عصر ظهور ،على کورانى ،تر،مه :عباس ،اللى ،تهران :امیرکبیر ،چا
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 عقد الدرر فی أخباار المنتظار ،یوسهچا

سو ۱۴۲۸ ،ق.

ششم۱۳۸۲ ،ش.

بهن یحیهى مقدسهى شهافعى ،هم :مسهجد ،مکهران،

داراالعراف للدراسات ،چا

اول۱۴۳۳ ،ق.

 -علل الشرائع ،محمد بن على صدوق ،م :داوری ،چا

اول۱۳۸۵ ،ش.

 عمدة عیون صحاح األخبار ،یحیى بن حسن ابن بطریه  ،هم، :امعهه مدرسهین ،چها۱۴۰۷ق.

 -العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،م :هجرت ،چا

اول،

دو ۱۴۰۹ ،ق.

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

 -عالمات الظهاور بحاث فای فقاة الداللاة و السالوک، ،هالل الهدین علهى الصه یر ،بیهروت:

 الغیبة للحجه ،محمد بن الحسهن طوسهى ،تحقیه  :عبهاداَّلل طهرانهى ،هم :ملسسه المعهارفاإلسالمی  ،چا

سو ۱۴۲۵ ،ق.

 الغیبة ،محمد بن ابهراهیم نعمهانى ،تحقیه  :علهى اکبهر غفهاری ،تههران :صهدوق ،چها۱۳۹۷ق.

 -الغیبة ،نعمانى ،احمد فهری زنجانى ،تهران :دارالکتب االسالمی  ،چا

اول،

چهار ۱۳۶۲ ،ش.

 الفائق فی غریب الحدیث ،محمهود بهن عمهر زمخشهری ،بیهروت :دارالکتهب العلمیهه ،چهااول۱۴۱۷ ،ق.

 الفاتن ،نعهیم بههن ّحمهاد المهروزی ،تحقیه  :مجهدی بههن منصهور الشهوری ،بیهروت :دارالکتههب
العلمی  ،چا

دو ۱۴۲۳ ،ق.

 الفجر المقدا المهدی و أحداث سنة الظهور ،مجتبى السادة ،بیروت :دارالخلیس العر بهى،چا

اول۱۴۲۱ ،ق.

 فرائد فوائد الفکر فی اإلماام المهادی المنتظار ،مرعهى بهن یوسهاالسالمى ،چا

سو ۱۴۲۷ ،ق.

داراألضواا ،چا

دو ۱۴۰۴ ،ق.

حنبلهى ،هم :دارالکتهاب

 فااارق الشااایعة ،حسههن بههن موس ههى نههوبختى ،تحقیهه  :محمدصههادق بحرالعلههو  ،بی ههروت: -قاموا الرجال ،محمدتقى شوشتری ،م، :امعه مدرسین ،چا

دو ۱۴۱۰ ،ق.

 -قواعد توثیق راویان ،محمدکاام رحمان ستایش ،م :دارالحدیث ،چا

اول۱۳۹۶ ،ش.

 القااول المختصاار فاای عالمااات المهاادی المنتظاار ،احمههد بههن محمههد ابههن حجههر ،دمشه :دارالتقوی ،چا

اول۱۴۲۸ ،ق.

 الکافی ،محمد بن یعقوب کلینى ،تحقی  :على اکبر غفاری ،تههران :دارالکتهب االسهالمی ،چا

چهار ۱۴۰۷ ،ق.
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 کمااال الاادین  ،محمههد بههن علههى صههدوق ،تحقی ه  :علههى اکبههر غفههاری ،تهههران :دارالکتههباالسالمی  ،چا دو ۱۳۵۹ ،ش.
ّ
 کنزل العمال ،على بن حسها الدین متقهى هنهدی ،تصهحین :صهفوة السهقا ،بیهروت :موسسهالرساله ،چا

پنجم۱۴۰۱ ،ق.

 -لسان العرب ،محمد بن مکر ابن منظور ،بیروت :دارالفکر ،چا

سو ۱۴۲۳ ،ق.

 متن و ترجمه غیبت نعمانی ،محمد،واد غفاری ،تهران :صدوق ،چا المحاایط فاای اللغااة ،اسههماعیل ابههن ّعبههاد ،تحقیه  :محمدحسههن آل یاسههین ،بیههروت :عههالم
الکتاب ،چا

اول۱۳۷۶ ،ش.

اول۱۴۱۴ ،ق.

 مسااند اإلمااام أحمااد باان حنباال ،احمههد بههن محمههد ابههن حنبههل ،تحقی ه  :عبههداَّلل بههنعبدالمحسن ،بیروت :موسس الرسال  ،چا

اول۱۴۱۶ ،ق.

 -معجم أحادیث اإلمام المهدی ،على کورانى ،م :مسجد ،مکران ،چا

دو ۱۴۲۸ ،ق.

 المعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی ،على کورانى ،م :دارالمعهروف ،چها۱۴۳۶ق.

ششهم،

 معجم مقااییس اللغاة ،احمهد ابهن فهارس ،تحقیه  :عبدالسهال محمهد ههارون ،هم :مکتهباالعال االسالمى ،چا

اول۱۴۰۴ ،ق.

 مغنی اللبیب  ،عبهداَّلل بهن یوسهچهار ۱۴۱۰ ،ق.

ابهن هشها  ،هم :مکتبه آیه اَّلل المرعشهى النجفهى ،چها

 -مفردات الفاظ القارآن ،حسهین بهن محمهد راغهب اصهفهانى ،بیهروت :دارالقلهم ،چها

اول،

 -المالحاام و الفااتن  ،علههى بههن موسههى ابههن طههاووس ،ههم :موسسه صههاحب االمههر ،چهها

اول،

۱۴۱۲ق.
۱۴۱۶ق.

 المالحم  ،احمهد بهن ،عفهر ابهن منهادی ،تحقیه  :عبهدالکریم عقیلهى ،هم :دارالسهیرة ،چهااول۱۴۱۸ ،ق.

 ماان الیحضااره الفقیااه ،محمههد بههن علههى صههدوق ،تحقیه  :علههى اکبههر غفههاری ،ههم، :امعهههمدرسین ،چا
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دو ۱۴۱۳ ،ق.

 المناقب ،محمد بن على بن الحسین علوی ،تحقی  :حسهین موسهوی برو،هردی ،هم :دلیهلما ،چا

اول۱۴۲۸ ،ق.

عبداللطی

حسینى ،م :مطبع الخیا  ،چا

 -مهدی موعود ،على دوانى ،تهران :اسالمیه ،چا

اول۱۳۶۰ ،ش.

بیست و هشتم۱۳۷۸ ،ش.

 نهایة التقریر ،حسین برو،ردی ،تحقی  :محمد فاضل لنکرانى ،م :مرکد فقههى ائمهه اطههار،چا

اول۱۴۲۰ ،ق.

 النهایة فای غریاب الحادیث و األثار ،محمهد بهن مبهارک ابهن اثیهر ،تحقیه  :محمهود محمهدطناحى ،م :اسماعیلیان ،چا

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

 -منتخااب األنااوار المضاایئة فاای ئکاار القااائم ،علههى بههن عبههدالکریم نیلههى نجفههى ،تحقی ه :

چهار ۱۳۶۷ ،ش.

 وقعة الطف  ،لوط بن یحیى ابى مخن  ،تحقیه  :محمهدهادی یوسهفى غهروی ،هم، :امعههمدرسین ،چا

سو ۱۴۱۷ ،ق.

النجفى ،چا

دو ۱۴۰۴ ،ق.

 وقعة صفین  ،نصر بن مداحم ،تحقی  :عبدالسال محمد هاورن ،م :مکتب آی اَّلل المرعشى یااوم الخااالص فاای ظاال القااائم المهاادی ،کامههل سههلیمان ،ههم :دارالمجتبههى ،چهها۱۴۲۷ق.

اول،

 «بررسى و تحلیل حواد فتنه شا (سوریه) بل از اهور» ،مصطفى امیهری ،فصلنامه مشرقموعود ،ش۱۳۹۸ ،۴۹ش.
 «ضواب فهم حدیث در لسان اهلبیت» ،مجید معهارف ،فصلنامه تحقیقاات علاوم قارآن وحدیث ،ش۱۳۸۳ ،۱ش.
 «مواجهه امام زمان با قاوم یهاود در عصار ظهاور» ،مسهعود پورسهیدآ ایى ،فصهلنامه مشهرقموعود ،ش۱۳۹۶ ،۴۲ش.
 «نقش ایرانیاان در عصار ظهاور» ،مسهعود پورسهیدآ ایى ،فصالنامه پژوهشهاای مهادوی،ش۱۳۹۷ ،۲۵ش.
 «نقش متون دینی در تبیین معانی واژگان روایات» ،مجیهد کهاامى ،فصلنامه علاوم حادیث،ش۱۳۸۹ ،۵۸ش.
 نرمافزار جامع األحادیث ،مرکد تحقیقات کامپیوتری علو اسالمى نور. نرمافزار مهدویت ،مرکد تحقیقات کامپیوتری علو اسالمى نور. -نرمافزار مکتبة اهل البیت ،مرکد المصطفى لدراسات االسالمیه.
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