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 بسم اهلل الرّحمان الرّحیم

 قبل از ظهور 1(سوریه)منطقه شام فتنه حوادث 

 قبل از ظهور هیبحران فتنه شام و سور یالملل نیو ب یمنطقه ا ،یداخل گرانیباز

 از ظهور رمزگشایی از چهره های تاثیرگذار جنگ سوریه قبل

 

                                                             
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ است که در اسلوب قرآن نیز به کار رفته است ) "خاص بر عام"از باب عطف  "حوادث منطقه شام و سوریه"ذکر عبارت  . 1

. در ما نحن آن است تیاهمبیان  ی، برابعد از عام ذکر خاص به صورت جداگانه و گونه عطف نیا دهیفا؛ .(238آیه بقره، ؛ سوره  الصَّالةِ الْوُسْطى

یی همچون ها دواژهیکل نییآمده است اما محدوده اختالف رمحان و جنگ با تع انیمناطق شام سخن به م گریاز د ثیاحاد هرچند درفیه نیز 

( .299، ص فرائد فوائد الفكر في اإلمام المهدي المنتظر ،یحنبل. 306، ص الغیبۀ ،ینعمان ؛ يَسْتَوِيَ عَلَى مِنْبَرِ دِمَشْق)پایتخت سوریه  «دمشق»

( .304، ص الغیبۀ ،ینعمان ه؛ی: از مناطق واقع در سور ... وَ حِمْصٌ وَ حَلَب  :الْكُوَرالْخَمْس) در شمال سوریه «حلب»و  در جنوب سوریه« حمص»

.( 651، ص 2، ج کمال الدین صدوق،شیخ  ؛یانی: محل ورود سف يَخْرُجُ ابْنُ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ مِنَ الْوَادِي الْيَابِس) هیسورجنوب  «در درعا ابسی یواد»

.( به روشنی 280، ص الغیبۀ ،یقبل از حمله به عراق؛ نعمان هیدر شرق سور یانی: جنگ سفيَمُرُّ جَيْشُهُ بِقِرْقِيسِيَاء) در شرق سوریه «اءیسیقرق»

 شده است. متمرکز  هیبر سور شتریبفتنه شام که  دهد ینشان م
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 چکیده

رومی ها حضور ترک ها و  محان )جریان اصهب و جریان ابقع(،منطقه شام قبل از ظهور صحنه رویارویی، اختالف بین رفتنه 

خواهد بود که سرانجام منجر به قدرت رسیدن آخرین حاکم دمشق قبل از ظهور )سفیانی( خواهد گردید. سفیانی که توسط 

گردد و آنگاه بعد  شود ابتدا بر دمشق و سایر مناطق الکور الخمس مسلط می حمایت و پشتیبانی می "روم، یهود و عرب"مثلث 

 _ای و رویکرد توصیفی  با روش کتابخانه در این نوشتاراز پیروزی در جنگ قرقیسیا، عزم حمله به عراق را خواهد داشت. 

 .ترسیم خواهد شد "منطقه شام قبل از ظهور حوادثفتنه "ترتیب  ،با استناد به منابع معتبر رواییو تحلیلی 

 گان کلیدیژوا

 منطقه شام، سوریه، قبل از ظهور، سفیانی، دمشقفتنه، مهدویت، عالئم ظهور، 

 در عصر ظهور نیآفر و نقش رگذاریتاث یحوادث کشورها یدبانید

وجود دارد که شناخت و رصد کردن تحوالت  ،جهان ندهیدر تحوالت و حوادث قبل از ظهور و آ یچند کانون مرکز
و مباحث مرتبط با آخرالزمان و  دادهایدرست رو لیتواند ما را در تحل یبرخوردار است و م یادیز تیمربوط به آنها از اهم
 ه،یسورمنطقه شام و عبارت است از:  یکزمر یکانون ها نیدهد. ا یار، ی"آینده پژوهی"در علم ظهور امام زمان)ع( 

مرکز ، "مکه ـ کوفه ـ قدس"های مذکور در جغرافیایی عصر ظهور و در مثلث کشور؛ و عربستان فلسطینعراق،  ن،رایا
رخ و شگفت آور  عیسر اریبس یاتفاقاتها، قبل از ظهور کشور نیا ندهیآدر د بود و نخواه یمهم یدادهایتحوالت و رو

 .د گذاشتنخواه یجهان یو حت یو منطقه ا یداخل راتیکه تاثخواهد داد 
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پژوهانه  ندهیو آ کیاستراتژ تیتواند اهم یاز زمان، م یدر هر برهه ا هاکشور نیا ینظامو  یاسیس یبان دهید نیبنابرا
. و این امر محقق نخواهد شد جز با رصد تحوالت و نشانه های ظهور و بویژه حوادث در احادیثی که داشته باشدمهدوی، 

ـ اشاره دارند. از اینرو،  و ... عالئم و نشانه های حتمی ظهور در کشور سوریه، عراق، عربستانبه حوادث و اتفاقات قبل از 
عالئم الظهور، الظاهر هو وجوبها؛ حذرا عن الوقوع في الضاللۀ و دفعا  ۀمعرف) شناخت این عالئم، تکلیف آور خواهد بود

 1.(للضرر المحتمل
، هر نوع عالمت و سیگنال مورد توجه قرار آنهاآینده پژوهی و مطالعه رویدادهای آینده و تحلیل علم از نظر همچنین، 

توان به آنها بی اعتنا بود. در واقع آینده پژوهی در صدد ایجاد آمادگی در مردم در حالت ها و سناریوهای  گیرد و نمی می
 ده و تکالیف و مسئولیت های خود را فراموش نکنند.کوشد مردم در برابر حوادث آینده غافلگیر نش مختلف است و می

 فتنه شام قبل از ظهور

 مختلف کشورهایمربوط به احادیث روایات متعددی در مورد حوادث قبل از سفیانی در جوامع روایی موجود است. این 
و موثق در کتاب  طبق احادیث صحیحهاست. از جمله  "عراق، منطقه شام و فلسطین"حادثه خیز قبل از ظهور در مثلث 
به  که در ادامه دهد میرخ  "منطقه شامفتنه "در  یسلسله حوادث یانیسفقبل از خروج  ،الغیبۀ نعمانی و الغیبۀ شیخ طوسی

 گیرند:مورد بررسی قرار می تفصیل
 در الغیبۀ شیخ طوسی : حدیث رجفۀ الشامروایت اول

از امام علی در کتاب  2موثقدر روایت از جمله روایاتی که حوادث منطقه شام قبل قیام سفیانی را ترسیم کرده است 
الغیبۀ شیخ طوسی است که به طریق دیگر در کتاب الغیبۀ نعمانی نیز تکرار شده است، مراحل و حوادث قبل از خروج 

 سفیانی در منطقه شام چنین نقل شده است:

                                                             
 .303، ص 3  ، جعشر منتخب األثر في اإلمام الثاني ،یگانیگلپا یصاف.  1

 أنّ القدماء کانوا یعملون بالمهمل) اند کرده یعمل م لمهمراویان  . در سند حدیث رجفۀ الشام، راویان ثقه و مهمل وجود دارد. اما قدماء به احادیث 2

( کما اینکه متاخرین .90-88ص  ،انیراو قیقواعد توث فیو تضع قیتوثرحمان ستایش،  .44، ص 1، ج الرجال قاموس ،یشوشتر ح؛کالممدو

سند، قرار گرفتن  یاشکال اصلاما  .(2۷1 ، ص1 ج ،ریالتقر ۀینهابروجردی، . )دانند نمی یضعف راو لیدلرا در کتب رجال،  یعدم ذکر راونیز 

 انیدوران از راو حق بوده و در آن مذهببر  یسر گذاشته است. مدت پشت اتشیرا در ح زیاست. او دو دوره متما ثیحد طریقدر  دیبن سع ۀریمغ

بر  ی.( لکن قدح223و  192، ص الرجال ،ی)کش قرار گرفتو مورد لعن امام صادق  دیگرد ۀریبعدها موسس فرقه مغ امارفته یباقر به شمار مامام 

 یانیهمچون اختالف و فتنه شام، خسف حرستا و خروج سف ثیحد یمحتوا نکهیمضاف بر ا. شود یوارد نم "دوران استقامت"در  یو ثینقل احاد

 شده است. نیز گزارش یعیمعتبر ش ثیاحاد دیگر در
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قَالَ ثُمَّ رَجْفَةٌ تَكُونُ بِالشَّامِ يَهْلِكُ فِيهَا مِائَةُ  )ماذا( لَفَ رُمْحَانِ بِالشَّامِ فَهُوَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى قِيلَ ثُمَّ مَهْإِذَا اخْتَ

لِكَ فَانْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ الْبَرَاذِينِ الشُّهْبِ وَ فَإِذَا كَانَ ذَ  أَلْفٍ يَجْعَلُهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَ عَذَاباً عَلَى الْكَافِرِين

خَسْفَ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ يُقَالُ لَهَا حَرَسْتَا  فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْظُرُوا ... 1الرَّايَاتِ الصُّفْرِ تُقْبِلُ مِنَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَحُلَّ بِالشَّامِ

ا خُرُوجَ نُ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ مِنَ الْوَادِي الْيَابِسِ حَتَّى يَسْتَوِيَ عَلَى مِنْبَرِ دِمَشْقَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْتَظِرُوفَإِذَا كَانَ ذَلِكَ خَرَجَ ابْ

 2. الْمَهْدِي

شود؟  چه می آن نشانه از نشانه های خدا است. گفته شد: سپسدرگیر شوند،  در منطقه شامنیزه مخالف هم )دو جبهه نظامی( دو  وقتی

شوند که برای مومنان رحمت و برای  هالک می )کنایه از کثرت کشته ها( رجفۀ در منطقه شام است که بیش از صد هزار نفر فرمود:

 باشید که به البراذین الشهبنیز و مغرب منطقه شام در انتظار ورود نیروهای نظامی پرچم های زرد رنگ از سپس کافران عذاب است، 

منطقه حرستا دمشق در سوریه باشید و بعد از آن منتظر خروج سفیانی،  شام وارد خواهند شد ... سپس در انتظار خسف تحوالت فتنه

در کند تا بر دمشق  ( خروج میدر جنوب سوریه درعا منطقهپسر هند جگرخوار باشید که از وادی یابس )مرز بین اردن و سوریه در 

 قیام امام عصر باشید.ور و ظهو بعد از آن منتظر  سوریه تسلط یابد

 3الزم به ذکر است مضمون و محتوای حدیث فوق )حدیث رجفۀ الشام( در منابع اهل سنت همچون: البدء و التاریخ
سفارینی به نقل از  6مقدسی شافعی، اهوال یوم القیامۀ و عالماتها الکبری 5حنبلی، عقد الدرر 4مقدسی، فرائد فوائد الفکر

 ۷ه است.امام علی نیز ذکر شد
 روایت دوم: حدیث جابر جعفی از امام باقر در الغیبۀ نعمانی

                                                             
 .216، ص 52، ج بحاراالنوار. مجلسی، 461، ص الغیبۀ. شیخ طوسی،  1

 .253، ص 52، ج بحاراالنوار. مجلسی، 305، ص الغیبۀ. نعمانی،  2

 .1۷۷، ص 2، ج البدء و التاریخ. المقدسی،  3

 299، ص فرائد فوائد الفكر في المهدي المنتظر. حنبلی،  4

 . 84، ص عقد الدرر في أخبار المنتظر . مقدسی شافعی، 5

 .58۷، ص 29، ج احقاق الحق. به نقل از: شوشتری، 24، ص اهوال یوم القیامۀ و عالماتها الكبري. سفارینی نابلسی،  6

 .123-121، ص 4ج  ،معجم االحادیث المهدي. ر.ک: کورانی،  7
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در منطقه شام در ضمن حدیث جابرجعفی از امام باقر  "حوادث و نشانه های قبل از خروج سفیانی"تر  البته ترتیب دقیق
حدیث کر است، بیان کرده است. الزم به ذدر کتاب الغیبۀ نعمانی ذکر شده که جزئیات این حوادث را به تفصیل 

، 1مختلف و در چندین کتاب معتبر حدیثی شیعه از جمله: کتاب الغیبۀ نعمانیسندی ق یطرچند جابرجعفی از امام باقر از 
شیخ مفید و در منابع حدیثی متاخر  5و کتاب االرشاد 4، کتاب االختصاص3طوسی ، کتاب الغیبۀ شیخ2کتاب التفسیر عیاشی
در کتاب  ،از نظر متن و سند تیروا نیشکل ا نیتر کاملمجلسی، ذکر شده است؛ لکن،   عالمه 6همچون بحاراالنوار

 -در تشریح حوادث فتنه شام قبل از ظهور-حدیث جابر جعفی از امام باقر . الزم به ذکر است، بیان شده است ینعمانبۀیالغ
 ۷باشد. سندی و محتوایی می احادیث مهدویت از دیدگاه وثاقت "معتبرترین"و در زمره  "صحیحه اعالییحدیث "

 :در منطقه شام نیز چنین خواهد بود "حوادث قبل از سفیانی"در کتاب الغیبۀ نعمانی، ترتیب 

ةٌ مِنْ مَسْجِدِ تُسَمَّى الْجَابِيَةَ وَ تَسْقُطُ طَائِفَ  الشَّامِ  قُرَى  قَرْيَةٌ مِنْ  وَ يَجِيئُكُمُ الصَّوْتُ مِنْ نَاحِيَةِ دِمَشْقَ بِالْفَتْحِ وَ تُخْسَفُ

وَ  9وَ سَيُقْبِلُ إِخْوَانُ التُّرْكِ حَتَّى يَنْزِلُوا الْجَزِيرَةَ 8دِمَشْقَ الْأَيْمَنِ وَ مَارِقَةٌ تَمْرُقُ مِنْ نَاحِيَةِ التُّرْكِ وَ يَعْقُبُهَا هَرْجُ الرُّومِ

                                                             
 . 2۷9، ص الغیبۀ. نعمانی،  1

 .241، ص 2. ج 244و  64، ص 1، ج التفسیر. عیاشی،  2

 .442، ص الغیبۀ. شیخ طوسی،  3

 .255، ص االختصاص. شیخ مفید،  4

 .3۷2، ص 2، ج االرشاد. شیخ مفید،  5

 .23۷و  212، ص 52، ج بحاراالنوار. مجلسی،  6

بررسي توصیفي و تحلیلي رستمی، . 164-161، ص 2، ج عالمات الظهور بحث في فقۀ الداللۀ و السلوکجالل الدین علی الصغیر، ر.ک: .  7

 100، ص ۷، ج دانشنامه امام مهدي. ری شهری، 84، ص تاملي در نشانه هاي حتمي ظهور. آیتی، 65-61، ص کتاب الغیبۀ شیخ طوسي

 .125و 

 .(255، ص االختصاصباشد )شیخ مفید،  مفید، تعبیر مرج الروم، میشیخ  . در نسخه االختصاص 8

 .(64، ص 1، ج التفسیرباشد )عیاشی،  ، میفإذا رأیت الترک جازوها فأقبلت الترک حتى نزلت الجزیرۀ. در نسخه تفسیر العیاشی،  9
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يَخْتَلِفُونَ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثِ رَايَاتٍ رَايَةِ الْأَصْهَبِ وَ رَايَةِ الْأَبْقَعِ وَ رَايَةِ  ثُمَّ ... سَتُقْبِلُ مَارِقَةُ الرُّومِ حَتَّى يَنْزِلُوا الرَّمْلَةَ

 1.السُّفْيَانِي

تخریب خواهد نیز رخ خواهد داد و بخشی از مسجد دمشق  خسف در منطقه جابیهو  آید می برای شما صوتی بر دمشق همراه با فتح ...

)ادعای استقالل  مرز با ترکها خروج خواهند کرد از سمت ترکها، ساکنان واقع در نواحی هم در منطقه شامخروج کنندگانی ، سپس شد

کشورهای و  رومی هابین  و چه بسا جنگ جهانی فتنه، اختالف و قتلو آنگاه هرج الروم ) (در عصر ظهور مناطق کردنشین سوریه

)جزیرۀ الشام، به مناطق  دهند ادامه می سوریه ۀریجزالتا مناطق را  نظامی خویشپیشروی ، ترکاخوان ال را فراخواهد گرفت. (غربی

ی ها رومخروج کنندگانی از نیز و  شود(؛ ، اطالق میالرقۀ دیر الزور و و ۀالحسكمتصل به مرز عراق اعم از شمال شرق سوریه 

... سپس سه پرچم  دکنن یم ادهیپ ی نظامیروین در فلسطین)نزدیک بیت المقدس( ه رملمنطقه در  )همپیمانان غربی یهودیان صهیونیست(

 نظامی اصهب، ابقع و سفیانی در منطقه شام با یكدیگر به جنگ و اختالف خواهند پرداخت.

االصول الستۀ "در کتاب نفیس و گرانبهای نیز بخشی از محتوای حدیث جابر جعفی از امام باقر،  الزم به ذکر است
باشد که شانزده اصل از مصنفات شیعه امامیه در این کتاب،  می "اصول اربعمائه")از معدود میراث باقی مانده از  "عشر

 2وجود دارد. "از ابراهیم بن جبیر از جابرجعفى از امام باقر یحضرمالجعفر شرع "احیاء شده است( به طریق و سند متفاوت 
، 3باقر در کتاب اهل سنت از جمله: در کتاب عقد الدرر مقدسی شافعیمضاف بر اینکه، محتوای حدیث جابر از امام 

 ، نیز گزارش شده است.4الفصول المهمۀ ابن صباغ مالکی

                                                             
. مجلسی، 64، ص 1، ج التفسیر. عیاشی، 442، ص الغیبۀ. شیخ طوسی، 255، ص االختصاص. شیخ مفید، 2۷9، ص الغیبۀ. نعمانی،  1

 .23۷، ص 52، ج بحاراالنوار

چهار نوع  اصل،جعفر بن محمد بن شرع حضرمى است؛ این  شیعه، اصل "اصول اربعمائه". در این کتاب نفیس و گرانبها، اصل پنجم احیاء شده از  2

است: چنین از امام باقر که بخشی از محتوای آن براهیم بن جبیر از جابر جعفى او احادیث جعفر شرع حضرمی از اخبار  دارد. از جمله آن:اخبار 

ول اص. )عدۀ محدثین،  ... ضَعْ خَدَّکَ الْأَرْضَ، وَ لَا تُحَرِّکْ رِجْلَیْکَ حَتَّىجَعْفَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: 

 .( 248، ص الستۀ عشر طبع دار الحدیث

 .۷9و  124، ص عقد الدرر في أخبار المنتظر . مقدسی شافعی، 3

 . 1131، ص 2، ج الفصول المهمۀ. ابن صباغ مالکی،  4



۷ 

 تمرکز فتنه شام بر سوریه

حوادث منطقه شام "ذکر عبارت اما  آمده است انیمناطق شام سخن به م گریاز د ثیاحاد درالزم به ذکر است هرچند 
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ است که در اسلوب قرآن نیز به کار رفته است ) "خاص بر عام"از باب عطف  "و سوریه

آن  تیاهمبیان  ی، برابعد از عام ذکر خاص به صورت جداگانه و گونه عطف نیا دهیفا؛ .(238آیه ، بقرهسوره ؛  الْوُسْطى
 «دمشق»همچون  ییها دواژهیکل نییبا تعدر فتنه شام محدوده اختالف رمحان و جنگ نیز  در ما نحن فیه .است

، ص فرائد فوائد الفكر في اإلمام المهدي المنتظر ،یحنبل. 306، ص الغیبۀ ،ینعمان ؛ يَسْتَوِيَ عَلَى مِنْبَرِ دِمَشْق)پایتخت سوریه 
 ه؛ی: از مناطق واقع در سور ... وَ حِمْصٌ وَ حَلَب  :رالْخَمْسالْكُوَ) در شمال سوریه «حلب»و  در جنوب سوریه« حمص»( .299
: محل ورود  يَخْرُجُ ابْنُ آكِلَۀِ الْأَكْبَادِ مِنَ الْوَادِي الْيَابِس) هیسورجنوب  «در درعا ابسی یواد»( .304، ص الغیبۀ ،ینعمان
در  یانی: جنگ سفيَمُرُّ جَيْشُهُ بِقِرْقِيسِيَاء) در شرق سوریه «اءیسیقرق».( 651، ص 2، ج کمال الدین صدوق،شیخ  ؛یانیسف

بر  شتریبفتنه شام که  دهد ینشان مبه روشنی .( 280، ص الغیبۀ ،یقبل از حمله به عراق؛ نعمان هیشرق سوردیرالزور 
 شده است.متمرکز  هیسور

 

 فتنه شام، طوالنی و تا ظهور ادامه دارد

بستن حوادث، فتنه و شعله جنگ بوده و این آتش فتنه خاموش نخواهد شد و البته منطقه شام قبل از ظهور کماکان آ 
رود که بحران شام و جنگ سوریه در حال حل و فصل است،  و تا زمان ظهور ادامه خواهد داشت و هرگاه تصور این می

 سازد:  ناگهان شعله های فتنه همچون آتش زیر خاکستر از جایی دیگر خود را آشکار می

حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: إِنَّ أَمِيرَكُمْ فُلَانٌ  فَلَا تَتَنَاهَىكُلَّمَا سَكَنَتْ مِنْ جَانِبٍ طَمَّتْ مِنْ جَانِبٍ،  شَّامِ فِتْنَةٌبِالتَكُونُ 

 .(75اخبار المنتظر، ص  يعقدالدرر ف ،يشافع ي)مقدس

پذیرد مگر آنگاه که  آورد و این فتنه پایان نمى گیرد از جانب دیگرى سر برمىاى آرام  گوشهدر منطقه شام، فتنه خواهد بود و هر گاه از 

 د: فرمانروایی شما فالنی )امام مهدی( است.کن منادى از آسمان ندا مى
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بنابراین فتنه شام فتنه شام که محل اختالف بین ترک و روم، عرب و عجم نیز است، راهی برای آن یافت نخواهد شد؛ 
 ن ظهور ادامه خواهد داشت:و تا زماطوالنی 

 خي. ش279ص  ،ةبيالغ ،ي)نعمان فَلَا يَجِدُونَهُيَطْلُبُونَ الْمَخْرَجَ مِنْهَا  بِالشَّامِ فِتْنَةٌلَا يَظْهَرُ الْقَائِمُ حَتَّى يَشْمَلَ النَّاسَ 

 .(.368، ص 5ج  ،ةاثبات الهدا ،يحرعامل

 .ابندی یآن نم یبرا یو اهل شام به دنبال خالص شدن از آنند؛ امّا راه دریشام را فراگ یا تا آنكه فتنه کند یقائم ظهور نم

 طبق احادیث معتبر، ترسیم خواهد شد: "فتنه شام قبل از ظهور"و اینک مراحل 

 و سوریه قبل از ظهورتنه شام فحوادث 

 اختالف رمحان: صف آرایی دو جبهه نظامی

 رمح در لغت به .است (جبهه مخالفدو نیزه )دو اختالف میان پیوندد به وقوع میدر آغاز فتنه شام ای که اولین واقعه
که در ابتدای فتنه منطقه شام در  متقابل ینظام جبههدو  یعنیآن مراد است؛  ییکنا ییمعنا نجایو در ا 1است زهین معنای

االبقع(،  یۀاالصهب و را یۀابقع و اصهب )را یاشاره به پرچم نظام« رمحان»در واقع  .مقابل هم صف آرایی خواهند کرد
 .مخالف در فتنه شام دارد یبه عنوان دو جبهه نظام

 االصهب و االبقع در فتنه شام قبل از ظهور یۀرارمزگشایی از 

همانطور که بیان گردید، قبل از حضور سفیانی به عنوان حاکم دمشق، میان دو جبهه نظامی مخالف، رایۀ االصهب و 
در منطقه شام، منازعه و جنگ در جریان است که در ادامه  2(يَطْلُبُ الْمُلْكثَلَاثَۀُ بِالشَّامِ كُلُّهُمْ ) االبقع بر سر قدرت و حکومت

 :سفیانی نیز وارد صحنه تحوالت فتنه شام شده و بر آنها پیروز خواهد شد

                                                             
 .452، ص 2، ج لسان العرب. ابن منظور،  1

 .463، ص الغیبۀ. شیخ طوسی،  2
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رَايَةِ الْأَبْقَعِ وَ رَايَةِ السُّفْيَانِي فَيَلْتَقِي السُّفْيَانِيُّ بِالْأَبْقَعِ فَيَقْتَتِلُونَ ثُمَّ يَخْتَلِفُونَ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثِ رَايَاتٍ: رَايَةِ الْأَصْهَبِ وَ 

 1.فَيَقْتُلُهُ السُّفْيَانِيُّ وَ مَنْ تَبِعَهُ ثُمَّ يَقْتُلُ الْأَصْهَب

و در ادامه پرچم نظامی سفیانی، وجود  در منطقه شام قبل از ظهور، سه پرچم نظامی: اصهب )حاکم دمشق(، ابقع )مخالفان حكومت(

 رسد. خواهند داشت و در نهایت سفیانی ابتدا ابقع و طرفدارانش و سپس اصهب را شكست داده و به حكومت دمشق می

 رایۀ االصهب: حاکم دمشق

 ،ۀاللغ سییابن فارس، معجم مقا)ر صهب: و هو لونٌ من األلوان من ذلك الصُّهْبَۀ: حُمرةٌ فى الشَّعاصهب معانی متعددی دارد از جمله: 

 ،یروزآبادیف) : رجل طويلٌ صَيْهَبٌ  رجلٌ (.11۷ص  ،ۀاللغ ۀفق ،یثعالب) لالبل إن خالطت بياضَه حُمْرَةٌ، فهو أَصْهَب قاليأَصْهَب:  (.316، ص 3ج 

 (.۷88، ص 2الماء، ج  ،ی، ازد15۷، ص 2اج العروس، ج ت ،یدیزب) : األسد األصْهَب (.533، ص 1. ابن منظور، لسان العرب، ج 125 ص، 1ج  ط،یقاموس المح
و هم أعداء   السِبَال:  صُهْبُ (.62، ص 3النهایۀ فی غریب الحدیث، ج  ر،یابن اث) ةصُهْبَۀ و هي كالشُّقرة و الحمر  : الذي يعلو لونه األَصْهَب

و تشريفها  (.532، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج ) بشديد البياض: الذى ليس  من اإلبل  و األصهَب  (.166، ص 1الصحاح، ج  ی،جوهر) لعربا

ابن منظور، لسان ) و الصُّهْبَۀُ: أَشْهَرُ األَلوان و أَحسنُها (.209، ص 4االعظم، ج  طیالمحکم و المح ده،یابن س) على سائرِ اإلبلِ و فجعلوها خيرَ اإلبل

 ؛ (.532، ص 1العرب، ج 

 

)إن خالطت بیاضَه حُمْرَۀٌ( که در  زند یم یپوست و به سرخ دیاصهب، به مرد بلند قامت )رجل طویل( سف نیبنابرا
دارد )تشریفها على سائرِ اإلبلِ و فجعلوها  یبرتر زین نیریتحوالت فتنه شام مخالف اعراب هست )أعداء العرب( و بر سا

                                                             
، ج بحاراالنوار. مجلسی، 64، ص 1، ج التفسیر. عیاشی، 442، ص الغیبۀ. شیخ طوسی، 255، ص االختصاص. مفید، 2۷9، ص الغیبۀ. نعمانی،  1

 .23۷، ص 52
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 هیرمزآلود، کنا ن،یظهور، نماد یها تیشخص یاسام انیدر ب اتیواالزم به ذکر است، زبان ر. شود ی، اطالق م ( إلبلخیرَ ا
 1است. یاتیو واقع قیاز حقا یو حاک یا

 رایۀ االبقع: معارضین حکومت دمشق

و هم بين سواد العرب  تنكح إماء الروم فيستعمل على الشام أوالدهم ،العرباالبقع: : معانی متعددی دارد از جملهنیز  االبقع

النهم من الروم و فلقد  حمرتهم لبياضهم و عبيدهم خدمهم وبقعان الشام  .(146، ص 1)ابن اثیر، النهایۀ فی غریب الحدیث، ج  و بياض الروم

بنابراین از  ..(9، ص 3. فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج 1188، ص 3)جوهری، الصحاح، ج كان حكام الشام يلقبون خدامهم من الروم باالبقع
ابقع، بویژه از عبارت خدام رومی و اوالد العرب حاصل از ازدواج اعراب با رومی ها و استفاده از آنان  فحوای معنای لغوی

شود که در فتنه شام قبل از ظهور، جبهه عربی معارض و مقابل جریان اصهب که در  در منطقه شام، چنین برداشت می
 است، را جریان ابقع گویند. نیز خدمت مصالح و منافع رومی ها 

 

 يُقال غرابٌ أبقَعُ مخالَفۀُ األلوانِ بعضِها بعضاو هو  (.195، ص 1، ج المحیط فی اللغۀ، )ابن عباد الرَّجُلُ ذو الكَالمِ الكثيراالبقع: همچنین 

لحُلوله بِقاعَ ، فالن سمي باقعۀ الباقعۀ: الرجل الداهيۀ  (.184، ص 1، ج العین، فراهیدی، 281، ص 1، ج مقایس اللغۀ )ابن فارس، معجم و كلبٌ أبقع

؛ همچنین این عبارات، نیز نشان  (.19، ص 8، ج لسان العرب. ابن منظور، 188، ص 1، ج تهذیب اللغۀ، )ازهری األَرض و كثرة تَنْقِيبه في البالد
دارند، موضع  ل های نظامی جریان ابقع مرتبط با عرب ها و رومی ها که در جبهه مخالف جریان اصهب قراردهد تشکّ می

( و در یکجا نیز مخالَفۀُ األلوانِ بعضِها بعضاآیند ) ( و به اشکال و اسامی مختلف درمیذو الکاَلمِ الکثیرسیاسی واحد ندارند )
 (.کثرۀ تَنْقِیبه فی البالدمتمرکز نیستند بلکه در مناطق مختلف شام، حضور نظامی دارند )

                                                             
 .38، ش فصلنامه مشرق موعودظهور،  یدر نشانه ها یینژاد، نمادگرا ین.ک: اله.  1
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 ظهورشام قبل از  منطقهرجفۀ الشام: جنگ در 

 یاز معان یکیبلکه تنها  شود، یو زلزله اطالق نم ینیبه حادثه زم شهیالزاما و هم ثیدر لغت عرب، قرآن و احاد ۀرجف
)راغب  ديالرجفۀ: االضطراب الشد .باشد یم دیاضطراب و لرزش شد ،ۀرجف یاصل معنا گریزلزله است. به عبارت د ،ۀرجف

رخ دهد به  نی.( که اگر در زم491، ص 2ج  ،ۀاللغ سیمعجم مقا فارس،. ابن 344، ص مفردات الفاظ القرآن ،یاصفهان
اگر از آسمان رخ دهد همچون و  .(؛89، ص ۷ج  ،ۀاللغ يف طیالمح)ابن عباد،  رَجَفَت األرض، تزلزلتزلزله است:  یمعنا

 یعذاب آسمان یبه معنا .(164، ص 2، ج تفسیر الكشاف)زمخشری،  فرود آمد یبر قوم موس قاتیدر مکه  یصاعقه ا
جنگ بر سر  یبه معنا ۀرجف همچنین.(؛ 109، ص 6ج  ،نیالع ،یدی)فراه كل عذاب أنزل فأخذ قوما فهو رَجْفَۀخواهد بود: 

، 6ج  ،نیالع ،یدیفراه .113، ص 9، ج لسان العرب)ابن منظور،  رَجَفَ القومُ إذا تَهَيَّؤُوا للحرب: باشد یم زیملک و حکومت ن
لسان . ابن منظور، 428، ص 1ج  ،ۀاللغ سیمعجم مقا)ابن فارس،  تناوُلُ بعضهم بعضاً بالعِصِيّ و السُّيُوف( .109ص 

و  لیاص یثیو در منابع حد .(241، ص 1 ، جثیالحد بیغر يف یۀالنها ر،ی)ابن اث  إذا تَقاتَلُوا عَلَى المُلْك.( 21، ص 9ج  ،لعربا
فلمّا بلغ أهل الكوفۀ هالك معاويۀ، أرجف أهل العراق بيزيد و استعمال شده است:  زیجنگ ن یدر معنا ۀرجف ،یعیمعتبر ش

کردند  دیزی هیو جنگ بر عل امیاهل عراق اعالن ق د،یبه اهل کوفه رس هیخبر هالکت و مرگ معاو کهی: هنگامقالوا نقاتل
 یدر معنا ریسه احتمال مختلف و سه تفس نرو،یاز ا(. .89، ص وقعۀالطف. )ابومخنف، دیجنگ میخواه دیزیو گفتند: با 

. 3از صد هزار نفر(،  شی)حمله با سالح مرگبار و قتل ب ی. حادثه آسمان2)زلزله(،  ینی. حادثه زم1: یعنی "الشام ۀرجف"
 محتمل است. جنگ در منطقه شام

 

 نیا ییمعنا رهیاضطراب شود در دا نیوجب اهر آنچه م باشد، یم دیاضطراب شد یاز آنجا که اصل ماده رجفه به معنا
که موجب اضطراب به کار رفته در جنگ  یآسمان ای ینیزم های پس عالوه بر زلزله و صاعقه، سالح گنجد؛ یعبارت م

واژه  نیا ییمعنا رهی(، داشدید اب)اضطر واژه رجفه یگوهر یرجوع به معنا بااز اینرو مراد باشد.  تواند یم زیشود ن دیشد
 .ردگی یدربرم زیو ساخته بشر را ن یعیطب ریغ یایبال ،یعیطب یایو عالوه بر بال افتهیگسترش 
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اشاره به مرحله  "اختلف الرمحان"بویژه به کار رفتن عبارت رجفه بعد از عبارت اختلف الرمحان، نشانگر این است که 
تواند اشاره به مرحله دوم و پس از آن می "رجفه"بارت اول درگیری و ایجاد اختالف در منطقه شام است. و قرار گرفتن ع

 باشند. بیان وقوع جنگ باشد. درحقیقت این دو عبارت، اشاره به دو مرحله اختالف و جنگ می

 

 لیبه دلبا توجه به آنچه ذکر گردید، به قرینه اختالف الرمحان )اختالف دو نیزه(، معنای سوم ترجیح دارد. همچنین 
بالشام به  ۀرجف از رایز ؛شود تضعیف میبر زلزله  ۀانطباق رجف یعنیاحتمال اول  ث،یحد نیدر ادامه ا گرید یا نهیذکر قر

وَ عَذَاباً عَلَى  نِينَرَجْفَۀٌ تَكُونُ بِالشَّامِ ... يَجْعَلُهَا اللَّهُ رَحْمَۀً لِلْمُؤْمِشده است ) فیکافران توص یو عذاب برا نیمومن یرحمت برا

ساکن آن مناطق دچار  یو همه انسان ها 1مومن و کافر وجود ندارد نیب یدر هنگام وقوع زلزله، فرق کهی( در حال الْكَافِرِين
بالشام تصریح داشت، راه را بر هرگونه احتمال و معنای دیگری  "رجفۀ االرض"آری، اگر تعبیر حدیث به . شوند یزلزله م

 بود.فقط به معنای زلزله خواهد بست و در این صورت  می
و  لیو عالوه بر کتب لغت، در کتب اص ستیدور از ذهن ن یجنگ و قتال، معنا یدر معنا ۀاستعمال رجف نرو،یاز ا

 ۀرجف"و اکتفا به  "بالشام االرضرجفۀ "عبارت عدم ذکر مضاف بر اینکه  استعمال شده است. زین عهیش یثیمتقدم حد
اراده شده  یبه معنا یبه راحت توان ی( مزهیاختالف رمحان )اختالف دو ن نهیاست که به قر تیواقع نیا یایگو "بالشام

مقابل  جبههدو  نیاختالف رمحان در منطقه شام، منجر به جنگ ب . بدین معنا کهبرد یپ زین ثیحد نیدر ا ۀ الشامرجف

                                                             
.( 3۷5، ص 2)کلینی، الکافی، ج  .دِفَاعٌ ،يَكُنْ لَهَا عَمَّنْ قَارَبَ الْمُذْنِبَ النَّقِمَة إِذَا نَزَلَتْ لَمْ. عذاب هرگاه واقع شود، فرقی بین گناهکار و دیگران نیست:  1

 درحالیکه در حدیث، رجفۀ فقط عذاب برای کافرین توصیف شده است.
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. از اینرو رجفۀ واهند شدکشته خ زین یفراوان یها آن، انسان جهیبقع( خواهد شد که در نترایۀ االصهب و اال رایۀهم )
 شود. شام قبل از ظهور تعبیر می منطقهالشام به جنگ در 

 به صحنه فتنه شاممجهز به پرتاب سالح  یجنگ یها نیو ماشنظامی ادوات البراذین الشهب المحذوفۀ: ورود 

 های این قسمت از روایت معنا شوند: ابتدا الزم است واژه
 ..(51، ص 13، ج لسان العرب)ابن منظور،  و هي آالت التنقل البراذين: جمع برذون و هو الدابۀ

.(؛ 152، ص 6، ج کلمات القرآن يف قیالتحق ،ی)مصطفو الشهب: الشعلۀ الساطعۀ من النار الموقدة و من العارض في الجو
 .(.508، ص 1، ج لسان العرب نظور،)ابن م وكتيبۀ شهباء أي لِمَا فيها من بَياضِ السِّالحِ و الحديد

 . .(40، ص 9 ، جلسان العرب)ابن منظور،  الرمي يستعمل فيالمحذوفۀ: 
آتش از آن زبانه  های مجهز به پرتاب سالح و موشک با سرعت فراوان که شعله یجنگ یها نیادوات و ماش ن،یبنابرا

 .ندیگو "المحذوفۀ البراذین الشهب"را  کشد یم

 

 :احتماالت در معنای البرازین الشهب
سوارانی است که هنگام راه رفتن  اسبپرسش آن است که مراد از اصحاب البرازین الشهب المحذوفۀ چیست؟ آیا مراد 

سوار پیامبر در وصف نظامیان اسب شود مانند آنچه در سوره عادیاتور میها آتش شعلههای آنها با سنگاز برخورد سم
زنه وجود دارد؟ یا مراد نظامیانی است که همراه آنان سالح آتشسواری است که اسب ذکر شده است؟ یا مراد نظامیان 

 زا مانند موشک دارند؟وسائل نقلیه مجهز به ادوات جنگی آتش
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قدرت نظامی و قیام  کنایه از چنانکه مراد از القائم بالسیفهمسوار است اما اسب هرچند ظاهر عبارت اصحاب البرازین، 
تواند باشد می جنگی آتشینو سالح های نظامیان مسلح به ادوات  ،از اصحاب البرازین، در اینجا نیز مراد استمسلحانه 

 که کنایه از قدرت نظامی ویژه است.
الرایات "و تقدم این عبارت در حدیث امام باقر بر عبارت  "البراذین الشهب المحذوفۀ"با توجه به معنای عبارت 

الصفر نخواهد بود و ممکن است حاکی از حضور طرف های دیگری  ، لزوما سالح های جنگی متعلق به الرایات"الصفر
 نیز در جبهه نظامی سوریه نیز باشد.

)نظامیان پرچم های  "الرایات الصفر"حضور نظامیان نیز و  "البراذین الشهب المحذوفۀ"تصریح به وجود به هر حال، 
نشان از شدت گرفتن نزاع و جنگ بین دو طرف درگیری در فتنه شام  ،در این مرحله از مراحل فتنه منطقه شام زرد رنگ(

 خواهد گردید. یکی از طرف های درگیربه نفع و جنگ  موجب تغییر موازنه قدرت که سرانجامدارد 

 ندا و صوت از دمشق بالفتح: بشارت فتح و پیروزی

ن چنین است که در خالل فتنه شام، آ این عبارت، مبهم است و نیاز به بررسی مستقل دارد. لکن مضمون محتوایی
رسد در صورت انطباق حدیث رجفۀ  که بنظر می شود بشارت فتح و پیروزی برای یکی از طرف های درگیر سر داده می

که –تحوالت میدانی فتنه شامبه صحنه  رنگ زرد های گویا با ورود نظامیان پرچمالشام با حدیث جابرجعفی از امام باقر، 
 شود.پیروزی بلند میفتح و  و صدای حامیان این جریان پیش رفته، جنگ به نفع -ن گزارش آن آمد در روایت پیشی

البته در ماهیت نظامیان الرایات الصفر اختالف دیدگاه وجود دارد و عمده دو احتمال در آن مطرح است که بحث و 
 گفتگو در این باره، نیازمند نوشتار مستقلی است.
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 حرستا -یهخسف دمشق در محور جاب

اثر حمله نظامی با سالح مرگبار  یا حادثه ای سهمگین در یا رانش زمین در اثر باران های سیل آسا زلزلهوقوع احتمال 
در دمشق سوریه  2حرستا-1سطح زمین در محور جابیه یا انفجارهای قوی در زیر زمین؛ که منجر به خسف و فرو رفتن در

 خواهد شد.
توان اظهارنظر نمود.  در اینکه قبل از ظهور در منطقه شام، دو خسف رخ خواهد داد یا خسف واحد؟ به صراحت نمیاما 
 افتیدر توان یو خسف حرستا دارد، م هیخسف جاب ثیبا حد ییکه قرابت محتوای در منابع اهل سنت تیروا نهیبه قرلکن 

 ظهور رخ خواهد داد:از زلزله بوده که در دمشق قبل از  یو ناش "واحد"خسف 

، الفتن ابن حماد،. )السُّفْيَانِيُّيَخْرُجُ عِنْدَ ذَلِكَ  ثُمَّ حَرَسْتَاوَ يُخْسَفُ بِقَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا  غَرْبِيُّ مَسْجِدِهَافَانْقَعَرَ  رَجَفَتِ األَرْضُ

 .(.245، 2، ج االمام المهدیمعجم االحادیث كوراني، . 84، ص اخبار المنتظر یعقد الدرر ف شافعي،. 181ص 

 یانیو سپس سف شود یخسف م نیدر زم زیو منطقه حرستا ن رود یفرو م نیدر زم زیو سمت غرب مسجد دمشق ن دهد یزلزله رخ م

 .کند یخروج م

 ذکر شده است: زین یطوس خیو ش ینعمان ۀبیدر الغ یعیمعتبر ش اتیفوق در روا ثیمضمون حد

، ص 52، ج بحاراالنوار مجلسي، .64، ص 1، ج التفسیر مَسْجِدِهَا )عياشي،  وَ يَسْقُطُ طَائِفَةٌ مِنْ اهَاخُسِفَ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَ

خَسْفَ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ يُقَالُ لَهَا ( .463 ، صالغیبۀ طوسي،شيخ ) حَتَّى يَخِرَّ حَائِطُهَا بِغَرْبِيِّ مَسْجِدِهَاوَ يُخْسَفُ  .(222

 مجلسي،. 461، ص الغیبۀ طوسي،شيخ . 305، ص الغیبۀ)نعماني،   ابْنُ آكِلَةِالْأَكْبَادفَإِذَا كَانَ ذَلِكَ خَرَجَ  حَرَسْتَا

  (.253و  216 ص ،52 ج ،بحاراالنوار

                                                             
 .(91، ص 2، ج معجم البلدانجابیه: قریۀ من اعمال دمشق و احد بوابات دمشق )حموی، .  1

 .(359و  241 ، ص2 ، جمعجم البلدان)حموی،  .... تقع شمال مدینۀ دمشقحرستا: قریۀ کبیرۀ عامرۀ وسط بساتین دمشق .  2
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. به عبارت دیگر، خواهد بود "زلزله"از  یو احتماال ناش "واحد"که: خسف  شود یم جهینت نیفوق، چن ثیاز مقارنه احاد
و نشانه  دیخواهد گرد زیمناطق ن نیحرستا خواهد بود که منجر به خسف در ا -هیزلزله دمشق قبل از ظهور در محور جاب

  دمشق است. یاز مسجد امو ییبخش ها بیبارز آن، تخر

 

ردن از نام ب رای. زستیاحتمال ن کیفراتر از  زی، ن"وحدت خسف و احتمال زلزله دمشق" یشده فوق برا ادیالبته قرائن 
 و اهلل العالم. صارفه باشد. نهیدارد، مگر آنکه قر "تعدد خسف"دو مکان، ظاهر در 

 مرز با ترک ها در منطقه شام، آرزوی استقالل کردهای سوریه هم واحیمارقۀ الشام: خروج ساکنان ن

، ص 10، ج لسان العربابن منظور، ) المروق عن الشيء: الخروج منه.( 35۷، ص فقۀ اللغۀ)ثعالبی،  الخارجين :مارقۀال
را گویند )ابن عباد،  به آن تعلق ندارد گریکه د یبه گونه ا شود، یاز کمان خارج م ریت ی: وقتمَرَقَ السَّهْمُ من الرَّمِيَّۀ، (341

طریحی، ) الجهۀالناحيۀ: .(، 596، ص 2، ج المصباح المنیر)فیومی،  الجانب :الناحيۀ(. 416، ص 5، ج المحیط في اللغۀ
الترک = خروج مارقۀ از تخرج من جهۀ  مارقۀ الشام : ای من جهۀ الترک.من ناحيه الترك ،.(359، ص 4، ج البحرین مجمع

 سمت ترک ها.
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خروج خواهند کرد مرز با ترک ها در منطقه شام  ساکنان ناحیه همیعنی  "التُّرْك مَارِقَۀٌ تَمْرُقُ مِنْ نَاحِيَۀِ" بنابراین
که در عصر معاصر، نمونه بارز ( که گویا دیگر به آن تعلق ندارد مَرَقَ السَّهْمُ من الرَّمِیَّۀشدن تیر از کمان )همچون جدا 

 .باشد یدر منطقه شام م "هیسور یاستقالل کردها یزوآر"اگر تا زمان ظهور باقی بمانند "الشامۀمارق"

 هروج الروم: جنگ جهانی قبل از ظهور

(. از اینرو در خالل حوادث منطقه شام، ۷0-68، ص 15، ج لسان العرب)ابن منظور،  نۀ و القتلالهرج: االضطراب و الفت
وقوع هرج الروم و جنگ بین غربی ها، قبل از ظهور محتمل است. البته شعله های آتش جنگ و قتل قبل از ظهور، به 

كَثُرَتِ  و  ومفَإِذَا خَالَفَ التُّرْكُ الرُّرومی ها و غربی ها محدود نخواهد شد و جنگ در سراسر جهان شعله ور خواهد شد: 

 .(. 441، ص الغیبۀ)شیخ طوسی،   الْحُرُوبُ فِي الْأَرْض

 

های جنگی و  به گونه ای که قبل از ظهور، بسیاری از مردم جهان در اثر مرگ سرخ )جنگ و خونریزی، کنایه از سالح
قُدّامَ القائِمِ مَوتَتانِ: مَوتٌ أحمَرُ  های شیمیایی و میکروبی( به قتل خواهند رسید: اتمی( و مرگ سفید )طاعون، کنایه از سالح
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.(. در احادیث اهل 655، ص 2، ج کمال الدین)شیخ صدوق،  المَوتُ األَحمَرُ السَّيفُ، وَالمَوتُ األَبيَضُ الطّاعونُ ... مَوتٌ أبيَضُ و
 إذا صارَتِ الدُّنيا هَرجاً وَ مَرجا و مِنّا مَهدِيُّ هذِهِ االمَّۀِسنت نیز به هرج و مرج جهانی قبل از ظهور، تصریح شده است: 

 .(.118، ص العرف الوردي في اخبار المهدي. سیوطی، 4۷9، ص البیان في اخبار صاحب الزمان)گنجی شافعی، 

 نظامی ترک ها به شمال شرق سوریه حملهحمله اخوان الترک به جزیرۀ الشام: 

شمال شرق جزیرۀ  الشام در یشروی نظامیان ترک تا پحادثه بعدی در ادامه سلسله حوادث فتنه شام قبل از ظهور، 
 است. سوریه

 : مراد از جزیرۀ الشام
إذا أطلقت الجَزِيرَةُ باشد:  ه عرب استعمال شود، مراد مناطق مابین دجله و فرات میهرگاه جزیرۀ بدون اضافه شدن واژ

 .(268، ص 1ج  ،ثیالحد بیغر يف یۀالنها ر،ی)ابن اث في الحديث و لم تضف إلى العرب فإنّما يراد بها ما بين دجلۀ و الفرات
مجاورة الشام تشتمل على ديارمضر و ( .134، ص 4، ج لسان العرب)ابن منظور،  و هي التي بين دجلۀ و الفرات: الْجَزِيرَة

نیز به وضوح در کتب حدیثی  .(؛134، ص 2، ج معجم البلدان ،ی)حمو  دياربكر، سميت الجزيرة ألنها بين دجلۀ و الفرات
الْأَشْتَرَ عَلَى الْمَوْصِلِ  بَعَثَ عَلِيٌّ الق میشده است:طعراق ا غربشمال جزیرۀ به مناطق شرق سوریه و المشخص است که 

اكَ بْنَ قَيْسع عَلَى مَا فِي .. وَ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْأَرَضِينَ مِنْ أَرْضِ الْجَزِيرَةِ وَ بَعَثَ مُعَاوِيَۀُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الضَّحَّ... وَ سِنْجَارَ .

  .(؛12ص  ،نیصفۀوقع)نصر بن مزاحم،  يَدَيْهِ حَرَّانُ وَ الرَّقَّۀُ وَ الرُّهَا وَ قَرْقِيسِياسُلْطَانِهِ مِنْ أَرْضِ الْجَزِيرَةِ وَ كَانَ فِي 

 

، اطالق در سوریه دیرالزور و الرقۀ ۀ،متصل به مرز عراق اعم از الحسک هیالشام، مناطق شمال شرق سور ۀریجز نیبنابرا
 و ترک ها بعد از مارقۀ الشام، تا این مناطق در شرق سوریه پیشروی نظامی خواهند کرد. شود یم

 مارقۀ الروم در فلسطین: ورود نظامیان غربی به فتنه شام در حمایت از اسرائیل

با حضور نظامی در منطقه  به صحنه تحوالت فتنه شام ها یغرببخشی از ورود آخرین عالمت قبل از خروج سفیانی، 
 له )نزدیک بیت المقدس( در فلسطین است.رم

: هي ۀالرملگونه ترسیم شده است: رمله این ، منطقههای جغرافیافلسطین است. در کتاب درای رمله، منطقه :مراد از رمله

، 3، ج معجم البلدان ،ی)حمو بينها و بين البيت المقدس ثمانيۀ عشر يوما، كورة من فلسطين و كانت دار ملك داود و سليمان
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، ص ۷ج  ،يدانشنامه امام مهد ،یشهر ی)ر الرَّملۀ: مدينۀ تقع وسط فلسطين إلى الجنوب الشرقي من تل أبيب.(؛ 69ص 
. همانطور باشد یمراد م نیرمله در فلسط نروی.(؛ از ا118-11۷، ص 2ج  ،ياسالم يکشورها يخیارت يایجغراف. قرچانلو، 122

 حی( تصرنيفلسط ،تنزل الروم)ی انیقبل از خروج سف نیدر فلسط یروم انیبه صراحت به حضور نظام یگرید ثیکه در حد
  .(.463ص  ،ۀبیالغ ،یطوس خیشده است )ش

 

خواهد بود  یاشغال نیساکن فلسط یلیاسرائ انیهودیاز  تیحما یبرا نیها در فلسط یغرب یحضور نظام رسد، یبنظر م
 اتیآ زی( و ن42، ش مشرق موعود فصلنامهدر عصر ظهور،  هودیمواجه امام زمان با قوم  ،ییدآقای)پورس ثیطبق احاد رایز

سقوط االسرائیل من العلو و االفساد الي  ،ی)فتالو سکونت دارند نیقبل از ظهور در فلسط انیهودیسوره اسراء، ابتدایی 

که در جنگ با زمینه سازان ظهور امام عصر، مجازات خواهند شد و شکست سختی بر یهود و  (158-135 ، صالزوال
 وارد خواهد شد:حامیان رومی شان 

سٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا اداً لَنا أُولِي بَأْكُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَالِساً إِذْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِب

     2.مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هُمْ وَ اللَّهِ أَهْلُ قُم فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ 1خِاللَ الدِّيارِ وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولًا

کوش و  فرا رسد، بندگان سختمجازت یهود هنگامى که نخستین وعده سوره اسراء سخن به میان آمد:  5نزد امام صادق از معنای آیه 

خانه بپردازند و این وعده الهى  به به جستجوى خانه یهود یابى به تبهكاران اى که براى دست برانگیزم. به گونه آناننیرومند خود را بر ضد 

                                                             
 .5، آیه اسراء. سوره  1

 .216، ص 5۷، ج بحاراالنوار ،یمجلس.  2
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بار فرمود: به خدا سوگند!  سه چه کسانی هستند؟ امام صادقعرض کردیم: فدایتان گردیم، این بندگان نیرومند و پرتوان  .قطعى است

 .هستندایرانی قم شیعیان  آنان

در بعنوان خط مقدم دفاع از یهودیان  سفیانیآشکار است که  وآنگاه مقدمات آزادی قدس و فلسطین فراهم خواهد شد. 
شکست از شکست یهودیان که با روایات  چنانکه .خواهد شدمهدى امام با  جنگ وارد منطقه شام، بعد از ظهور نیز

  :اند سخن گفته ،سفیانى ایجاد خواهد شد

 2.يَعْنِي إِنْ عُدْتُمْ بِالسُّفْيَانِيِّ عُدْنَا بِالْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه1ِعُدْنا  عُدْتُمْ  ... وَ إِنْ

  گردیم. برگردید، ما هم با قائم آل محمد باز میگردیم یعنی اگر شما یهودیان با سفیانی  ... اگر بازگردید، ما هم باز می

، حکومت نخواهد کرد و سرانجام در جنگ با سپاه قدس امام مهدی، منطقه شامماه بر  15البته وی نیز بیش از 
 شکست خواهد خورد.

  

                                                             
 .8، آیه اسراء. سوره  1

 .46، ص 51، ج بحاراالنوار ،یمجلس. 14، ص 2، ج تفسیر القميقمی، .  2
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 حاکم آینده سوریه با حمایت محور غربی، عبری و عربی

با پشتیبانی و  2نشانه حتمی قبل از ظهوراولین نی به عنوان سفیا .1قبل از ظهور رخ میدهد یاده شدههمه حوادث 
5و خاندان آل فالن حاکم بر عربستان 4، یهود3روم"حمایت مثلث 

با ورود از منطقه  "عربی غربی، عبری و"و محور  "
درت معارض ، بعد از غلبه بر دو ق6درعا در مرز اردن و سوریه( اقع دروادی یابس در جنوب غربی سوریه )منطقه حوران و

، به عنوان 8جنگ داشته اند ، جریان اصهب و جریان ابقع که پیش از او بر سر قدرت و حکومت، منازعه و۷در فتنه شام
 حاکم منطقه شام و قدرت اول دمشق به کرسی ریاست تکیه خواهد زد؛ 

                                                             
. شیخ 2۷9، ص الغیبۀ. نعمانی، 253و  216، ص 52، ج بحاراالنوار. مجلسی، 461، ص الغیبۀ. شیخ طوسی، 305، ص الغیبۀ. ر.ک: نعمانی،  1

 .23۷، ص 52، ج بحاراالنوار. مجلسی، 64، ص 1، ج التفسیر. عیاشی، 442، ص الغیبۀ. شیخ طوسی، 255، ص االختصاصمفید، 

 (.652، ص 2ج  ،نیکمال الدصدوق،  خیش) السُّفْيَانِي :خَمْسُ عَلَامَاتٍ مَحْتُومَاتٍ الْقَائِمِ امِيقَبْلَ قِ.  2

 .(463، ص الغیبۀ)شیخ طوسی،  .وَ هُوَ صَاحِبُ الْقَوْمِ فِي عُنُقِهِ صَلِيبٌيُقْبِلُ السُّفْيَانِيُّ مِنْ بِلَادِ الرُّومِ مُنْتَصِراً . سفیانی، مورد حمایت غربی ها است:  3

تفسیر . )قمی، عُدْنَا بِالْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّد بِالسُّفْيَانِيِّ }اليهود{ إِنْ عُدْتُمْیَعْنِی  (،8، آیه اسراء هسور) إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا . سفیانی، مورد حمایت یهود است: 4

 .(46، ص 51، ج بحاراالنوار. مجلسی، 14، ص 2، ج القمي

، ص 1ج  ،يالكاف ،ینی. )کلجَيْشُ آلِ بَنِي فُلَانيَقْتُلُهُ  ... بِالْمَدِينَةِيَا زُرَارَةُ لَا بُدَّ مِنْ قَتْلِ غُلَامٍ کنند:  تان حکومت می. آل فالن قبل از ظهور بر عربس 5

يَبْعَثُونَ فَيَقْتُلُونَهُ وَ  أَهْلُ مَكَّةَفَيَبْتَدِرُ الْحَسَنِيُّ إِلَى الْخُرُوجِ فَيَثِبُ عَلَيْهِ  و سفیانی به عنوان همپیمان خاندان آل فالن حاکم در عربستان است:  .(33۷

در به ن و سفیانی بین آل فال(. این هماهنگی .225، ص 8ج  ،يالكاف ،ینیکل) جَيْشاً إِلَى الْمَدِينَة... وَ يَبْعَثُ الشَّامِيُّ عِنْدَ ذَلِكَ  بِرَأْسِهِ إِلَى الشَّامِيِّ

.( و حاکی از ارتباط 234، ص ظهور يحتم يدر نشانه ها يتامل ،یتیآباشد )ر.ک:  شهادت رساندن سید حسنی، نفس زکیه قبل از ظهور می

از )سفیانی( لشکر نظامی خود  عمیق خاندان حاکم در عربستان با حاکم دمشق سوریه در منطقه شام دارد که متعاقب شهادت نفس زکیه، شامی

 ولی در منطقه بیداء، خسف خواهد شد.کند  میمنطقه شام را به مدینه اعزام 

درعا در جنوب غربی واقع در منطقه حوران  ،.(. وادی یابس651، ص 2، ج کمال الدین)شیخ صدوق،   يَخْرُجُ ابْنُ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ مِنَ الْوَادِي الْيَابِس.  6

 .(258، ص 2، ج معجم االحادیث االمام المهدي. کورانی، 424، ص 5، ج معجم البلدانسوریه در مرز بین اردن و سوریه است. )حموی، 

 .(. 280، ص الغیبۀ)نعمانی،  فَيَقْتَتِلُونَ ...السُّفْيَانِيِّ رَايَةِ الْأَصْهَبِ وَ رَايَةِ الْأَبْقَعِ وَ رَايَةِ  :عَلَى ثَلَاثِ رَايَاتٍ ...يَخْتَلِفُونَ  ...أَرْضُ الشَّامِ .  7

 .(463، ص الغیبۀ)شیخ طوسی،   يَطْلُبُ الْمُلْكثَلَاثَةُ بِالشَّامِ كُلُّهُمْ .  8
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همانطور که بیان گردید، در عصر ظهور، ناگهانی نخواهد بود؛ بلکه  1لکن حضور سفیانی به عنوان حاکم آینده دمشق
( به وقوع خواهد دمشقشام قبل از به قدرت رسیدن سفیانی )به عنوان حاکم  2سلسله حوادثی در ضمن فتنه طوالنی

و  5ترک ها ،4عرب ها و عجم ها که زمینه را برای ورود وی فراهم خواهد ساخت؛ مجموعه حوادثی که البته 3پیوست
در حوادث منطقه  ی شام خواهد کرد که حاکی از تضاد منافع و تنازع بلوک شرق و غربرا نیز درگیر فتنه طوالن 6ها رومی

 شام دارد.

 

                                                             
.( این عبارت، حاکی از 651، ص 2، ج الدینکمال . و مشابه آن: شیخ صدوق، 306، ص الغیبۀ)نعمانی،   عَلَى مِنْبَرِ دِمَشْق  ... يَسْتَوِيَ السُّفْيَانِيُّ.  1

باشد و در راس آن از حمایت قوی رسانه های غربی برخوردار است:  قدرت رسانه ای حامی سفیانی و زمینه سازی برای به قدرت رسیدن وی می

 .(463، ص الغیبۀ)شیخ طوسی،  فِي عُنُقِهِ صَلِيبٌ ...السُّفْيَانِيُّ 

عقدالدرر في )مقدسی شافعی،  حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: إِنَّ أَمِيرَكُمْ فُلَانٌ فَلَا تَتَنَاهَىكُلَّمَا سَكَنَتْ مِنْ جَانِبٍ طَمَّتْ مِنْ جَانِبٍ،  نَةٌبِالشَّامِ فِتْتَكُونُ .  2

. شیخ حر عاملی، 2۷9، ص الغیبۀ)نعمانی،  نَةٌ يَطْلُبُونَ الْمَخْرَجَ مِنْهَا فَلَا يَجِدُونَهُبِالشَّامِ فِتْلَا يَظْهَرُ الْقَائِمُ حَتَّى يَشْمَلَ النَّاسَ  ..(۷5، ص اخبار المنتظر

 .(. بنابراین فتنه شام طوالنی و تا زمان ظهور ادامه خواهد داشت.368، ص 5، ج اثبات الهداۀ

 .23۷، ص 52، ج ربحاراالنوا. مجلسی، 255، ص االختصاص. شیخ مفید، 280، ص الغیبۀ. ن.ک: نعمانی،  3

کشف االستار عن وجه )محدث نوری،  ، فال يزالون يختلفون الى أنّ يصير األمر إلى رجل من ولد أبي سفياناإلختالف بين أمراء العرب و العجم.  4

 .(16۷، ص 2، ج منتخب األثر في اإلمام الثاني عشر. صافی گلپایگانی، 221 ، ص الغائب

 .(115۷، ص 3، ج الخرائج و الجرائح. راوندی، 280، ص الغیبۀ)نعمانی،  إِخْوَانُ التُّرْكِ... و سَيُقْبِلُ   مِنْ نَاحِيَةِ دِمَشْقَ بِالْفَتْحوَ يَجِيئُكُمُ الصَّوْتُ .  5

 .(115۷، ص 3، ج الخرائج و الجرائح. راوندی، 280ص ، الغیبۀ)نعمانی،  مَارِقَةُ الرُّومِ... و سَتُقْبِلُ   وَ يَجِيئُكُمُ الصَّوْتُ مِنْ نَاحِيَةِ دِمَشْقَ بِالْفَتْح.  6
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 جمع بندی 

و جنگ بین دو طرف  (اخْتَلَفَ الرُّمْحَانِ بِالشَّام) در سرزمین شام مخالف همدو جبهه و بعد از اختالف میان دو نیزه 
رَجْفَۀٌ تَكُونُ بِالشَّامِ )در اثر جنگ بین دو طرف نزاع در منطقه شام کثیری از انسان ها کشته شدن قتل و ها و عمده درگیری

به  و ماشین های مجهز به پرتاپ سالح و نیز بعد از به صحنه آمدن ادوات جنگی پیشرفته (مِائَۀُ أَلْفٍأَكْثَرُ تَهْلِكُ فِيهَا 
 پرچم های زردرنگ از غرب منطقه شامنظامیان ( و نیز بعد از ورود الْمَحْذُوفَۀ أَصْحَابِ الْبَرَاذِينِ الشُّهْبِشام )فتنه تحوالت 

، جهان در انتظار سلسله حوادث قبل از خروج سفیانی در مرحله بعد از (الرَّايَاتِ الصُّفْرِ تُقْبِلُ مِنَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَحُلَّ بِالشَّام)
قَرْيَۀٌ مِنْ  تُخْسَفُ، خَسْفَ قَرْيَۀع مِنْ دِمَشْقَ يُقَالُ لَهَا حَرَسْتَاخواهد بود )ور در عصر ظه "حرستا –جابیه "خسف دمشق در محور 

، یا رانش زمین در اثر وقوع باران زلزلهوقوع احتمال که به ، "دمشقحرستا و غوطه خسف " ؛(قُرَى الشَّامِ تُسَمَّى الْجَابِيَۀَ
نظامی با سالح مرگبار، یا انفجارهای قوی در زیر زمین که عالوه بر اثر حمله  یا حادثه ای سهمگین درهای سیل آسا، 

دقیقا در هنگام اختالف تفسیر شده است،  حرستا-قتل انسان ها منجر به خسف و فرو رفتن در سطح زمین در محور جابیه
که در حال جنگ فرسایشی با یکدیگر هستند، رخ خواهد داد و نشانه آن عالوه  فتنه طوالنی شامدر هم مخالف  جبههدو 

تَسْقُطُ طَائِفَۀٌ مِنْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ  وَجابیه، تخریب بخش هایی از مسجد جامع اموی دمشق نیز خواهد بود )منطقه بر خسف 

  (.الْأَيْمَن
برای وقوع دیگر حوادث بعدی قبل از خروج  خسف حرستای دمشق و خسف جابیه، خود عالمت و نشانه ای است 

انفصال کردها از ادعای ساکنان ناحیه هم مرز با ترک ها )مارقۀ الشام( خروج سفیانی از جمله: آنگاه در مرحله بعد، 
در  جزیرۀ الشامترکها به ( ولی طولی نخواهد کشید که  مَارِقَۀٌ تَمْرُقُ مِنْ نَاحِيَۀِ التُّرْك) پیوندد حاکمیت سوریه به وقوع می

در از رومی ها نیز  ی(؛ همچنانکه بخشسَيُقْبِلُ إِخْوَانُ التُّرْكِ حَتَّى يَنْزِلُوا الْجَزِيرَة)حمله خواهند کرد  شمال شرقی سوریه
 (.الرَّمْلَۀَوَ سَتُقْبِلُ مَارِقَۀُ الرُّومِ حَتَّى يَنْزِلُوا رمله در فلسطین خواهند شد )منطقه وارد حمایت از یهودیان اسرائیل 

در مناطق شمال واقع سوریه و قبل از حمله ترک ها به جزیرۀ الشام دمشق ـ حرستا در  البته بعد از وقوع خسف جابیه
(؛ از همین رو  هَرْجُ الرُّومگردند ) شرقی سوریه، کشورهای غربی و رومی ها دچار اختالف، قتل و چه بسا جنگ جهانی می

جزیرۀ الشام در شمال شرق سوریه  و به مناطقاستفاده را برده و هرج الروم، کمال سوء ها اخوان الترک از این ضعف غربی
خود  "خسف جابیه ـ حرستا" تر به تعبیر صحیح زلزله دمشق واحتمال  از اینروحمله نظامی خواهند کرد. لشکرکشی و 

 و احتمال جنگ بین غربی ها و غیرمسلمانان در آینده و قبل از ظهور خواهد بود. "هرج الروم"عالمتی مهم برای 
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 رتیب حوادث فتنه شام قبل از ظهورت

به نقل از امام علی و امام باقر  در منطقه شام، "ظهورحوادث قبل از "ترتیب طبق احادیث صحیحه و موثق، بنابراین 
 چنین است: و الغیبۀ شیخ طوسی بۀ نعمانیدر کتاب الغی

 هم )رایۀ االصهب و رایۀ االبقع( در منطقه شام مخالفنیزه و دو جبهه دو  نیب اختالف. اختالف الرمحان بالشام: 1
 زلزله در منطقه شاماحتمال  ایجنگ در منطقه شام بالشام:  ۀ. رجف2
 به صحنه فتنه شاممجهز به پرتاب سالح  یجنگ یها نیو ماشنظامی ادوات ورود : ۀالشهب المحذوف نی. البراذ3
 فتنه شاممیدانی تحوالت  صحنه در زرد رنگ یپرچم هانظامیان  دخالت: تحل بالشام الصفر اتی. الرا4
 . ندا و صوت فتح از ناحیه دمشق: شنیده شدن بشارت فتح و پیروزی برای یکی از طرف های درگیر در فتنه شام5
یا حادثه ای  یا رانش زمین در اثر باران های سیل آسا زلزلهوقوع احتمال : 1ا دمشق در سوریه. خسف جابیه ـ حرست6

سطح زمین  اثر حمله نظامی با سالح مرگبار یا انفجارهای قوی در زیر زمین؛ منجر به خسف و فرو رفتن در سهمگین در
 در دمشق سوریه حرستا-در محور جابیه

 امع اموی دمشق. فرو ریختن بخش هایی از مسجد ج۷
 در منطقه شام مرز با ترک ها هم یخروج ساکنان نواحالترک:  یۀتمرق من ناح ۀ. مارق8
 و غربی ها ها یروم نیب و جنگ . هرج الروم: اختالف، فتنه و قتل9

 هیسور )حسکه، رقه و دیرالزور( در شمال شرق حمله ترک ها به مناطقالشام:  ۀری. حمله اخوان الترک به جز10
با حضور نظامی در منطقه رمله  به صحنه تحوالت فتنه شام ها یغرببخشی از ورود در فلسطین:  الروم ۀمارق. 11

 )نزدیک بیت المقدس( در فلسطین
 2. خروج سفیانی از وادی یابس در جنوب سوریه و تسلط بر دمشق12

                                                             
تعدد "لکن در فرض صحت  د،یگرد انیو حرستا( ب هیدر منطقه شام قبل از ظهور )زلزله دمشق در مجور جاب "وحدت خسف"بر  یهرچند قرائن.  1

 یطوس خیش ۀبیدر الغ یامام عل ثیمعنا که حد نیاست. بد رییدستخوش تغ زیحوادث فوق ن بیدر منطقه شام قبل از ظهور، آنگاه ترت "خسف

رخ خواهد داد.  یانیدوم( بعد از خروج سف ثی)حد ینعمان ۀبیامام باقر در الغ ثیو حد یانیاول( قبل از خروج سف ثیالشام )حد ۀجفر ثیمعروف به حد

متفاوت است. به  زیخواهد بود که زمان آنها ن هیابدر ادامه سلسله حوادث فتنه شام قبل از ظهور، جهان شاهد دو خسف در حرستا و ج جهیدر نت

در فرض تعدد خسف، احتمال دارد حوادث  رایرخ خواهد داد. ز یانیبعد از خروج سف هیو خسف جاب یانیخسف حرستا قبل از خروج سف گر،یعبارت د

 رخ دهد. یانیدر زمره آنها قرار دارد، بعد از خروج سف زین هیکه خسف جاب ینعمان ۀبیاز امام باقر در الغ یجابر جعف ثیمذکور در حد

. شیخ 2۷9، ص الغیبۀ. نعمانی، 253و  216، ص 52، ج بحاراالنوار. مجلسی، 461، ص الغیبۀ. شیخ طوسی، 305، ص الغیبۀ. ر.ک: نعمانی،  2

 .23۷، ص 52، ج بحاراالنوار . مجلسی،64، ص 1، ج التفسیر. عیاشی، 442، ص الغیبۀ. شیخ طوسی، 255، ص االختصاصمفید، 
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