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فتنه در نهجالبالغه؛ انگیزهها و شیوههای مقابله با آن

بتول علوی
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چکیده
فتنه ،یکی از موضوعات اساسی در نهجالبالغه است ،که در دوران امامت حضرت علی7وجود
داشته و از آفتهای جامعۀ اسالمی است .انگیزههای فتنه عبارتند از :پیروی از هوای نفس،
دنیاپرستی و قدرتگرایی خواص بیبصیرت ،ثروتگرایی ،تفرقه و برتریجویی .راه مقابله با فتنه،
عمل بر اساس تقوا ،تمسک به قرآن کریم ،تمسک به اهلبیت :و اطاعت از رهبری الهی،
شناخت مراکز فتنه و افشای اهداف آنان ،ثبات قدم و قاطعیت در برخورد با منحرفان ،تقویت بصیرت
سیاسی ،تکیه بر اصول و معیارها ،حفظ اتحاد و یکپارچگی و پایبندی به قانون و هوشیاری است.
نگارنده بر آن است که در این نوشتار ،به بررسی این موضوع از دیدگاه کالم گهربار امیرالمؤمنین،
حضرت علی 7بپردازد.
کلید واژهها :فتنه ،انگیزههای فتنه ،شیوههای مقابله با فتنه ،امام علی ،7نهجالبالغه
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مقدمه
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فتنه از موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی است که از دیدگاه اسالم ،شایستۀ تحلیل فراگیر است .در
جامعۀ اسالمی ،تفرقه و اختالفها به یکباره حادث نمیشود ،بلکه دستهای شیطانی به کار میافتد و
شیوهها و روشها و نقشههای دقیق طرح میشود ،تا زمان باروری توطئهها فرا رسد و آنگاه جامعه در
برابر فتنهها ،قدرت تشخیص حق را از باطل از دست میدهد و سر در گریبان میشود .حکومت حضرت
علی 7که از اواسط دهۀ سوم بعد از رحلت پیامبر 6آغاز گردید ،با فتنههای بسیار عمیق و آزمونهای
دشوار همراه بود.
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تفاوت عمدۀ تحوالت زمان پیامبر 6و امیرالمؤمنین 7این بود که در دوران رسول اکرم6مرز
میان اسالم و کفر مشخص بود و در اکثر جنگها ،در یک سو اسالم صریح و در سوی دیگر کفر صریح قرار
داشت ،اما در زمان حضرت علی 7جنگهای رخداده میان جناحهای داخلی اسالم بود و طرفهای
ً
مقابل حضرت ،نه تنها ظاهرا مسلمان بودند ،بلکه سابقهداران جهاد و مبارزه در راه اسالم و برخی صحابه
و یاران پیامبر 6نیز در آن حضور داشتند .این مسأله موجب شد که نه تنها مردم عادی در تشخیص
جبهۀ حق از باطل دچار مشکل شوند ،بلکه حتی برخی از خواص نیز نتوانستند به عمق مسائل آگاهی
یابند و حق را از باطل تشخیص دهند و در نتیجه به اشتباه افتادند.
علت اصلی این تردیدها در رفتار خواص و به تبع آن تودههای مردم در عصر امیرالمؤمنین ،7حاکم
شدن وضعیت فتنه در جامعه بود .به این معنا که در جامعۀ آن زمان ،شرایطی پدیدار شده بود که در آن
تشخیص حق از باطل دشوار گشته بود .ازاینرو ،میتوان گفت فتنه وضعیتی است که حق و باطل با
یکدیگر آمیخته شده و حتی با شعارهای فریبنده ،به باطل ،لباس حق پوشانده میشود و همچنین پیشینه
و سوابق افراد مدعی حق به گونهای است که امر بر مردم و نخبگان مشتبه شده ،آنها را در معرض
آزمون سختی قرار میدهد.
به واسطۀ وجود این جریانات فتنهگر در دوران علی ،7ایشان در خطبهها ،نامهها و کلمات قصار
خویش ،بهطور روشن و تفصیلی ویژگیهای آنها را برشمرده و راههای نجات و مصون ماندن جامعۀ
اسالمی از فتنهها و نحوۀ برخورد با این جریانات را بیان کردهاند ،که در نهجالبالغه منعکس شده است.
مفهومشناسی فتنه

ت و تفاسیر ،دارای معانی گوناگونی
«فتنه» ،مصدر ریشۀ سهحرفی «ف -ت -ن» است .این واژه در کتب لغ 

است که عبارت است از :گمراهی ،کفر ،رسوایی ،ابتالء ،امتحان ،عبرت ،محنت و سختی عذاب ،بیماری
ّ
1
«فاتن» یعنی گمراهکننده از حق و «فتان» یعنی شیطان ،چون انسان را از راه دین گمراه میسازد
و جنونِ .
و مردم را فریب داده ،گناهان را در نظر آنان زیبا جلوه میدهد 2.در معنای لغوی این واژه ،نوعی جداسازی
جنس اصیل از اجناس تقلبی و بدلی وجود دارد .راغب اصفهانی در مفردات میگوید« :اصل در معنای
3
فتنه ،گداختن طال و نقره برای جداکردن سره از ناسرۀ آن است».

صاحب التحقیق در وجه جمع معانی و کاربردهای متفاوت واژۀ فتنه میگوید:
اصل این لغت به معنای آنچه که موجب اختالل همراه با اضطراب و نگرانی
میشود ،است و دارای مصادیقی مانند :اموال ،اوالد ،اختالف در رأی و اندیشه،
5
غلو در امری و امثال آن است.
ازاینرو ،به امتحان و آزمایشهاى دشوار و پیچیده که موجب اضطراب و تزلزل و نگرانى انسان
مىشود« ،فتنه» مىگویند.
بنابراین ،مىتوان گفت فتنه در معناى اختالل و اضطراب ،مفهومى عام است که معناى دیگرى
همچون آزمایش و سوزاندن را در بر مىگیرد .در حوزۀ مسائل سیاسى و اجتماعى ،امورى را که موجب
چنین تزلزلها و اضطرابهایى در حوزههاى اعتقادى ،باورها و ارزشهاى فرد مىشود ،فتنه مىنامند.
«فتنه» در نهجالبالغه نیز کاربرد فراوانی دارد و به معانی آزمایش ،اختالف آراء ،درگیری و کشمکش
بین دو فرد یا دو جریان باطل و آمیختن حق و باطل و یا ایجاد فضایی مبهم و غیرشفاف ،گرفتاری و
 . 1ابن منظور ،محمد؛ لسانالعرب ،بیروت :دار احیاء التراثالعربی(موسسة التاریخالعربی)1416 ،ق؛ ج  ،13ص  317و
فراهیدی ،خلیل بن احمد؛ العین ،قم :انتشارات هجرت1410 ،ق؛ ج  ،8ص  127و ابنفارس ،ابوالحسین احمد بن زکریا؛
ترتیب مقاییس اللغة ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1387 ،ش؛ ج  ،4ص .472
 . 2جوهری ،اسماعیل بن حماد؛ الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة) ،بیروت :دارالعلم للمالیین1404 ،ق؛ ج ،6
ص  2176و ابنفارس ،ابوالحسین احمد بن زکریا ؛ پیشین؛ ج  ،4ص .473
 . 3راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن ،قم :منشورات طلیعةالنور1429 ،ق؛ ص.623
 . 4طریحی ،فخرالدین؛ مجمعالبحرین ،تهران :کتابفروشی مرتضوی1375 ،ش؛ ج  ،6ص .290
 . 5مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 1360ش؛ ج  ،7ص .342

آ اب هلباقمیاههویش و اههزیگنا ؛هغالبلاجهن رد هنتف

در مجمعالبحرین چنین آمده است:
َّ
َ ْ َ ْ َّ ُ
ف ِت َنت ال ِفضة َو الذ َه ُب ِب َّالن ِار؛ 4نقره و طال (برای جدا سازی خالص از ناخالص آن)
با آتش ذوب شدند.
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مصیبت ،وسوسه و پریشانی افکار به کار رفته است 1.البته در بیشتر موارد ،منظور حضرت ،معنای لغوی و
لفظی آن نیست ،بلکه یکسری پدیدههای سیاسی و اجتماعی است.
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امیرالمؤمنین علی 7میفرمایند:
ٍ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ی ْم َن َح ْو َم
ا َّن ا ْلف َت َن ا َذا َا ْق َب َل ْت َش َّب َه ْت َو ا َذا َا ْد َب َر ْت َن َّب َه ْت ُینْک َْر َن ُم ْقبِ َلت َو ُی ْع َر ْف َن ُمدْ بِ َراتُ َ ،
الر ِ
یاحُ ،ی ِص ْب َن َب َلد ًا َو ُیْطِ ْئ َن َب َلد ًا؛ 2فتنهها ،آنگاه که روی میآورند ،با حق شباهت دارند
ِّ
و چون پشت میکنند ،حقیقت چنان که هست ،نشان داده میشود .فتنهها چون مىآیند،
شناخته نمىگردند و چون مىگذرند ،شناخته میشوند ،فتنهها چون گردبادها میچرخند،
از مههجا عبور میکنند ،در بعىض از شهرها حادثه میآفرینند و از برخى شهرها میگذرند.
با نگاهی به موارد کاربرد واژۀ فتنه در کالم امیرمؤمنان ،7درمییابیم که فتنه به حوادث پیچیدهای
اطالق میشود که ماهیت آن روشن نیست؛ ظاهری فریبنده و باطنی مملو از فساد دارد .جوامع انسانی را
ً
به بینظمی ،تباهی ،دشمنی ،جنگ و خونریزی و فساد اموال و اعراض میکشاند و غالبا در ابتدا چهرۀ
حق بهجانبی دارد و سادهاندیشان را به دنبال خود میکشاند و تا مردم از ماهیت آن آگاه شوند ،ضربات
3
خود را بر همهچیز وارد کرده است.
در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد ،فتنه ترفندی سیاسی ـ اجتماعی است که از آمیزش حق و
باطل و پنهان نمودن باطل در پوستۀ حق ،با هدف اغفال و فریفتن مردم و برای رسیدن به مقاصدی شوم،
4
طرحریزی میشود.
انگیزههای وقوع فتنه

آنچه در تمامى جوامع تازه شکلگرفته و نوبنیاد ،بهویژه جوامع و حکومتهاى اسالمى ،اهمیت دارد
و شاید از اصل تشکیل حکومت مهمتر است ،حفظ ،ادامه و بقاى آن حکومت است؛ دستاوردى که
حاصل پیمودن راهى طوالنى و پرفراز و نشیب و رشادتها و مجاهدتهاى بسیار بوده و اکنون براى

ّ
 . 1قرشی ،سید علی اکبر؛ مفردات نهجالبالغه ،تهران :نشر قبله1377 ،ش؛ ج  ،2ص  801و خویی ،حبیب الله؛
منهاجالبراعة فی شرح نهجالبالغه ،تهران :مکتبة االسالمیه1358 ،ش؛ ج  ،4ص .292
 . 2رضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه ،مترجم :محمد دشتی ،قم :نشر حبیب1387 ،ش؛ خطبۀ .93
 . 3مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیام امام امیرالمؤمنین (شرح تازه و جامعی بر نهجالبالغه) ،تهران :دارالکتب االسالمیه،
1379ش؛ ج  ،4ص .236
 . 4شریفی ،احمد؛ موج فتنه از جمل تا جنگ نرم ،تهران :کانون اندیشۀ جوان1390 ،ش؛ ص.4

بقاى آن ،رویارویى با سختىها و مشکالت فراوان ،اجتنابناپذیر است .سختترین و پیچیدهترین حوادث
که گاه ممکن است سرنوشت جوامع را بهکلى دستخوش دگرگونى و تغییر سازد ،گردباد فتنههاست که
هرازگاهى و هر بار به بهانهاى ،از سویى سر برمیآورد و نبض حیات امتها را نشانه میرود.
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یکی از راههای شناخت فتنه ،شناخت انگیزههای فتنه و فتنهگران است که ابعاد و زوایای مختلف
فتنه را برای ما هویدا میسازد .حضرت امیر ،7در بخشهای مختلفی از خطبهها ،نامهها و کلمات
قصارشان در نهجالبالغه ،انگیزههای فتنه و فتنهگران و جوانب مختلف آن را آشکار نمودهاند که در این
بخش به آن خواهیم پرداخت.

هواپرستی موجب میشود در مواردی که خواستههای انسان با موازین دینی و الهی سازگاری ندارد،
به توجیه رفتارش و یا به تأویلهای ناشایستهای از معارف دینی دست بزند .از دیدگاه چنین افرادی ،معیار
ارزش کارها ،موافقت و سازگاری با هوسها و خواهشهای نفسانی آنان است .هر کاری که مطابق
امیال و خواستههای آنان باشد ،خوب و هر کاری که مخالف امیال و اهداف شخصی و گروهیشان باشد،
بد است .تحلیل روانشناختی مسأله به این صورت است که برخی افراد تأثیرگذار در جامعه ،از حکومت
وقت توقعاتی شخصی دارند ،اما میبینند توقعات و خواستههای آنان به دلیل غیرقانونی و ناعادالنه
بودن مورد توجه حکومت عدل قرار نمیگیرد .اینان برای تحقق خواستههای خود و دستیابی به امیال و
هوسهایشان اقدام به راهاندازی تشکالت ،گروهها ،حزبها و جبهههایی میکنند .آنها ویترین فعالیت
خود را مبارزه با بیعدالتی و بیقانونی قرار میدهند ،اما پشتپردۀ اقدامات آنان چیزی جز ریاستطلبی و
ً
خودخواهی و حب جاه نیست .یکی از نشانههای تشکیالت و احزاب فتنهانگیز ،این است که معموال بعد
از یک ناکامی و شکست در دستیابی به قدرت تأسیس میشوند.
امام علی 7هوای نفس و خودپرستی را از انگیزههای فتنه برمیشمرند:
 . 1مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیشین؛ ج  ،2ص .562

آ اب هلباقمیاههویش و اههزیگنا ؛هغالبلاجهن رد هنتف

 .1پیروی از هوای نفس
هوای نفس ،بدترین دشمن آدمی است که انسان را به گناه و انحراف و فتنهانگیزی میکشاند و شیطان
را بر جان آدمی مسلط میکند و از او الشهای باقی میگذارد .نفس ّاماره با داشتن خواهشهای بیپایان،
زینتآرایی گناه و هموار کردن و آساننمایی جرمهای سنگین ،در به خطر انداختن انسان ید طوالیی دارد
1
و اگر یکهتاز صحنۀ جان شود ،عقل را به اسارت میگیرد.

إِن ََّم َبدْ ُء ُو ُقو ِع ا ْل ِفت َِن َأ ْه َوا ٌء ُت َّت َب ُعَ ...یت ََو َّل َع َل َیها ِر َج ٌال ِر َج ًال َع َل َغ ِری ِد ِ
ین اللَِّ ؛ 1مهانا آغاز

پدیدآمدن فتنهها ،هواپرستى است ...و گروهى بر گروه دیگر سلطه و والیت یابند ،که بر

12

خالف دین خداست.

فتنهجویان به پیروی از خواهشهای نفس ،دستورات الهی و قوانین و هنجارهای اجتماعی را زیر پا
میگذارند و اندیشههای خود را در برابر آرزوها قربانی میکنند ،تا شاید به آرزوهای خود همچون حکومت،
قدرت و ریاست برسند و در مسیر دستیابی به اهداف نامشروع خویش ،بدون توقف و سیریناپذیر به انواع
2
نیرنگها ،دروغها ،تهمتها ،تأویلها و خیانتها دست میزنند.
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نمونههاى تاریخى این تحلیل را مىتوان در رفتار برخى خواص بعد از رحلت پیامبر 6مشاهده
نمود .زبیر در زمرۀ نخستین کسانى بود که مسلمان شد .او از مهاجران به حبشه و مکه و جزء چهار نفرى
بود که علیه غصب خالفت ،همراه امام على 7بود .سلمان فارسى دربارۀ زبیر مىگوید:
زبیر در یارى رساندن به امیرمؤمنان  7از همۀ ما آگاهتر بود.

3

او در تمامى جنگها شرکت داشت و نقطهنقطۀ تنش مجروح بود .وی از اولين کسانى بود که با امام
على 7بيعت کرد 4.اما چه اتفاقى افتاد که جزء اولين کسانى شد که بيعت را انکار نمود و اولين جنگ را
بر آن حضرت تحميل کرد؟ پس از کشته شدن زبیر ،امام  7بر بالین جنازهاش آمدند و شمشیر او را در
دست گرفتند و مدتى بر آن گریستند و فرمودند:
با این شمشری چه بسیار اندوهها از چهره پیامرب 6زدوده شد.

5

نمونهای از همکاری نفس با شیطان ،در جنگ نهروان ظهور پیدا کرد .امام علی 7بر باالی جنازۀ
کشتگان نهروان فرمودند:
الشی َط ُ
نی َف َق َال َّ
ان ا ُْل ِض ُّل َو
ضک ُْم َم ْن َغ َّرک ُْم َف ِق َیل َل ُه َم ْن َغ َّر ُه ْم یا َأ ِم َریا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ُب ْؤس ًا َلک ُْم َل َقدْ َ َّ
ِ
ِ
ِ
السوء َغ َّر ْ ُت ْم بِ ْالَ َمانی َو َف َس َح ْت َل ُ ْم بِا َْل َعاصی َو َوعَدَ ْ ُت ُم ْ ِ
ال ْظ َه َار َفا ْقت ََح َم ْت
ْالَ ْن ُف ُس ْالَ َّم َار ُة بِ ُّ
 . 1رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .50
 . 2شریفی ،احمد؛ پیشین؛ ص .57
 . 3مجلسی ،محمد باقر؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،تهران :مکتبة اإلسالمیة ،بیتا؛ ج ،22ص.329
 . 4ابن اثیر ،محمد؛ الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار التراث العربی،بیتا؛ ج  ،2ص .302
 . 5یعقوبی ،محمدبن اسحاق؛ تاریخ یعقوبى ،ترجمه محمد ابراهیم آیتی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،1382 ،ج،۲
ص .۱۷۲

ِبِ ُم الن ََّار؛ 1بدا به حال شام! آن که شام را فریب داد ،به شام زیان رساند .پرسیدند :چه کسى
آنان را فریفت ،اى امریاملؤمننی7؟ فرمودند :شیطان گمراهکننده و نفسى که به بدى فرمان

میدهد ،آنان را با آرزوها مغرور ساخت و راه گناه را برایشان آماده کرد و به آنان وعده
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پریوزى داد ،و رسانجام به آتش جهنم گرفتارشان کرد.

قدرت است .دنیا چنان در چشمان فتنهجویان جلوه میکند که تمام ارزشهای اسالمی را زیر پا میگذارند
و اقدام به براندازی حکومت اسالمی مینمایند .فتنهگران در حقیقت پیادهنظام شیطانند و کژراههای را
2
که شیطان برایشان ترسیم میکند ،در پیش میگیرند.
اگر دنیا هدف شد ،فاجعهها ،فتنهها ،سرکشیها ،خودکامگیها ،قانونشکنیها ،دیکتاتوریها و...
آغاز میشود .دنیاطلبان ،برای رسیدن به دنیا با یکدیگر مسابقه میدهند و به نزاع و جنگ میپردازند و
مردم را از راه خدا و ارزشهای الهی باز میدارند و آنان را به انحراف میکشانند .امام صادق7فرمودهاند:
أس ا ْل ِفتَن َو َا ْص ُل الِ َح ِن؛ 3دوستی دنیا ،ریشه فتنهها و اساس مشکالت است.
ب الدُّ نیا َر ُ
ُح ُّ
امام علی 7در خطبهای در تحذیر از فتنهها میفرمایند:
ِ ٍ
ون فِی ُدنْیا َدنِ ٍیة َو َی َتکَا َل ُب َ
َی َتنَا َف ُس َ
حی ٍة؛ 4آنان در بهدست آوردن دنیاى پست بر هم
ون َع َل جی َفة ُم ِر َ
سبقت مىگریند و چونان سگهاى گرسنه ،این مردار را از دست یکدیگر میربایند.

سیر وقایع هم نشان داد تمامی فتنهگران زمانی به اقدام عملی و تالش برای جنگ با حضرت علی7

پرداختند که متوجه شدند امکان ثروتاندوزی و کسب منافع نامشروع و قدرت را به علت عدالتطلبی و
. 1رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت .323
 . 2شریفی ،احمد؛ پیشین؛ ص .23
 . 3مجلسی ،محمدباقر؛ پیشین؛ ج  ،75ص .23
 . 4رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .151

آ اب هلباقمیاههویش و اههزیگنا ؛هغالبلاجهن رد هنتف

 .2دنیاپرستی و قدرتگرایی خواص بیبصیرت
خواص بیبصیرت نیز مانند مردم عادی در صورت عدم تمایل به مهار شهوت قدرت و ثروت ،به آلت دست
سران فتنه و ابزار موفقیت جنگ نرم در جامعه مبدل میشوند .این مسأله را نباید فراموش کنیم که با توجه
به دسترسی این گروه به منابع کالن جامعه ،دنیاطلبی و ثروتاندوزی این افراد ،تأثیراتی بهمراتب عمیقتر
و نگرانکنندهتر در جهت پیشبرد اهداف جنگ نرم به دنبال خواهد آورد.
ّ
آن،حب دنیا و قدرتگرایی از ناحیۀ انسانهای تشنۀ
عامل اصلى انحراف از حق و جبههگیری در برابر

خونخواهی موال علی 7از دست خواهند داد .برای مثال ،طلحه که زمانی یار نزدیک پیامبر اکرم6
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بود ،در زمان خلیفۀ سوم به یکی از سرمایهداران بزرگ مبدل شد و هدایای دریافتی او از عثمان شامل
درهمهای بیشمار ،شمشهای طال ،باغها و زمینهای پردرآمد بالغ بر دویستهزار دینار بود 5.زبیر،
دیگر فتنهگر جنگ جمل ،به غیر از مدینه در اسکندریه و کوفه و بصره زمین و خانه داشت و از زندگی
6
تجملی و اشرافی بهرهمند بود.
در مورد دنیاطلبی و فساد مالی و اخالقی گستردۀ معاویه هم به نقل بخشی از نامۀ عمروعاص به
معاویه در ابتدای خالفت علی 7اکتفا میکنیم که به او هشدار داد:
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هر کاری که میتوانی انجام بده ،زیرا فرزند ابوطالب ،چنانچه چوب را پوست
7
میکند ،تو را از هر مال و سرمایهای که داری ،جدا خواهد کرد.
سران خوارج نهروان هم بر خالف ظاهر شبزندهدار و مؤمنشان ،دین را پلی برای رسیدن به دنیا قرار
داده بودند؛ همچنان که حضرت علی7به زیبایی در خطبۀ  32نهجالبالغه به این نکته اشاره کردهاند:
ِ ِ
ِ
ب ْال ِخ َر َة بِ َع َم ِل الدُّ نْیا َقدْ َطا َم َن ِم ْن َش ْخ ِص ِه َو
ب الدُّ نْیا بِ َع َم ِل ْالخ َرة َو َل َی ْط ُل ُ
َو من ُْه ْم َم ْن َی ْط ُل ُ
ِ
ف ِمن َن ْف ِس ِه لِ ْ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ِ ِ 8
ت اللَِّ َذ ِری َع ًة إِ َل ال ْعصیة؛
َق َار َب م ْن َخ ْط ِوه َو َش َّم َر م ْن َث ْوبِه َو َز ْخ َر َ ْ
ل َمانَة َو َّات ََذ س ْ َ
گروه دیگر ،آنان که شمشری کشیده ،و رش و فسادشان را آشکار کردهاند ،لشکرهاى پیاده و
سواره خود را گرد آورده و خود آماده کشتار دیگرانند .دین را براى بهدست آوردن مال دنیا

تباه کردند که یا رئیس و فرمانده گروهى شوند ،یا به منربى فرا رفته ،خطبه بخوانند .چه بد
جتارتى که دنیا را هباى جان خود بدانى و با آنچه که در نزد خداست ،معاوضه نامیى.

بهطور خالصه؛ مالاندوزی ،دنیاخواهی و قدرتطلبی خواص بیبصیرت ،باعث عدم تمایل به درک حق
و حقیقت و نافرمانی آنان از حاکمان الهی میشود .همچنین ،نگرانی خواص بیبصیرت از احتمال از دست
رفتن منافع نامشروع ،این گروه تأثیرگذار جامعه را به سمت کارشکنی ،ابهامآفرینی ،فتنهانگیزی و حتی به راه
انداختن درگیری و جنگ در جامعۀ اسالمی متمایل خواهد کرد .این انحراف بزرگ ،محدود به دوران صدر
اسالم نبوده و جوامع اسالمی در سدههای مختلف با چنین مشکلی دست و پنجه نرم کردهاند.
 . 5بالذری ،احمد بن یحیی؛ جمل من أنساب األشراف؛ بیروت :دارالفکر1417 ،ق؛ ج  ،6صص  1407و .108
 . 6ابن سعد ،محمد؛ الطبقات الکبری ،بیروت :دارالکتب العلمیه1410 ،ق؛ ج  ،3ص .110
 .7ابن ابیالحدید ،عزالدین عبدالحمید ابوحامد؛ شرح نهجالبالغه ،تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم ،قم :کتابخانۀ
ّ
آیتالله مرعشی نجفی ،چاپ اول1404 ،ق؛ ج  ،1ص .270
 . 8رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبه .32

 .3ثروتگرایی
یکی از اموری که بستر الزم برای فتنهانگیزی را فراهم میکند ،شیوع شهوت ثروت و پول در میان
مردم است .ثروتگرایی ،مالپرستی و رفاهزدگی ،نه فقط زمینه و بستر فتنه را در جامعه ایجاد مینماید،
بلکه از جمله مهمترین عوامل فروپاشی و اضمحالل جوامع است .قرآن کریم سنت الهی دربارۀ امتهای
پیشین را چنین بیان میکند:

رسمست کرده بود .این است رساهایشان که پس از آنان ،جز براى عدّ ه کمى مورد سکونت
قرار نگرفته است ،و ماییم که وارث آنان بودیم.

بررسی تاریخی نیز نشان میدهد که منشأ بسیاری از فتنههای بعد از پیامبر اکرم ،6ثروتاندوزی
و تجملگرایی و مالپرستی بود.

 .4تفرقه و برتریجویی
گسترش تفرقه و اختالف در جامعۀ اسالمی ،زمینه را جهت شعلهورتر کردن آتش فتنه فراهم میکند؛ به
این دلیل که این عامل ،فرصتی به دشمنان و مخالفان نظام اسالمی برای فتنهانگیزی میدهد و صفت
رذیلۀ تکبر و برتریجویی موجب میشود که جامعه نتواند به آرامش الزم برسد.
ت یا تفرقه ،نقش اول را داشتهاند.
همواره در میان امت اسالمی ،نقشآفرینانی بودهاند که د ر ایجاد وحد 
از اینان که در دو جبهۀ حق و باطل قرار گرفتهاند و عملکرد ،موضعگیری و سخن آنها در موجآفرینی یا
ی و راهی
فرو نشاندن امواج تأثیر بهسزایی داشته است ،به عنوان «خواص» یاد میشود .اینان موضعگیر 
را که انتخاب میکنند  ،از روی فکر و تحلیل است و عوام را به دنبال خود میکشانند .اطاعت از خواصی
که سررشتههای امور جامعه و مراکز تصمیمسازی و نقشآفرینی آن را بهدست میگیرند؛ اما تکبر و غرور
در وجود آنان موج میزند و عزت ،سربلندی ،اشتهار و فرماندهی خود را از ناحیۀ خدا و به واسطۀ عنایت
او نمیدانند ،بسیار خطرناک است و جامعه را به سمت فتنه و آشوب سوق میدهد.
پس از رحلت پیامبر ،6خواص جبهۀ باطل در دوران سه خلیفۀ اول ،اندکاندک در دستگاه
ً
خالفت اسالمی نفوذ کردند .ابتدا در دوران خلیفۀ اول و دوم بر شام و سپس د ر دوران عثمانی تقریبا بر
 . 1قصص.58 ،

آ اب هلباقمیاههویش و اههزیگنا ؛هغالبلاجهن رد هنتف

عیشتَها َفتِ ْل َک م ِ
ساکن ُُه ْم َل ْ ت ُْس َک ْن ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم إِالَّ َقلی ً
﴿و ک َْم َأ ْه َلکْنا ِم ْن َق ْر ٍیة َبطِ َر ْت َم َ
ال َو ُکنَّا
َ
َ
ن َْح ُن ا ْل ِ
وارثنی﴾؛ 1و چه بسیار شهرها که هالکش کردیم( ،زیرا) زندگى خوش ،آنها را
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کل جهان اسالم مسلط شدند .افراد شاخص این گروه  ،کسانی همچون معاویه ،عمرو بن عاص ،ولید بن
عقبة بـن ابیمعیط و چند تن دیگر بودند که پس از بیعت مردم با امام علی 7در شام گرد آمدند و جبهۀ
ت علوی تشکیل دادند و در صفین ب ه جنگ آن حضرت رفتند .در واقع ،جنگ
متحدی را علیه حکوم 
صفین تصویر مجددی از جنگ بد ر و احد و احزاب بود که بار دیگر اسالم و کفر در برابر هم صفآرایی
کردند ،اما این بار کفار با شناسنامۀ اسالمی به جنگ مسلمانان آمدند 1.ازاینرو ،حضرت علی 7خطاب
ی جنگ با سپاه شام فرمودند:
به یاران خود برا 
ی کفار جنگ احزاب
ف بقایا 
به سوی دشمنان خدا و دشمنان سنتها و قرآن بشتابید؛ به طر 
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و قاتالن مهاجرین و انصار محله بربید.

2

علی7

ص در دوران فتوحات اسالمی) آنان را از
در جبهه خواص ه م بالی دنیاگرایی (بهخصو 
جدا کرد .حرص به جمعآوری مال و به تعبیر امام علی 7زرق و برق دنیا ،آنان را فریفت و نتوانستند
ل کنند .هنوز شش ماه از اجرای برنامههای عدالتخواهانۀ موال
ن را تحم 
برنامههای اصالحطلبانۀ ایشا 
ن و خواص جامعۀ اسالمی ،لب ب ه اعتراض گشودند و هر
نگذشته بود که بسیاری از بزرگان صحابه و تابعی 
ن و متنفذین مهاجر و انصار و فرماندهان
یک به نوعی به مخالفت با آن حضرت برخاستند .همچنین بزرگا 
نامدار زمان رسول اکرم 6که در میان مردم دارای نفوذ و منزلت خاصی بودند ،از علی7جدا شدند.
ّ
برخی از این افراد عبارتند از :طلحه ،زبیر ،سعد بن ابیوقاص ،اسامة بن زبیر ،عبدالله بن عمر ،ابوموسی
ن ثابت ،حسان بن ثابت ،نجاشی ،ابوهریره ،شریح قاضی ،کعب بن مالک ،اشعث بن قیس
اشعری ،زید ب 
3
و دهها تن دیگر ا ز فقها ،قراء ،روات احادیث و برجستگان سیاسی و اجتماعی.
شیوههای مبارزه با فتنه در نهجالبالغه

همۀ کسانی که در مسیر جریان فتنه قرار دارند ،اعم از خواص و عوام ،در معرض ابتال و آزمایش هستند.
گروهی به مقابله با فتنه برمیخیزند ،گروهی با فتنه همراه میشوند و گروهی میخواهند از سقوط در فتنه
برهند و خود را از فرو رفتن در گرداب فتنهها به سالمت نجات دهند .حضرت علی7شیوههای رهایی
را در امور گوناگونی مانند ده مورد زیر معرفی میکنند.
 . 1سلیمانی ،جواد؛ «نقش خواص در تضعیف حکومت علی(علیهالسالم)» ،معرفت ،شمارۀ 1381 ،25ش؛ ص .82
ّ
 . 2منقری ،نصر بن مزاحم؛ وقعة صفین ،قم :مکتبة آیةالله المرعشی النجفی ،بیتا؛ ص .49
س الرجال.
 . 3ر.ک:تستری ،محمد تقی؛ قامو 

 .1عمل بر اساس تقوا
نورانیت فوقالعادهای در برابر تشخیص حق از باطل
انسان به دید و درک نیرومند ،روشنبینی شگرف و
ِ
نیازمند است ،تا به یاری آن ،دیدهاش حقیقتیاب شود .این ّقوه نیرومند و بصیرتبخش« ،تقوا» است.
رعایت تقوای الهی در فضای فتنه به این معناست که تمامی تصمیمات انسان فقط بر اساس امور یقینی
1
باشد و از مسائل شبههناک و گوش دادن به شایعات ،بیش از هر زمان دیگری بپرهیزد.

پس به رشتههاى تقوا چنگ زنید و به حقیقتهاى آن پناه آورید ،تا شما را به سرمنزل آرامش و
جایگاههاى وسیع و پناهگاههاى محکم و منزلگاههاى ّ
3
پرعزت برساند.
حضرت علی 7در خطبه  191نیز میفرمایند:
ِ ٍ
َفإِ َّن ال َّت ْقوى فِی ا ْلیو ِم ِْ
الن َِّة؛ 4تقوا ،امروز سپر بال ،و فردا راه
َْ
َ
النَّ ُة َو فی َغد ال َّط ِر ُیق إِ َل ْ َ
ال ْر ُز َو ْ ُ
رسیدن به هبشت است.
اگر جامعه به چنین سالح محکمی مجهز شود ،فتنهگران هرگز توان مقابله با آنان را نخواهند داشت.
تقوا ،مانع دنیاگرایى انسان مىشود و او را همواره به منزل آخرت راهنمایى مىکند و ارزشهاى واالیى
را در مقابل او قرار مىدهد.

 .2تمسک به قرآن کریم
امیرالمؤمنین 7در خطبۀ  17نهجالبالغه در مورد جهل مردم زمانه در برابر معارف حقیقی و راستین
قرآن میفرمایند:

إِ َل اللَِّ َأ ْشکُو ِم ْن َم ْع َ ٍ
یس فِ ِیه ْم ِس ْل َع ٌة َأ ْب َو ُر ِم َن ا ْل ِکت ِ
ون ُج َّه ًال َو َی ُموت َ
یش َ
ش َی ِع ُ
َاب
ُون ُض َّل ًل َل َ
ف َعن مو ِ
إِ َذا ت ُِلی َح َّق تِ َل َوتِ ِه َو َل ِس ْل َع ٌة َأ ْن َف ُق َبیع ًا َو َل َأ ْغ َل َث َمن ًا ِم َن ا ْل ِکت ِ
اض ِع ِه َو
َاب إِ َذا ُح ِّر َ ْ َ َ

 . 1شریفی ،احمد؛ پیشین؛ ص .143
 . 2رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .183
 . 3همان؛ خطبۀ .186
 . 4همان؛ خطبۀ .191

آ اب هلباقمیاههویش و اههزیگنا ؛هغالبلاجهن رد هنتف

امام علی 7به نقش تقوا در هنگام فتنه اینگونه اشاره میکنند:
ی َع ْل َل ُه َم ْ َرج ًا ِم َن ا ْل ِفت َِن َو نُور ًا ِم َن ال ُّظ َل ِم؛ 2آگاه باشید آن کس که تقوا
َو ا ْع َل ُموا َأ َّن ُه َم ْن َیت َِّق اللََّ َ ْ
پیشه کند و از خدا برتسد ،از فتن هها نجات مىیابد.

17

َل ِعنْدَ هم َأ ْنکَر ِمن ا َْلعر ِ
ف ِم َن ا ُْلنْک َِر؛ 1به خدا شکایت میکنم از مردمى که
وف َو َل َأ ْع َر ُ
ُ ْ ُ َ ُْ
18

در جهالت زندگى میکنند و با گمراهى میمریند ،در میان آنها ،کاالیى خوارتر از قرآن
نیست؛ اگر آن را آنگونه که باید بخوانند ،و متاعى سودآورتر و گرانبهاتر از قرآن نیست؛
اگر آن را حتریف کنند ،و در نزد آنان ،چیزى زشتتر از معروف و نیکوتر از منکر نیست.
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نگرانی موال علی 7از نادان ماندن مردم و مرگ آنها در گمراهی و بدون درک معارف و حقایق
دین ،بهخوبی در این خطبه منعکس شده است .امام در این خطبه بهروشنی هشدار دادهاند که جهل و
نادانی مردم ،زمینه را برای تحریف واقعیت در نزد آنان و جابجایی معروف و منکر فراهم میآورد؛ امری
که فتنهانگیزی در جامعه اسالمی و فریب مردم را تسهیل میکند.
قرآن کریم ،میثاق و منشور وحدت تمامی مسلمانان است که تمسک و اهتمام به آن ،میتواند به
عنوان گامی راسخ و استوار ،آتش فتنهها را خاموش کند و اخوت و الفت را میان مسلمانان باز گرداند ،زیرا
قرآن کریم نامش بصیرت و آگاهی و نور و هدایت و تأمینکنندۀ سعادت دنیا و آخرت انسان است .پیامبر
اکرم6فرمودند:
ن ک َِق َط ِع ال َّلي ِل ا ُْل ْظ ِل ِم َفع َليکُم بِا ْل ُقر ِ
آن َفإِ َّن ُه َشافِ ٌع ُم َش َّف ٌع؛ 2آن هنگام که
ُم ا ْل ِف َت ُ
ت َع َل ْيک ُ
َفإِ َذا ا ْل َت َب َس ْ 
ْ
َ ْ ْ ْ
فتنهها ،مهانند پارههای شب تاریک شام را فرو گرفت ،بر شام باد به (انس با) قرآن؛ چرا که

قرآن شفاعتکنندهای است که شفاعت او پذیرفته میشود.

تمسک به قرآن ،به عنوان راه رهایى و رستگارى انسان ،بهویژه در هنگام وقوع فتنههاست .کسانی
که قرآن و معارف قرآنی را محور زندگی خود قرار دهند ،از آسیبهای فتنهگران در امان خواهند بود؛
همان گونه که حضرت علی 7در بیان نقش و اهمیت قرآن در زدودن شبههها و تردیدها میفرمایند:
ِ
َو َع َلیک ُْم بِ ِک ِ
نی َو ِّ
الر ُّىالن ِّاق ُع َو ا ْل ِع ْص َم ُة
ُّورا ُْلبِ ُ
لا َْلتِ ُ
ال ْب ُ 
الشفا ُء النّاف ُع َو ِّ
نی َوالن ُ
تاب اهللَِ ،فإِ َّن ُه ْ َ
لِ ْلمتَمس ِ
َبو ُ ِ
ک َو النَّجا ُة لِ ْل ُم َت َع ِّل ِق ،ال َی ْع َو ُّج َفیقا َم َو ال َی ِز ُ
وج
الر ِّد َو ُو ُل ُ 
یس َت ْعت َ 
التْل ُق ُه َک ْث َر ُة َّ
یغ َف ْ
ُ َ ِّ
ِ
ِ
ِ
3
ِ
ِ
لب ه َس َب َق»؛ بر شام باد عمل کردن به قرآن که ریسامن حمکم
ن َعم َ 
ق َو َم ْ
صدَ َ 
ن َق َ 
الس ْم ِع َم ْ
الب ه َ
َّ
اهلى و نور آشکار و درمانى سودمند است که تشنگى را فرو نشاند؛ نگهدارنده کسى است
که به آن متسک جوید و نجاتدهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد؛ کجى ندارد تا
 . 1همان؛ خطبۀ .17

 . 2مجلسی ،محمدباقر؛ پیشین؛ ج  ،89ص .17
 . 3رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .155

راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود و تکرار و شنیدن پیاپى آیات،

کهنهاش نمىسازد و گوش از شنیدن آن خسته نمىشود .کسى که با قرآن سخن بگوید،

راست گفته و هر کس به آن عمل کند ،پیشتاز است.

ِ
ي فِ ْتنَ ٌة َفإِ َذا ک َ ِ
ِ
ال َّق َم َع ُه َيا َع َّم ُر
ُون َب ْع ِد 
َيا َع َّم ُر َس َتک ُ
ال ِّق َو ْ َ
َان َذل َک َفاتَّبِ ْع َعل ّي ًا َو ح ْز َب ُه َفإِ َّن ُه َم َع ْ َ
ني ُثم َت ْق ُت ُل َک ا ْل ِف َئ ُة ا ْلب ِ
ِ ِ
ي الن ِ
َّک َس ُت َقاتِ ُل َب ْع ِدي َم َع َع ِل ِصنْ َف ْ ِ
إِن َ
اغ َي ُة»؛ 1اى عامر!
َّاکثِ َ
َ
ني َو ا ْل َقاسط َ َّ
ٍّ
بعد از من فتنههایى رخ خواهد داد .در آن رشایط ،از عىل و حزب عىل پریوى کن؛ چرا که
عىل با حق است و حق با عىل....

چون قرآن نیازمند به تفسیر و تبیین دائمى است ،پیامبر 6نیز بارها و بارها حق را به همراهان
دائمى قرآن واگذار نمودهاند .حدیث ثقلین یکى از این موارد است .در قرآن نیز به همراهان دائمى قرآن
َ َ ُ ْ َ ْ َ ِّ ْ
اشاره شده است﴿ :ف ْاسألوا أهل الذکر﴾؛ 2اهل ذکر یعنى اهل قرآن .مردم بعد از رحلت پیامبر6
ِ
چگونه مىتوانند به این آیه عمل کنند؟ اگر بعد از پیامبر ،اهل ذکر وجود نداشته باشد ،این آیه لغو خواهد
بود و لغو در حکیم راه ندارد؛ آنهایى گرفتار لغو و هواپرستى شدند که نسبت هذیان به پیامبر 6دادند
و نخواستند و نگذاشتند جایگاه اهل ذکر در جامعه تثبیت شود.
امام صادق 7مىفرمایند:
مردم به شناسایى ما و مراجعه به ما و تسلیم شدن (در برابر دستورات و گفتار ما ائمه)

مأمورند.

سپس در ادامه فرمودند:
 . 1خزازی قمی رازی ،علی بن محمد؛ کفایةاالثر فیالنص علی االئمةاالثنیعشر ،قم :انتشارات دلیل ما1387 ،ش؛
ص.122
 . 2نحل43 ،؛ انبیاء.70 ،

آ اب هلباقمیاههویش و اههزیگنا ؛هغالبلاجهن رد هنتف

 .3تمسک به اهلبیت(علیهمالسالم) و اطاعت از رهبری الهی
پیروی از کسانی که حجت خدا ،چراغ پرفروغ هدایت و راسخون در علم هستند و به اسرار و ماهیت
فتنهگران و شیوهها و اهداف آنان آگاهند و راه را از چاه تشخیص میدهند ،یکی دیگر از راههای مقابله
با فتنه است .اهلبیت ،:کشتیهای نجات و عامل رستگاری هستند .این سفارشى است که پیامبر
اکرم 6براى نجات از فتنههاى بعد از خود به برخى از یارانشان کردند .آن حضرت خطاب به عمار
فرمودند:
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اگرچه روزه بگریند و نامز گزارند و گواهى دهند که معبودى جز خداى یگانه نیست ،وىل

پیش خود فکر کنند که به ما مراجعه نکنند ،به مهنی گفتار مرشکند.

1

20

از اینرو ،حضرت در سخنان متعددى ،در هنگام وقوع فتنهها ،افراد را به پیروى از اهلبیت :فرا
مىخوانند؛ از جمله در خطبهاى که بعد از فتنۀ سقیفه بیان فرمودند:
ِ
ِ
ِ
ِ
یج َ
ان
اج ا ْلفت َِن بِ ُس ُف ِن الن ََّجاة َو َع ِّر ُجوا َع ْن َط ِر ِیق ا ُْلنَا َف َرة َو َض ُعوا ت َ
َّاس ُش ُّقوا َأ ْم َو َ
َأ ُّ َیا الن ُ
ا ُْل َف َ
اخ َر ِة؛ 2اى مردم! امواج فتنهها را با کشتىهاى نجات در هم بشکنید و از راه اختالف و
پراکندگى بپرهیزید و تاجهاى فخر و برترىجویى را بر زمنی هنید.
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در حدیثى از رسول اکرم 6که میان علماى اسالم متواتر است ،آمده:

إنّام مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ،من ركبها نجا من خت ّلف عنها غرق؛ 3مثل اهلبیت من

در میان امتم ،مهانند کشتى نوح است .هر که در آن سوار شد ،نجات پیدا کرد و هر که به آن

پناه نربد ،غرق شد.

پیشوایان معصوم :از آنرو که از خاندان وحى و نبوتاند و به فرمودۀ حضرت على 7دین را
چنانکه سزاوار است ،دانستند و به آن عمل کردند ،گفتار و کردارشان الگویى عینى و عملى است در
تمسک به قرآن و نجات از فتنههاى ناهمگون و هالککنندهاى که همواره ایمان و باورهاى دینى
مسلمانان را تهدید مىکند.
از اینرو ،حضرت خطاب به مردمى که در بدعتها و شبهات گرفتار آمدهاند ،مىفرمایند:
ُون و َا ْلَ ْع َ ِ
ات و ِ
َف َأ ْی َن ت َْذ َه ُب َ
اض َح ٌة َو َا َْلن َُار َمن ُْصو َب ٌة َف َأ ْی َن ُیتَا ُه بِک ُْم
ال ُم َقائ َم ٌة َو َا ْل َی ُ َ
ون َو َأنَّى ت ُْؤ َفک َ َ
الم َالدِّ ِ ِ
ِ
ف َت ْع َم ُه َ
وه ْم
َو َک ْی َ
لصدْ ِق َف َأن ِْز ُل ُ
ین َو َأ ْلسنَ ُة َا ِّ
ل ِّق َو َأ ْع َ ُ
ت ُة نَبِ ِّیک ُْم َو ُه ْم َأ ِز َّم ُة َا ْ َ
ون َو َب ْینَک ُْم ع ْ َ
ِ
ِ
بِ َأحس ِن من َِاز ِل َا ْل ُقر ِ
وه ْم ُو ُرو َد َا ْلی ِم َا ْلع َط ِ
نی ص
وها َع ْن َخا َت ِم َالنَّبِ ِّی َ
َّاس ُخ ُذ َ
آن َو ِر ُد ُ
اش َأ ُّ َیا َالن ُ
ْ
ْ َ َ
ِ
ٍ
ِ
ات منَّا َو َل ْی َس بِم ِّیت َو َی ْب َل م ْن َب ِلی منَّا َو َل ْی َس بِ َب ٍ
ال َت ُقو ُلوا بِ َم الَ َت ْع ِر ُف َ
ال َف َ
ون َفإِ َّن
وت َم ْن َم َ
إِ َّن ُه َی ُم ُ
َ
َ
َ
َأ ْک َث َر َا ْلَ ِّق فِ َیم ُتن ِْک ُر َ
ون»؛ 4مردم! کجا میروید؟ چرا از حق منحرف میشوید؟ پرچمهاى
حق برپاست و نشانههاى آن آشکار است ،با اینکه چراغهاى هدایت روشنگر راهند،
 . 1کلینى ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  ،4ص .114
 . 2رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .5
ّ
 . 3حلى ،ابنادريس؛ السرائر ،قم :جامعه مدرسين1411 ،ق؛ ص.679
 . 4رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .87

مهچون گمراهان به کجا میروید؟ چرا رسگردانید؟ در حاىل که عرتت پیامرب شام در میان
شامست؛ آنها زمامداران حق و یقنیاند؛ پیشوایان دین و زبانهاى راستى و راستگویان
هستند؛ پس باید در هبرتین منازل قرآن جایشان دهید و مهانند تشنگان که به سوى آب
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شتابانند ،به سویشان هجوم آورید .اى مردم! این حقیقت را از خاتم پیامربان بیاموزید که
فرمودند :هر که از ما میمرید ،در حقیقت نمرده است و چیزى از ما کهنه نمیشود .پس

آنچه نمیدانید ،نگویید ،زیرا بسیارى از حقایق در امورى است که ناآگاهانه انکار میکنید.

 .4شکیبایی و مدارا
از شیوههای دیگر در برخورد با فتنهها ،آنگاه که گفتوگوها و روشنگریها به نتیجه نمیرسد ،مدارا و
شکیبایی است .چنین نبود که امام بىدرنگ با مخالفان برخورد خشونتآمیز کنند .کسانی که تا فتنهای
برپا میشود ،خود را میبازند و به سوی فتنهگر جذب میشوند ،فاقد ایمان استوارند ،و نداشتن استقامت
ن ناشی میشود .فتنهگران تالش میکنند با ّ
ن در اصول
ن اذها 
مشوش کرد 
ن آنا 
و صبر ،از کمبود ایما 
ی ک ه با انوا ع اتهامها و بیحرمتیها _ چه مستقی م و چه غیرمستقیم _ انجام
اسالم و در مورد رهبر 
ت صابر باشند ،تا
ی آن را .در اینجا مردم باید در امر اطاع 
ب را بکوبند و ه م رهبر 
میشود ،ه م مکت 
ل بتوانند حقایق را روشنتر ببینند .با صبر بر
ی کام 
وسوسهها کارگر نیفتد و بعد از فرو نشستنفتنه ،با بینای 
طاعت و صبر بر ترکمعصیت ،نقش ۀ فتنهگران خنثی میشود؛ چرا ک ه برای مثال ،غیبت ،شایعهسازی
ن در جهت برنامههای سازماندهیشدۀ خود بسیار
ی هستند که فتنهگران از آ 
و اتهام زدن ،معصیتهای 
استفاد ه میکنند و لذا جامعۀ اسالمی با خودداری از آنها و ترک این معصیتها و صبر بر آنها ،چنین
ن نمیشود.
ی از زنجیر توطئۀ آنا 
ی را برای آنان بهوجود نمیآورد و حلقها 
امکان 
البته مدارا تا جایی است که فتنهگران نسبت به حکومت جری و گستاخ نشوند و از حدود الهی خارج
نشوند .برای مثال ،امام علی 7با آن که از انگیزۀ اصلی طلحه و زبیر برای رفتن به مکه آگاه بودند و
میدانستند جز جنگافروزی هدف دیگری ندارند ،با آنان مدارا کردند و در پاسخ به پیشنهاد ابنعباس
که از حضرت میخواست آن دو را زندانی کنند و از رفتن به مکه باز دارند ،ایشان نپذیرفتند و راه مدارا را
در پیش گرفتند.
آن حضرت در برخورد با خوارج نیز همین روش را برگزیدند .حتی گستاخی خوارج به جایی رسیده

آ اب هلباقمیاههویش و اههزیگنا ؛هغالبلاجهن رد هنتف

با استفاده از این بیانات نورانى حضرت على ،7درمىیابیم که از متقنترین راههاى رهایى از فتنهها،
تمسک به اهلبیت :و فاصله نگرفتن از این بزرگواران است.

بود که بارها به هنگام ایراد خطبه از سوی آن حضرت ،سخنان ایشان را قطع میکردند و شعار میدادند:
22

به حکمیت تن دادی و پستی را پذیرفتی ،حکم جز خدا را نیست.

1

اما عکسالعمل امام در مقابل آنان این بود که شما را از نماز گزاردن در مساجد باز نمیداریم؛ سهمیۀ
بیتالمالتان را قطع نمیکنیم و تا زمانی که دست به شمشیر نبرد ه و علیه نظام اسالمی توطئه نکردهاید،
2
با شما نمیجنگیم.
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 .5شناخت مراکز فتنه و افشای اهداف آنان
با شناسایی طراحان فتنه و آشکار نمودن اهداف و انگیزۀ آنان ،میتوان به دو هدف دست یافت :نخست
اینکه طراحان فتنه و فتنهانگیزان به مردم معرفی میشوند و دوم اینکه بدین وسیله مردم به اهداف شوم
فتنهگران پی میبرند و در دام آنان گرفتار نمیشوند .حضرت علی 7با شناسایی مراکز فتنهانگیزی مانند
معاویه و خوارج ،آنان را به مردم معرفی نمودند و نقاب از چهرۀ فریبکار آنان برداشتند .ایشان در نامهای
به معاویه فرمودند:
الشبه َة و ْاشتِم َلا َع َل ُلبستِها َفإِ َّن ا ْل ِف ْتنَ َة َطا َلا َأ ْغدَ َف ْت ج َلبِیبها و َأ ْغ َش ِ
ت ْالَ ْب َص َار
َف ْ
َ ََ َ
َْ َ
اح َذ ِر ُّ ْ َ َ َ َ
ُظ ْل َمت َُها؛ 3از شبهه و حقپوشى بپرهیز ،زیرا فتنهها دیر زمانى است که پردههاى سیاه خود را
گسرتانده و دیدههایى را کور کرده است.

هر انسانی برای خوب زیستن نیازمند دو نوع آگاهی است :آگاهی نسبت به خوبیها و آگاهی نسبت به
بدیها .به همین دلیل ،میتوان گفت یکی از راههای مبارزه با فتنهها ،تقویت دانش دشمنشناسی است.
ً
اگر کسی میخواهد راه حق را طی نماید و در صراط حق استوار بماند ،حتما نیازمند شناخت راه باطل و
باطلگرایان است .یکی از راههای تشخیص حق و باطل ،برای بسیاری از مردمان عادی ،شناخت اهل
باطل است .امام علی7نیز بر این حقیقت تأکید میکنند که« :هرگز به حقیقت و سعادت دست نمییابید؛
4
مگر آنکه رویبرتافتگان از راه حق و درماندگان از سعادت را بشناسید».

 .6ثبات قدم و قاطعیت در برخورد با منحرفان
هرگاه جامعه به فتنه دچار شد و جلوههای آن پدیدار گشت ،نباید دچار احساسات ،تزلزل و تردید شد و
 . 1شریفی ،احمد؛ پیشین؛ ص.54
 . 2ابن ابی الحدید ،عزالدین عبدالحمید ابوحامد؛ پیشین؛ مقدمه.
. 3رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ نامۀ .65
 . 4همان؛ خطبه .147

شتابزده بدون مطالعه و بررسی آگاهانه و همهجانبه وارد معرکه گردید .هنگام بروز فتنه ،فتنهجویان به باطل
خود ،لباس حق میپوشانند و با ترفندهای مختلف ،چهرۀ حق را مورد هجمه قرار میدهند .در چنین زمانی،
ممکن است مردم فتنه را نشناسند و چه بسا به استقبال آن روند و از آن حمایت کنند .بنابراین ،هنگام بروز
فتنه باید ثابتقدم بود و اقدام جسورانه و انقالبی علیه دشمنان داخلی و خارجی انجام داد.
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حضرت علی 7میفرمایند:
وقتی فتنه فرا میرسد ،مانند جوانی است که در عنفوان جوانی بهرس میبرد.

1

به فرموده امیرالمؤمنین علی:7
ِ ُ ْ ِ 3
اج ا ْل ِف ْتن َِة ِعنْدَ ُط ُلو ِع َجنِینِ َها َو ُظ ُه ِ
َو َت َث َّبتُوا فِی َقتَا ِم ا ْل ِع ْش َو ِة َو ا ْع ِو َج ِ
ور ک َِمینِ َها َو انْتِ َصاب قطب َها؛
و در فتنههاى در هم پیچیده ،به هنگام پیدایش نوزاد فتنهها و آشکار شدن باطن آنها و
برقرار شدن قطب و مدار آسیاى آن ،با آگاهى قدم بردارید.

 .7تقویت بصیرت سیاسی
در فتنهها عامل اصلی شناخت و درک درست داشتن ،بصیرت است .بصیرت ،چراغی است که همواره
روشنگر و نجاتبخش انسان از گمراهیهاست و به انسان قدرت میدهد تا با حقمحوری ،راه صواب
را از ناصواب تشخیص دهد و راه حق را برگزیند .در سایۀ بصیرت است که حق و باطل ،بهخوبی آشکار
میشود و انسان از ظواهر اشیاء و حوادث عبور میکند و به درکی فراتر از چهرۀ ظاهری آنها نائل میآید؛
چنان که حضرت علی 7فرمودند:
من بودم که چشم فتنه را کور کردم و کسی جز من جرأت آن را نداشت و این نبود مگر به
 . 1همان؛ خطبۀ .151

 . 2همان.
 . 3همان.

آ اب هلباقمیاههویش و اههزیگنا ؛هغالبلاجهن رد هنتف

کنایه از اینکه آغاز فتنه همانند دوران جوانی بسیار شاداب ،جذاب و پرنشاط است .اما وقتی آتش
فتنه خاموش شد و پردهها کنار رفت« ،سیمای زشت آن چون آثار باقیمانده بر سنگهای سخت ،زشت و
دیرپاست ... .طولی نمیکشد که پیرو از رهبر و رهبر از پیرو بیزاری میجوید و با بغض و کینه از هم جدا
میشوند و به هنگام مالقات ،همدیگر را نفرین میکنند 2».ازاینرو ،هنگام فتنه میبایست ثابتقدم بود و
بر اساس احساسات و حدس و گمان موضعگیری نکرد.

دلیل بصریت و یقینی که از پروردگار داشتم.

1

24

 .8تکیه بر اصول و معیارها
از جمله شیوههای مقابله با فتنه در جامعه ،تکیه بر اصول و معیارهاست .اصول و ارزشها ،قابل شناخت
و آگاهی است و بهرغم پیچیدگیها و دشواریهای موجود ،حق و باطل را میتوان از طریق خود حق و
باطل و معیارهای آن شناخت و آنگاه با تکیه بر معیارهای حق و باطل و محک قرار دادن آن ،به شناسایی
مصادیق و افراد پرداخت.
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حضرت علی 7به حارث بن حوط که دو قطبی شدن جامعه برای او غیر قابل باور بود ،فرمودند:
ِ
َ
یا َح ِار ُ
َک َو َل ْ َتنْ ُظ ْر َف ْو َق َک َف ِح ْر َت إِن َ
َّک َن َظ ْر َت َ ْتت َ
ث إِن َ
ال َّق َف َت ْع ِر َ
َّک َل ْ َت ْع ِرف ْ َ
ف َم ْن أتَا ُه َو َل ْ
َتع ِر ِ
ف َم ْن َأتَا ُه؛ 2اى حارث! تو زیر پاى خود را دیدى ،اما به پریامونت نگاه
ف ا ْل َباطِ َل َف َت ْع ِر َ
ْ
نکردى ،پس رسگردان شدى؛ تو حق را نشناختى تا بدانى که اهل حق چه کسانى هستند و

باطل را نیز نشناختى تا باطلگرایان را بشناسی.

 .9حفظ اتّحاد و یکپارچگی و پایبندی به قانون
موالى متقیان در نصایحى به لزوم حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه و نفاق به عنوان راهکار اصلى و عملى
در جلوگیرى از به ثمر نشستن نهال فتنهها اشاره کرده و فرمودهاند:
مهانا شیطان راههاى خود را به شام آسان جلوه میدهد ،تا گرههاى حمکم دین شام را یکى پس

از دیگرى بگشاید و به جاى وحدت و مهاهنگى ،بر پراکندگى شام بیفزاید و در پراکندگى،

شام را دچار فتنه گرداند .از وسوسه و زمزمه و فریبکارى شیطان روى گردانید و نصیحت
آن کس را که خریخواه شامست ،گوش کنید و به جان و دل بپذیرید.

3

اى مردم! امواج فتنهها را با کشتى نجات (اهلبیت پیامرب و رهربان اهلى) در هم بشکنید و

از راه اختالف و پراکندگى بپرهیزید و تاجهاى فخر و برترىجویى را بر زمنی هنید .رستگار

شد آن کس که با یاران به پا خاست یا کنارهگریى نمود و مردم را آسوده گذاشت.

4

 . 1همان؛ نامۀ . 62
 . 2همان؛ حکمت .254
 . 3همان؛ خطبۀ .121
 . 4همان؛ خطبۀ .5

آرى؛ اختالف آتشى است که اگر در گلستان امتى افتد ،آن را به خاکستر تبدیل مىکند؛ ازاینرو ،شاید
چیزى زیانبارتر از این بالى بزرگ ،امتها را تهدید نکند و حربهاى کوبندهتر از آن در دست دشمن نباشد.

امت اسالمى بدان استوار و پای ههاى طاعت بر آن پایدار است ،بر خود الزم شامرید.

اجتماع برای وحدت پیدا کردن ،زمینههای مشترک را مییابد و بر آن پیمان میبندد و استوار
میشود ،تا تفرقهاندازان موفق به ایجاد شکاف نشوند .وحدت در حرف حاصل نمیشود ،بلکه در عمل
ایجاد میگردد و در این فراز است که امام  7میفرمایند «الزموا»؛ یعنی عمل کنید و مقید شوید به آنچه
وحدت مسلمین را ایجاد میکند .آنچه موجب پیروزی میگردد ،سه چیز است :اسالم ،وحدت کلمه و
رهبری.

 .10هوشیاری
یکی از راههای مقابله با فتنه ،هوشیاری در برابر فرصتطلبان و فتنهانگیزان است .امام 7در جملهای
حکیمانه و ارزشمند ،پیروان خود را به هوشیاری و زیرکی فرا خوانده و به همکاری نکردن با فتنهگران و
تأیید و تقویت ننمودن افکار و اهداف منحرف آنان امر فرمودهاند ،تا به این وسیله فتنهها تضعیف شود و
از بین برود:
ِ ِ ِ
ِ
ب؛ 3در فتنهها ،چونان شرت دو ساله
ُک ْن فی ا ْلف ْتنَة کَا ْب ِن ال َّل ُبون َل َظ ْه ٌر َف ُ ْیک َ
ض ٌع َف ُی ْح َل َ
َب َو َل َ ْ
باش؛ نه پشتى دارد که سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.

جمالت فوق اشاره به این مطلب دارد که انسان در فتنه با زیرکی و هوشمندی حرکت کند؛ نه به
فتنهگران سواری داده و نه به آنها باج دهد؛ در عین حالی که ناظر فتنههاست ،خود را از آلوده شدن
حفظ نماید .رفتار انسان در هنگام فتنه باید به گونهای باشد که فتنهانگیزان نتوانند بر او طمع برند و او را
 . 1مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیشین؛ ج  ،6ص .37
 . 2رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .151
 . 3همان؛ حکمت .1
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مردم باید از قوانین و دستورات الهی که ضامن بقای جامعۀ اسالمی و اطاعت پروردگار است،
پیروی کنند ،زیرا راه نجات از فتنه ،تبعیت از دستورات دین و حفظ وحدت و یکپارچگی است 1.امام
علی 7در این باره میفرمایند:
ِ
ِ
ِ
یت َع َل ِیه َأ ْرک ُ
َان
ال َم َع ِة َو ُبنِ ْ
َف َل َتکُونُوا َأن َْص َ
اب ا ْلفت َِن َو َأ ْع َل َم ا ْلبِدَ ِع َو ا ْل َز ُموا َما ُعقدَ َع َلیه َح ْب ُل ْ َ
ال َّطا َع ِة؛ 2پس سعى کنید که شام پرچم فتنهها و نشانههاى بدعتها نباشید و آنچه را که پیوند

25

نردبانی برای رسیدن به امیال خویش ببینند.

1

26

جمعبندی
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یکى از مسائلى که ممکن است در جامعۀ اسالمى بهوقوع بپیوندد« ،فتنه» است؛ بهخصوص به دلیل
آنکه شرایط زیست و ادامۀ حیات براى نفاق در جامعۀ دینى آمادهتر است ،فتنه نیز بیشتر گریبانگیر
جوامع اسالمى است .در این پژوهش ،انگیزههای فتنه و راههاى تقویت و ایمنسازى جامعه در مقابل
فتنهگران ارائه شده است؛ با استفاده از نوع برخورد امیرالمؤمنین 7با فتنههای دوران خویش ،میتوان
این شیوه و راههای مقابله با آن را در جامعۀ امروز بهکار برد.
انگیزههای فتنه عبارتند از :پیروی از هوای نفس ،دنیاپرستی و قدرتگرایی خواص بیبصیرت،
ثروتگرایی ،تفرقه و برتریجویی.
مهمترین شیوههای برونرفت از شرایط فتنه نیزبا توجه به رهنمودهاى امیرمؤمنان 7در نهجالبالغه
عبارتند از :راه مقابله با فتنه عمل بر اساس تقوا ،تمسک به قرآن کریم ،تمسک به اهلبیت :و اطاعت
از رهبری الهی ،شناخت مراکز فتنه و افشای اهداف آنان ،ثبات قدم و قاطعیت در برخورد با منحرفان،
تقویت بصیرت سیاسی ،تکیه بر اصول و معیارها ،حفظ اتحاد و یکپارچگی و پایبندی به قانون و هوشیاری.
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1. 1قرآن کریم
2. 2آمدی ،عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم ،بیجا :دارالکتاب االسالمی1426 ،ق.
3. 3ابن ابیالحدید ،عزالدین عبدالحمید ابوحامد؛ شرح نهجالبالغه ،تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم؛ قم:
ّ
کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی ،چاپ اول1404 ،ق20 ،ج.
4. 4ابن اثیر ،محمد؛ الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار التراث العربی،بیتا.
5. 5ابن سعد ،محمد؛ الطبقات الکبری ،بیروت :دارالکتب العلمیه1410 ،ق.
6. 6ابن فارس ،ابوالحسین احمد بن زکریا؛ ترتیب مقاییس اللغة ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1387 ،ش6 ،ج.
7. 7ابن منظور ،محمد؛ لسانالعرب ،بیروت :دار احیاء التراثالعربی(موسسة التاریخالعربی)1416 ،ق10 ،ج.
8. 8ابوالقاسمی ،محمد جواد؛ موج در موج ،تهران :عرش پژوه1385 ،ش.
9. 9الموتی ،محسن؛ «راههای خروج از فتنه در جامعۀ اسالمی» ،مکاتبه و اندیشه ،شمارۀ 1390 ،38ش.
10.10بحرانی ،ابن میثم؛ شرح نهجالبالغه؛ بیجا :دفتر نشر الکتاب1362 ،ش.
11.11بالذری ،احمد بن یحیی؛ جمل من انساب االشراف؛ بیروت :دارالفکر1417 ،ق.
12.12جعفری ،محمد تقی؛ ترجمه و تفسیر نهجالبالغه ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی1376 ،ش،
20ج.
13.13جوهری ،اسماعیل بن حماد؛ الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة) ،بیروت :دارالعلم للمالیین1404 ،ق،
10ج.
ّ
14.14حلى ،ابنادريس؛ السرائر ،قم :جامعه مدرسين1411 ،ق.
15.15خزازی قمی رازی ،علی بن محمد؛ کفایةاالثر فیالنص علی االئمةاالثنیعشر ،قم :انتشارات دلیل ما،
1387ش.
16.16خوروش ،عارفه؛ «علل پیدایش و راههاى نجات از فتنهها در حکومت اسالمى در آینۀ کالم امیرالمؤمنین
على ،»7معرفت ،سال بیستویکم ،شمارۀ 1391 ،181ش.
ّ
17.17خویی ،حبیب الله؛ منهاج البراعة فی شرح نهجالبالغه ،تهران :مکتبة االسالمیه1358 ،ش.
18.18راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن ،قم :منشورات طلیعةالنور1429 ،ق2 ،ج.
19.19رضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه ،شرح محمد عبده ،قم :انتشارات مشهور ،بیتا.
20.20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،مترجم :محمد دشتی ،قم :نشر حبیب1387 ،ش.
21.21سلیمانی ،جواد؛ «نقش خواص در تضعیف حکومت علی ،»7معرفت ،شمارۀ 1381 ،25ش.
22.22شریفی ،احمد؛ موج فتنه از جمل تا جنگ نرم ،تهران :کانون اندیشۀ جوان1390 ،ش.
23.23شوشتری ،محمد؛ بهج الصباغه فی شرح نهجالبالغه ،تهران :انتشارات امیرکبیر؛ 1376ش.
24.24طریحی ،فخرالدین؛ مجمعالبحرین ،تهران :کتابفروشی مرتضوی1375 ،ش.
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25.25طبیبی ،علیرضا؛ «شيوۀ فرهنگى تقابل و مبارزۀ مسلمانان با فتنهگران از منظر نه ج البالغه» ،معرفت ،سال
بیستم ،شمارۀ 1390 ،167ش.
26.26فراهیدی ،خلیل بن احمد؛ العین ،قم :انتشارات هجرت1410 ،ق4 ،ج.
27.27فیض االسالم ،سید علی نقی؛ ترجمه و شرح نهجالبالغه ،تهران :نشر فیض االسالم1379 ،ش6 ،ج.
28.28قرشی ،سید علی اکبر؛ مفردات نهجالبالغه ،تهران :نشر قبله1377 ،ش.
29.29کلینى ،محمد بن یعقوب؛ االصول من الکافى ،تهران:دارالکتب االسالمیه ،بیتا4 ،ج.
30.30مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار لدرر الجامعه ائمة االطهار ،تهران :مکتبة االسالمیه ،بیتا111 ،ج.
31.31مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 1360ش.
32.32مطهری ،مرتضی؛ جاذبه و دافعۀ امام علی(علیهالسالم) ،تهران :انتشارات صدرا1366 ،ش.
33.33مغنیه ،محمد جواد؛ فی ظالل نهجالبالغه ،بیروت :دارالعلم للمالیین1358 ،ش.
34.34مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیام امام امیرالمؤمنین (شرح تازه و جامعی بر نهجالبالغه) ،تهران :دارالکتب
االسالمیه1379 ،ش.
ّ
35.35منقری ،نصر بن مزاحم؛ وقعة صفین ،قم :مکتبة آیةالله المرعشی النجفی ،بیتا.
36.36مؤسسۀ فرهنگی قدر والیت؛ فتنه و فتنهگران (با نگاهی به نهجالبالغۀ امام علی) ،تهران :مؤسسۀ فرهنگی
قدر والیت ،چاپ اول1380 ،ش.
37.37یساقی ،علی اصغر؛ فتنه از نگاه قرآن و حدیث ،تهران :نشر تاریخ فرهنگ1380 ،ش.
38.38یعقوبی ،محمد بن اسحاق؛ تاریخ یعقوبى ،ترجمه محمد ابراهیم آیتی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی،
1382ش2 ،ج.

