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 چکیده

شود؛ ناظر بر اموری است که حق و باطل در آن به هم آميخته می فتنه، در اصطالح ادبيات سياسی اسالم،
فتنه همين بس که بقا و زوال در اهميت شناخت . قائل شدها تفکيک توان ميان آنبه سادگی نمی که یاگونهبه

های و رفع فتنه شناسی و راهکار مقابله با آن است و شناخت به موقع، بررسی، تحليلجامعه در گرو فتنه

اشاره  موضوع البالغه، به اینکتاب شریف نهج اسالمی از اهميت بسياری برخوردار است. در اجتماعی در جامعۀ

تواند عامل روشن ها همراه بوده، تحليل آن میها و فتنهبا انواع بحران اميرالمؤمنين)ع(زندگی  جا کهشده و از آن

 .تحليلی است-ها باشد. روش تحقيق در این پژوهش، تحليل اسنادی به روش توصيفیو مؤثری در شناخت فتنه
فته و به بسترهای ایجاد های اجتماعی مورد بررسی قرار گراز نظرگاه فتنه )ع(کلمات اميرالمؤمنينبدین منظور 

 داری جاهالنه دو بستر مهم دردنياگرایی فاسقانه و دین دهدی پژوهش نشان میهاها اشاره شده است. یافتهفتنه

های اجتماعی هم از سوی منين)ع( در مورد فتنهؤهای اميرالمفرمایش مورد توجه قرار دادن .ها استایجاد فتنه
های غبارآلود را گرفته و یا در صورت بروز، تواند جلوی بروز بسياری از فتنهحاکمان و هم از سوی مردم، می

 .دماینفراهم دور از فتنه بهسانده و زمينه را برای دنيای های آن را به حداقل رآسيب
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 مقدمه  .1
در  جیر راهرای  بستر مهم عملی برای بحرران عنوان بهو  ليتحلقابلعنوان یک بحث نظری شناسی بهفتنه

و ایجاد یک  هاانسانمنظور پرورش رفتار های اقتصادی، سياسی، نظری فرهنگی و بهجامعه اعم از بحران

 شناسری از دیربراز مرورد توجره    گيرری صرحيا از نيروهرای انسرانی فتنره     فضای متعادل و با صرر  بهرره  

خواهرد   هله هم پرداختر ئال ضمن بيان بحث به ضرورت و اهميت مسدر این مقاندیشمندان بوده است که 
  شد.

 مسئلهبیان  .1-1

ائل حيات انسان، گسرتردگی جهرل   افزون مسحضور امام، پيچيدگی روز دمو ع فاصله از زمان وحی، غيبت
هرا  ها، زمينهها مستعد ساخته. شناخت فتنهی بروز فتنهارا برزمينه بشر، ابرهای تاریک و چيزهای ناشناخته 

از زبران انسرانی کره در مرتن      هرم آنمشابه آن تر راهکارهای و از همه مهمآورنده آنان وجود ه و عوامل ب

 آن است.های تبيين محور درصددکه مقاله حاضر ها زندگی کرده موضوعی است فتنه

 پژوهش پیشینۀ .1-2

شرود،  می ختهيآمهمناظر بر اموری است که حق و باطل در آن به  فتنه، در اصطالح ادبيات سياسی اسالم،
ها تفکيک کرد. فتنه دارای یک بعد نفسانی و یک بعرد نظرری   توان ميان آنبه سادگی نمی که یاگونهبه

بعرد نظرری آن؛ یعنری اصرول و      و یخودمحرور و  طلبری منفعتهی، خوایعنی خوداست؛ بعد نفسانی فتنه، 

گرران  شروند؛ یعنری فتنره   مری  ختهيآمهمها را تغيير دادن یا تحریف کردن. در فتنه حق و باطل به واقعيت
بنابراین هروای نفرس و   ؛ کنندو فضایی غبارآلود ایجاد میرا با بخشی از باطل مخلوط کرده  بخشی از حق

ها و مقاالتی نوشته شده اسرت از  در مورد موضوع فتنه کتاب هستند. هابدعت دو مؤلفه مهم در ایجاد فتنه

 انرد نوشتهکه آقای سيد کاظم ميرحسينی در این موضوع « البالغهشناسی فتنه در نهججریان»جمله کتاب 

انرد و  را نوشرته « البالغره گران با نگاهی به نهجفتنه و فتنه»سسه فرهنگی قدر والیت کتاب ؤو همچنين م

« البالغره شناسی رویکرد با فتنه در نهرج روش»توان به مقاله مقاالتی نيز در این موضوع وجود دارد که می

البالغه نوشته صدیقه نيک از منظر نهج« های مقابله با آنخاستگاه فتنه و راه»ومه باقر پور و مقاله از معص

 .طبع

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

موضوع ضرورت دارد و این  ۀفتنه، بحث روز است در هر زمانی پژوهش دربار ۀربارداز این جهت که بحث 

آموزی از وقرایع  و تفکر و عبرت گانمطالعه درباره زندگی گذشتهبه به همين دليل است که در قرآن کریم 

 تاریخی توصيه شده است.
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انرد و گراه انحرافرات بزرگری را در مسرير      حوادث مهمی را در تاریخ رقرم زده  هاایجاد فتنهبا گران فتنه    
دارند بنرابراین موضروع   اصوالً حوادث تاریخی وجوه تشابه فراوانی  اند و از آن جهت کهحقيقت ایجاد کرده

 ها از اهميت زیادی برخوردار است.کارهای مقابله با آنشناسی و راهفتنه

با اصرار مردم، رهبرری جامعره اسرالمی را در     )ص(سال پس از رحلت پيامبر اکرم 52 )ع(حضرت علی    
فتاد که حضرت از سياسی زیادی اتفاق ا هایه )کمتر از پنج سال( درگيریدست گرفت و در این مدت کوتا

)ص( خال  زمران حکومرت پيرامبر اکررم    )ع( برهای زمان حضرت علیکند. درگيریآنها با نام فتنه یاد می
اسالم راستين و اسالم دروغين بود و هر دو طرر  خرود را    جنگ ميان کفر و اسالم نبود بلکه جنگ ميان

 کند.ن وقایع با نام فتنه یاد میدانستند به همين دليل حضرت از ایمسلمان و از اصحاب پيامبر می

بسترهای ایجراد   گيری و پيدایش فتنه، بهشکل یشناسی فتنه و نحوهپس از بحث مفهومدر این مقاله     

 ینوآور که ازجمله شودمیفراد ناآگاه در شرایط ظهور فتنه پرداخته ا وظيفۀهای دوران فتنه و فتنه، ویژگی
بره   یقر ي)ع(؛ نگراه تطب نيمنؤرالمر ياز کلمات ام مندنظاماستفاده  عالوه برله حاضر از آن منظر است که مقا
 الکالم اسرت عمرالً   ريکه ام یبعد نظر عالوه برکه  یاز شخص موضوع افتیمعنا که در نیله نموده بدأمس

 بروده کره قطعراً    شره یچه برا آن اند است بر آن یقيتطب یکرده و بالطبع سخن و زندگی هافتنه نیاديدر م

 .خیتار ندهیآ یاست روشن برا یچراغ
 

 بحث .2

 شناسی فتنهمفهوم .2-1

مثرال  عنروان  به نوعی جداسازی جنس اصيل از اجناس تقلبی و بدلی وجود دارد. ،فتنه در معنای لغوی واژۀ

دهنرد،  اندازند و حرارت میکه برای آزمایش اصلی یا بدلی بودن یک قطعه طال آن را در آتش میهنگامی

فتنره در قررآن کرریم بره معرانی       (فات   ۀمراد ذیرل   :1111 ،منظرور ابرن ) «بالناا   الذَهَبَ فَتَنتُ»گویند: می

 7، شدت بال6، قتل2، کفر1، شرک3، حجت و دليل5آزمایش و امتحان ، وسيلۀ1قبيل داغ کردن زددی ارررمتع
اختالل همراه برا  »است و آن عبارت است از  زيچکیاین معانی  ۀهم اند: ریشۀاست. برخی گفته ... آمده و

امروال، اوالد، اخرتال  در آرا، عرذاب، کفرر،      همچونبه همين دليل فتنه مصادیق زیادی دارد؛ «. اضطراب
  .(52-53: 363 ی،مصطفو) آزمایش، آشوب اجتماعی، ابهام و تحيّر در تشخيص حق و جز آن

                                                           
 13(: 21ذاریات ). 1

 53(: 3) . انفال5

 53(: 6انعام ) .3

 191(: 5بقره ). 1

 19(: 9توبه ) .2

 101(: 1نساء ) .6

 2(: 60ممتحنه ) .7
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منظرور  گری، آشروب و بلواسرت کره بره    فتنه حاوی نوعی شيطنت، حيله ۀدر زبان و ادبيات فارسی، واژ    

 شرود. کار گرفته میهای شخصی، سياسی، اجتماعی و یا اقتصادی از سوی برخی سودجویان بهبرداریبهره

های پيچيده و بسيار مبهمی ناظر است که در آن حق اما فتنه در اصطالح ادبيات سياسی اسالم به آزمایش
 ها تفکيک کرد.توان ميان آنبه سادگی نمی که یاگونهبهشوند؛ می ختهيآممهو باطل به 

در حقيقت، فضای فتنه، فضایی غبارآلود است و در همان زمان امکان تشخيص قطعری حرق از باطرل        
مانند فتنه جمل و خوارج که بسياری از مردم از آغراز آن امرر در آن   ؛ نمایدبرای بسياری از افراد دشوار می

فتنره پایران گرفرت و سررکرده      کره نیاو جایگاه حق را ندانستند تا توقف کردند و حال بر آنها مشتبه شد 
هرا  که فتنه کنداشاره می )ع(امام علی .(7/22 :1395 ،الحدیدابیهدایت آشکار شد )ابن گمراهی از سرکرده
 :داردیبرمها ولی گذشت زمان پرده از حقيقت آنتشخيص نيستند در زمان وقوع قابل 

 که هسرت چون پشت کند، حقيقت ر چنان صورت حقّ آراید وها چون روى آورد، باطل را بههمانا، فتنه    

 .(93/)خطبه چون بازگردد دانندش و ها چون روى آرد نشناسندشنماید. فتنه
گرذاری را شربيه شردن    نامند و دليل این ناممی« شبهه»کالم دیگری آميختگی حق و باطل را امام در     

 .(33/)خطبه اند چون حقّ را ماندشبهه را شبهه ناميده کنند:باطل به حق عنوان می

 گیری و پیدايش فتنهشکل ةنحو .2-2

اسرت، ایرن اسرت کره      اسرتخراج قابلگيری و ظهور فتنه شکل ۀپيرامون نحون چه از سخنان اميرمؤمناآن
 رشردی آرام و بلکره  شروند،  شربه زاده نمری  ها هرگز یرک پيدایش فتنه امری تدریجی و پنهانی است؛ فتنه

بدون مهارت و هوشياری و آشرنایی برا    زنندیمانگيزان که دست به ایجاد آشوب یعنی فتنه؛ تدریجی دارند

اند و همره جوانرب و   دست آوردهآنها مهارت و تخصص فراوان بهکنند کار نمیها اقدام بهانواع مکر پردازی

ابعاد دگرگون کردن اصول و قوانين و جریانات اصلی و فرعی را درک نموده و آنها را برای ناتوان سراختن  

برند که گویی ایرن مرردم هسرتند    برند که در این جریان مردم را در ابهام و تاریکی فرو میکار میمردم به

دهنرد و بره   جوامرع را رویراروی هرم قررار مری     از این طریق روند و اهی و اختيار رو به نابودی میکه با آگ
 (51/316: 1373جعفری، ) پردازندخصومت می

از » شرود: و ناگهران متولرد مری    یابرد طور پنهانی پرورش میکند که بهفتنه را به جنينی تشبيه میامام     

کره   آنگراه هاى عقوبت بترسيد و بگریزید و بر جاى خویش بمانيرد  از سختی و هاى نعمت بپرهيزیدمستی

اش آن آشرکار شرود و نهفتره    ۀکره طليعر  و هنگرام   و یا فتنه راه کج پيش پاى گذارد شُبهت گردى برآرد

 .(121/خطبه) «پدیدار، کارش استوار باشد و آسایش به کار
 یرهگرذرها فتنره از  » شرود: های پنهان وارد مری راهکند که فتنه از در ادامه به این نکته اشاره می امام    

ربرا و آثرارش چرون    و به زشت  و رسوای  گراید. آغازش چرون عنفروان جروان ، خروش و دل     دیدرآنهان  
 .)همان( «های  که از ضربت سنگ برجاى ماند، زشت و نازیبانشانه
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 آنجرا ترا   دهنرد آن حساسيت نشان نمی هایی است که بسياری از افراد نسبت بهورود فتنه معموالً از راه    
 کند.افکند و هویت خویش را آشکار میرود اصالً وجود ندارد. ولی ناگهان نقاب از چهره میکه گمان می

آنها را تشرخيص بدهنرد و    توانندینمچنان مخفی و باریک است که اغلب مردم سطا نگر  کهیطوربه    

ریزند توجهی آب را در آسياب دشمن میو با کمال بی دارندیبرم ناآگاهان با کمال جدیت در همان راه گام

 .دهندترین هشدارها را میها جدیو امام برای هوشياری در هنگام فتنه

که مراحل پنهانی و تدریجی پيدایش خود را پشت سر نهاد و به ظهور رسيد، به محکم فتنه پس از آن     
اميه پس از شهادت خود را به پررچم ضراللتی   بنی فتنۀوقوع )ع( علی. امام پردازدکردن جای پای خود می

هرای  های خرود را بره بخرش   درختی استوار بر زمين کوبيده شده است و شاخه همچونکنند که تشبيه می
درفرش گمراهر  را   » دهرد: تری را زیر چتر خود جرای مری  پراکند و به همين جهت افراد بيشمختلف می

پيمایرد و  خود به شما مر   یها به هر سو دوانده. به پيمانهتناور بر پاى مانده و شاخهبينم چون درخت  م 
 .(103/ خطبه)« نمایدهر ستم که تواند به شما م 

 بسترهای ايجاد فتنه .2-3

بسرترهای  برخری از  جرا  در ایرن مناسب است. آماده و های پيوستن نيازمند زمينه ای برای به وقوعهر فتنه
 کنيم:را بررسی میوقوع فتنه 

 پرستیو مال یاندوزثروت. 2-3-1

دوسرتی اسرت. امرام    انردوزی و پرول  کند، شيوع ثروتیکی از اموری که بستر الزم را برای فتنه فراهم می
امت اسالمی، نخستين عامرل ایجراد    ۀبينی حوادث آینددر پيش)ص( با نقل سخنی از رسول اکرم)ع( علی

هاى خود اى عل ! پس از من، مردم به مال: »فرمود )ص(کنند: ]رسول خدا[فتنه را مسائل مالی عنوان می
 .(126)خطبه/ «فریفته شوند

، انردوزی هرای جامعره اسرالمی، ثرروت    دهد کره منشرأ بسرياری از فتنره    تاریخ نيز نشان میگاهی به ن    

ای که تماماً بر محور بحث فتنره  پرستی بود. از همين روست که اميرالمؤمنين در خطبهخواهی و مالتجمل
بر حذر باشيد که فراوانی نعمرت موجرب    هااز سستی حاصل از نعمت که دهندیمبه مردم تذکر  چرخد،می
 «هراى عقوبرت بترسريد و بگریزیرد    و از سرختی  هراى نعمرت بپرهيزیرد   از مسرتی »تران نشرود:   گریفتنه
 .(121طبه/)خ

 کره  اندوزی او اشراره شرده اسرت   سوره قصص به داستان قارون و ثروت 77 و 76برای نمونه در آیات     

 .مندى از مال و ثروت او را از خدا غافل ساخته به هالکتش انجاميدبهره
بررق  سرفره پرر زرق و   امام )ع( خطاب به عثمان بن حنيف که بر سر  البالغهنهج 12در نامه همچنين     

و  یانردوز ثرروت واقرع برا    و در دهرد قرار میتوبيخ مورد داران بصره به مهمانی رفته بود را یکی از سرمایه
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 داری غیرعالمانهدين. 2-3-2

داری است. به هر اندازه که تعرداد  شناسی و دینبرای ایجاد فتنه، ضعف در دین زیکی دیگر از امور بسترسا
 ناآگاهان از حقایق دینی در جامعه افزایش یابد، به همان اندازه باید منتظر وقروع فتنره برود. امرام علری     

مردم را روزگارى رسد کره در آن  » :کنندبيان میچنين شناسی را انگيزی و ضعف در دینارتباط ميان فتنه
جدهاى آنان از بنيانْ آبرادان اسرت و   از قرآن جز نشان نماند و از اسالم جز نام آن. در آن روزگار، بناى مس
آنان خيرزد و خطرا بره    . فتنه از اندنيزماز رستگارى ویران. ساکنان و سازندگان آن مسجدها بدترین مردم 

 .(369)حکمت/ «آنان درآویزد

حقيقت و محتوای خرود را از دسرت دهرد    که از دین خدا تنها یک عنوان توخالی باقی بماند و گامیهن    

شوند و مسجدنشرينان بره   ها تبدیل میهای روی زمين هستند، به بستر ایجاد فتنهبرترین خانهمساجد که 
 گردند.آفرینی مشغول میگری و جنجالفتنه
است  چپاولگرانینِ خالی از محتوا، ابزار زورمندان و د توان تحليل کرد کهعلت این امر را نيز چنين می    

ها را فریفت و بر مال و توان تودهبرای تزویر و سالوسی در برابر بندگان خدا و با چنين ابزاری است که می
 جان و سرنوشت آنان تسلط پيدا کرد.

 پیروی و تقلید کورکورانه از بزرگان. 2-3-3

ی قرآن کریم از به گفتهها، پيروی کورکورانه از بزرگان جامعه است که ساز برای فتنهاز دیگر عوامل زمينه

وَ قالُوا  َبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سااََََنا وَ ََُُااََناا فَضَلَانَونَا    ﴿باشد: ها میو شقاوت بسياری از انسان یگمراهعوامل 

يالَ پروردگارا! ما از سران و بزرگران خرود اطاعرت کرردیم و مرا را گمرراه       »گویند: و م  (67)احزاب/ ﴾السََّ

 .«ساختند
دشرمنی برا خردا    و بره   انرد دین به دنيرا فروختره  مردمان را از پيروی مهتران و بزرگانی که  اميرمؤمنان    

هان بترسيد! بترسريد! از  » :دندفرموهای فتنه معرفی میارکان و ستون آنان راو  دنمودنمنع میاند، برخاسته
و نسربت آن عيرب را برر     که به گوهر خود نازیدند و نژاد خویش را برتر دیدنرد  بزرگانتانپيروى مهتران و 

پروردگار خود پسندیدند و بر نعمت خدا در حقّ خویش انکار ورزیدند، بره سرتيزیدن برابرر قضراى او و برر      
 .(195)خطبه/ «هاى اوآغاليدن بر نعمت

 نازش ]به خوى[ جاهليّت.هاى فتنه و شمشيرهاى هاى عصبيّتند و ستونپس آنان پایه    

چنران در  دسرت آورده باشرند، آن  که از نژاد و طبقره و خانردان بره    اشان را نه از تقوزرگانی که بزرگیب     

هرای  شوند و با تقدیر و نعمرت روند که گویا با مقام کبریایی حضرت حق نيز درگير میلبی باال میطبزرگی
هایی که در اختيار دارند و ترسی کره از خردای متعرال    انواع قدرت یواسطهبهافتند. چنين کسانی، او درمی

های قبيلگی و جاهلی را مالک عمل خرویش  دهند و تعصبهای فتنه را در اجتماع شکل میندارند، ستون
 .نندیگزیبرم
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آن را  هرای که شالوده آن را سردمداران فاسرد و سرتون   کندیمای تشبيه امام تعصب و فتنه را به خانه    

و شرعارهایی کره در    داردیبرازم ی او همه را از سکونت در چنين خانره دهند متکبران خودخواه تشکيل می
و سرردمداران  کنرد  د را تشبيه به شمشيرهای برنده میدادنبر ضد یکدیگر میزمان جاهليت برای تحریک 

رد تهدیرد از سروی   ای مرو قبيلره  هرگراه چون در زمران جاهليرت   شمارد این شمشيرها می منزلهبهفساد را 

اده دادند که شعارهای جنگ سررد روسای جاهل دستور میجای اصالح و آرامش بهگرفت مخالفان قرار می

 .(7/393: 1333، مکارم شيرازی)ساختند می ورشعلهشود و آتش جنگ را 
 ايجادشده در دينهای بدعتز تبعیت ا. 2-3-4

دو گذاری در دیرن اسرت.   مبنا در احکام دینی، یعنی بدعتنوگرایی بیهای پيدایش فتنه، از دیگر سرچشمه
ابرزاری در دسرت   ی و ضرعف علرم و دانرش و جهرل اسرت کره       أشود: تفسرير بره ر  چيز عامل بدعت می

با تمسک به آیات و احادیث و ارائۀ نروعی تفسرير بره    کنند جویان است که تالش میرانان و فرصتهوس

   .انحرا  بکشانند یسوبهگذاری در دین است جامعه را نتيجه آن بدعت از آیات و احادیث که یرأ

جرا کره ایرن    گيرد و از آنصورت می دنياطلب شمندانیاندو تقوا شناسان بیبدعت معموالً از سوی دین    
که توانرایی تشرخيص بردعت را داشرته     ها صاحب موقعيت اجتماعی هستند، عموم مردم نيز بدون آنگروه

 کنند. آنان تبعيت می باشند، از
بره  »کنرد:  به نقش عامل بدعت در غرق شدن افراد در چنگال فتنره چنرين اشراره مری     نموالی متقيا    

 گمراهران اى رفتنرد و  ها را وانهادند. مؤمنان به گوشره ها را گرفتند و سنّتو بدعت دریاهاى فتنه در شدند
 .(121)خطبه/ «ن به زبان آمدند و سخن گفتنزدروغ
ها پررنگ گذاران است. هنگامی که بدعتها و بدعتاز بدعت یرويپدر دریاهای فتنه، نتيجه فرو رفتن     

هرای اصريل دیرن را پاسربانی     شوند و ميدان را به دست گيرند، روشن است که مؤمنان حقيقی ر که سنت 
ها را کنند و تودهداری میميان نگویان و گمراهاشوند و به جای ایشان، دروغکنند ر به انزوا کشيده می می

 نمایند.ها وارد میبه دنبال خود به فتنه
ه نکروهش و بيران   این عبارت اشاره به احوال کسانی است که نزد شنوندگان شناخته هستند و امرام بر      

  .های آنها پرداخته است مانند معاویه و اصحاب جملگمراهی
شررح   (بزرگ استعاره شده اسرت و فعرل خاضروا)فرو رفتنرد     یهاجنگها و واژه بحار)دریاها( برای فتنه    
که با ترک سنت همرراه  دهد که بدعت گاهی به معنای ترک سنت و زمانی به معنای امر دیگری است می

 .(3-2/5 :1332 ،يثم بحرانیاست )ابن م
 افکنیسازی و شبههشايعه. 2-3-5

کند، موجب امتزاج حق و باطل و توليد جریان پيدا میسازی در جامعه افکنی که غالباً از طریق شایعهشبهه
دارند و هر یک هم عامل دیگری است  گریکدیای دو سویه با شود. البته شبهه و فتنه، رابطهمی «نماحق»

فضرای   ود، دررهای ایجراد فتنره بره شرمار مری     از زمينه سازیکه شبهه یهمچنان؛ یعنی و هم حاصل آن
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ر تر گفته شد   که پيش یهمچناندرآمد آن را ر  ورود فتنه و پيش )ع(گردد. امام علیآلود نيز تشدید میفتنه
چه هر( 93)خطبه/حقّ آراید.  صورتبهها چون روى آورد، باطل را : همانا، فتنهداندبا ایجاد شبهه می همراه

ود. هم از این روسرت  شتر میها فراهمتر باشد، زمينه برای ایجاد فتنهآلودتر و غيرشفا فضای جامعه شبهه
 وی سروده است:گکه شاعر پارسی

 

 نبيند سررا، گرر چره بينراست مَرد  نبينی که وقتی که برخاست گرد
  : باب سوم(1371 سعدی شيرازی،)

 

 های دوران فتنهشرايط و ويژگی. 2-4

بررای رهرایی از دام فتنره و     هاشود که شناخت آنشرایط خاصی بر جامعه حاکم می ها،در زمان بروز فتنه
 گرفتار نشدن در آثار آن بسيار مفيد است.

 آلودفضای غبار. 2-4-1

[ چون بادهاى ها]فتنه»فرمایند: در توصيف شرایط فتنه، آن را به فضای گردبادی تشبيه می)ع( امام علی

 .(93)خطبه/ «ه شهرى برسند و شهرى را واگذارندگِرد، گَردانند؛ ب

قردرت  برات و  ی باثَدیشههایی که انانسانبه هنگام برخاستن گردباد و ایجاد فضای تاریک و غبارآلود،     
پر کاهی به  همچونگيری صحيا نيستند. آنان در این فضای گردبادی قادر به تصميم داشته باشند،تفکر ن

 نند.کگردباد باشد، حرکت می دلخواههر سو که 
وجه دیگر این تشبيه آن است که اختيار فتنه مانند گردباد در دست کسی نيست؛ وقتی گردباد فتنره در      

 شود.گران نيز خارج می، کنترل آن حتی از اختيار فتنهدیدرآفضای جامعه به حرکت 
 تبلیغات و انحراف افکار عمومی. 2-4-2

کوشد افکار عمومی را به خود جلب کند و حقانيت خرود را ثابرت نمایرد. در    در روزگار فتنه، هر گروهی می
هرای اجتمراع   های درگير در فتنره در مکران  وجود نداشت، طر  شرفتهيپرسانی که امکانات اطالعگذشته 

ی به یکی از یاران خود بره نرام   ادر نامه )ع(پرداختند. امام علیمردم مانند بازارها، به تبليغ حقانيت خود می
مبادا بر سر بازارها بنشين  که جراى حاضرر   »دارند: می بر حذرحارث همدانی، او را از نشستن در این نقاط 

 .(69)نامه/ «فتنه و طغيان شگاهینماشدن شيطان است و 
گونراگونی بيران    های بازارها مکان حضور شياطين است، وجوهگاهدر توضيا این مطلب که چرا نشستن    

امرا برا توجره بره فرراز بعردی سرخن کره ایرن          ؛ آن وجوه نيز بعيد نيست ۀشده است که صحيا بودن هم

هرای  توان چنين گفت که یکی از جایگاهآورد، میشمار میها بهها را محل عرضه و نمایش فتنهگاهنشستن

هایی که محور اجتماع اً محلهای اجتماع مردم است؛ مخصوصهای اجتماعی، محلعرضه و گسترش فتنه

هایی وجود داشت کره  های گذشته در بازارها دکهنيا و زخار  آن باشد، مثل بازار چون در زمانها، ددر آن

هد  اصلی از نشستن در آن کسانی بودند که اهل آن بازار نبودند و در بسياری موارد افراد فاسرد آنجرا را   
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شرمرد )مکرارم   مری  هرا فتنره و امام آنجا را محل حضور شريطان و برروز    آوردندیدرممرکز فساد  صورتبه
ها با آخررت و توجره بره    هایی است که محوریت در آنگاهاین به خال  تجمع .(11/321: 1336شيرازی، 

 خداوند متعال است، مانند مساجد.
 تخريب شدن و آسیب ديدن آگاهان. 2-4-3

ها و اهدا  آنان آگاهند، ترور کنند. بره  اندیشه یاز پشت پردهکوشند شخصيت کسانی را که گران میفتنه
ترر از  ایستند، بريش ها میها را شناسایی کرده و در مقابل آنهمين دليل، آنان که با بصيرت و آگاهی، فتنه

که فتنه را نيرک بينرد و   آن د:نکنچنين اشاره میبه این حقيقت )ع( شوند. امام علیدیگران دچار آسيب می
 .(95)خطبه/ که آن را نبيند، از بالى آن رهدآن شناسد، آزار آن بدو رسد وب
 تواند داشته باشد:ها، دو وجه میفتنه دیدن و بال کشيدن آگاهان از ناحيۀ آزار    
اگر وجردان بيرداری داشرته     - کند و او راکه نفس آگاهی از فتنه، فرد را دچار فشار روحی مییکی این    

هرا  که خود را به بال و سختی افکند تا دیگران را نيز آگراه کنرد و آنران را از آمراج فتنره      داردیموا - باشد
 یک جامعه همواره تحت فشارند.وان رُاست که آگاهان و پيش نيچننیابرهاند. 

 کوشند موانع را از سر راه خود بردارند و روشنمقاصد خویش، می شبرديپکه اصحاب فتنه برای دوم این    
ترین مانع در برابرر فتنره، آگراهی و بيرداری عمرومی اسرت. لرذا برا بيردارگران بره مقابلره            است که بزرگ

هرای بزرگری   آورند. خودِ اميرالمؤمنين یکی از شخصريت و انواع ابتالئات را برای آنان پدید می زنديخیبرم
 دی بودند.گران عصر خود و عصور بعهای فتنهها و نيرنگاست که همواره قربانی تهمت

 های مقابله با فتنه راه. 2-5

، نقشری اساسری در   هادارند که عمل به آن سنگينآگاهان و خواص جامعه در شرایط پيدایش فتنه، وظایفی 
در )ع( ی عملری امرام علری   با نظر به سريره جا در اینعبور از بحران و پشت سر نهادن فتنه خواهد داشت. 

 .کنيمآگاهان از فتنه را به اختصار بررسی میهای زمان خویش، وظایف برخورد با فتنه
 و افشاگری یروشنگر. 2-5-1

عنروان  بره . پرداختنرد و تبيين ماهيت فتنه می یروشنگرهای زمان خویش، به در مبارزه با فتنه ؤمناناميرم
که دسرت  آغاز جنگ با ایشان قرارداده بودند؛ حال آن یخواهی عثمان را بهانهگران جمل، خوننمونه، فتنه

 خود آنان آلوده به خون عثمان بود. 
بودنرد اوضراع زمران    فرماید که آنها مایل رای قتل عثمان پرده برداشته و میامام از انگيزه اصلی آنها ب    

شرد ولری آن دوران گذشرته و    المال قرار داده مری در بيتبرای این گروه امتيازاتی  یافت وعثمان ادامه می

   .گرددیبازنمدیگر 
به »: د ازجملهانپرداختهگران و افشای ماهيت فتنه مسئلهدر جاهای مختلف به بيان این  نموالی متقيا    

خواهنرد  و ميان من و خود انصا  را کار نبستند. آنان حقّ  را م  خدا که دامن مرا به گناه آلودن نتوانستند
جویند که خویشتن ریختند. اگر در این کرار برا ایشران انبراز     و خون  را م  ]و گریختند[ واگذاردندکه خود 
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 خروشرند اند و بر من م اند، به کيفر آن گرفتارند. خود گناه کردهو اگر تنها کرده کارندام، آنان نيز گناهبوده
 .(55)خطبه/ «کوشندکه مرده است، م ردن بدعت  و براى زنده ک دوشندشير م  وشيدهجپستانو از مادرِ 

ی مایره که دسرت  یامسئلهبود؛ در جنگ صفين ت حضرت، تبيين ماهيت حکميّ یهایروشنگر زجملها    
را قرآن زنده کرد،  آنچههمانا دو داور گمارده شدند تا » قرار گرفته بود: ماصلی خوارج برای طغيان عليه اما

و نره شرما را در    را مرده خوانده، بميرانند. ... پس اى ناکسان! نه شرّى را بنياد نهرادم  آنچهو  زنده گردانند
که نيست به شما نشان دادم. رأى مهتران شما بر آن شرد کره دو مررد    و نه آن را چنان کارتان فریب دادم

گویرد، بره    آنچره از  و بگزینند ]تا به داورى بنشينند[. از آن دو پيمان گرفتيم که از حکم قرآن برون نشوند
دیدند. دور شدن از راه حق آن را م  که یحال واگذاردند،و حق را  گردیدند گمراهدیگر سو نروند. امّا آن دو 

را خواهان بودند، بدان راه رفتند ]و به آرزوى خود رسيدند[. پيمان گرفتن ما از داوران بدان شرط که حکرم  
ندارند، پيش از آن بود کره آن دو بره راه خطرا رونرد و حکمر  چنران       و حق را از نظر دور  به عدالت رانند
 .(157)خطبه/ «ناصواب دهند

 کره  یاگونره بهزدگان شد؛ سبب نجات بسياری از فتنه ماما یهایروشنگرنهروان نيز  یدر جریان فتنه    
 نهروان رهایی یافتند. یهزار نفری خوارج نهروان از فتنهاز جمعيت دوازده دوسومحدود 

بره   135در مرتن خطبره   )بار در آخرین روزهای حيات مبارک خویش نيز با چشمانی اشک ؤمنيناميرالم    
خویش یراد کردنرد و صرفات آنران را      روشنگرو بصير از یارانِ  (اشک بار بودن چشم امام اشاره شده است

 چنين برشمردند:
ی آخررت بردنردك کجاسرت عمّرارك     و با حق رخت بره خانره   سپردندکجایند برادران من که راه حق را     

بره   گریکرد یکه برا   برادرانشانکجاست پسر تيهانك و کجاست ذوالشّهادتينك و کجایند همانندان ایشان از 
 مرگ پيمان بستند و سرهاى آنان را به فاجران هدیه کردندك

دریغرا! از بررادرانم کره    » [:سپس فرمرود ]پس دست به ریش مبارک خود گرفت و زمان  دراز گریست،     
که در آن اندیشيدند. سنّت را زنده و در حفظ آن کوشيدند. واجب را بر پا کردند، پس از آن قرآن را خواندند

کردند و بدعت را ميراندند. به جهاد خوانده شدند و پذیرفتند. به پيشرواى خرود اعتمراد کردنرد و در پر  او      
 .(135)خطبه/ «رفتند

برنرد و آنران را بره بزرگری     دارگر خرود نرام مری   برين و بير  در این سخنان گيرا، هم از یاران روشن ماام    
د و سررّ عظمرت آنران در چشرم خرویش را بيران       شرمرن درپری برر مری   و هم صفات آنان را پی ستایندمی
برپرا  برانی از قررآن، اندیشريدن و    کوشش برای نگراه )این شش صفت  فرمایند. آن محوری که در همۀمی

و نهایتراً اعتمراد کرردن بره      ها، پذیرفتن دعروت جهراد  ها، ميراندن بدعتکردن واجبات، زنده کردن سنت
و تبعيت از رهبر  آلودهای فتنهزند، بيداردلی و آگاهی از حقایقِ پنهانِ عرصهرهبری و تبعيت از او( موج می

 آگاهی و بيدارگری است.است. ستایش و مدح حضرت از این افراد، در حقيقت، ستایشِ صفتِ 
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 انگیزاننشان دادن ظاهری بودن وحدت فتنه. 2-5-2

هرای  ، ولی در حقيقرت اخرتال   دهندنشان می کپارچهیدر ظاهر خود را گران موارد، هر چند فتنهتر در بيش
های درونی است کردن این اختال  برمالاز وظایف خواص در این شرایط،  یکی. 1دارند گریکدیعميقی با 

 که منجر به شکست جریان فتنه خواهد شد.
، طلحره و زبيرر بره    مثالعنوانبهنيز روشن و آشکار بود. )ع( سازان عصر امام علیوجود اختال  در فتنه    

 درگيرر شردند )طبرری،    گریکدییک امام جماعت باشند، با که کدامهنگام برگزاری نماز جماعت بر سر این

1373 :173). 
هر یرک از دو  » :دفرماینو می دننمایيز در سخنان خویش اختال  درونی آنان را افشا مین )ع(علیامام     

 آرد. نه پيوندى با خدا دارنرد دارد، دیده بدان دوخته و رفيقش را به حساب نم تن کار را براى خود اميد م 
پرده از آن بردارد. به خدا و زودا که  دیگرى را در دل دارد یآرند. هر یک کينهو نه با وسيلت  روى بدو م 

 .(113)خطبه/ «و آن این را از پا در اندازد زدخواهند برسند، این جان آن را از تن برون ساچه م اگر بدان
ی مؤمنران  شکند و جامعهاهری آنان را در هم میظ ۀنميهی فتنه، آشکار کردن اختالفات درونی جبهه    

هرای جریران باطرل،    نمرایی ها و پنجره دارد. بر این اساس، دیگر غرّشرا از هيبتِ پوشالی آنان در امان می
اهدا  این جریان مدد شایانی برساند. از همين روسرت کره قررآن کرریم ایرن       شبرديپنخواهد توانست به 

 .2نمایدجریان را به کف روی آب یا کف روی فلز مذاب تشبيه می
 طلبانهوشیاری در برابر فرصت. 2-5-3

اسرت.  أثير جو قرار نگرفتن طلبان و تحت تهوشياری در برابر فرصتفظ ها، حهای مقابله با فتنهیکی از راه
استفاده کننرد و  ءسقيفه سو یخواستند از فتنهطلبانی که میبا فرصت )ع(این حقيقت را از برخورد امام علی
 توان فهميد.اساس اسالم را از ميان بردارند، می

طلبانه و با سوءاستفاده از جهل عمروم مرردم   های قدرتگروهی با انگيزه ()صپس از رحلت رسول خدا    
برود، تصراحب کردنرد. در     )ع(اميرمؤمنان یتوانستند خالفت را به دست گيرند و مقامی را که تنها شایسته

که از اساس با دین و حکومت اسرالمی مخرالف   ابوسفيان  همچونيز، افرادی خاین فضای غبارآلود و فتنه
کره عردم قيرام بره     و این ایقبيله ۀطرح کردن شرافت نسبی و رابطآمدند و با م )ع(بودند، به نزد امام علی
برا بصريرت و تيزبينری     ماز ایشان خواستند که برای احقاق حق خویش قيام کند. امّا امامعنای ترس است، 

ى نجات بررون شروید! و بره    هاهاى بال با کشت مردم! از گرداب» :دآتشين فرمودندر سخنانی خاص خود 
روید! که هر که با یاورى برخاسرت، روى رسرتگارى    سوکیو از راه بزرگ  فروختن به  منازید تبار خویش

و  پرذیر اسرت  [ آبر  بردمزه و نرادل   همچرون سان گردن نهد و آسوده نشيند؛ که ]خالفت بدین وگرنهبيند، 
کشاورزى است که زمرينِ دیگررى را برراى کشرت      همچونکه ميوه را نارسيده چيند، و آن اى گلوگيرلقمه

                                                           
  های شيران خداست!جان جان گرگان و سگان از هم جداست / متّحدْمثنوی:  گفتۀ. به 1
 .17(: 13ر.ک: رعد ) .5
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و اگر خراموش باشرم، گوینرد از مررگ هراسران       گزیند. اگر بگویم، گویند خالفت را آزمندانه خواهان است
است. هرگز! من و از مرگ ترسيدنك پس از آن همه ستيزه و جنگيدن. به خردا سروگند، پسرر ابوطالرب از     

دانرم کره برر شرما     پستان مادر را خواهان است. امّا چيرزى مر    کودکْ آنچهپژمان است، بيش از مرگ ب 
جراى  و دیگرر بره   دیير آیدرمر . اگر بگویم و بشنوید، بره لررزه   يده استنشنتان هرگز و گوش پوشيده است

 .(2)خطبه/ «آیيد، لرزیدن ریسمان در چاه  ته آن ناپدیدنم 
انگيرزی مقصرود دیگرری نرداری و     فتنره به خدا قسرم ترو جرز    »چنين حضرت به ابوسفيان فرمود: هم    

 .(190تا: )شيخ مفيد، بی« ایی خود ساختهدیرزمانی است که بدخواهی برای اسالم را پيشه
برخورد کوبنده و محکم حضرت با این جریان ر که به ظاهر، در مقابلِ جریان اصلی فتنه بودند ر نشان       
شوند که غبرارآلود برودن فضرا را غنيمرت     گروهی پيدا میها، همواره های بروز فتنهدهد که در هنگامهمی
کره بره   ازار، مقاصد خویش را به پيش ببرند، بری آن بردازند تا در این آشفتهپشمرند و به سوءاستفاده میمی
 کدام از طرفين درگير در فتنه کاری داشته باشند.هيچ
فرعرری کرررد و برره دامِ  - اصررلیدر چنررين فضررایی، الزم اسررت کرره بررا هوشررياری فررراوان، امررور را      

 کشی را از آنان گرفت.گران و کاسبانِ فضای فتنه در نيفتاد و مجال بهرهسوءاستفاده
 تالش برای آرام کردن اوضاع جامعه. 2-5-4

فراهم شردن زمينره بررای روشرن شردن      در نتيجه، شده و تالش برای آرام کردن اوضاع و برخورد حساب
بعد از جریان حکميت در پاسرخ بره    )ع(علیحقایق، یکی از وظایف آگاهان در شرایط بروز فتنه است. امام 
امّرا  » :دها، مهلرت و فرصرت قررار داد، فرمودنر    این پرسش که چرا برای داوری و حکميت ميان خود و آن

خطاى خود را ن دّت نهادىك من این کار را کردم تا ناداسخن شما که چرا ميان خود و آنان براى داورى م
که شاید در این مدّت که آشت  برقرار است، خدا کار و این آشکارا بداند و دانا بر عقيدت خویش استوار ماند

جوى حرقّ را واگرذارد و   وو ناچار نشود با شتاب جست ]تا از سخت  و فشار برهد[ امّت را سازوارى دهداین 
 .(152)خطبه/ «ه گمراه  گردن در آرداز آغاز ب

 شمرند:مهلت قرار دادن در امر حکميت برمی یفایدهعنوان بهدر این سخن حکيمانه چند نکته را  امام    
بره تحقيرق و    پيردا کننرد  ها آگاهی ندارند، فرصت شود کسانی که از واقعيتبرخورد صبورانه سبب می -1

 ها روشن شود.بررسی بپردازند تا شاید حقيقت امور بر آن

ها سبب افزایش آگاهی صراحبان بصريرت شرده و برر اسرتواری آنران در عقایدشران        ای ابهامرفع پاره -5
 افزاید.می
 گردد.و نخبگان فراهم می شمندانیاند ۀدر این مدت، احتمال قانع ساختن افراد ناآگاه به وسيل -3
ی فتنه فراگير نشود ها به برخوردهای تند و محکم نياز است تا دامنهای از فتنه، هر چند در پارهبنابراین    

و به تمام ارکان جامعه و حکومت سرایت نکند، امرا نبایرد آگراهِی عمرومی و آرامرش بخشريدن بره آحراِد         
هرا وقتری از ریشره نرابود     زیرا فتنهتر مطلعِ جامعه را فدای ساکت کردنِ ظاهری فتنه نمود؛ طر  و کمبی
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الی غبارهای برخاسته خود زدگان از ماهيت حقيقیِ آن باخبر گردند و حقایقِ زالل از البهشوند که فتنهمی
هایی را به جان خرید تا آگراهی عمرومی افرزوده شرود و     را نمایان سازند. لذا گاهی باید تلفات داد و هزینه

 -ور شردن دارنرد  آتش زیر خاکستر، امکران شرعله   همچونکه  - ست جامعههای برخاسته در زیر پوالتهاب
 آرام گردد.

 زدگانگران از فتنهجدا کردن صف فتنه. 2-5-5

 ۀشرعارهای زیبرا و فریبنرد    یگيرند، فریفتهفتنه قرار می یباید توجه داشت بسياری از کسانی که در جبهه

این افراد به محض کسب آگاهی، دیگر خرود را   اند.کار نشدهد آنان آگاهانه دست بهاند و ماننشده گرانفتنه

 ای خاص نخواهند کرد.ها عدهطلبیجاه یهزینه
گرران و  برخرورد برا فتنره    یکننرد کره شريوه   مری  گوشرزد در تعبيری رسا این حقيقرت را   )ع(علیامام     

 .(12)حکمت/ «کردسرزنش نتوان  خورده راهر فریب»فتنه باید متفاوت باشد: دگان خورفریب
های صادقانه داشتند ولی گرفتار جهرل و نرادانی   شان نيتچنين ميان خوارج که بسياریهمان اميرمؤمن    

 فرمودنرد: د و مری نر نهادکردند، فرق میفعاليت می )ع(شده بودند و ميان یاران معاویه که آگاهانه عليه امام
و راه خطا پيماید، همانند آن نيست که باطرل   دیدرآکه به طلب حقّ پس از من خوارج را مکشيد. چه، آن»

 .(61)خطبه/ «را طلبد و بيابد ]و بدان دست گشاید[
زدگران موجرب خواهرد شرد کره      گران و فتنره بسيار مهم و در هم دیدنِ فتنه ۀدن به این نکتتوجه نکر    

زدگرانی  تر مهيا گردد و فتنره گری بيشفتنهبرخورد با هر دو گروه یکسان شود و در نتيجه، یا فرصت برای 
باطل بپيوندند و دیگرر نتروان حقرایق را    ۀ که قابليت اصالح و بازگشت به راه حق را دارند، با قوت به جبه

 برای ایشان آشکار نمود.

 افراد ناآگاه در شرايط ظهور فتنه ۀوظیف. 2-6

ز مردم که در این اما بسياری ا؛ اشاره شد در مبحث قبل به وظایف آگاهان و خواص جامعه در شرایط فتنه
اساسری  ۀ ظيفر چند و)ع( امام علی ای دارندك، چه وظيفهباطل نيستند ازقادر به تشخيص حق  فضای پرغبار

 شوند:را در ارتباط با این گروه متذکر می
 خودداری از ورود در مسیرهای ناشناخته. 2-6-1

ها جز سقوط و هالکت نباشد، بهترین انتخراب  مبهم که چه بسا انتهای آن هایکناره گرفتن از ورود در راه
برای کسی است که دچار حيرت شده و قادر بره تشرخيص مسرير حرق از مسرير باطرل نيسرت. حضررت         

بهترر   ستادنیبازا، یگمراهکه هنگام سرگردان ِ  و راه  را که در آن از گمراه  ترس  مسپار» فرمایند:می
 .(31)نامه/ «افتادن مناکيب است تا در کارهاى

جملره،  هاسرت. از ی بروز شربهه های دینی، توقف در هنگامهیکی از دستورهای پررنگ در آموزه اصوالً    
 هنگرام ندانسرتن احکرام    ستادنیبازاای چون هيچ پارسای »فرمایند: البالغه مینيز در نهج )ع(اميرالمؤمنين

 .(113)حکمت/ «نيست
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در برخوردِ ابتدایی نيکوسرت؛ امرا الزم اسرت هرر     بدیهی است دستور به توقف در هنگامه بروز شبهات     
های زمان مطلع کسی در حد توان خود بکوشد تا سطا آگاهی خود از شرایط اجتماعی را باال ببرد و از فتنه

باطل باشد و انسران را در دام  ی تواند کمکی به جبهه، خودِ این کنار ایستادن و توقف کردن میوگرنه شود
 آنان گرفتار کند.

 گرانسواری ندادن به فتنه. 2-6-2

گران نتوانند از او برای رسيدن به ای باشد که منافقان و فتنهگونهآلود باید بهدادهای فتنهرفتار انسان در رخ

رود، ظواهر فراتر نمری  فتنه جاهالنی را که شعاع درکشان از حدچرا که اصحاب  اغراض خود بهره بگيرند.
چنرين جراهالنی   در مرورد خروارج نرادان،     )ع(دهند. به تعبير امام علری ابزار رسيدن به مقاصد خود قرار می

راه  این و موجب گم و آلت دست شيطان پس شما بدترین مردميد»تيرهایی در دست شيطانند:  همچون
 .(157)خطبه/ «و آن
عمرل کنرد کره مرانع      یاگونره بره ترین کار ایرن اسرت کره انسران     بنابراین در چنين شرایطی، شایسته    

نره پُشرت  ترا    »سراله براش:   هنگام فتنه چرون شرتر دو  فرمایند: می ندیگران شود. اميرالمؤمني ۀسوءاستفاد
 .[]چنان زى که در تو طمع نبندند (1)حکمت/ «و نه پستان  تا شيرش دوشند سوارش شوند

 ۀگيری و رفتراری کره بره سوءاسرتفاد    گر این مطلب است که هرگونه موضعبه زیبایی بياناین تشبيه      
باطل است و باید از آن پرهيز نمود. حتی گراهی سرکوت کرردن نيرز     ۀ اطرا  فتنه بينجامد، کمک به جبه
 کمک به این جریان خواهد بود.

جنگ ميران دو سراالر   صود از هنگام فتنه هنگامه مورد این تشبيه آورده است که مق ابن ابی الحدید در    

یکی  هرگاهزبير ولی و ابن عبدالملکهمچون هنگامه ميان  خوانندیفرامه است که هر دو به گمراهی گمرا

جهاد و شمشير کشريدن  هنگامه فتنه نخواهد بود بلکه مانند جنگ جمل و صفين از دو طر  بر حق باشد 
ز جران دریرغ   و در راه اعزاز دیرن ا واجب است و باید نهی از منکر کرد در رکاب آن کس که به حق است 

 .(7/553 :1367 ،الحدیدابینکرد )ابن
 حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه. 2-6-3

رسراند، برروز چنددسرتگی و تفرقره در     گران را در رسيدن به اهدافشان یاری مری یکی از چيزهایی که فتنه

اهميرت   انگرینماخوبی به )ص(ی بعد از رحلت رسول خدادر فتنه صبر و سکوت اميرالمؤمنين جامعه است.

، تنهرا  حق مسرلم او غصرب شرده برود     کهگامی. امام دليل سکوت خود را در هندت امت اسالمی استوح

[ )ص(برچون او ]= پيام» فرمایند:تفرقه ميان مسلمين عنوان نموده و می عدم بروزعالقه به حفظ اسالم و 
به سوى خدا رفت، مسلمانان پس از وى در کار حکومت به هم افتادند ]و دسرت سرتيز گشرادند[ ... پرس     

و از اسالم روى برگرداندند و مرردم را بره    اندندکه دیدم گروه  در دین خود نمتا آن دست خود بازکشيدم
اى در مسلمانان را یرارى نکرنم، رخنره   پس ترسيدم که اگر اسالم و  خواندند. )ص(محمدنابود ساختن دین 
تر ]از محروم ماندن از خالفت[ اسرت و از دسرت شردن    که مصيبت آن بر من سخت ىاآن بينم یا ویرانی
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که روزهای  چند است. ... پس در ميان آن آشوب و غوغا برخاستم تا جمع باطرل بپراکنيرد و    حکومت شما
   .(65)نامه/ «بيارميد دین استوار شد و بر جاى محو و نابود گردید و

 همرراه داستان شوید، که دسرت خردا   و با اکثریت هم» چنين در اهميت تمسک به وحدت فرمودند:هم    
 یشرود، بهرره   سوکیکه از جمع مسلمانان به جماعت است و از تفرقه بپرهيزید که موجب آفت است. آن

گرگ بيابان است. آگاه باشيد، هر که مرردم را  که گوسفند چون از گلّه دور ماند، نصيب شيطان است، چنان
 .(157)خطبه/ «ی من باشد!بدین شعار بخواند، او را بکشيد، هرچند زیر عمامه

کنندگان به ها به قدری مهم است که حضرت، دعوتحفظ وحدت اجتماعی در شرایط پدیدار شدن فتنه    
 1فتنه شدیدتر و بدتر از قتل است!کنند؛ چرا که تفرقه ميان مؤمنان را تهدید به قتل می

یرک اصرل قررار    عنوان بهرا  یکپارچگیها، وحدت و ی مؤمنان در هنگام بروز فتنهرو، باید جامعهاز این    

 دهند که تحت هيچ شرایطی و ذیل هيچ عنوانی نباید از دست برود و مخدوش گردد.
 کسب آگاهی و بصیرت. 2-6-4

انسان برای واقع نشدن در دام فتنه، تالش در جهت افزایش بصيرت و خارج شردن از   یترین وظيفهاصلی
پس از جنرگ جمرل در سرخنی برا اهرل      )ع( امام علی عوام و پيوستن به صف خواصِ آگاه است. یجرگه

کننرد و  طلبان از آنان معرفی مری برداری منفعتعقلی و فقدان بصيرت در ایشان را عامل بهرهبصره، سبک
اندک است و سرفاهت در شرما    تانیخردهاو دور از آسمان!  سرزمين شما به آب نزدیک است» رمایند:فمی

 .(11)خطبه/ «کنندگانربایان و شکار حملهلقمه یو طعمه ی تير بالیيدنمایان. نشانه
و داننرد  مری  پرذیر را تنها برای صاحبان بصيرت امکران  هادر سخن دیگری پيروزی در این صحنه امام    

 «شکيباسرت و دانرد کره حرقّ در کجاسرت      کره بينرا و  و این عَلَم را برنردارد مگرر آن  »فرمایند: چنين می
 .(173)خطبه/

گرران نشرود،   ی فتنره هرا مصرون بمانرد و فریفتره    ای بخواهرد از فتنره  وجه به این نکته، اگر جامعره با ت    
رفرتن معرفرت خرود بيندیشرد و بررای آن      ترین نياز آن این است که به ارتقای سطا آگاهی و باال اساسی

جو ایجادشده قرار خواهرد گرفرت و    ريتحت تأثبهره از معار ، به راحتی ناآگاه و کم ۀبکوشد. چرا که جامع
ال و جرواب و رشرد   ؤو طررح سر   یشر یبازاندهر چه بتوان فضای گران خواهد شد. لذا ی دست فتنهبازیچه

رشد یک فررد و جامعره    و اصوالًجلوگيری خواهد شد  هافتنهاز بروز  مردم را باال برد طبعاًفکری و آگاهی 
 شده است که در احادیث فراوان به آن اشاره نشانه لطف خداوند به آن مردم است 

 

 گیرینتیجه .3
مرجرع و   یهرا گرروه همشود که هم حاکمان سياسی، گفته، چنين نتيجه گرفته میبا توجه به مطالب پيش

کننرد. از  ها نقش زیادی برازی مری  تأثيرگذار و نخبگان و هم آحاد مردم در پدید آمدن و دامن زدن به فتنه

                                                           
  .191(: 5ر.ک: بقره ) .1
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گيرری از  ها از ابعاد فتنه، در راه پيشبخشی به این سه گروه و مطلع ساختن آناین رو الزم است با آگاهی
ترا از آشرفتگی فضرا     انرد فرصتهر لحظه منتظر گرانی که های اجتماعی گام برداشت و به فتنهایجاد فتنه

 استفاده کنند و مطامع خود را پيش ببرند، مهلت عرض اندام نداد.
هرای  ای نيرز اتفراق افتراد، ایرن سره گرروه برا هوشرياری و توجره بره آمروزه           اما اگر به هر دليل فتنره     

ها و آفات ای رفتار نمایند که آسيبگونهتوانند در بستن راه آن تالش کنند و حداقل بهمی )ع(اميرالمؤمنين

 فتنه به حداقل برسد و تلفات کمتری در پی داشته باشد.

برا توجره بره قردرت      -حاکمران   ی دیگر بتوان این مطلب را مطرح کرد کره عنوان یک نتيجهشاید به    

در بسترهای ایجاد فتنه نغلتنرد و دسرت بره     کانشانینزدباید مراقب باشند که خودشان و یا  - شانسياسی
فتنه نزنند؛ نخبگان سياسی و فرهنگی و اجتماعی باید مراقب باشند که به گسترش فتنه کمک نکنند و در 

ی مردم نيز بایرد مراقبرت کننرد کره بررای آترش       ها کوتاهی نورزند؛ آحاد جامعه و تودهسازی تودهامر آگاه
 رایگان به آنان ندهند تا تنور فتنه بيش از این گرم نگردد.گران هيمه نشوند و سواری فتنه
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