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  چكيده
تاريخ اسالم در طول قرن هاي متمـادي انـواع فتنـه هـا و جريانهـاي متعـددي از       

در مجموعه سخنان ) ع(حضرت علي . غوغاساالري وانحراف را تجربه كرده است
خود در نهج البالغه بارها با طرح اين مساله درصدد برآمد تا بـر زوايـاي ناپيـداي    

ها بردارد در اين مقاله پس از استخراج و انواع فتنه ها نور بتاباند و نقاب از چهره آن
بررسي غالب بيانات حضرت در اين زمينه، توصيف دقيق و داهيانه اميرالمومنين از 
جلوه هاي فتنه و بسترهاي الزم براي شكل گيري آن ها و نيز آثار و پيامـدهاي آن  

نيز رصد  در مقابله باآنها) ع(ها مورد بررسي قرار گرفته و شيوه هاي مورد نظر امام
امام علي هوا پرستي و ضعف در باورهاي ديني و ورود بي خردانه بـه  . شده است

مسايل شبهه ناك را از مهمترين عوامل بروز فتنه مي داند كه فضاي غبارآلود ناشي 
ايشان براي مقابلـه بـا   .از آن با درآميختن حق و باطل سبب گمراهي افراد مي شود

و پرهيز از شتابزدگي و برخورد محتاطانه را مورد  فتنه، تمسك به آموزه هاي قرآني
  .تاكيد قرار مي دهد

  .نهج البالغه، بسترهاي فتنه، گمراهي، شتابزدگي :ها واژهكليد
  

  مقدمه .1
فصـاحت و  . البالغه اثري است گرانقدر كه پس از قرآن آن را نظيـر و مشـابهي نيسـت    نهج

سنجش سخن سـنجان گشـته و مضـامين و    بالغت آن اساس و معيار نقد ناقدان و ترازوي 
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درمـان گذاشـته    موضوعات متعدد و فراگير آن كمتر دردي از دردهاي جامعه بشـري را بـي  
اي كه شيعه به جرأت مـي توانـد مـدعي شـود كـالم امـامش او را در برابـر         به گونه. است

. سـت اش را روشن نموده ا خألهاي فلسفي، سياسي و اجتماعي ايمن داشته و راه رستگاري
هـاي   كوبد و فتنـه  شكند و شك و ترديد را در هم مي نهج البالغه قدرت باطل را در هم مي

البالغـه را   بسياري جامعيت مضموني نهج) 9محمد عبده،بي تا، .(سازد  اوهام را خاموش مي
در كنار پيامبر و سـيراب  ) ع(دانستند اما با توجه به پرورش يافتن امام علي  مايه شگفتي مي

از درياي معرفت موجود در قرآن و همچنين تجربه كردن رويدادهايي بزرگ نظيـر   شدن او
فتنه قتل عثمان و پيامد آن جنگ جمل و همچنين رويارويي با معاويه در صفين و با خوارج 

البته ايـن سـخن بـدان    . نمايد در نهروان جامعيت مذكور امري توجيه پذير و قابل درك مي
گونه داشته ممكـن   اي اين ن چنين اثري براي هر كسي كه تجربهمعنا نيست كه بر جاي نهاد

امام علي مرد عقيده بود و اسالم آن گونه قلب و قالب او را فراگرفته بود كـه انديشـه   . باشد
موجود در سرش و سخن جاري بر زبانش و رفتـار و سـلوك جـوارحش همـه ريشـه در      

در دوران خالفت خود و در ) ع( يكي از مسائلي كه حضرت علي. هاي اسالم داشت آموزه
انگيزي است به همين سـبب در مواضـع    دفعات متعدد با آن روبرو گشتند مسأله فتنه و فتنه

بينيم كه امام درصدد نور تاباندن بر زواياي پنهان اين مسأله و پرده  البالغه مي متعددي در نهج
آمده، ) ع(چه كه در كالم امام علي در اين مقاله با استناد به آن. برداشتن از ماهيت آن برآمدند

تفاسير مشـهور و در خـود   ، قرآن، ذيل عناوين مشخص، ابتدا معناي واژه فتنه در لغت نامه
نهج البالغه رصد گشته و آنگاه به جلوه ها و مصاديق فتنه، داليل و بسـترهاي بـروز فتنـه،    

  .رداخته شداثرات و پيامدهاي فتنه و باالخره به شيوه هاي مقابله با آن، پ
  
  در قرآن » فتنه«واژه  .2

ابن منظور در كتاب لسان العرب كه از مهمترين معاجم لغت عـرب اسـت ذيـل واژه فتنـه     
كفر و فريفتـه شـدن را ذكـر كـرده     ، رسوايي، جنگ، گمراهي، مفاهيمي مثل امتحان، عذاب

  )179- 10،178ه،ج1408ابن منظور،( است
، عـذاب ، فتنه را به معناي افكنـدن در آتـش   »المفردات «راغب اصفهاني صاحب كتاب 

داند به نظر او اين عذاب يا از جانـب خداسـت و از روي حكمـت     آزمايش و گمراهي مي
شود و يا نتيجه بازتاب اعمال  براي آزمايش بنده است و در پايان منجر به ثواب يا عقاب مي

  ) 481،482بي تا ،، راغب اصفهاني(. انسان است
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اي كه به طور كامل مفهوم موجود در واژه عربي فتنه را بيـان   ي يافتن واژهدر زبان فارس
در ادبيات عرفي فارسي زبانان هنگاميكه لفظ فتنه به كار گرفتـه  . نمايد كند اندكي دشوار مي

گري و آشوب را احساسكرد كه بروز آنها در  حليه، توان وجود حالتي از شيطنت شود مي مي
رسد همه معاني عرضه شده بـراي   به نظر مي. دهد وجود فتنه مي هاي مختلف خبر از حوزه

فتنه به نوعي حاوي حالتي از اختالل و اضطراب هستند از اين رو شـايد بتـوان گفـت هـر     
  ) 1388،39شريفي،. (چيزي كه موجب اختالل و اضطراب باشد فتنه است

ان دارد و از جملـه در  اين واژه اما در متون و مكتوبات اسالمي معاني و كاربردهاي فراو
قرآن شاهد معاني متعددي براي آن هستيم مثالً در جايي به معنـاي داغ كـردن و سـوزاندن    

و در آيـه  ) روزي كه آنها در آتـش شـوند  )(13الذاريات، ](يوم هم علي النارِ يفْتَنون [است 
ـ ](ذوقوا فتنَتَكم هذا الذي كُنتُم بِـه تَسـتَعجِلون  [خوانيم پس از آن مي عـذاب  ) (14ذاريات، ال

آن گونه كه پيداسـت  )خود را بچشيد اين همان چيزي است كه با شتاب خواستار آن بوديد
اي ديگر به معناي  واژه فتنه در آيه. در اين آيه شريفه فتنه به معناي عذاب و كيفر آمده است

انفـال  ](الدكم فتنـه اعلَموا أنّما أموالُكم و او[فرمايد آزمايش و امتحان به كار رفته آنجا كه مي
آيت اهللا دسـتغيب در كتـاب   ) بدانيد كه اموال و فرزندانتان وسيله آزمايش شما هستند)(28،

سلب آرامش و آزادي و ايجـاد دو دسـتگي در امـور    ، گناهان كبيره فتنه را به معناي آشوب
شـرك و  ابن عربي در تفسير خود فتنـه را  ) 341، 1388، دستغيب. (دنيوي و ديني مي داند

  ) 253، ق1422ابن عربي، . (كند حجاب معرفي مي
خسرواني صاحب تفسير خسـروي فتنـه را اختبـار و آزمـايش و همچنـين بـه معنـاي        

ميـرزا  (. رسوايي و عذاب و اخـتالف مـردم و شـورش آورده اسـت    ، گناه، شرك، گمراهي
  ) 30ق، 1390خسرواني،

. دانـد  كفـر و آزمـايش و شـكنجه مـي    قرائتي هم در تفسير نور فتنه را به معناي شـرك  
  ) 306، 1ش،ج 1383قرائتي، (

: گويـد   در باب فتنه مي» الميزان«عالمه طباطبايي از مشاهير تفسير قرآن در كتاب خود 
، شـوند و معمـوالً بايـد تحمـل آن سـخت      ها با آن آزمايش مي فتنه چيزي است كه انسان«

ابن ابي حاتم مفسر قرآن عالوه بـر  ) 99، 1374، طباطبايي(» .گران و همراه با مشقت باشد
، تواند به صورت سـالمتي و بيمـاري   بيند كه مي داند آن را امري مي اينكه فتنه را شرك مي

، ابـن ابـي الحـاتم   . (هدايت و رضايت خود را نشـان دهـد  ، حالل و حرام، نيازي و فقر بي
  )2452ق،  1419
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ر قرآن بيشتر ناظر بـر دو مفهـوم عـذاب و    بنابر آنچه گذشت واژه فتنه و مشتقات آن د
ارسي از ايـن كلمـه   آزمودن بوده و تا حدودي جداي از مفهومي است كه امروزه در زبان ف

  .شود مستفاد مي
  

  واژه فتنه در نهج البالغه .3
هـا و كلمـات قصـار كلمـه فتنـه را در       خطبه، ها امام علي در مجموعه سخنان خود در نامه

ش و امتحان، آشوب و گمراه سازي به كار برده است كـه از ايـن ميـان    مفاهيمي نظير آزماي
فتنه به معناي ايجاد آشوب و غوغاساالري و گمراه ساختن افـراد سـهم بيشـتري در كـالم     

  . حضرت داشته است
در اينجا و قبل از پرداختن به ديدگاه ايشان درباره مختصات و ابعـاد مختلـف فتنـه بـه     

امام در . كنيم ه در آنها فتنه را در ديگر معاني به كار گرفته اشاره ميمعناي اخير به مواضعي ك
شـوند   كه در قبال هر آنچه از آن متنعم مي. داند ها مي دنيا را جايگاه آزمودن انسان 63خطبه 

ابتُلي الناس بها فتنةً فما أخـذوه منهـا   ... انّ الدنيا دار اليسلَم منها اال فيها [بايد پاسخگو باشند
اي است كه از گزند  دنيا خانه) (49، 63نهج البالغه ،خطبه ](لها اُخرجوا منه و حوسبوا عليه
مردم به دنيا مبتاليند و به بوته آزمايش درآيند پـس آنچـه   . آن ايمني نيست مگر در آن خانه

  .)اند حساب آن بكشند براي دنيا گرفته
گ فرزنـدش اينچنـين   همچنين حضرت در كلمات قصار اشعث پسر شـيث را در سـو  

نهـج البالغـه   ](ابنُك سرّك و هو بالء و فتنةٌ و حزَنَك و هو ثواب و رحمة:[ تعزيت فرمود 
داشت و براي تـو بـال بـود و آزمـايش و تـو را       پسرت تو را شاد مي) (415، 291،حكمت،

در جـايي ديگـر در   ) ع(حضـرت علـي   ) اندوهگين ساخت و آن پاداش اسـت و آمـرزش  
اليقولنّ أحدكُم اللّهم إنّي أعوذُبك من الفتنةِ ألنه ليس أحـد إالّ  [مي فرمايد  كلمات قصارش

تَن          ضـالّت الفـن م ذ مـسـتَعسـتعاذَ فَلين ا شـتملٌ علـي فتنـةولكن مـنهـج البالغـه   ](و هو م
بـرم زيـرا هـيچ كـس      كسي نگويد كه خدايا از آزمايش به تو پناه مـي ) (375، 93،حكمت،

خواهد دعـا كنـد از خـدا بخواهـد كـه او را از       ندارد ليكن كسي كه مي گريزي از آزمايش
  ) هاي گمراه كننده در امان دارد آزمايش

خواهد آنها را با مال و فرزند آزمايش كند تا آشكار گردد چه كسي بـه رزق   خداوند مي
گيرد اگرچه خداي سـبحان از دل آنهـا    خود راضي است و چه كسي نسبت به آن خشم مي
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است ولي اعمـال آنهـا نشـان خواهـد داد كـه مسـتحق پـاداش هسـتند يـا مجـازات           آگاه 
  ) 1366،599بحراني،.(

هاي فوق مشاهده كرديم كه كلمه فتنه در مفهوم آزمون و امتحان به كـار گرفتـه    در مثال
شده اما در ادامه بحث به فتنه به معناي آشوب و غوغاساالري و گمراهي خواهيم پرداخـت  

  .الغه اغلب به اين معنا به كار رفته استالب كه در نهج
  

  اهميت روشنگري درباره فتنه .4
از نظرگاه اسالم قتل نفس بدون آنكه مجوز شرعي براي آن وجود داشـته باشـد محكـوم و    

انّه من [خوانيم اهميت و حرمت اين امر آن اندازه باالست كه در قرآن كريم مي. مردود است
هـر كـس   ) ( 32مائـده ، ](قَتَلَ نفساً بغير نفسٍ أو فساد في األرض فكأنّما قَتَل الناس جميعـاً 

جز به قصاص قتل يا به كيفر فسادي در زمين بكشد چنان است كـه گـويي همـه     فردي را
ترين شكل ممكن درجه اهميت مسأله را به  اين آيه به بهترين و روشن) مردم را كشته است

شمارد و از آن  مؤمنان متذكر شده اما در همين قرآن كه قتل نفس را تا به اين اندازه مهم مي
ويرانگر بودن و درجه اهميتي كه بايد به آن داد در جايگاهي حتي  فتنه از حيث. كند منع مي

گيرد آن گونه كه در سوره بقره در دو آيه صراحتاً بر سـنگين تـر    فراتر از قتل نفس قرار مي
] و الفتنـة أكبـر مـن القتـل    )[191، بقره](الفتنة أشد من القتل[ شود بودن مساله فتنه تاكيد مي

تواند به از دست رفتن ايمان  رسد فتنه مي اشد هنگاميكه به نظر ميچرا چنين نب) 217بقره، (
ها و حتي در بسياري موارد به از دست رفتن جان بسياري از آنها  و سعادت جمعي از انسان

از همين . منجر گردد و در اغلب مواقع به فاصله گرفتن آنها از جاده حق و حقيقت بيانجامد
تر و خشك را بـا هـم   ، دارد كه آتش فتنه خواند و اعالم مي ميرو قرآن به پرهيز از فتنه فرا 

اتّقوا فتنةً التُصيبنَّ الذين ظَلَمـوا مـنكم   [اي خاص نيست  سوزاند و فقط گريبان گير عده مي
عالمه طباطبـايي  ) رسد بترسيد  اي كه تنها به ستمگران شما نمي از فتنه) (25انفال، ] (خاصةً

شمارد و بر اين اساس آنها را موظف  سالمي را مخاطب آن ميدر تفسير اين آيه همه امت ا
  ) 35، 1374طباطبايي،(داند  به جلوگيري از بروز فتنه مي

) ص(در طول دوران پس از رحلـت پيـامبر   ) ع(هاي حضرت علي  از مهمترين دغدغه
هاي  اين بود كه تا سر حد امكان جامعه را از فرو رفتن در آتش فتنه باز بدارد و از انحراف

تـوان   البالغه مي عقيدتي و سياسي جلوگيري نمايد و از همين روست كه در جاي جاي نهج
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هاي ظاهري فتنه و به تعبيري هيأت  در ادامه بحث ويژگي. ردي از كلمه فتنه را جستجو كرد
  .گيرد و رنگ و لعاب فتنه و فضاي ظهور آن از نگاه حضرت مورد بررسي قرار مي

  
  هاي فتنه جلوه. 5

هـاي متعـددي را در طـول حيـات خـود داشـت        كه تجربه رويارويي با فتنـه ) ع(امام علي 
گيري از ابزارهـاي بالغـت    هاي فتنه را به دقت رصد نمود و در كالم خويش با بهره ويژگي

امام آمدن فتنه را به قدم گذاشتن . به بهترين شكل ممكن آنها را به مخاطبان خود عرضه كرد
داند كه ناغافل و بدون آن كه كسي انتظارش را بكشد از جـايي كـه    د ميفردي ناشناس مانن

از ) (147، 151نهج البالغه ،خطبه ](تبدأ في مدارج خفيةٍ[كسي گمانش را نبرد وارد مي شود
  ) رهگذرهاي نهاني درآيد

فتنه سيماي خوشي دارد كه طراوتش به طراوت نوجواني مانند است اما اثري كه از پـي  
ماند چون نقش سنگي اسـت كـه از بـين بـردن آن بـر همگـان دشـوار         اي ميآمدنش برج

آغـازش  ) (147، 151البالغـه ،خطبـه    نهج](شَبابها كشبابِ الغالم و آثارها كĤثارِ السالم .[آيد
  ) هايي كه از ضربت سنگ پديد آيد چون عنفوان جواني خوش و دلربا ؛ آثارش چون نشانه

كند كه كمتـر كسـي بـه باطـل بـودن آن رأي       حق جلوه ميآيد چنان  هنگاميكه فتنه مي
گردد و مكـر و فـريبش    اش آشكار مي دهد و فقط هنگام رفتن آن است كه چهره حقيقي مي

رَت نَبهـت ينكـرنَ مقـبالت و يعـرفنَ        [شود هويدا مي بـو اذا أد تهشَـب لَـتتنَ إذا أقْبإنَّ الف
ها چون روي آورد باطل را به صورت حـق   همانا فتنه) (86، 93البالغه،خطبه  نهج](مدبِرات

هـا چـون روي آرد نشناسـندش     آرايد و چون پشت كند حقيقت چنانكه هست نمايد فتنـه 
  ) چون بازگردد دانندش

آيند همانند حيواني چموش و سركش كه رم كرده باشد همه چيز را  ها هنگاميكه مي فتنه
فه آن است كه حتي عقالي قـوم هـم مـدهوش و    گيرند و در اين بين طر زير پاي خود مي

قبل أن تَشْـغَرَ  [دهند شوند و مقاومتي در برابر آن نشان نمي سرگشته حركات ويرانگر آن مي
پـيش از  ) (206، 189خطبه ، البالغه نهج](برجِلها فتنةٌ تَطأ في خطامها و تذهب بأحالم قَومها

بردارد و مهار خود پايمال كند و مردمـان  صاحب گام   اي بيايد كه همچون شتر بي آنكه فتنه
  ) را بكوبد و عقل صاحبان خرد ببرد

امام علي در جايي ديگر و در توصيف هولناك بودن جريان فتنـه سـيماي آن را از قبـل    
داند كه گم گشتن راه مقصود نتيجـه بـديهي آن    ناپيدا بودن سرّ درون به شبي سياه مانند مي
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داند كـه نجـات از مهلكـه آن در     ريايي مواج و متالطم شبيه ميخواهد بود و نيز آن را به د
، 101البالغـه، خطبـه،   نهج](أقْبلْنَ كالليلِ المظلم و البحر الملتطم.[ توان هر كسي نخواهد بود

  ) چون شب تار و درياي زخّار روي آرد) (93
يافتن و سر پـا  كشد براي بروز  اي را از آن به تصوير مي اي كه امام علي چنين چهره فتنه

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

  عوامل بستر ساز براي بروز فتنه  .6
إنّ [گيرد داند كه دامان امتش را مي مال اندوزي را مهمترين فتنه و فريبي مي) ص(پيامبر اكرم 

پيـرو ايـن   ) 15725ق،حـديث  1413محمـدي ري شـهري،  ](لكل اُمة فتنة و فتنة اُمتي المالُ
نيز پيروي از هواهاي نفساني را سرآغاز و منشـأ بـروز انـواع    ) ع(آموزه نبوي حضرت علي 

تميمـي  .) (دنيـا خـواهي سـرآغاز فتنـه اسـت     ]( طلب الدنيا رأس الفتنـة .[ پندارد  ها مي فتنه
نّما كـه در لغـت عـرب بـه معنـاي      و در جاي ديگر با استفاده از كلمه ا) 381، 1378آمدي،

إنّما بدء وقـوعِ الفـتن أهـواء    [ شمارد حصر است هواي نفس را تنها عامل بسترساز فتنه مي
عهـاي   همانا آغاز پديد آمـدن فتنـه هـا پيـروي خـواهش     )(43، 50نهج البالغه ،خطبه، ](تُتب

يابـد آنجـا كـه     ور مـي نيز تبلـ ) ع(اي كه سالها بعد در كالم امام صادق  عقيده) نفساني است
پـي جـويي هـواي    )1423،288نجفي،(» . دنيا دوستي سرآغاز همه فتنه هاست« : فرمايد  مي

تر خواهد بود كه بزرگان قوم در بلعيدن  تر و دردناك هاي فردي آنجا مهلك نفس و خواهش
في يتنافسون [ منافع و مصالح به رقابت با يكديگر برخيزند و دست به كار نابودي هم شوند

ن المقـود     مـ تبوع و القائـدن المم ريحةٍ عن قَليلٍ يتبرّأ التابعتَكالبون علي جيفةٍ منيةٍ و ينيا دد
فيتزايلون بالبغضاء و يتالعنون عنداللّقاء ثُم يأتي بعد ذلك طالع الفتنـة الرَّجـوف و القاصـمةِ    

بر يكديگر پيشدستي نماينـد و   بر سر دنياي دون) (151،148نهج البالغه ،خطبه،](الزَّحوف 
چون سگان اين مردار گنديده را از هم ربايند و ديري نپايد كه تابع از متبوع بيـزار باشـد و   
امير از مأمور در آزار دشمنانه از هم جدا شوند با لعنت يكديگر را ديدار كنند پس فتنه سـر  

  ) درهم كوبنده و خزان خزان رونده، برآرد سخت لرزاننده
روزي كه از ديـن  .داند ضعف در باورهاي ديني را عامل ديگر بروز فتنه مي) ع(عليامام 

فقط نام و رويه آن در جامعه مشاهده شود و مدعيان و منتسبان بـه ديـن را در جمـع بـدان     
در آن هنگام است كه بستري ديگر براي شعله ور شدن آتش انواع فتنـه هـا   . روزگار ببينيم
ناس زمانٌ اليبقي فيه من القرآنِ إالّ رسمه و من االسـالم إال إسـمه   يأتي علي ال[ فراهم گردد
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نهم   ارها شرُّ أهلِ األرض مـمدي سكّانُها و عمن اله ومئذ عامرةٌ من البناء خرابهم يمساجد
مردم را روزگاري فـرا رسـد كـه در آن از    ) (426، 369نهج البالغه ،حكمت ]( تَخرج الفتنة

در آن روزگار بنـاي مسـجدهاي آنـان از بنيـان     . اند و از اسالم جز نام آنقرآن جز نشان نم
ساكنان و سازندگان آن مسجدها بدترين مـردم زميننـد و   . آبادان است و از رستگاري ويران

امام همچنين ورود به مسايل شبهه ناك و مواضعي كه حق و باطل در آن ) فتنه از آنها خيزد
فاحذر الشبهةَ و اشـتمالَها  [كند داند و از اين كار منع مي فتنه ميپيدا نيست را از عوامل بروز 

، نهـج البالغـه  ](علي لُبستها فإن الفتنةَ طالمـا أغْـدفَت جالبيبهـا و أعشَـت األبصـار ظُلمتُهـا      
از شبهت و آميختگي آن به حق و باطل بپرهيز كـه روزگـاراني اسـت فتنـه     ) ( 65،350نامه،

  )ها را پوشانده هاي آن ديده پرده افكنده و تيرگي
  

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

داند آنجا  و از جمله آميخته شدن حق با باطل را از آثار اصلي فتنه مي. پردازد نتايج آن نيز مي
شـود   غبار به پا شده ناشي از آن مـانع ديـدن حقـايق مـي     گيرد و كه طوفان فتنه وزيدن مي

شـرايطي كـه   ) چون بادهاي گرد گرداننـد ) (93،86نهج البالغه،خطبه](يحمن حوم الرّياح [
يضيع في غبارِها الوحدان و [كنند  افراد از هر طيف و گروهي و با هر شرايطي راه را گم مي

تكروان از غبار آن فتنه تباه گردند ) (148، 151،خطيه نهج البالغه ](يهلك في طريقها الرُكبان
فتنه گران با درآميختن حق و باطـل تميـز دادن آنهـا را    ) و سواران درونش به هالكت رسند
سازند و اينگونه است كـه راه بـراي مطـرح شـدن آراء      براي بينندگان و مخاطبان دشوار مي

لباطل خَلَص من مزاج الحقّ لم يخف لو أنّ ا[ شود ناصواب و تصميمات پرشتاب هموار مي
ك يسـتولي   ... علي المرتادين  مزجان فهنالـغثٌ فَين هذا ضغثٌ و من هذا ضؤخَذ مو لكن ي

پس اگر باطل با حق در نيـاميزد حقيقـت   ) (43، 50نهج البالغه،خطبه ](الشيطانُ علي أوليائه
گيرند تا به هم درآميزد و شيطان فرصت  ليكن اندكي از اين و آن... جو آن را شناسد و داند 

به هنگـام فتنـه گمراهـي و تفرقـه و تشـتت آراء حاصـل       ) يابد بر دوستان خود چيره شود
شود و حتي آنها كه ساليان متمادي به سالمت دل و عقل و استواري معروف بودنـد بـه    مي

بعـد سـالمةٍ و تختلـف     فَتَزيغ قلوب بعد استقامةٍ و تَضلُّ رجـالٌ .[شوند  انحراف كشيده مي
دلها پـس  ) (148، 151نهج البالغه ،خطبه ](األهواء عند هجومها و تلتَبس اآلراء عند نجومها

از پايداري دو دلي پذيرند و مرداني كه سالمت مانده بودند گمراهي پيش گيرند بـه هنگـام   
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رأي درسـت بـه   ها گونه گون بود و بسيار و به وقت پديد شدن آن  هجوم فتنه هوا و هوس
شود و مجال جوالن  آيد خرد و عقل ناتوان و سست مي فتنه كه مي) نادرست آميخته گردد 

نهج ](تَغيض فيها الحكمةُ و تنطقُ فيها الظلمةُ[ دادن و قدرت گرفتن ظالمان فراهم مي گردد
.) هاي حكمت خشكيده و ستمگران در آن به سخن آيند چشمه) (148، 151البالغه ،خطبه 

گسلد و همه چنان در آن گرفتار آيند كه گويي از  هاي قرابت دوستان را مي فتنه رشته فضاي
بريهـا سـقيم و   ... تُقطع فيها األرحام [ اين منظر تفاوتي ميان حاميان فتنه و مخالفان آن نباشد

 آن كه .... پيوند خويشاوندي در آن بريده باشد ) (151،148خطبه، نهج البالغه](ظاعنُها مقيم
از فتنه به كنار است از آسيبش بيمار است و آن كه خواهد خود را برهاند نتواند و هم در آن 

مستولي شدن فتنه بر فضاي جامعه آن هنگام كه هيچ مانعي در برابر خـود نيافـت و   ) بماند
گردد كه شايد باورش در قبـل   سايه خود را بر همه جا گستراند چنان تحولي را موجب مي

آن را اينگونه توصيف ) ع(فتنه براي اهل همان جامعه ناممكن باشد فضايي كه امام  از وقوع
و هدر فنيقُ الباطل بعد كُظُومٍ .... عند ذلك أخذَ الباطلُ مأخذَه و ركب الجهلُ مركَبه [ كند مي

ا علـي  و تَواخي الناس علي الفُجور و تهاجروا علي الدين و تحابوا علي الكَـذب و تَباغَضـو  
در اين هنگام است كه باطل بر جاي استوار شود و ) ( 102، 108البالغه،خطبه  نهج](الصدقِ

و باطل آرميده برخيزد و چون شتر نر بانگ بردارد مردم در گنـاه  .... ناداني بر طبيعتها سوار 
در دروغ با هم دوست باشـند و در راسـت   . برادر و يار شوند و در كار دين جدايي پذيرند

  )ديگر را دشمن گيرنديك
  
  زارها و شيوه هاي مقابله با فتنهاب .8

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

امير مؤمنـان تقـوا را گريزگـاه    . گيرد اي قرآن نشأت نميه گيري از آموزه ايمان و تقوا و بهره
اعلَموا أنّه من يتّق اهللا يجعل [فرمايد پندارد و قاطعانه مي اصلي انسان از دام تاريك فتنه ها مي
و بدانيـد آن كـه از   ) ( 183،194خطبه ، نهج البالغه]( له مخرجاً من الفتَن و نُوراً من الظُلم 

) اي او راه خروج از فتنه ها قرار دهد و نوري كه در تاريكي بدان راه بردخدا بترسد خدا بر
إن تصبروا و تَتقوا فإنّ ذلك من عـزم  [شمارد اي كه قرآن آن را از استوارترين راهها مي آموزه

  ) 186آل عمران، ](األمور 
باشـد و   اي براي مقابله تواند شيوه صبوري كردن نيز آن گونه كه در آيه باال ذكر شده مي
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ها برخورد محتاطانه را كه خـود ناشـي از شـكيبايي اسـت      از همين رو امام در مقابله با فتنه
) 204، 187البالغه،خطبـه   نهـج ](التَقتحموا ما استَقبلتم من فَور نارِالفتنـة  .[ نمايد  توصيه مي

لـم  محمـد خوانسـاري در ترجمـه غـررالحكم و دررالك    ) انديشه وارد آتش فتنه نشويد بي(
مراد اين است كه اگر براهي برويد كه فتنـه بـر   « : نويسد  مي) ع(درباره اين سخن امام علي 

رويه در آن داخل نشويد بلكه كنـار بكشـيد و راه را خـالي گذاريـد و ايـن       سر آن باشد بي
آيـد پـس هـر كـه از آن راه      باعتبار اين است كه صاحب فتنه متوجه جاده است و از آن مي

  ) 321، 1366خوانساري، (شود و اگر كنار كند به آن بر نخورد  آن ميبرود گرفتار 
دهد  نيز صراحتاً قرآن را در شبهات و امور فتنه برانگيز مالك عمل قرار مي) ص(پيامبر 

اذا التبست عليكم الفتن كقطعِ الليل المظلـم فعلـيكم   [كند و به پيروي از دستورات آن امر مي
اگر فتنـه هـاهمچون شـب تاريـك     )(16110ق ،حديث 1413شهري،  محمدي ري](بالقرآن

حضرت علي مكرر در نهج البالغه به پي جويي نـور  )شمارا فرا گرفتند به قرآن رجوع كنيد
هدايت درقرآن فرامي خواندواين كتاب آسماني راروشنايي بخش تاريـك راههـاي زنـدگي    

قرآن راكه بيان )(86،68غه ،خطبه نهج البال](أنزلَ عليكم الكتاب تبيانا لكلّ شيء[بشر مي داند
واردد الي اهللا ورسوله :[امام درموضع ديگر مي فرمايد)دارنده هرچيز است برشما فروفرستاد

نهـج  ](فالرَّدالي اهللا االخذُ بمحكـم كتابـه  ....مايضلعك من الخطوبِ ويشتَبه عليك من االمورِ
شــواروحقيقت كارهــا ناآشــكار آنجاكــه كــار بــر تــو گــران شودود)(53،332البالغه،نامــه 

پرواضح است )بازگرداندن به خدا گرفتن محكم كتاب او قرآن است....،بخداورسولش بازآر
كه دعوت حضرت علي به تأسي از قرآن همان ارجاع به قانون و تمسـك بـه اصـل قـانون     

ن فصل ها بازدارد و به عنوا تواند جامعه را از گرفتار آمدن در چنگال فتنه گرايي است كه مي
  . عامل وحدت بخش ميان طبقات مختلف جامعه اسالمي باشد، الخطاب

هاي امام در فضاي فتنه كه به نوعي ناشي از همان توصيه به صـبوري و   از ديگر توصيه
عدم شتابزدگي است اتخاذ سياستي است كه از رهگذر آن نه به جريان فتنه كمكي شـود و  

كُن في الفتنةِ كابنِ اللّبـونِ ال ظَهـرٌ فيركـب و ال    [دهاي آن قرار گير نه فرد در معرض آسيب
حلبفي هنگام فتنه چون شتر دو ساله باش نه پشتي تـا  ) (1،361حكمت، البالغه نهج](ضرع

  ) سوارش شوند و نه پستاني تا شيرش دوشند
تأكيد امام بر رفتار هوشيارانه در فضاي پرفريب فتنـه امـري بـود كـه مكـرراً از جانـب       

ين زمان ايشان و بويژه پس از شهادت ايشان به بوته فراموشي سـپرده شـد و حافظـه    مسلم
هاي  تاريخي شيعه نمونه هاي بسياري را به ياد دارد كه عدم تمسك به اين توصيه خسارت
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امام از سويي تمسك به تعاليم اهل بيت را نيز راه نجـات  . سنگيني را بر مسلمين وارد آورد
) 5،12خطبـه  ، البالغـه  نهـج ](ايها الناس شُقّوا امواج الفتَن بِسفُن النجاة[شمارد ها برمي از فتنه

هـاي   ناگفته پيداست كـه كشـتي  ) هاي نجات بشكافيد ها را با كشتي اي مردم موجهاي فتنه(
نحنُ [فرمايند  نجات مسلمين اهل بيت رسولند آن گونه كه حضرت علي هم در موضعي مي

خطبـه  ، البالغه نهج](زَنةُ و األبواب و التُؤتي البيوت إالّ من أبوابِها الشّعار و األصحاب و الخَ
هـا جـز از    ما خاصگان و ياران و گنجوران نبوت و درهـاي رسـالتيم در خانـه   ) (154،152

  درهاي آن نتوان در شد
  

  گيري نتيجه .9
ي بالغـت و بـويژه   گيري از ابزارها در نهج البالغه به صورتي روشن و با بهره) ع(امام علي 

هايي قابل فهم براي همگان فتنـه   هاي محسوس و ارائه مثال با استفاده از تشبيهات و استعاره
البالغه كه سراسر گفتار حكمـت آميـز آن امـام اسـت      در نهج. و اوصاف آن را مجسم نمود
ي هاي مختلف صدر اسالم وجود دارد كه واكاوي آنها و بررس تجربيات متعددي درباره فتنه

هـاي   تواند جامعه اسالمي امروز را از افتـادن در دام فتنـه   شرايط و عوامل بروز هر كدام مي
تشخيص فتنه و فضاي آن و تشخيص . مختلف باز بدارد و چراغ راهي براي ديدن راه باشد

انجامد معموالً با توجه به غبار آلود بودن جو جامعـه   عوامل و بسترهايي كه به بروز فتنه مي
ده دشوارترين مرحله مقابله با فتنه است كه امام با برشمردن مختصات اين فضا بيانات فتنه ز

تواند موجب بصـيرت افزايـي    اي را عرضه داشتند كه در همه اعصار و قرون مي روشنگرانه
اي كه حتي عقالي  گر به گونه باشد در اين زمينه تأكيد مكرر امام بر فريبنده بودن فتنه و فتنه

اي به اهميت ميزان توجه به مسأله است و اين نكته  شوند اشاره فتار اين فريب ميقوم نيز گر
هاي  تواند بدون هوشياري و حساسيت خاص و ريزبيني خود را بري از آسيب كه كسي نمي

ها به هنگام آمـدن ناشـناس و فقـط بـه      فرمايند فتنه فتنه بداند چون آن گونه كه حضرت مي
  . هنگام رفتن آشنا و مكشوفند

ها هواپرستي و دنيادوسـتي و همچنـين    گيري فتنه امام در بحث بسترها و عوامل شكل
خردانه به مسائل شبهه ناك را از عوامل فتنـه انگيـزي    ضعف در باورهاي ديني و ورود بي

اي است كه مصـاديق آن را   دهد عواقب فتنه ديگر مسأله داند و نسبت به آنها هشدار مي مي
در آميختن حق و باطل در غبار بـه پـا شـده از    . يابيم البالغه مي نهج در مواضع مختلفي در
اي  تـرين پديـده   گران در به هم درآميختن آنها از نظرگاه امام اصلي طوفان فتنه و تعمد فتنه
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گير شدن حـق   شود آن گونه كه با زمين است كه موجب تيرگي دلها و گمراهي مؤمنان مي
ازد چشمه خرد و حكمت در آن فضا خشك شود و و اصحاب آن شتر باطل چهل نعل بت

امام در باب شـيوه مقابلـه بـا فتنـه  بصـيرت و      . دروغ مقدس گردد و راست مطرود باشد
كنند تا كه مؤمن بازيچه و مورد سوء اسـتفاده فتنـه گـران     پرهيز از شتابزدگي را مطرح مي

عه به اهل بيت را به سان در اين زمينه امام تمسك به آموزه هاي قرآني و مراج. قرار نگيرد
كنند و ايـن مراجـع را فصـل الخطـاب و راه اصـلي       محوري براي قانون گرايي توصيه مي

  .دانند ها مي برون رفت از فتنه
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