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فتنه در نهج البالغه؛ انگیزه ها و شیوه های مقابله با آن

بتول علوی1
چکیده

فتنه، یکی از موضوعات اساسی در نهج البالغه است، که در دوران امامت حضرت علی7وجود 
از هوای نفس،  پیروی  از:  فتنه عبارتند  انگیزه های  از آفت های جامعۀ اسالمی است.  و  داشته 
دنیاپرستی و قدرت گرایی خواص بی بصیرت، ثروت گرایی، تفرقه و برتری جویی. راه مقابله با فتنه، 
عمل بر اساس تقوا، تمسک به قرآن کریم، تمسک به اهل بیت: 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 علی7 بپردازد.
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مقدمه
فتنه از موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی است که از دیدگاه اسالم، شایستۀ تحلیل فراگیر است. در 
جامعۀ اسالمی، تفرقه و اختالف ها به یکباره حادث نمی شود، بلکه دست های شیطانی به کار می افتد و 
شیوه ها و روش ها و نقشه های دقیق طرح می شود، تا زمان باروری توطئه ها فرا رسد و آن گاه جامعه در 
برابر فتنه ها، قدرت تشخیص حق را از باطل از دست می دهد و سر در گریبان می شود. حکومت حضرت 
علی7 که از اواسط دهۀ سوم بعد از رحلت پیامبر6 آغاز گردید، با فتنه های بسیار عمیق و آزمون های 

دشوار همراه بود.
تفاوت عمدۀ تحوالت زمان پیامبر6 و امیرالمؤمنین7 این بود که در دوران رسول اکرم6مرز 
میان اسالم و کفر مشخص بود و در اکثر جنگ ها، در یک سو اسالم صریح و در سوی دیگر کفر صریح قرار 
داشت، اما در زمان حضرت علی7 جنگ های رخ داده میان جناح های داخلی اسالم بود و طرف های 
مقابل حضرت، نه تنها ظاهرًا مسلمان بودند، بلکه سابقه داران جهاد و مبارزه در راه اسالم و برخی صحابه 
و یاران پیامبر6 نیز 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 توده های مردم در عصر امیرالمؤمنین7، حاکم 
شدن وضعیت فتنه در جامعه بود. به این معنا که در جامعۀ آن زمان، شرایطی پدیدار شده بود که در آن 
با  باطل  ازاین رو، می  توان گفت فتنه وضعیتی است که حق و  بود.  باطل دشوار گشته  از  تشخیص حق 
یکدیگر آمیخته شده و حتی با شعارهای فریبنده، به باطل، لباس حق پوشانده می شود و همچنین پیشینه 
و سوابق افراد مدعی حق به گونه ای است که امر بر مردم و نخبگان مشتبه شده، آن ها را در معرض 

آزمون سختی قرار می دهد.
به واسطۀ وجود این جریانات فتنه گر در دوران علی7، ایشان در خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار 
خویش، به طور روشن و تفصیلی ویژگی های آن ها را برشمرده و راه های نجات و مصون ماندن جامعۀ 
اسالمی از فتنه ها و نحوۀ برخورد با این جریانات را بیان کرده اند، که در نهج البالغه منعکس شده است.

مفهوم شناسی فتنه
»فتنه«، مصدر ریشۀ سه حرفی »ف- ت- ن« است. این واژه در کتب لغت  و تفاسیر، دارای معانی گوناگونی 
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است که عبارت است از: گمراهی، کفر، رسوایی، ابتالء، امتحان، عبرت، محنت و سختی عذاب، بیماری 
و جنون.1»فاِتن« یعنی گمراه کننده از حق و »فّتان« یعنی شیطان، چون انسان را از راه دین گمراه می سازد 
و مردم را فریب داده، گناهان را در نظر آنان زیبا جلوه می دهد.2 در معنای لغوی این واژه، نوعی جداسازی 
جنس اصیل از اجناس تقلبی و بدلی وجود دارد. راغب اصفهانی در مفردات می گوید: »اصل در معنای 

فتنه، گداختن طال و نقره برای جداکردن سره از ناسرۀ آن است.«3
در مجمع البحرین چنین آمده است: 

اِر؛4 نقره و طال )برای جدا سازی خالص از ناخالص آن(  َهُب ِبالنَّ ُة َو الذَّ َفِتَنْت َاْلِفضَّ
با آتش ذوب شدند.

صاحب التحقیق در وجه جمع معانی و کاربردهای متفاوت واژۀ فتنه می گوید: 
نگرانی  و  اضطراب  با  همراه  اختالل  موجب  که  آنچه  معنای  به  لغت  این  اصل 
می شود، است و دارای مصادیقی مانند: اموال، اوالد، اختالف در رأی و اندیشه، 

غلو در امری و امثال آن است.5 
انسان  نگرانی  و  تزلزل  و  اضطراب  موجب  که  پیچیده  و  دشوار  آزمایش های  و  امتحان  به  ازاین رو، 

می شود، »فتنه« می گویند.
دیگری  معنای  که  است  عام  مفهومی  و اضطراب،  اختالل  معنای  در  فتنه  بنابراین، می توان گفت 
همچون آزمایش و سوزاندن را در بر می گیرد. در حوزۀ مسائل سیاسی و اجتماعی، اموری را که موجب 

چنین تزلزل ها و اضطراب هایی در حوزه های اعتقادی، باورها و ارزش های فرد می شود، فتنه می نامند.
»فتنه« در نهج البالغه نیز کاربرد فراوانی دارد و به معانی آزمایش، اختالف آراء، درگیری و کشمکش 
یا ایجاد فضایی مبهم و غیرشفاف، گرفتاری و  یا دو جریان باطل و آمیختن حق و باطل و  بین دو فرد 

1 . ابن منظور، محمد؛ لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی  )موسسة التاریخ العربی(، 1416ق؛ ج 13، ص 317 و 
فراهیدی، خلیل بن احمد؛ العین، قم: انتشارات هجرت، 1410ق؛ ج 8، ص 127 و ابن فارس، ابوالحسین احمد بن زکریا؛ 

ترتیب مقاییس اللغة، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387ش؛ ج 4، ص 472.
2 . جوهری، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح )تاج اللغة و صحاح العربیة(، بیروت: دارالعلم للمالیین، 1404ق؛ ج 6، 

ص 2176 و ابن فارس، ابوالحسین احمد بن زکریا ؛ پیشین؛ ج 4، ص 473.
3 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن، قم: منشورات طلیعة النور، 1429ق؛ ص623.

4 . طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین، تهران: کتاب فروشی مرتضوی، 1375ش؛ ج 6، ص 290.
5 . مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 1360ش؛ ج 7، ص 342.
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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 یک سری پدیده های سیاسی و اجتماعی است.

امیرالمؤمنین علی7 می فرمایند: 
اِنَّ اْلِفَتَن اَِذا َاْقَبَلْت َشبََّهْت َو اَِذا َاْدَبَرْت َنبََّهْت ُینَْکْرَن ُمْقبَِلٍت َو ُیْعَرْفَن ُمْدبَِراٍت، َیُْمَن َحْوَم 
یاِح، ُیِصْبَن َبَلدًا َو ُیْطِْئَن َبَلدًا؛2 فتنه ها، آن گاه که روی می آورند، با حق شباهت دارند  الرِّ
و چون پشت می کنند، حقیقت چنان که هست، نشان داده می شود. فتنه ها چون مى آیند، 
شناخته نمى گردند و چون مى گذرند، شناخته می شوند، فتنه ها چون گردبادها می چرخند، 
از مهه جا عبور می کنند، در بعىض از شهرها حادثه می آفرینند و از برخى شهرها می گذرند.

با نگاهی به موارد کاربرد واژۀ فتنه در کالم امیرمؤمنان7، درمی یابیم که فتنه به حوادث پیچیده ای 
اطالق می شود که ماهیت آن روشن نیست؛ ظاهری فریبنده و باطنی مملو از فساد دارد. جوامع انسانی را 
به بی نظمی، تباهی، دشمنی، جنگ و خونریزی و فساد اموال و اعراض می کشاند و غالبًا در ابتدا چهر ۀ 
حق به جانبی دارد و ساده اندیشان را به دنبال خود می کشاند و تا مردم از ماهیت آن آگاه شوند، ضربات 

خود را بر همه چیز وارد کرده است.3
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، 

طرح ریزی می شود.4

انگیزه های وقوع فتنه
دارد  اهمیت  اسالمی،  حکومت های  و  جوامع  به ویژه  نوبنیاد،  و  شکل گرفته  تازه  جوامع  تمامی  در  آنچه 
که  دستاوردی  است؛  حکومت  آن  بقای  و  ادامه  حفظ،  است،  مهم تر  حکومت  تشکیل  اصل  از  شاید  و 
حاصل پیمودن راهی طوالنی و پرفراز و نشیب و رشادت ها و مجاهدت های بسیار بوده و اکنون برای 

الّله؛  حبیب  خویی،  و  ج 2، ص 801  قبله، 1377ش؛  نشر  تهران:  نهج البالغه،  مفردات  اکبر؛  علی  سید  قرشی،   .  1
منهاج البراعة فی شرح نهج البالغه، تهران: مکتبة االسالمیه، 1358ش؛ ج 4، ص 292.

2 . رضی، محمد بن حسین؛ نهج البالغه، مترجم: محمد دشتی، قم: نشر حبیب، 1387ش؛ خطبۀ 93.
دارالکتب االسالمیه،  تهران:  نهج البالغه(،  بر  و جامعی  تازه  امیرالمؤمنین )شرح  امام  پیام  ناصر؛  . مکارم شیرازی،   3

1379ش؛ ج 4، ص 236.
4 . شریفی، احمد؛ موج فتنه از جمل تا جنگ نرم، تهران: کانون اندیشۀ جوان، 1390ش؛ ص4.
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بقای آن، رویارویی با سختی ها و مشکالت فراوان، اجتناب ناپذیر است. سخت ترین و پیچیده ترین حوادث 
که گاه ممکن است سرنوشت جوامع را به کلی دستخوش دگرگونی و تغییر سازد، گردباد فتنه هاست که 

هرازگاهی و هر بار به بهانه ای، از سویی سر برمی آورد و نبض حیات امت ها را نشانه می رود.
یکی از راه های شناخت فتنه، شناخت انگیزه های فتنه و فتنه گران است که ابعاد و زوایای مختلف 
و کلمات  نامه ها  از خطبه ها،  امیر7، در بخش های مختلفی  برای ما هویدا می سازد. حضرت  را  فتنه 
قصارشان در نهج البالغه، انگیزه های فتنه و فتنه گران و جوانب مختلف آن را آشکار نموده اند که در این 

بخش به آن خواهیم پرداخت.

1. پیرول  ز له ل وفس
هوای نفس، بدترین دشمن آدمی است که انسان را به گناه و انحراف و فتنه انگیزی می کشاند و شیطان 
را بر جان آدمی مسلط می کند و از او الشه ای باقی می گذارد. نفس اّماره با داشتن خواهش های بی پایان، 
زینت آرایی گناه و هموار کردن و آسان نمایی جرم های سنگین، در به خطر انداختن انسان ید طوالیی دارد 

و اگر یکه تاز صحنۀ جان شود، عقل را به اسارت می گیرد.1
هواپرستی موجب می شود در مواردی که خواسته های انسان با موازین دینی و الهی سازگاری ندارد، 
به توجیه رفتارش و یا به تأویل های ناشایسته ای از معارف دینی دست بزند. از دیدگاه چنین افرادی، معیار 
مطابق  که  کاری  هر  است.  آنان  نفسانی  و خواهش های  با هوس ها  و سازگاری  موافقت  کارها،  ارزش 
امیال و خواسته های آنان باشد، خوب و هر کاری که مخالف امیال و اهداف شخصی و گروهی شان باشد، 
بد است. تحلیل روان  شناختی مسأله به این صورت است که برخی افراد تأثیرگذار در جامعه، از حکومت 
ناعادالنه  و  غیرقانونی  دلیل  به  آنان  خواسته های  و  توقعات  می بینند  اما  دارند،  شخصی  توقعاتی  وقت 
بودن مورد توجه حکومت عدل قرار نمی گیرد. اینان برای تحقق خواسته های خود و دستیابی به امیال و 
هوس هایشان اقدام به راه  اندازی تشکالت، گروه ها، حزب ها و جبهه هایی می کنند. آن ها ویترین فعالیت 
خود را مبارزه با بی عدالتی و بی قانونی قرار می دهند، اما پشت پردۀ اقدامات آنان چیزی جز ریاست طلبی و 
خودخواهی و حب جاه نیست. یکی از نشانه های تشکیالت و احزاب فتنه انگیز، این است که معمواًل بعد 

از یک ناکامی و شکست در دستیابی به قدرت تأسیس می شوند.
امام علی7 هوای نفس و خودپرستی را از انگیزه  های فتنه برمی شمرند: 

1 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 2، ص 562.
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ُتتََّبُع... َیَتَولَّ َعَلیَها ِرَجاٌل ِرَجاًل َعَل َغرِی ِدیِن اللَِّ ؛1 مهانا آغاز  َم َبْدُء ُوُقوِع اْلِفَتِن َأْهَواٌء  إِنَّ
پدید آمدن فتنه ها، هواپرستى است... و گروهى بر گروه دیگر سلطه و ولیت یابند، که بر 

خلف دین خداست.
فتنه جویان به پیروی از خواهش های نفس، دستورات الهی و قوانین و هنجارهای اجتماعی را زیر پا 
می گذارند و اندیشه  های خود را در برابر آرزوها قربانی می کنند، تا شاید به آرزوهای خود همچون حکومت، 
قدرت و ریاست برسند و در مسیر دستیابی به اهداف نامشروع خویش، بدون توقف و سیری ناپذیر به انواع 

نیرنگ ها، دروغ ها، تهمت ها، تأویل ها و خیانت ها دست می زنند.2
پیامبر6 مشاهده  از رحلت  بعد  برخی خواص  رفتار  در  را می توان  تحلیل  این  تاریخی  نمونه های 
نمود. زبیر در زمرۀ نخستین کسانی بود که مسلمان شد. او از مهاجران به حبشه و مکه و جزء چهار نفری 

بود که علیه غصب خالفت، همراه امام علی7 بود. سلمان فارسی دربارۀ زبیر می گوید: 
گاه تر بود.3  زبیر در یاری رساندن به امیرمؤمنان 7 از همۀ ما آ

او در تمامی جنگ ها شرکت داشت و نقطه نقطۀ تنش مجروح بود. وی از اولین کسانی بود که با امام 
علی7 بیعت کرد.4 اما چه اتفاقی افتاد که جزء اولین کسانی شد که بیعت را انکار نمود و اولین جنگ را 
بر آن حضرت تحمیل کرد؟ پس از کشته شدن زبیر، امام 7 بر بالین جنازه اش آمدند و شمشیر او را در 

دست گرفتند و مدتی بر آن گریستند و فرمودند: 
با این شمشری چه بسیار اندوه ها از چهره پیامرب6 زدوده شد.5

    نمونه ای از همکاری نفس با شیطان، در جنگ نهروان ظهور پیدا کرد. امام علی7 بر باالی جنازۀ 
کشتگان نهروان فرمودند:

یَطاُن اْلُِضلُّ َو  ُهْم یا َأِمرَیاْلُْؤِمننَِی َفَقاَل الشَّ ُکْم َفِقیَل َلُه َمْن َغرَّ ُکْم َمْن َغرَّ     ُبْؤسًا َلُکْم َلَقْد َضَّ
ْظَهاَر َفاْقَتَحَمْت  ْتُْم بِاْلََمانِی َو َفَسَحْت َلُْم بِاْلََعاِصی َو َوَعَدْتُُم اْلِ وِء َغرَّ اَرُة بِالسُّ اْلَْنُفُس اْلَمَّ

1 . رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ 50.
2 . شریفی، احمد؛ پیشین؛ ص 57.

3 . مجلسی، محمد باقر؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، تهران: مکتبة اإلسالمیة، بی تا؛ ج22، ص329.
4 . ابن اثیر، محمد؛ الکامل فی التاریخ، بیروت: دار التراث العربی،بی تا؛ ج 2، ص 302.

5 . یعقوبی، محمدبن اسحاق؛ تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1382، ج۲، 
ص ۱۷۲.
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ِبُِم النَّاَر؛1 بدا به حال شم! آن که شم را فریب داد، به شم زیان رساند. پرسیدند: چه کسى 
آنان را فریفت، اى امریالؤمننی7؟ فرمودند: شیطان گمراه کننده و نفسى که به بدى فرمان 
می دهد، آنان را با آرزوها مغرور ساخت و راه گناه را برایشان آماده کرد و به آنان وعده 

پریوزى داد، و رسانجام به آتش جهنم گرفتارشان کرد.

2. دویاپرستی و قدرت گر یی خه ص  ی  صیرت
خواص بی بصیرت 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 می شوند. این مسأله را نباید فراموش کنیم که با توجه 
به دسترسی این گروه به منابع کالن جامعه، دنیاطلبی و ثروت اندوزی این افراد، تأثیراتی به مراتب عمیق تر 

و نگران کننده تر در جهت پیشبرد اهداف جنگ نرم به دنبال خواهد آورد.
عامل اصلی انحراف از حق و جبهه گیری در برابر آن،حّب دنیا و قدرت گرایی از ناحیۀ انسان های تشنۀ 
قدرت است. دنیا چنان در چشمان فتنه  جویان جلوه می کند که تمام ارزش های اسالمی را زیر پا می گذارند 
و اقدام به براندازی حکومت اسالمی می نمایند. فتنه گران در حقیقت پیاده نظام شیطانند و کژراهه ای را 

که شیطان برایشان ترسیم می کند، در پیش می گیرند.2
اگر دنیا هدف شد، فاجعه  ها، فتنه ها، سرکشی ها، خودکامگی ها، قانون شکنی ها، دیکتاتوری ها و... 
آغاز می شود. دنیاطلبان، برای رسیدن به دنیا با یکدیگر مسابقه می دهند و به نزاع و جنگ می پردازند و 
مردم را از راه خدا و ارزش  های الهی باز می دارند و آنان را به انحراف می کشانند. امام صادق7فرموده اند:
نیا َرأُس اْلِفَتن َو َاْصُل الَِحِن؛3 دوستی دنیا، ریشه فتنه ها و اساس مشکلت است. ُحبُّ الدُّ

امام علی7 در خطبه ای در تحذیر از فتنه ها می فرمایند:
َیَتنَاَفُسوَن فِی ُدْنیا َدنِیٍة َو َیَتَکاَلُبوَن َعَل ِجیَفٍة ُمِرَیٍة؛4 آنان در به دست آوردن دنیاى پست بر هم 

سبقت می گریند و چونان سگ هاى گرسنه، این مردار را از دست یکدیگر می ربایند.
سیر وقایع هم نشان داد تمامی فتنه گران زمانی به اقدام عملی و تالش برای جنگ با حضرت علی7 
پرداختند که متوجه شدند امکان ثروت اندوزی و کسب منافع نامشروع و قدرت را به علت عدالت طلبی و 

1 .رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت 323.
2 . شریفی، احمد؛ پیشین؛ ص 23.

3 . مجلسی، محمدباقر؛ پیشین؛ ج 75، ص 23.
4 . رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ 151.
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خون خواهی موال علی7 از دست خواهند داد. برای مثال، طلحه که زمانی یار نزدیک پیامبر اکرم6 
بود، در زمان خلیفۀ سوم به یکی از سرمایه داران بزرگ مبدل شد و هدایای دریافتی او از عثمان شامل 
زبیر،  بود.5  دینار  بر دویست هزار  بالغ  پردرآمد  و زمین های  باغ ها  درهم های بی شمار، شمش های طال، 
دیگر فتنه گر جنگ جمل، به غیر از مدینه در اسکندریه و کوفه و بصره زمین و خانه داشت و از زندگی 

تجملی و اشرافی بهره مند بود.6
نامۀ عمروعاص به  از  در مورد دنیاطلبی و فساد مالی و اخالقی گستردۀ معاویه هم به نقل بخشی 

معاویه در ابتدای خالفت علی7 اکتفا می کنیم که به او هشدار داد: 
پوست  را  چوب  چنانچه  ابوطالب،  فرزند  زیرا  بده،  انجام  می توانی  که  کاری  هر 

می کند، تو را از هر مال و سرمایه ای که داری، جدا خواهد کرد.7
سران خوارج نهروان هم بر خالف ظاهر شب زنده دار و مؤمنشان، دین را پلی برای رسیدن به دنیا قرار 

داده بودند؛ همچنان که حضرت علی7به زیبایی در خطبۀ 3۲ نهج البالغه به این نکته اشاره کرده اند :
ْنیا َقْد َطاَمَن ِمْن َشْخِصِه َو  ْنیا بَِعَمِل اْلِخَرِة َو َلَیْطُلُب اْلِخَرَة بَِعَمِل الدُّ َو ِمنُْهْم َمْن َیْطُلُب الدُّ
ََذ ِسْتَ اللَِّ َذِریَعًة إَِل اْلَْعِصیِة؛8  َر ِمْن َثْوبِِه َو َزْخَرَف ِمْن َنْفِسِه لِْلََماَنِة َو اتَّ َقاَرَب ِمْن َخْطِوِه َو َشمَّ
گروه دیگر، آنان که شمشری کشیده، و رش و فسادشان را آشکار کرده اند ، لشکرهاى پیاده و 
سواره خود را گرد آورده و خود آماده کشتار دیگرانند. دین را براى به دست 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 باى جان خود بدانى و با آنچه که در نزد خداست، معاوضه نمیى.
به طور خالصه؛ مال اندوزی، دنیاخواهی و قدرت طلبی خواص بی بصیرت، باعث عدم تمایل به درک حق 
و حقیقت و نافرمانی آنان از حاکمان الهی می شود. همچنین، نگرانی خواص بی بصیرت از احتمال از دست 
رفتن منافع نامشروع، این گروه تأثیرگذار جامعه را به سمت کارشکنی، ابهام آفرینی، فتنه انگیزی 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 سده های مختلف با چنین مشکلی دست و پنجه نرم کرده اند.
5 . بالذری، احمد بن یحیی؛ جمل من أنساب األشراف؛ بیروت: دارالفکر، 1417ق؛ ج 6، صص 1407 و  108.

6 . ابن سعد، محمد؛ الطبقات الکبری، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1410ق؛ ج 3، ص 110.
شرح نهج البالغه، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: کتابخانۀ  7. ابن ابی الحدید، عزالدین عبدالحمید ابوحامد؛ 

آیت الّله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱404ق؛ ج 1، ص 270.
8 . رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبه 32.
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3.  ثروت گر یی
    یکی از اموری که بستر الزم برای فتنه انگیزی را فراهم می کند، شیوع شهوت ثروت و پول در میان 
مردم است. ثروت گرایی، مال پرستی و رفاه زدگی، نه فقط زمینه و بستر فتنه را در جامعه ایجاد می نماید، 
بلکه از جمله مهم ترین عوامل فروپاشی و اضمحالل جوامع است. قرآن کریم سنت الهی دربارۀ امت های 

پیشین را چنین بیان می کند: 
﴿َو َکْم َأْهَلْکنا ِمْن َقْریٍة َبطَِرْت َمعیَشَتها َفتِْلَک َمساِکنُُهْم َلْ ُتْسَکْن ِمْن َبْعِدِهْم إِلَّ َقلیلً َو ُکنَّا 
َنْحُن اْلواِرثنی﴾؛1 و چه بسیار شهرها که هلکش کردیم، )زیرا( زندگى خوش، آن ها را 
رسمست کرده بود. این است رساهایشان که پس از آنان، جز براى عّده کمى مورد سکونت 

قرار نگرفته است، و ماییم که وارث آنان بودیم.
    بررسی تاریخی نیز نشان می دهد که منشأ بسیاری از فتنه های بعد از پیامبر اکرم6، ثروت اندوزی 

و تجمل گرایی و مال پرستی بود.

4. تفرقر و  رترل جهیی
گسترش تفرقه و اختالف در جامعۀ اسالمی، زمینه را جهت شعله ورتر کردن آتش فتنه فراهم می کند؛ به 
این دلیل که این عامل، فرصتی به دشمنان و مخالفان نظام اسالمی برای فتنه انگیزی می دهد و صفت 

رذیلۀ تکبر و برتری جویی موجب می شود که جامعه نتواند به آرامش الزم برسد.
همواره در میان امت اسالمی، نقش آفرینانی بوده اند که در  ایجاد  وحدت  یا تفرقه، نقش اول را داشته اند. 
از اینان که در دو جبهۀ حق و باطل قرار گرفته اند  و عملکرد، موضع گیری  و سخن آن ها در موج آفرینی یا 
فرو نشاندن امواج  تأثیر به سزایی داشته است، به عنوان »خواص« یاد می شود. اینان موضع گیری  و راهی 
را که انتخاب  می کنند،  از روی فکر و تحلیل است و عوام را به دنبال  خود می کشانند. اطاعت از خواصی 
که سررشته های امور جامعه و مراکز تصمیم سازی و نقش آفرینی آن را به دست می گیرند؛ اما تکبر و غرور 
در وجود آنان موج می زند و عزت، سربلندی، اشتهار و فرماندهی خود را از ناحیۀ خدا و به واسطۀ عنایت 

او نمی دانند، بسیار خطرناک است و جامعه را به سمت فتنه و آشوب سوق می دهد.
دستگاه  در  اندک اندک  اول،  خلیفۀ  سه  دوران  در   باطل   جبهۀ  خواص  پیامبر 6،  رحلت   از   پس 
خالفت اسالمی نفوذ کردند. ابتدا در دوران خلیفۀ اول  و دوم بر شام و سپس در  دوران  عثمانی  تقریبًا بر 

1 . قصص، 58.
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کل جهان اسالم مسلط شدند. افراد شاخص این گروه،  کسانی همچون معاویه، عمرو بن عاص، ولید بن 
عقبة بـن  ابی معیط و چند تن دیگر بودند که پس از بیعت  مردم  با  امام علی7 در شام گرد آمدند و جبهۀ 
به  جنگ آن حضرت رفتند. در واقع، جنگ  متحدی را علیه حکومت  علوی تشکیل دادند و در صفین 
صفین تصویر مجددی از جنگ  بدر  و احد  و احزاب بود که بار دیگر اسالم و کفر در برابر هم  صف آرایی  
کردند، اما این بار کفار با شناسنامۀ اسالمی به جنگ مسلمانان آمدند.1 ازاین رو، حضرت علی7 خطاب 

به یاران خود  برای  جنگ  با سپاه شام فرمودند: 
به سوی دشمنان خدا و دشمنان سنت ها و قرآن بشتابید؛ به طرف  بقایای  کفار جنگ احزاب 

و قاتلن مهاجرین و انصار محله بربید.2
علی7  از  را  آنان  اسالمی(  فتوحات   دوران  در  )به خصوص   دنیاگرایی  بالی   هم   خواص  جبهه  در 
جدا کرد. حرص به جمع آوری  مال و  به تعبیر امام علی7 زرق و برق دنیا، آنان را فریفت و نتوانستند 
برنامه های اصالح طلبانۀ  ایشان  را  تحمل  کنند. هنوز شش ماه از اجرای برنامه های عدالت خواهانۀ موال 
نگذشته بود که بسیاری از بزرگان صحابه و تابعین  و خواص جامعۀ اسالمی، لب به  اعتراض گشودند و هر 
یک به نوعی به  مخالفت  با  آن حضرت برخاستند. همچنین بزرگان  و متنفذین مهاجر و انصار و فرماندهان 
نامدار زمان رسول اکرم6 که در میان  مردم دارای نفوذ و منزلت خاصی بودند، از علی7جدا  شدند. 
برخی از این  افراد عبارتند از: طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، اسامة بن زبیر، عبدالّله بن عمر، ابوموسی 
اشعری، زید بن  ثابت، حسان  بن ثابت، نجاشی، ابوهریره، شریح قاضی، کعب بن مالک، اشعث بن قیس 

و ده ها تن دیگر از  فقها، قراء، روات  احادیث و برجستگان سیاسی و اجتماعی.3

شیوه های مبارزه با فتنه در نهج البالغه
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 برمی خیزند، گروهی با فتنه همراه می شوند و گروهی می خواهند از سقوط در فتنه 
برهند و خود را از فرو رفتن در گرداب فتنه ها به سالمت نجات دهند. حضرت علی7شیوه های رهایی 

را در امور گوناگونی مانند ده مورد زیر معرفی می کنند.

1 . سلیمانی، جواد؛ »نقش خواص در تضعیف حکومت علی)علیه السالم(«، معرفت، شمارۀ 25، 1381ش؛ ص 82.
2 . منقری، نصر بن مزاحم؛ وقعة صفین، قم: مکتبة آیة الّله المرعشی النجفی، بی تا؛ ص 49.

3 . ر.ک:تستری، محمد تقی ؛ قاموس  الرجال.
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1. عمل  ر  ساس تجه 
انسان به دید و درک نیرومند، روشن بینی شگرف و نورانیِت فوق العاده ای در برابر تشخیص حق از باطل 
نیازمند است، تا به یاری آن، دیده اش حقیقت یاب شود. این قّوه نیرومند و بصیرت بخش، »تقوا« است. 
رعایت تقوای الهی در فضای فتنه به این معناست که تمامی تصمیمات انسان فقط بر اساس امور یقینی 

باشد و از مسائل شبهه ناک و گوش دادن به شایعات، بیش از هر زمان دیگری بپرهیزد.1
امام علی7 به نقش تقوا در هنگام فتنه این گونه اشاره می کنند: 

َعْل َلُه َمَْرجًا ِمَن اْلِفَتِن َو ُنورًا ِمَن الظَُّلِم؛2  آگاه باشید آن کس که تقوا  ُه َمْن َیتَِّق اللََّ َیْ َو اْعَلُموا َأنَّ
پیشه کند و از خدا بتسد، از فتنه  ها نجات مى یابد.

و  آرامش  به سرمنزل  را  تا شما  آورید،  پناه  آن  حقیقت های  به  و  زنید  تقوا چنگ  رشته های  به  پس 
جایگاه های وسیع و پناهگاه های محکم و منزلگاه های پرعّزت برساند.3

حضرت علی7 در خطبه ۱9۱ نیز می فرمایند: 
ْرُز َو اْلُنَُّة َو فِی َغٍد الطَِّریُق إَِل اْلَنَِّة؛4 تقوا، امروز سپر بل، و فردا راه  َفإِنَّ التَّْقَوى فِی اْلَیْوِم اْلِ

رسیدن به بشت است.
اگر جامعه به چنین سالح محکمی مجهز شود، فتنه گران هرگز توان مقابله با آنان را نخواهند داشت. 
تقوا، مانع دنیاگرایی انسان می شود و او را همواره به منزل آخرت راهنمایی می کند و ارزش های واالیی 

را در مقابل او قرار می دهد.

2. تمسک  ر قرتن کریم
    امیرالمؤمنین7 در خطبۀ ۱۷ نهج البالغه در مورد جهل مردم زمانه در برابر معارف حقیقی و راستین 

قرآن می فرمایند: 
ًل َلیَس فِیِهْم ِسْلَعٌة َأْبَوُر ِمَن اْلِکَتاِب  اًل َو َیُموُتوَن ُضلَّ إَِل اللَِّ َأْشُکو ِمْن َمْعَشٍ َیِعیُشوَن ُجهَّ
َف َعْن َمَواِضِعِه َو  إَِذا ُتِلی َحقَّ تَِلَوتِِه َو َل ِسْلَعٌة َأْنَفُق َبیعًا َو َل َأْغَل َثَمنًا ِمَن اْلِکَتاِب إَِذا ُحرِّ

1 . شریفی، احمد؛ پیشین؛ ص ۱43.
2 . رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ ۱83.

3 . همان؛ خطبۀ ۱86.

4 . همان؛ خطبۀ ۱9۱.
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َل ِعنَْدُهْم َأْنَکُر ِمَن اْلَْعُروِف َو َل َأْعَرُف ِمَن اْلُنَْکِر؛1 به خدا شکایت می کنم از مردمى که 
در جهالت زندگى می کنند و با گمراهى می مریند، در میان آن ها، کالیى خوارتر از قرآن 
نیست؛ اگر آن را آن گونه که باید بخوانند، و متاعى سودآورتر و گرانبهاتر از قرآن نیست؛ 

اگر آن را حتریف کنند، و در نزد آنان، چیزى زشت تر از معروف و نیکوتر از منکر نیست.
نگرانی موال علی7 از نادان ماندن مردم و مرگ آن ها در گمراهی و بدون درک معارف و حقایق 
دین، به خوبی در این خطبه منعکس شده است. امام در این خطبه به روشنی هشدار داده اند که جهل و 
نادانی مردم، زمینه را برای تحریف واقعیت در نزد آنان و جابجایی معروف و منکر فراهم می آورد؛ امری 

که فتنه انگیزی در جامعه اسالمی و فریب مردم را تسهیل می کند.
به  به آن، می تواند  و اهتمام  تمامی مسلمانان است که تمسک  قرآن کریم، میثاق و منشور وحدت 
عنوان گامی راسخ و استوار، آتش فتنه ها را خاموش کند و اخوت و الفت را میان مسلمانان باز گرداند، زیرا 
قرآن کریم نامش بصیرت و آگاهی و نور و هدایت و تأمین کنندۀ سعادت دنیا و آخرت انسان است. پیامبر 

اکرم6فرمودند: 
ٌع؛2 آن هنگام که  ُه َشافٌِع ُمَشفَّ ْیِل اْلُْظِلِم َفَعَلْیُکْم بِاْلُقْرآِن َفإِنَّ َفإَِذا اْلَتَبَسْت  َعَلْیُکمُ  اْلِفَتنُ  َکِقَطِع اللَّ
فتنه ها، مهانند پاره های شب تاریک شم را فرو گرفت، بر شم باد به )انس با( قرآن؛ چرا که 

قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعت او پذیرفته می شود.
تمسک به قرآن، به عنوان راه رهایی و رستگاری انسان، به ویژه در هنگام وقوع فتنه هاست. کسانی 
که قرآن و معارف قرآنی را محور زندگی خود قرار دهند، از آسیب های فتنه گران در امان خواهند بود؛ 

همان گونه که حضرت علی7 در بیان نقش و اهمیت قرآن در زدودن شبهه ها و تردیدها می فرمایند:
ىُّ  النّاِقعُ  َو اْلِعْصَمُة  فاُء النّافُِع َو الرِّ ُه  اْلَْبُل   اْلَتنِیُ   َو  النُّوُر  اْلُبنِیُ  َو الشِّ َو َعَلیُکْم بِِکتاِب اللِ، َفإِنَّ
دِّ  َو  ُوُلوُج   ِلُقهُ    َکْثَرُة  الرَّ ِک َو النَّجاُة لِْلُمَتَعلِِّق، لَیْعَوجُّ َفیقاَم َو لَیِزیُغ  َفیْسَتْعَتَب   و  ل  ُتْ لِْلُمَتَمسِّ
ْمعِ   َمنْ   َقاَل   بِهِ   َصَدَق  َو  َمنْ   َعِمَل   بِهِ   َسَبَق «؛3 بر شم باد عمل کردن به قرآن که ریسمن حمکم   السَّ
الى و نور آشکار و درمانى سودمند است که تشنگى را فرو نشاند؛ نگهدارنده کسى است 
که به آن متسک جوید و نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد؛ کجى ندارد تا 

1 . همان؛  خطبۀ ۱۷.
2 . مجلسی، محمدباقر؛ پیشین؛ ج 89، ص 17.

3 . رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ 155.
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راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود و تکرار و شنیدن پیاپى آیات، 
کهنه اش نمى سازد و گوش از شنیدن آن خسته نمى شود. کسى که با قرآن سخن بگوید، 

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

3. تمسک  ر  لل  یت)ع یقم  اسم( و  طاعت  ز رلهرل  اقی
و ماهیت  به اسرار  و  و راسخون در علم هستند  پرفروغ هدایت  از کسانی که حجت خدا، چراغ  پیروی 
فتنه گران و شیوه ها و اهداف آنان آگاهند و راه را از چاه تشخیص می دهند، یکی دیگر از راه های مقابله 
پیامبر  این سفارشی است که  با فتنه است .اهل بیت:، کشتی های نجات و عامل رستگاری هستند. 
اکرم6 برای نجات از فتنه های بعد از خود به برخی از یارانشان کردند. آن حضرت خطاب به عمار 

فرمودند:
ُر  ُه َمَع اْلَقِّ َو اْلَقَّ َمَعُه َیا َعمَّ بِْع َعِلّیًا َو ِحْزَبُه َفإِنَّ ُر َسَتُکونُ  َبْعِدي  فِْتنٌَة َفإَِذا َکاَن َذلَِک َفاتَّ َیا َعمَّ
إِنََّک َسُتَقاتُِل َبْعِدي َمَع َعِلٍّ ِصنَْفنْیِ النَّاِکثنَِی َو اْلَقاِسطِنَی ُثمَّ َتْقُتُلَک اْلِفَئُة اْلَباِغَیُة«؛1 اى عمر! 
بعد از من فتنه هایى رخ خواهد داد. در آن رشایط، از عل و حزب عل پریوى کن؛ چرا که 

عل با حق است و حق با عل....
چون قرآن نیازمند به تفسیر و تبیین دائمی است، پیامبر6 نیز بارها و بارها حق را به همراهان 
دائمی قرآن واگذار نموده اند. حدیث ثقلین یکی از این موارد است. در قرآن نیز به همراهان دائمی قرآن 
پیامبر6  رحلت  از  بعد  مردم  قرآن.  اهل  یعنی  ذکر  اهل  ْکِر﴾؛2  الذِّ ْهَل 

َ
أ ُلوْا 

َ
﴿َفاْسأ است:  شده  اشاره 

چگونه می توانند 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؛ آن هایی گرفتار لغو و هواپرستی شدند که نسبت هذیان به پیامبر6 دادند 

و نخواستند و نگذاشتند جایگاه اهل ذکر در جامعه تثبیت شود.
امام صادق7 می فرمایند: 

مردم به شناسایى ما و مراجعه به ما و تسلیم شدن )در برابر دستورات و گفتار ما ائمه( 
مأمورند.

سپس در ادامه فرمودند: 

1 . خزازی قمی رازی، علی بن محمد؛ کفایةاالثر فی النص علی االئمةاالثنی عشر، قم: انتشارات دلیل ما، 1387ش؛ 
ص122.

2 . نحل، 43؛ انبیاء، 70.
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اگرچه روزه بگریند و نمز گزارند و گواهى دهند که معبودى جز خداى یگانه نیست، ول 
پیش خود فکر کنند که به ما مراجعه نکنند، به مهنی گفتار مشکند.1

از این رو، حضرت در سخنان متعددی، در هنگام وقوع فتنه ها، افراد را به پیروی از اهل بیت: فرا 
می خوانند؛ از جمله در خطبه ای که بعد از فتنۀ سقیفه بیان فرمودند: 

تِیَجاَن  َضُعوا  َو  اْلُنَاَفَرِة  َطِریِق  َعْن  ُجوا  َعرِّ َو  النََّجاِة  بُِسُفِن  اْلِفَتِن  َأْمَواَج  وا  ُشقُّ النَّاُس  َا  َأیُّ
اْلَُفاَخَرِة؛2 اى مردم! امواج فتنه ها را با کشتى هاى نجات در هم بشکنید و از راه اختلف و 

پراکندگى بپرهیزید و تاج هاى فخر و برترى جویى را بر زمنی هنید.
در حدیثی از رسول اکرم6 که میان علمای اسالم متواتر است، آمده: 

إّنم مثل أهل بیتي کمثل سفینة نوح، من رکبها نجا من تّلف عنها غرق؛3 مثل اهل بیت 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.
را  دین  علی7  حضرت  فرمودۀ  به  و  نبوت اند  و  وحی  خاندان  از  که  آن رو  از  معصوم:  پیشوایان 
چنان که سزاوار است، دانستند و به آن عمل کردند، گفتار و کردارشان الگویی عینی و عملی است در 
دینی  باورهای  و  ایمان  همواره  که  هالک کننده ای  و  ناهمگون  فتنه های  از  نجات  و  قرآن  به  تمسک 

مسلمانان را تهدید می کند. 
از این رو، حضرت خطاب به مردمی که در بدعت ها و شبهات گرفتار آمده اند، می فرمایند:

َفَأْیَن َتْذَهُبوَن َو َأنَّى ُتْؤَفُکوَن َو َاْلَْعلَُم َقاِئَمٌة َو َاْلَیاُت َواِضَحٌة َو َاْلَنَاُر َمنُْصوَبٌة َفَأْیَن ُیَتاُه بُِکْم 
ْدِق َفَأْنِزُلوُهْم  یِن َو َأْلِسنَُة َالصِّ ُة َاْلَقِّ َو َأْعلَُم َالدِّ ُة َنبِیُِّکْم َو ُهْم َأِزمَّ َو َکْیَف َتْعَمُهوَن َو َبْینَُکْم ِعْتَ
َا َالنَّاُس ُخُذوَها َعْن َخاَتِم َالنَّبِیِّنَی ص  یِم َاْلِعَطاِش َأیُّ بَِأْحَسِن َمنَاِزِل َاْلُقْرآِن َو ِرُدوُهْم ُوُروَد َاْلِ
ُه َیُموُت َمْن َماَت ِمنَّا َو َلْیَس بَِمیٍِّت َو َیْبَل َمْن َبِلَی ِمنَّا َو َلْیَس بَِباٍل َفلَ َتُقوُلوا بَِم لََتْعِرُفوَن َفإِنَّ  إِنَّ
َأْکَثَر َاْلَقِّ فِیَم ُتنِْکُروَن«؛4 مردم! کجا می روید؟ چرا از حق منحرف می شوید؟ پرچم هاى 
حق برپاست و نشانه هاى آن آشکار است، با این که چراغ هاى هدایت روشنگر راهند، 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 4، ص 114.
2 . رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ 5.

3 . حّلی، ابن ادریس؛ السرائر، قم: جامعه مدرسین، 1411ق؛ ص679.
4 . رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ 8۷.
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مهچون گمراهان به کجا می روید؟ چرا رسگردانید؟ در حال که عتت پیامرب شم در میان 
شمست؛ آن ها زمامداران حق و یقنی اند؛ پیشوایان دین و زبان هاى راستى و راستگویان 
هستند؛ پس باید در بتین منازل قرآن جایشان دهید و مهانند تشنگان که به سوى آب 
شتابانند، به سویشان هجوم آورید. اى مردم! این حقیقت را از خاتم پیامربان بیاموزید که 
فرمودند: هر که از ما می مرید، در حقیقت نمرده است و چیزى از ما کهنه نمی شود. پس 

آنچه نمی دانید، نگویید، زیرا بسیارى از حقایق در امورى است که ناآگاهانه انکار می کنید.
با استفاده از این بیانات نورانی حضرت علی7، درمی یابیم که از متقن ترین راه های رهایی از فتنه ها، 

تمسک به اهل بیت: و فاصله نگرفتن از این بزرگواران است.

4. شکیهایی و مد ر 
با فتنه ها، آن گاه که گفت وگوها و روشنگری ها به نتیجه نمی رسد، مدارا و  از شیوه های دیگر در برخورد 
شکیبایی است. چنین نبود که امام بی درنگ با مخالفان برخورد خشونت آمیز کنند. کسانی که تا فتنه ای  
برپا می شود، خود را می بازند و به  سوی  فتنه گر جذب  می شوند، فاقد ایمان  استوارند، و نداشتن استقامت  
و صبر، از کمبود ایمان  آنان  ناشی  می شود. فتنه گران تالش  می کنند با مشّوش  کردن  اذهان  در اصول  
انجام    _ و چه  غیرمستقیم  بی حرمتی ها _ چه  مستقیم   و  اتهام ها  انواع   با  که   رهبری   مورد  در  و  اسالم  
تا  باشند،  صابر  اطاعت   امر  باید  در  مردم  اینجا  در  را.  آن  رهبری   هم   و  بکوبند  را  مکتب   هم   می شود، 
وسوسه ها کارگر نیفتد و بعد از فرو نشستن  فتنه،  با بینایی  کامل  بتوانند حقایق  را روشن تر ببینند. با صبر بر 
طاعت  و صبر بر ترک  معصیت ، نقشۀ  فتنه گران  خنثی  می شود؛ چرا که  برای  مثال ، غیبت ، شایعه سازی  
و اتهام  زدن ، معصیت هایی  هستند که  فتنه گران  از آن  در جهت  برنامه های  سازماندهی  شدۀ خود بسیار 
استفاده  می کنند و لذا جامعۀ اسالمی با خودداری  از آن ها و ترک  این  معصیت ها و صبر بر آن ها، چنین  

امکانی  را برای  آنان  به  وجود نمی آورد و حلقه ای  از زنجیر توطئۀ آنان  نمی شود.
البته مدارا تا جایی است که فتنه گران نسبت به حکومت جری و گستاخ نشوند و از حدود الهی خارج 
نشوند. برای مثال، امام علی7 با آن که از انگیزۀ اصلی طلحه و زبیر برای رفتن به مکه آگاه بودند و 
می دانستند جز جنگ افروزی هدف دیگری ندارند، با آنان مدارا کردند و در پاسخ به پیشنهاد ابن عباس 
که از حضرت می خواست 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 
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بود که بارها به هنگام ایراد خطبه از سوی آن حضرت، سخنان ایشان را قطع می کردند و شعار می دادند: 
به حکمیت تن دادی و پستی را پذیرفتی، حکم جز خدا را نیست.1

اما عکس العمل امام در مقابل آنان این بود که شما را از نماز گزاردن در مساجد باز نمی داریم؛ سهمیۀ 
بیت المالتان را قطع نمی کنیم و تا زمانی که دست به شمشیر نبرده  و علیه نظام اسالمی توطئه نکرده اید، 

با شما نمی جنگیم.2

5. شااخت مر که آتار و  آشال  لد ف توان
با شناسایی طراحان فتنه و آشکار نمودن اهداف و انگیزۀ آنان، می توان به دو هدف دست یافت: نخست 
این که طراحان فتنه و فتنه انگیزان به مردم معرفی می شوند و دوم این که بدین وسیله مردم به اهداف شوم 
فتنه گران پی می برند و در دام آنان گرفتار نمی شوند. حضرت علی7 با شناسایی مراکز فتنه انگیزی مانند 
معاویه و خوارج، آنان را به مردم معرفی نمودند و نقاب از چهرۀ فریبکار آنان برداشتند. ایشان در نامه ای 

به معاویه فرمودند:
َأْغَشِت اْلَْبَصاَر  َأْغَدَفْت َجَلبِیَبَها َو  اْلِفْتنََة َطاَلَا  َفإِنَّ  ُلْبَستَِها  ْبَهَة َو اْشتَِمَلَا َعَل  َفاْحَذِر الشُّ
ُظْلَمُتَها؛3 از شبهه و حق پوشى بپرهیز، زیرا فتنه ها دیر زمانى است که پرده هاى سیاه خود را 

گستانده و دیده هایى را کور کرده است.
هر انسانی برای خوب زیستن نیازمند دو نوع آگاهی است: آگاهی نسبت به خوبی ها و آگاهی نسبت به 
بدی ها. به همین دلیل، می توان گفت یکی از راه های مبارزه با فتنه ها، تقویت دانش دشمن شناسی است. 
اگر کسی می خواهد راه حق را طی نماید و در صراط حق استوار بماند، حتمًا نیازمند شناخت راه باطل و 
باطل گرایان است. یکی از راه های تشخیص حق و باطل، برای بسیاری از مردمان عادی، شناخت اهل 
باطل است. امام علی7نیز بر این حقیقت تأکید می کنند که: »هرگز به حقیقت و سعادت دست نمی یابید؛ 

مگر آن که روی برتافتگان از راه حق و درماندگان از سعادت را بشناسید.«4

6. ثهات قدم و قاطعیت در  رخهرد  ا ماحرآان
هرگاه جامعه به فتنه دچار شد و جلوه های آن پدیدار گشت، نباید دچار احساسات، تزلزل و تردید شد و 

1 . شریفی، احمد؛ پیشین؛ ص54.
2 . ابن ابی الحدید، عزالدین عبدالحمید ابوحامد؛ پیشین؛ مقدمه.

3 .رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ نامۀ 65.
4 . همان؛ خطبه 147.
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شتابزده بدون مطالعه و بررسی آگاهانه و همه جانبه وارد معرکه گردید. هنگام بروز فتنه، فتنه جویان به باطل 
خود، لباس حق می پوشانند و با ترفندهای مختلف، چهرۀ حق را مورد هجمه قرار می دهند. 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 ثابت قدم بود و اقدام جسورانه و انقالبی علیه دشمنان داخلی و خارجی انجام داد.
حضرت علی7 می فرمایند: 

وقتی فتنه فرا می رسد، مانند جوانی است که در عنفوان جوانی به رس می برد.1 
کنایه از این که آغاز فتنه همانند دوران جوانی بسیار شاداب، جذاب و پرنشاط است. اما وقتی آتش 
فتنه خاموش شد و پرده ها کنار رفت، »سیمای زشت آن چون آثار باقیمانده بر سنگ های سخت، زشت و 
دیرپاست. ... طولی نمی کشد که پیرو از رهبر و رهبر از پیرو بیزاری می جوید و با بغض و کینه از هم جدا 
می شوند و به هنگام مالقات، همدیگر را نفرین می کنند.«2 ازاین رو، هنگام فتنه می بایست ثابت قدم بود و 

بر اساس احساسات و حدس و گمان موضع گیری نکرد.
به فرموده امیرالمؤمنین علی7: 

َو َتَثبَُّتوا فِی َقَتاِم اْلِعْشَوِة َو اْعِوَجاِج اْلِفْتنَِة ِعنَْد ُطُلوِع َجنِینَِها َو ُظُهوِر َکِمینَِها َو اْنتَِصاِب ُقْطبَِها؛3 
و در فتنه هاى در هم پیچیده، به هنگام پیدایش نوزاد فتنه ها و آشکار شدن باطن آن ها و 

برقرار شدن قطب و مدار آسیاى آن، با آگاهى قدم بردارید.

7. تجهیت  صیرت سیاسی
در فتنه ها عامل اصلی شناخت و درک درست داشتن، بصیرت است. بصیرت، چراغی است که همواره 
روشنگر و نجات بخش انسان از گمراهی هاست و به انسان قدرت می دهد تا با حق محوری، راه صواب 
را از ناصواب تشخیص دهد و راه حق را برگزیند. در سایۀ بصیرت است که حق و باطل، به خوبی آشکار 
می شود و انسان از ظواهر اشیاء و حوادث عبور می کند و به درکی فراتر از چهرۀ ظاهری آن ها نائل می آید؛ 

چنان که حضرت علی7 فرمودند: 
من بودم که چشم فتنه را کور کردم و کسی جز من جرأت آن را نداشت و این نبود مگر به 

1 . همان؛ خطبۀ ۱5۱.
2 . همان.
3 . همان.
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دلیل بصریت و یقینی که از پروردگار داشتم.1

8. تکیر  ر  صهل و معیارلا
از جمله شیوه های مقابله با فتنه در جامعه، تکیه بر اصول و معیارهاست. اصول و ارزش ها، قابل شناخت 
و آگاهی است و به رغم پیچیدگی ها و دشواری های موجود، حق و باطل را می توان از طریق خود حق و 
باطل و معیار های آن شناخت و آن گاه با تکیه بر معیارهای حق و باطل و محک قرار دادن آن، به شناسایی 

مصادیق و افراد پرداخت.
حضرت علی7 به حارث بن حوط که دو قطبی شدن جامعه برای او غیر قابل باور بود، فرمودند:

َتَک َو َلْ َتنُْظْر َفْوَقَک َفِحْرَت إِنََّک َلْ َتْعِرِف اْلَقَّ َفَتْعِرَف َمْن َأَتاُه َو َلْ  یا َحاِرُث إِنََّک َنَظْرَت حَتْ
َتْعِرِف اْلَباطَِل َفَتْعِرَف َمْن َأَتاُه؛2  اى حارث! تو زیر پاى خود را دیدى، اما به پریامونت نگاه 
نکردى، پس رسگردان شدى؛ تو حق را نشناختى تا بدانى که اهل حق چه کسانى هستند و 

باطل را نیز نشناختى تا باطل گرایان را بشناسی.

9. حفظ  تّحاد و یکپارچ ی و پایهادل  ر قاوهن
موالی متقیان در نصایحی به لزوم حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه و نفاق به عنوان راهکار اصلی و عملی 

در جلوگیری از به ثمر نشستن نهال فتنه ها اشاره کرده و فرموده اند: 
مهانا شیطان راه هاى خود را به شم آسان جلوه می دهد، تا گره هاى حمکم دین شم را یکى پس 
از دیگرى بگشاید و به جاى وحدت و مهاهنگى، بر پراکندگى شم بیفزاید و در پراکندگى، 
شم را دچار فتنه گرداند. از وسوسه و زمزمه و فریبکارى شیطان روى گردانید و نصیحت 

آن کس را که خریخواه شمست، گوش کنید و به جان و دل بپذیرید.3 

اى مردم! امواج فتنه ها را با کشتى نجات )اهل بیت پیامرب و رهربان الى( در هم بشکنید و 
از راه اختلف و پراکندگى بپرهیزید و تاج هاى فخر و برترى جویى را بر زمنی هنید. رستگار 

شد آن کس که با یاران به پا خاست یا کناره گریى نمود و مردم را آسوده گذاشت.4

1 . همان؛ نامۀ 62 .
2 . همان؛ حکمت 254.

3 . همان؛ خطبۀ 121.
4 . همان؛ خطبۀ 5.
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آری؛ اختالف آتشی است که اگر در گلستان امتی افتد، آن را به خاکستر تبدیل می کند؛ ازاین رو، شاید 
چیزی زیانبارتر از این بالی بزرگ، امت ها را تهدید نکند و حربه ای کوبنده تر از آن در دست دشمن نباشد.
از قوانین و دستورات الهی که ضامن بقای جامعۀ اسالمی و اطاعت پروردگار است،  باید      مردم 
امام  است.1  یکپارچگی  و  وحدت  و حفظ  دین  دستورات  از  تبعیت  فتنه،  از  نجات  راه  زیرا  کنند،  پیروی 

علی7 در این باره می فرمایند:
َفَلَتُکوُنوا َأْنَصاَب اْلِفَتِن َو َأْعَلَم اْلبَِدِع َو اْلَزُموا َما ُعِقَد َعَلیِه َحْبُل اْلََمَعِة َو ُبنِیْت َعَلیِه َأْرَکاُن 
الطَّاَعِة؛2 پس سعى کنید که شم پرچم فتنه ها و نشانه هاى بدعت ها نباشید و آنچه را که پیوند 

امت اسلمى بدان استوار و پایه  هاى طاعت بر آن پایدار است، بر خود لزم شمرید.
استوار  و  می بندد  پیمان  آن  بر  و  می یابد  را  مشترک  زمینه های  کردن،  پیدا  وحدت  برای  اجتماع 
می شود، تا تفرقه اند ازان موفق به ایجاد شکاف نشوند. وحدت در حرف حاصل نمی شود، بلکه در عمل 
ایجاد می گردد و در این فراز است که امام 7 می فرمایند »الزموا«؛ یعنی عمل کنید و مقید شوید به آنچه 
وحدت مسلمین را ایجاد می کند. آنچه موجب پیروزی می گردد، سه چیز است: اسالم، وحدت کلمه و 

رهبری.

10. لهشیارل
یکی از راه های مقابله با فتنه، هوشیاری در برابر فرصت طلبان و فتنه انگیزان است. امام7 در جمله ای 
حکیمانه و ارزشمند، پیروان خود را به هوشیاری و زیرکی فرا خوانده و به همکاری نکردن با فتنه گران و 
تأیید و تقویت ننمودن افکار و اهداف منحرف آنان امر فرموده اند، تا به این وسیله فتنه ها تضعیف شود و 

از بین برود: 
ٌع َفُیْحَلَب؛3 در فتنه ها، چونان شت دو ساله  َکَب َو َل َضْ ُبوِن َل َظْهٌر َفرُیْ ُکْن فِی اْلِفْتنَِة َکاْبِن اللَّ

باش؛ نه پشتى دارد که سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.
به  نه  با زیرکی و هوشمندی حرکت کند؛  به این مطلب دارد که انسان در فتنه  جمالت فوق اشاره 
فتنه گران سواری داده و نه به آن ها باج دهد؛ در عین حالی که ناظر فتنه هاست، خود را از آلوده شدن 
حفظ نماید. رفتار انسان در هنگام فتنه باید به گونه ای باشد که فتنه انگیزان نتوانند بر او طمع برند و او را 

1 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 6، ص 37.
2 . رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ 151.

3 . همان؛ حکمت 1.
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نردبانی برای رسیدن به امیال خویش ببینند.1

جمع  بندی
دلیل  به  به خصوص  بپیوندد، »فتنه« است؛  به وقوع  از مسائلی که ممکن است در جامعۀ اسالمی  یکی 
بیشتر گریبان گیر  نیز  فتنه  آماده تر است،  نفاق در جامعۀ دینی  برای  ادامۀ حیات  و  آن که شرایط زیست 
جوامع اسالمی است. در این پژوهش، انگیزه های فتنه و راه های تقویت و ایمن سازی جامعه در مقابل 
فتنه گران ارائه شده است؛ با استفاده از نوع برخورد امیرالمؤمنین7 با فتنه های دوران خویش، می توان 

این شیوه و راه های مقابله با آن را در جامعۀ امروز به کار برد.
بی بصیرت،  خواص  قدرت گرایی  و  دنیاپرستی  نفس،  هوای  از  پیروی  از:  عبارتند  فتنه  انگیزه های 

ثروت گرایی، تفرقه و برتری جویی.
مهم ترین شیوه های برون رفت از شرایط فتنه نیزبا توجه به رهنمودهای امیرمؤمنان7 در نهج البالغه 
عبارتند از: راه مقابله با فتنه عمل بر اساس تقوا، تمسک به قرآن کریم، تمسک به اهل بیت: 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.

1 . شریفی، احمد؛ پیشین؛ ص 152.
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