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  چكيده
هـاي متعـددي از    هـا و جريـان   فتنـه هـاي متمـادي انـواع     قـرن  يتاريخ اسـالم طـ  
سخنان  ةمجموعانحراف را تجربه كرده است. حضرت علي (ع) در  غوغاساالري و

له درصدد برآمد تـا بـر زوايـاي ناپيـداي     ئبارها با طرح اين مس البالغه نهجخود در 
در اين مقاله پس از استخراج و  .ها بردارد آن ةچهرها نور بتاباند و نقاب از  انواع فتنه

از منين ؤاميرالم ةداهيانبررسي غالب بيانات حضرت در اين زمينه، توصيف دقيق و 
هـا   آنها و نيز آثار و پيامدهاي  آنگيري  شكلهاي فتنه و بسترهاي الزم براي  جلوه

 ها رصد شده است. امام علي آن (ع) در مقابله با هاي مورد نظر امام شيوهبررسي و 
نـاك را از   ل شـبهه ئمسـا خردانه به  بيو ورود  ،ضعف در باورهاي ديني ،هواپرستي

داند كه فضاي غبارآلود ناشي از آن با درآميختن حـق   ميترين عوامل بروز فتنه  مهم
تمسـك بـه   بـه  ايشان بـراي مقابلـه بـا فتنـه      شود. ميو باطل سبب گمراهي افراد 

  د.كن ميكيد أبرخورد محتاطانه ت و ،زدگي شتابپرهيز از  ،هاي قرآني آموزه
  .زدگي شتاب، بسترهاي فتنه، گمراهي، البالغه نهج :ها كليدواژه

  
  مقدمه .1

آن را نظير و مشـابهي نيسـت. فصـاحت و     قرآنقدر كه پس از  اثري است گران البالغه نهج
و مضـامين و  ه شـد سـنجان   سـخن بالغت آن اساس و معيار نقد ناقدان و ترازوي سنجش 

درمـان گذاشـته    بشري را بـي  ةجامعتر دردي از دردهاي  موضوعات متعدد و فراگير آن كم
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تواند مدعي شود كالم امامش او را در برابر خألهـاي   ت ميئجر بهاي كه شيعه  گونه بهاست. 
اســت. ده كــراش را روشــن  و اجتمــاعي ايمــن داشــته و راه رســتگاري ،فلســفي، سياســي

هـاي اوهـام را    و فتنـه  ،كوبد ترديد را در هم مي ،شكند ر هم ميقدرت باطل را د البالغه نهج
 ةمايـ را  البالغـه  نهـج بسـياري جامعيـت مضـموني     .)9 :تا بي (محمد عبده، دكن  ميخاموش 

شـدن   سيرابيافتن امام علي (ع) در كنار پيامبر و  پرورشاما با توجه به  ،دانستند شگفتي مي
 قتل عثمـان و پيامـد آن    ةفتنكردن رويدادهايي بزرگ نظير  تجربه، قرآناو از درياي معرفت

چنين رويارويي با معاويه در صفين و با خوارج در نهروان جامعيت امـر   و هم ،جنگ جمل
نهادن  نمايد. البته اين سخن بدان معنا نيست كه برجاي مي شدني پذير و درك توجيهرا مذكور 

گونه داشته ممكن باشد. امام علي مرد عقيده بود  اي اين چنين اثري براي هر كسي كه تجربه
سـخن جـاري بـر     ،در سـرش  ةانديشگرفته بود كه  گونه قلب و قالب او را فرا آنو اسالم 
يكي از مسـائلي  . داشتريشه هاي اسالم  و رفتار و سلوك جوارحش همه در آموزه ،زبانش

 ةلئد مسـ شـ رو  هع) در دوران خالفت خود و در دفعات متعدد با آن روبكه حضرت علي (
بينيم كه امام درصدد  مي البالغه نهجبه همين سبب در مواضع متعددي در  ،انگيزي است فتنه

برداشتن از ماهيت آن برآمد. در ايـن مقالـه بـا     پردهله و ئنورتاباندن بر زواياي پنهان اين مس
 ةواژ، ذيل عناوين مشـخص، ابتـدا معنـاي    است امام علي (ع) آمدهچه در كالم  استناد به آن

گـاه بـه    آن شـود،  مـي رصـد   البالغـه  نهجو در خود  ،تفاسير مشهور، قرآن ،نامه لغتفتنه در 
و بـاالخره بـه    ،و پيامدهاي فتنـه  هااثرها و مصاديق فتنه، داليل و بسترهاي بروز فتنه،  جلوه
  د.وش ميرداخته هاي مقابله با آن پ شيوه

  
  قرآندر  »فتنه« ةواژ .2
فتنـه   ةواژذيـل   ،ترين معاجم لغت عـرب اسـت   كه از مهم ،العرب لسانمنظور در كتاب  ابن

شـدن را ذكـر كـرده     فريفتـه و  ،كفر، رسوايي، جنگ، گمراهي، مفاهيمي مثل امتحان، عذاب
  .)179 - 178 ،10 ج :1408 منظور، ابن( است

، عـذاب ، فتنه را به معنـاي افكنـدن در آتـش    ،المفرداتصاحب كتاب  ،راغب اصفهاني
به نظر او اين عذاب يا از جانب خداسـت و از روي حكمـت    .داند و گمراهي مي ،آزمايش

بازتاب اعمال  ةنتيجشود و يا  ميمنجر براي آزمايش بنده است و در پايان به ثواب يا عقاب 
  .)482، 481 تا، بي، (راغب اصفهاني انسان است

عربي فتنه را بيان كنـد انـدكي    ةواژطور كامل مفهوم  بهاي كه  در زبان فارسي يافتن واژه
 ،شـود  كار گرفتـه مـي   بهكه لفظ فتنه  زبانان هنگامي فارسينمايد. در ادبيات عرفي  دشوار مي
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هـا در   كـرد كـه بـروز آن    و آشوب را احساس ،گري هلحي، توان وجود حالتي از شيطنت مي
شـده بـراي    عرضهمعاني  ةهمرسد  نظر مي به. دهد ميخبر از وجود فتنه  ونگوناگهاي  حوزه
از ايـن رو شـايد بتـوان گفـت هـر       است؛نوعي حاوي حالتي از اختالل و اضطراب  بهفتنه 

  .)39: 1388 چيزي كه موجب اختالل و اضطراب باشد فتنه است (شريفي،
اين واژه در متون و مكتوبات اسالمي معاني و كاربردهـاي فـراوان دارد و از جملـه در    

 :كـردن و سـوزاندن اسـت    داغمثالً در جايي به معناي  .شاهد معاني متعددي براي آنيم قرآن
پس از آن  ةآي) و در 13 :(الذاريات» ها در آتش شوند روزي كه آن: فْتَنوني النارِ يعل هم ومي«

عذاب خود را بچشيد اين همان چيزي : تَستَعجِلون بِه كُنتُم يالذ هذا فتنَتَكم ذوقوا« خوانيم مي
 ةآيـ گونـه كـه پيداسـت در ايـن      آن. )14 :(الـذاريات » است كه با شتاب خواستار آن بوديد

اي ديگر به معناي آزمايش و  فتنه در آيه ةواژشريفه فتنه به معناي عذاب و كيفر آمده است. 
بدانيـد كـه   : فتنه اوالدكم و أموالُكم أنّما اعلَموا« :فرمايد جا كه مي آناست، كار رفته  بهمتحان ا

  .)28: (انفال» آزمايش شما هستند ةاموال و فرزندانتان وسيل
 ،سلب آرامـش و آزادي ، معناي آشوب بهفتنه را  رهيكب گناهاناهللا دستغيب در كتاب  آيت

  .)341: 1388، داند (دستغيب ميو ايجاد دودستگي در امور دنيوي و ديني 
  .)253 :1422عربي،  ابنكند ( عربي در تفسير خود فتنه را شرك و حجاب معرفي مي ابن

چنـين بـه معنـاي     فتنـه را اختبـار و آزمـايش و هـم     ،يخسـرو  ريتفسصاحب  ،خسرواني
 (ميرزا خسرواني، و شورش آورده است ،اختالف مردم ،عذاب ،رسوايي، گناه، شرك، گمراهي

1390 :30(.  
دانـد   و شـكنجه مـي   ،آزمـايش  ،كفر ،معناي شرك بهفتنه را  نور ريتفسقرائتي هم در 

  .)306، 1 ج: 1383(قرائتي، 
فتنه چيـزي  «گويد:  در باب فتنه مي زانيالمدر  ،قرآناز مشاهير تفسير  ،عالمه طباطبايي

راه با  و هم ،گران، شوند و معموالً بايد تحمل آن سخت ها با آن آزمايش مي است كه انسان
  .)99 :1374، (طباطبايي» مشقت باشد

بيند كـه   آن را امري مي ،داند كه فتنه را شرك مي بر اين عالوه ،قرآنمفسر  ،ابن ابي حاتم
هدايت و رضـايت  و ، حالل و حرام، نيازي و فقر بي، و بيماري صورت سالمتي بهتواند  مي

  .)2452 :1419، خود را نشان دهد (ابن ابي الحاتم
تر ناظر بر دو مفهوم عـذاب و   بيش قرآن فتنه و مشتقات آن در ةواژ ،چه گذشت بنابر آن

كلمـه  ارسي از ايـن  آزمودن بوده و تا حدودي جداي از مفهومي است كه امروزه در زبان ف
  شود. مستفاد مي
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  البالغه نهجفتنه در واژة  .3
فتنه را در مفاهيمي كلمة و كلمات قصار  ،ها خطبه، ها امام علي در مجموعه سخنان خود در نامه

كار برده است كه از اين ميان فتنـه بـه معنـاي     بهسازي  گمراهآشوب و و  نظير آزمايش و امتحان
  .تري در كالم حضرت داشته است ن افراد سهم بيشكرد  گمراهو  ،غوغاساالري ،ايجاد آشوب
مختصات و ابعاد مختلـف فتنـه بـه    دربارة جا و قبل از پرداختن به ديدگاه ايشان  در اين

امـام   .كنـيم  كار گرفته اشاره مي بهها فتنه را در ديگر معاني  معناي اخير به مواضعي كه در آن
چـه از آن متـنعم    دانـد كـه در قبـال هـر آن     ميها  دنيا را جايگاه آزمودن انسان 63 ةخطبدر 
 فمـا  فتنـةً  بهـا  النـاس  يابتُل...  هايف اال منها سلَميال دار ايالدن انّ: «گو باشند شوند بايد پاسخ مي

اي است كه از گزنـد آن ايمنـي نيسـت     دنيا خانه: هيعل حوسبوا و منه اُخرجوا لها منها أخذوه
ـ مردم به دنيا . مگر در آن خانه چـه بـراي دنيـا     آزمـايش درآينـد پـس آن    ةمبتاليند و به بوت

  ).63 خطبة ،البالغه نهج(» اند حساب آن بكشند گرفته
چنـين   چنين حضرت در كلمات قصار اشعث پسر شيث را در سوگ فرزنـدش ايـن   هم

پسرت تو را شاد : رحمة و ثواب هو و حزَنَك و فتنةٌ و بالء هو و سرّك ابنُك« تعزيت فرمود:
داشت و براي تو بال بود و آزمايش و تـو را انـدوهگين سـاخت و آن پـاداش اسـت و       مي

حضرت علـي (ع) در جـايي ديگـر در كلمـات قصـارش       .)291 حكمت همان:(» آمرزش
ـ  مشـتملٌ  هو و إالّ أحد سيل ألنه الفتنةِ من أعوذُبك يإنّ اللّهم أحدكُم قولنّيال: «فرمايد مي  يعل

كسي نگويد كه خدايا از آزمايش به تـو پنـاه   : الفتَن مضالّت من ستَعذيفَل استعاذَ من فتنةولكن
خواهد دعـا كنـد از خـدا     كس گريزي از آزمايش ندارد ليكن كسي كه مي زيرا هيچ ،برم مي

  .)93 حكمت همان:(» كننده در امان دارد هاي گمراه بخواهد كه او را از آزمايش
چه كسي به رزق د شوا با مال و فرزند آزمايش كند تا آشكار ها ر خواهد آن خداوند مي

 اما ،ها آگاه است خداي سبحان از دل آن .گيرد خود راضي است و چه كسي به آن خشم مي
  .)599: 1366 ند يا مجازات (بحراني،ا ها نشان خواهد داد كه مستحق پاداش اعمال آن

كـار گرفتـه    بـه فتنه در مفهوم آزمون و امتحان  ةكلمهاي فوق مشاهده كرديم كه  در مثال
و گمراهـي خـواهيم    ،غوغاسـاالري  ،بحث به فتنه به معناي آشـوب  ةاداماما در  ،است شده

  كار رفته است. بهاغلب به اين معنا  البالغه نهجپرداخت كه در 
  

  فتنهدربارة گري  اهميت روشن .4
محكـوم و مـردود اسـت.     ،داشته باشدكه مجوز شرعي  بدون آن ،از نظرگاه اسالم قتل نفس



 51   پور پور و افسانه قاسم ابوالفضل تقي

  

 نفسـاً  قَتَـلَ  من انّه: «خوانيم مي ميكر قرآناهميت و حرمت اين امر آن اندازه باالست كه در 
: هر كس فردي را جز به قصاص قتل يـا  عاًيجم الناس قَتَل فكأنّما األرض يف فساد أو نفسٍ ريبغ

 .)32: مائـده » (مردم را كشـته اسـت   ةبه كيفر فسادي در زمين بكشد چنان است كه گويي هم
 ،را به مؤمنان متذكر شـده له ئمساهميت  ةدرجترين شكل ممكن  اين آيه به بهترين و روشن

فتنه از  ،كند شمارد و از آن منع مي كه قتل نفس را تا به اين اندازه مهم مي قرآناما در همين 
اهميتي كه بايد به آن داد در جايگاهي حتي فراتر از قتل نفـس   ةدرجگربودن و  حيث ويران

كيد أتفتنه  ةلئمستربودن  سنگينبقره در دو آيه صراحتاً بر  ةسورگونه كه در  آنگيرد  قرار مي
چرا چنـين   .)217 :(بقره »القتل من أكبر الفتنة و« و )191: (بقره» القتل من أشد الفتنة: «شود مي

رفتن ايمـان و سـعادت جمعـي از     تواند به ازدست رسد فتنه مي نظر مي بهكه  نباشد هنگامي
و در د شـو هـا منجـر    رفتن جان بسـياري از آن  ها و حتي در بسياري موارد به ازدست انسان

بـه   قـرآن  ،از همـين رو . حق و حقيقت بينجامـد  ةجادها از  گرفتن آن فاصلهاغلب مواقع به 
سـوزاند و   تر و خشك را با هم مي دارد كه آتش فتنه يخواند و اعالم م پرهيز از فتنه فرا مي

اي  از فتنه: خاصةً منكم ظَلَموا نيالذ بنَّيالتُص فتنةً اتّقوا: «اي خاص نيست گير عده گريبانفقط 
عالمه طباطبايي در تفسـير ايـن آيـه     .)25 :(انفال »رسد بترسيد گران شما نمي كه تنها به ستم

ها را موظف به جلـوگيري از   شمارد و بر اين اساس آن ميامت اسالمي را مخاطب آن  ةهم
  .)35: 1374 داند (طباطبايي، بروز فتنه مي
دوران پس از رحلت پيامبر (ص) اين  يطهاي حضرت علي (ع) در  ترين دغدغه از مهم

هاي عقيدتي  انحرافبود كه تا سر حد امكان جامعه را از فرورفتن در آتش فتنه بازدارد و از 
تـوان ردي از   مـي  البالغـه  نهججاي  جايو از همين روست كه در د كنجلوگيري  و سياسي

و ت ئـ هيتعبيـري   بههاي ظاهري فتنه و  بحث ويژگي ةادامدر . جو كردو فتنه را جست ةكلم
  .دشو رنگ و لعاب فتنه و فضاي ظهور آن از نگاه حضرت بررسي مي

  
  هاي فتنه . جلوه5

 ،حيـات خـود داشـت    طـي هـاي متعـددي را    رويـارويي بـا فتنـه    ةتجربكه  ،امام علي (ع)
گيري از ابزارهاي بالغت بـه   و در كالم خويش با بهرهد كردقت رصد  بههاي فتنه را  ويژگي

گذاشـتن   قدمامام آمدن فتنه را به . ها را به مخاطبان خود عرضه كرد بهترين شكل ممكن آن
كه كسي انتظارش را بكشـد از جـايي كـه     آنداند كه ناغافل و بدون  فردي ناشناس مانند مي

ـ  تبدأ: «شود ميكسي گمانش را نبرد وارد  ـ خف مـدارج  يف » از رهگـذرهاي نهـاني درآيـد   : ةٍي
  ).151 ةخطب، البالغه نهج(
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اما اثري كه از پي  ،فتنه سيماي خوشي دارد كه طراوتش به طراوت نوجواني مانند است
: بردن آن بـر همگـان دشـوار آيـد     كه ازبينماند چون نقش سنگي است  جاي مي آمدنش بر

 و ربـا  آغازش چون عنفوان جواني خـوش و دل : السالم كĤثارِ آثارها و الغالم كشبابِ شَبابها«
  .)همان(» هايي كه از ضربت سنگ پديد آيد آثارش چون نشانه

دهد  بودن آن رأي مي باطلتر كسي به  كند كه كم آيد چنان حق جلوه مي كه فتنه مي هنگامي
و مكـر و فـريبش هويـدا    شـود    مـي اش آشـكار   حقيقـي چهرة و فقط هنگام رفتن آن است كه 

 : همانـا مـدبِرات  عـرفنَ ي و مقبالت نكرنَي نَبهت أدبرَت اذا و شَبهت أقْبلَت إذا الفتنَ إنَّ: «شود مي
كه هست  چون پشت كند حقيقت چنانصورت حق آرايد و  ها چون روي آورد باطل را به فتنه

  .)93خطبة  ،البالغه نهج» (ها چون روي آرد نشناسندش چون بازگردد دانندش فتنه ،نمايد
چيـز   همهآيند همانند حيواني چموش و سركش كه رم كرده باشد  ميها  فتنهكه  هنگامي

و در اين بين طرفه آن است كه حتي عقالي قوم هم مدهوش و  گذارند  ميرا زير پاي خود 
 تَشْغَرَ أن قبل: «دهند شوند و مقاومتي در برابر آن نشان نمي گر آن مي حركات ويران ةسرگشت
چون شتر  اي بيايد كه هم كه فتنه پيش از آن: قَومها بأحالم تذهب و خطامها يف تَطأ فتنةٌ برجِلها

 »هار خود پايمال كند و مردمان را بكوبد و عقل صاحبان خرد ببردصاحب گام بردارد و م  بي
  ).189 ةخطب همان:(

بودن جريان فتنـه سـيماي آن را از قبـل     هولناكامام علي در جايي ديگر و در توصيف 
بـديهي آن   ةنتيجـ گشـتن راه مقصـود    گمداند كه  ناپيدابودن سرّ درون به شبي سياه مانند مي

آن در  ةمهلكـ داند كـه نجـات از    خواهد بود و نيز آن را به دريايي مواج و متالطم شبيه مي
چـون شـب تـار و دريـاي     : الملتطم البحر و المظلم لِيكالل أقْبلْنَ: «توان هر كسي نخواهد بود

  ).101ة خطب همان:(» زخّار روي آرد
كشـد بـراي بروزيـافتن و     تصـوير مـي   بـه را اي از آن  اي كه امام علي چنين چهـره  فتنه

  .پردازيم گيري اين بسترها مي سرپاايستادن به بسترهايي نياز دارد كه در ادامه به عوامل شكل
  

  فتنه بروز بسترساز عوامل .6
 إنّ: «گيرد داند كه دامان امتش را مي ترين فتنه و فريبي مي اندوزي را مهم مالپيامبر اكرم (ص) 

آمـوزة  پيرو اين  .)15725حديث : 1413 شهري، محمدي ري» (المالُ ياُمت فتنة و فتنة اُمة لكل
هـا   نبوي حضرت علي (ع) نيز پيروي از هواهاي نفساني را سرآغاز و منشأ بروز انـواع فتنـه  

) 381: 1378 (تميمي آمدي، »دنياخواهي سرآغاز فتنه است: الفتنة رأس ايالدن طلب: «پندارد مي
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هواي نفـس   ،كه در لغت عرب به معناي حصر است ،انّما واژةستفاده از و در جاي ديگر با ا
: همانا آغـاز پديدآمـدن   تُتبع أهواء الفتن وقوعِ بدء إنّما: «شمارد عامل بسترساز فتنه مييگانه را 
ها بعـد در   عقيده سالاين  .)50 ةخطب ،البالغه نهج» (هاي نفساني است ها پيروي خواهش فتنه

همـة  دنيادوسـتي سـرآغاز   «فرمايـد:   جـا كـه مـي    آن ،يابـد  صادق (ع) نيز تبلور مـي كالم امام 
تر  جا مهلك هاي فردي آن جويي هواي نفس و خواهش . پي)288: 1423 (نجفي،» هاست فتنه

ديگـر   تر خواهد بود كه بزرگان قوم در بلعيدن منافع و مصالح بـه رقابـت بـا يـك     و دردناك
 حةٍيمر فةٍيج يعل تَكالبوني و ةٍيدن ايدن يف تنافسوني: «هم شوندبرخيزند و دست به كار نابودي 

 ثُـم  عنـداللّقاء  تالعنـون ي و بالبغضاء لونيتزايف المقود من القائد و المتبوع من التابع تبرّأي لٍيقَل عن
دستي  ديگر پيش بر سر دنياي دون بر يك: الزَّحوف القاصمةِ و الرَّجوف الفتنة طالع ذلك بعد يأتي

نمايند و چون سگان اين مردار گنديده را از هم ربايند و ديري نپايد كـه تـابع از متبـوع بيـزار     
ديگر را ديدار كننـد پـس    باشد و امير از مأمور در آزار دشمنانه از هم جدا شوند با لعنت يك

  ).151، خطبة البالغه نهج» (رونده خزان خزانكوبنده و  درهم، فتنه سر برآرد سخت لرزاننده
كه از  يروز. داند يم فتنه بروز گريد عامل را ينيد يباورها در ضعف(ع)  يعل امام

 جمع در را نيد به منتسبان و انيمدع و شود مشاهده جامعه در آن ةيروفقط نام و  نيد
آتش انواع  ورشدن شعله يبرا گريد يآن هنگام است كه بستر در. مينيبب روزگار بدان
 االسالم من و رسمه إالّ القرآنِ من هيف يبقيال زمانٌ الناس يعل يأتي«: شودفراهم  ها فتنه
 أهلِ شرُّ عمارها و سكّانُها يالهد من خراب البناء من عامرةٌ ومئذي مساجدهم إسمه إال

جز نشان نماند و  قرآنفرا رسد كه در آن از  يرا روزگار مردم: الفتنة تَخرج منهم األرض
 از و است آبادان انيبن از آنان يمسجدها يبنا روزگار آن دراز اسالم جز نام آن. 

 ها آن از فتنه و اند نيزم مردم نيبدتر مسجدها آن سازندگان و ساكنان. رانيو يرستگار
 كه را يو مواضع ناك شبهه مسائلورود به  نيچن هم امام). 369حكمت  همان:( »زديخ

 فاحذر«: كند يم منع كار نيا از و داند يم فتنه بروز عوامل از ستين دايحق و باطل در آن پ
 از: ظُلمتُها األبصار أعشَت و بهايجالب أغْدفَت طالما الفتنةَ فإن لُبستها يعل اشتمالَها و الشبهةَ
 و افكنده پرده فتنه است يروزگاران كه زيبپره باطل و حق به آن يختگيآم و شبهت

  ).65 نامة همان:( »پوشانده را ها دهيد آن يها يرگيت
  

  و پيامدهاي فتنهاثرها  .7
كنـد بـه آثـار و     گونه كه در كالم خود بسترها و عوامل بروز فتنه را معرفي مـي  آنامام (ع) 

 ؛دانـد  شدن حق با باطل را از آثار اصلي فتنـه مـي   آميختهپردازد و از جمله  نتايج آن نيز مي
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ناشـي از آن مـانع ديـدن حقـايق      ةپاشـد  بـه گيرد و غبار  جا كه طوفان فتنه وزيدن مي آن
شرايطي كـه  ). 93خطبة  همان:» (چون بادهاي گرد گردانند: احيالرّ حوم حمني« :شود مي

ـ  عيضـ ي« :كننـد  افراد از هر طيف و گروهي و با هر شـرايطي راه را گـم مـي     غبارِهـا  يف
روان از غبـار آن فتنـه تبـاه گردنـد و سـواران       تـك : الرُكبان قهايطر يف هلكي و الوحدان

گـران بـا درآميخـتن حـق و باطـل       فتنـه ). 151خطبة  همان:» (درونش به هالكت رسند
گونه است كه راه براي  و اينكنند   ميها را براي بينندگان و مخاطبان دشوار  تميزدادن آن

 من خَلَص الباطل أنّ لو: «شود هموار ميناصواب و تصميمات پرشتاب آراي شدن  مطرح
 مزجـان يفَ ضغثٌ هذا من و ضغثٌ هذا من ؤخَذي لكن و...  نيالمرتاد يعل خفي لم الحقّ مزاج

پس اگر باطل بـا حـق درنيـاميزد حقيقـت جـو آن را      : ائهيأول يعل طانُيالش يستولي فهنالك
گيرند تا به هم درآميزد و شـيطان فرصـت يابـد    شناسد و داند ... ليكن اندكي از اين و آن 

و تشتت آرا  ،تفرقه ،به هنگام فتنه گمراهي ).50خطبة  همان:» (بر دوستان خود چيره شود
ها كه ساليان متمادي به سالمت دل و عقل و استواري معـروف   شود و حتي آن حاصل مي

 و سـالمةٍ  بعـد  رجـالٌ  تَضـلُّ  و اسـتقامةٍ  بعد قلوب غيفَتَز: «شوند بودند به انحراف كشيده مي
تختلف األهواء تلتَبس و هجومها عند هـا  عنـد  اآلراءدلـي  هـا پـس از پايـداري دو    : دلنجوم

راهي پيش گيرند به هنگام هجوم فتنـه هـوا و    پذيرند و مرداني كه سالمت مانده بودند گم
آن رأي درست بـه نادرسـت آميختـه     دشدنيپدگون بود و بسيار و به وقت  ها گونه هوس
شـود و مجـال    آيد خرد و عقل ناتوان و سست مـي  فتنه كه مي .)151خطبة  همان:(» گردد

: الظلمـةُ  هايف تنطقُ و الحكمةُ هايف ضيتَغ: «دشو  ميگرفتن ظالمان فراهم  قدرتدادن و  جوالن
 ).151خطبـة   همـان: » (گـران در آن بـه سـخن آينـد     هاي حكمت خشكيده و ستم چشمه

گسلد و همه چنان در آن گرفتار آيند كه گـويي   هاي قرابت دوستان را مي فضاي فتنه رشته
 ميسـق  هايبر...  األرحام هايف تُقطع: «از اين منظر تفاوتي ميان حاميان فتنه و مخالفان آن نباشد

بـه كنـار اسـت از     كـه از فتنـه   آنپيوند خويشاوندي در آن بريده باشـد ....  : ميمق ظاعنُها و
 ).همـان » (كه خواهد خـود را برهانـد نتوانـد و هـم در آن بمانـد      آنآسيبش بيمار است و 

سـاية  شدن فتنه بر فضاي جامعه آن هنگام كه هيچ مانعي در برابر خـود نيافـت و    مستولي
كـه شـايد بـاورش در قبـل از     شود  ميجا گستراند چنان تحولي را موجب  همهخود را بر 
گونـه   (ع) آن را ايـن   فضـايي كـه امـام    ؛براي اهل همان جامعه نـاممكن باشـد  وقوع فتنه 

ـ فن هدر و...  مركَبه الجهلُ ركب و مأخذَه الباطلُ أخذَ ذلك عند: «كند توصيف مي  الباطـل  قُي
يتَواخ و كُظُومٍ بعد ور يعل الناسروا و الفُجيعل تهاج وا و نيالدتَباغَضـوا  و الكَذب يعل تحاب 
ها سـوار   در اين هنگام است كه باطل بر جاي استوار شود و ناداني بر طبيعت :الصدقِ يعل
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... و باطل آرميده برخيزد و چون شتر نر بانگ بردارد مردم در گناه برادر و يار شوند و در 
ديگـر را دشـمن    پذيرند. در دروغ با هم دوست باشـند و در راسـت يـك    جداييكار دين 

  ).108خطبة  ،البالغه نهج» (گيرند
  
  هاي مقابله با فتنه شيوهزارها و اب .8

دهـد و بـه بسـترهاي     گران ارائه مـي  فتنه و فتنه ةچهرامام علي (ع) در كنار تصويري كه از 
 ةچشـم راهي كه جـز از   .دارد راه مقابله با آن را نيز عرضه مي ،كند گيري آن اشاره مي شكل

گيرد. امير مؤمنان تقـوا را گريزگـاه    نمينشئت  قرآنهاي  گيري از آموزه ايمان و تقوا و بهره
 اهللا تّـق ي مـن  أنّـه  اعلَمـوا «: فرمايد پندارد و قاطعانه مي ها مي فتنهاصلي انسان از دام تاريك 

خرجاً له جعلين متَن مكـه از خـدا بترسـد خـدا بـراي او راه       آنبدانيـد  : الظُلم من نُوراً و الف
). 183خطبـة   همـان: » (و نوري كـه در تـاريكي بـدان راه بـرد    ها قرار دهد  فتنهخروج از 

 مـن  ذلـك  فـإنّ  تَتقوا و تصبروا إن: «شمارد ها مي آن را از استوارترين راه قرآناي كه  آموزه
  .)186: عمران آل(» األمور عزم

اي بـراي مقابلـه    تواند شيوه مي ،است باال ذكر شده ةآيگونه كه در  آن ،كردن نيز صبوري
كه خود ناشي از شـكيبايي   ،ها برخورد محتاطانه را باشد و از همين رو امام در مقابله با فتنه

انديشـه وارد آتـش فتنـه     بـي : نارِالفتنـة  فَـور  من استَقبلتم ما التَقتحموا« :دكن  ميتوصيه  ،است
 ةدربار دررالكلم و غررالحكم ةترجمر محمد خوانساري د .)187 ةخطب ،البالغه نهج(» نشويد

راهي برويد كه فتنه بر سـر آن  ه مراد اين است كه اگر ب«نويسد:  اين سخن امام علي (ع) مي
ـ   ،رويه در آن داخل نشويد باشد بي اعتبـار  ه بلكه كنار بكشيد و راه را خالي گذاريد و ايـن ب

هـر كـه از آن راه بـرود    آيـد پـس    اين است كه صاحب فتنه متوجه جاده است و از آن مي
  .)321 :1366(خوانساري،  »شود و اگر كنار كند به آن برنخورد گرفتار آن مي

 و دهد يم قرار عمل مالك زيبرانگ فتنهرا در شبهات و امور  قرآنصراحتاً  زي(ص) ن امبريپ
ـ الل كقطـعِ  الفـتن  كميعل التبست اذا«: كند يم امر آن دستورات از يرويپ به ـ  المظلـم  لي  كميفعل

 شما كيتار شب چون هم ها فتنه) (اگر 16110 ثيحد: 1413 ،يشهر ير يمحمد( »بالقرآن
ـ  بـه  البالغـه  نهج در مكرر يعل حضرت). ديرجوع كن قرآنفرا گرفتند به  را  نـور  ييجـو  يپ

 يزندگ يها راه يكيتار بخش ييروشنا را يآسمان كتاب نيا و خواند يم فرا قرآن در تيهدا
 شما بر است زيهرچ ةدارند انيب كه را قرآن: ءيش لكلّ انايتب الكتاب كميعل أنزلَ« :داند يم بشر
  .)86 ةخطب ،البالغه نهج(» فرستاد فرو
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 شـتَبه يو الخطـوبِ  مـن  ضـلعك يما ورسوله اهللا يالواردد « :ديفرما يم گريد موضع درامام 
 و دشوار و كه كار بر تو گران شود جا آن: اهللا االخذُ بمحكم كتابه ي... فالرَّدال االمورِ من كيعل
 او كتاب محكم گرفتن خدا بهبازگرداندن  ... بازآر رسولش و خداه ب ناآشكار، كارها قتيحق

 همان قرآن از يتأس به يعل حضرت دعوت كه استپرواضح . )53 ةنام همان:(» است قرآن
 در گرفتارآمدن از را جامعه تواند يم كه است ييگرا قانون اصل به تمسك و قانون به ارجاع
 گونـاگون  طبقـات  انيم بخش وحدت عامل و الخطاب فصل منزلة به و بازدارد ها فتنه چنگال
  .باشد ياسالم ةجامع

نوعي ناشي از همان توصيه به صـبوري و   بهكه  ،هاي امام در فضاي فتنه از ديگر توصيه
اتخاذ سياستي است كه از رهگذر آن نه به جريـان فتنـه كمكـي     ،است زدگي شتابنداشتن 

 و ركبيف ظَهرٌ ال اللّبونِ كابنِ الفتنةِ يف كُن: «هاي آن قرار گيرد شود و نه فرد در معرض آسيب
هنگام فتنه چون شتر دوساله باش نه پشتي تا سوارش شوند و نه پستاني تا  :حلبيف ضرع ال

  .)1 حكمت همان:(» شيرش دوشند
تأكيد امام بر رفتار هوشيارانه در فضاي پرفريب فتنـه امـري بـود كـه مكـرراً از جانـب       

حافظـة  فراموشـي سـپرده شـد و     ويژه پس از شهادت ايشان بـه  هزمان ايشان و بمسلمانان 
بـه ايـن توصـيه     نجسـتن  هـاي بسـياري را بـه يـاد دارد كـه تمسـك       نمونـه تاريخي شـيعه  

وارد آورد. امام از سويي تمسك به تعاليم اهل بيت را مسلمانان هاي سنگيني را بر  خسارت
اي مـردم   :النجـاة  بِسـفُن  الفـتَن  امـواج  شُـقّوا  الناس هايا: «شمارد ها برمي نيز راه نجات از فتنه

ناگفتـه پيداسـت كـه    ). 5خطبـة   همـان: » (هاي نجات بشـكافيد  ها را با كشتي هاي فتنه موج
 گونـه كـه حضـرت علـي هـم در موضـعي       آننـد  ا بيت رسولاهل مسلمانان كشتي نجات 

ـ الب يالتُؤت و األبواب و الخَزَنةُ و األصحاب و الشّعار نحنُ« :فرمايد مي مـا   :أبوابِهـا  مـن  إالّ وتي
ها جز از درهاي آن نتوان در  در خانه .خاصگان و ياران و گنجوران نبوت و درهاي رسالتيم

  ).154 ةخطب همان:( »شد
  

  گيري نتيجه .9
ـ  صورتي روشن و با بهره به البالغه نهجامام علي (ع) در  ويـژه   هگيري از ابزارهاي بالغت و ب

براي همگان فتنه  شدني هايي فهم مثال ةارائهاي محسوس و  با استفاده از تشبيهات و استعاره
 ،تآميـز آن امـام اسـ    حكمـت كه سراسر گفتار  ،البالغه نهج. در دكرو اوصاف آن را مجسم 

ها و بررسي عوامل  هاي صدر اسالم وجود دارد كه واكاوي آن فتنه ةدربارتجربيات متعددي 
ها بازدارد و چراغ راهي  اسالمي امروز را از افتادن در دام فتنه ةجامعتواند  بروز هر كدام مي
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تشخيص فتنه و فضاي آن و تشخيص عوامل و بسترهايي كه بـه بـروز   . براي ديدن راه باشد
مقابله با مرحلة زده دشوارترين  جامعة فتنهانجامد معموالً با توجه به غبارآلودبودن جو  فتنه مي

اي را عرضه داشـت كـه    گرانه فتنه است كه امام با برشمردن مختصات اين فضا بيانات روشن
در اين زمينه تأكيد مكرر امام بر  .افزايي باشد بصيرتموجب  تواند اعصار و قرون ميهمة در 

 ،شـوند  اي كه حتي عقالي قوم نيز گرفتار ايـن فريـب مـي    گونه به ،گر بودن فتنه و فتنه فريبنده
توانـد بـدون    است و اين نكته كه كسـي نمـي   اين موضوعاي به اهميت ميزان توجه به  اشاره

گونه كـه   آنزيرا  ؛بداندبري هاي فتنه  را از آسيبو ريزبيني خود  ،حساسيت خاص، هشياري
  .ندا ها به هنگام آمدن ناشناس و فقط به هنگام رفتن آشنا و مكشوف فرمايد فتنه حضرت مي

چنـين   هـا هواپرسـتي و دنيادوسـتي هـم     گيري فتنه امام در بحث بسترها و عوامل شكل
انگيـزي   فتنـه نـاك را از عوامـل    شـبهه خردانه به مسائل  ضعف در باورهاي ديني و ورود بي

است كه مصاديق آن را در اي  مسئلهعواقب فتنه ديگر  .دهد ها هشدار مي آندربارة داند و  مي
پاشـده از طوفـان    بـه درآميختن حق و باطل در غبار . يابيم مي البالغه نهجمواضع مختلفي در 

اي است كـه   ترين پديده اصلي ها از نظرگاه امام گران در به هم درآميختن آن فتنه و تعمد فتنه
گيرشدن حق و اصحاب  گونه كه با زمين آن ،شود ها و گمراهي مؤمنان مي موجب تيرگي دل

شود خرد و حكمت در آن فضا خشك و دروغ مقدس چشمة آن شتر باطل چهل نعل بتازد 
را  زدگـي  شـتاب مقابله با فتنه بصيرت و پرهيـز از  شيوة و راست مطرود باشد. امام در باب 

گران قرار نگيرد. در ايـن زمينـه امـام     فتنه ةاستفاد سوءكند تا مؤمن بازيچه و مورد  مطرح مي
گرايـي   قـانون سـان محـوري بـراي     بـه هاي قرآني و مراجعه به اهل بيت را  آموزهتمسك به 
  .داند ها مي رفت از فتنه برونالخطاب و راه اصلي  فصلكند و اين مراجع را  توصيه مي
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