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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 (فتنه از منظر امير المومنين علی)ع

 گردد.محسوب می نهج البالغه در اساسی موضوعات از یکی فتنه،

 مقدمه

ه ها با آن دست ب تقریباً همه حکومت است که های سیاسی، اجتماعی   مسأله فتنه و فتنه انگیزی از مقوله 

شرایط خاص محیطی و  و  گریبان هستند  سی اجتماعی، امکان بروز و ظهور می  در  ابد. کشور ما نیز  یسیا

ست؛     ستثنی نی صوص  باز این واقعیت م ستکبران عالم.  با توجه به درگیری آن با قدرتخ های بزرگ و م

های اولیه انقالب اسالمی و چند سال اخیر، نمود بیشتری داشته است. لذا شناختن        همچنان که در سال 

ند. کهای مبارزه و مقابله با فتنه به ما کمک میها و شیوه مچنین، دانستن راه اصل فتنه و مصادیق آن، ه  

ه خوبی در مقابله با فتنه و تا در راستتتای این آگاهی و اعالر رستتانی و برنامه ریزی دقیق و مناستت ، ب   

 خواه و ظلم ستتتیز داشتتته باشتتیم و بدین گونه، ای ستتراستتر عدالت انگیزان مقاومت کنیم تا جامعهفتنه

 .های مردمی ظهور را هر چه بیشتر فراهم آوریمهزمین

 معنای فتنه

صل، به معنای قرار دادن عال در آتش، برای ظاهر   فتنه در لغت، به معنای امتحان، ابتالء و آزمایش و در ا

در آتش برای خالص شتتتدن از ، گذاشتتتتن عال رخیوبی آن از بدی استتتت و به گ ته بشتتتدن میزان خ

صی  ست.  ناخال سر دو راهی قرار می گیرد و باید بین این دو یکی را برگزیند در واقع    ها ا سان بر  وقتی ان

صحیح انجام یافته و بعد با اراده قوی         شناخت  ساس  ست. این انتخاب باید بر ا مورد امتحان قرار گرفته ا

زه مسایل  راه و مسیر انتخاب شده عی گردد. این ابتالءات گاه در حوزه مسایل فردی است و گاهی در حو    

سر راه آدمی و جامعه قرار می گیرد که می        سیاسی و اجتماعی نیز گاه دو مسیر بر  اجتماعی. در مسایل 

سی و              سیا شات  صحیح یکی از راه ها انتخاب گردد. آزمای شناخت  ساس معیارهای دقیق و  ست بر ا بای

  .اجتماعی را فتنه به معنای خاص می توان دانست

بارها ذکر شتتده و در معانی گوناگون به کار رفته استتت. گاهی به  ،قرآن مجیداین واژه و مشتتتقات آن در 

گاه به معنای     [3]، گاه به معنای بال و عذاب،    [2]، گاه به معنای فری  دادن    [1]معنای آزمایش و امتحان   

صلی فتنه     [4]گمراهی ستی؛ ولی ظاهراً تمام این معانی، به همان م هوم ا شرک و بت پر  ،و گاه به معنای 

شد به کار می      گردد؛ زیرا این واژه در هر مورباز می شته با شدت وجود دا شار و  رود؛ مانند دی که نوعی ف
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ضمن          شرک که مت ستند و همچنین  شدت ه شار و  امتحان و عذاب و فری  و نیرنگ که معمواًل تحت ف

 [5].نوعی فشار و شدت است

صحبت از فتنه  سی به میان می   های خاص یا فتنهوقتی  سیا شات و امتحانات  های اجتماعی و  آید، آزمای

سی که به راحتی می  عادی  سیا شناخت و پیمود، مد نظر نیست     اجتماعی و    .توان در آن مسیر صحیح را 

ها که تنها در جامعه دینی و ایمانی قابل تعریف استتتت، چنان دو راه حق و باعل به صتتتورت در این فتنه

سطحی نمی      سی  شته که با یک برر شناخت و پس ا     ظاهری با هم آمیخته گ صحیح را باز سیر   زتوان م

همین رو  . ازشتتناخت درستتت هم با یک اراده ضتتعیف نمی توان در عمل آن را انتخاب کرده و عی کرد 

از این منظر، فتنه در دورانی که راه حق و . های اجتماعی و سیاسی بسیار خطرآفرین و ریزش زاست    فتنه

د. امام نمی نمای باعل به راحتی قابل ت کیک است و معیار تعیین حق و حقیقت کاملٌا مشخص است، بروز   

 سوره مبارکه عنکبوت  2 آنگاه که خداوند آیه" :فرمایند( در یکی از خط  خود در نهج البالغه میعلی )ر

تونوی   " )آیا مردم گمان کردند چونکه گ تند        ".أحَسَِِ َ النا أ أی تأترواوا أی تقولوا نمن ا ه  م ی تَأ

دانستتتتم که تا پیامبر در میان ماستتتت  ،ا نازل کرد( رشتتتوندایمان آوردیم، بدون فتنه و آزمایش رها می

آزمایش نمی گردیم. پرسیدم: ای رسول خدا! این آزمایش و فتنه کدام است که خدا شما را به آن آگاهی     

چار می گردد.        نه و آزمون د به فت مست استتتالمی  به  "داده استتتتتم فرمود: ای علی! پس از من ا )خط

نه از منظر نهج البال  از این جمالت مشتتتخص می گردد . (292:ص651 (، غه و از دیدگاه علی )ر   که فت

شود. این فتنه ها در  ت که جامعه اسالمی به آن دچار می ها و آزمون های سیاسی و اجتماعی ای اس   فتنه

سیر حق و معیار حق کا  شان،     مالًدوران پیامبر )ص( که م شخص بود، رخ نداد. زیرا در دوران ای مبرز و م

عنوان چهره باعل شتتتناخته مشتتترکان و کافران و اهل کتاب بود که به وضتتتو  بهمقابله پیامبر )ص( با 

عنوان معیار اصلی شناخت حق، مورد   شدند و در ضمن شخصیت پیامبر )ص( و گ تار و عمل ایشان به     می

سته بندی     شان، تقابالت و د سلمین بود. امسا پس از رحلت ای سالمی و در  وفاق تمام م ها در درون جامعه ا

کسانی که مدعی مسلمانی بودند شکل گرفت؛ از این رو جبهه باعل با نگاهی سطحی قابل شناسایی میان 

ضرت امیر )     ضایل ح شی عده ای بر ف شات   رنبود. از عرفی دیگر، در نبود پیامبر )ص( و پرده پو س ار  ( و 

شان و غص  خالفت از علی )   سالمی از وفاق بر معیار ح رپیامبر )ص( در مورد ای ی مانند امیر ق(، جامعه ا

چه بیان بر عبق آن .های گوناگون اجتماعی و سیاسی بی بهره ماند  ( و رجور به ایشان در فتنه مؤمنان )ر

شخص می    شت، معنای فتنه م ست که در درون      گ سی ا سیا گردد. به واقع فتنه، رخدادهای اجتماعی و 

چنان به هم آمیخته اهری آنجامعه دینی، استتالمی و ایمانی رخ داده و در آن حق و باعل به صتتورت ظ 

ستند. در این رخدادها و فتنه ها، به بینش عمیق و        سایی نی شنا ست که به راحتی از هم قابل ت کیک و  ا

ست تا جبهه حق مشخص گردد   شکنندگی فتنه را   علی )ر. معیارهای قوی نیاز ا سختی، خطرآفرینی و   )

ساخته و می     برای جامع شن  سالمی رو سخت لرزاننده، در هم    : یندافرمه دینی و ا سربرآورد که  فتنه ای 

لغزند و مردانی پس از درستتتی و ستتالمت هایی پس از استتتواری میکوبنده و نابود کننده استتت، که قل 
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ها پراکنده و عقاید پس از آشکار شدنشان به    ها به هنگام هجوم این فتنهگردند و افکار و اندیشه گمراه می

سی که در    گردد. آنشک و تردید دچار می  شکند و ک کس که به مقابله با فتنه ها برخیزد کمرش را می 

 (272ص \656)خطبه "فرونشاندن آن تالش می کند، او را در هم می کوبد

 ابعاد گوناگوی فتنه در نهج البالغه

 گرآن جبهه باعل که همان جبهه فتنه فتنه از جریاناتی است که در جامعه دینی و اسالمی رخ داده و در  

است، با تظاهر به دین و دستاویز قرار دادن دین و عدالت و شبهه افکنی و حق نمایی، شناخت جبهه حق 

جامعه استتالمی محکم می ستتازد و جای پای خویش را در و باعل و ت کیک این دو از هم را مشتتکل می

های یشه کن سازی فرهنگ، اصول و آرمان   هدف این جریان، نابودی حاکمیت اصیل و ناب دینی و ر . کند

 .دینی و جاهلی متناستت  با عصتتر و زمانه خویش استتت  و ایمانی و بازگشتتت به فرهنگ غیر استتالمی

صیرتی و عافیت    گران دنیادر این میان، فتنه صیرتی و بی ب اران ی جبهه حق و یعلبی عامه عل  از کم ب

می                      هره  ب نی  معتته دی بزرگتتان جتتا فیتتت جویی خواص و  هی و عتتا نیتتاخوا  .برنتتد امتتام حق، و از د

های جریان فتنه را به عور کامل معرفی نموده و مصتتتونیت جامعه           ( در نهج البالغه، ویژگی امام علی )ر 

های دینی، خداپرستی مخلصانه، دوری از   دینی از فتنه را در التزام حقیقی به اسالم ناب و اصول و ارزش   

دنیاعلبی و هواپرستی، افزایش بصیرت در جامعه دینی، پایداری یاران و خواص جبهه حق در خط حق و   

 .یاری امام حق در مبارزه با فتنه معرفی می نماید

سالم )ص پس از رحلت  شدن علی )ر    (پیامبر ا شته  سول، امس    و با کنار گذا ضرت ر سند خالفت ح ت ( از م

های متعددی گشتتت و از آرمان ها و اصتتول و ارزش هایی که استتالمی به تدریج گرفتار انحرافات و لغزش

سالم )ص مدسنظر  صله زیادی گرفت پیامبر ا ضرت امیر )ر   . ( و قرآن کریم بود، فا سیدن ح ، ( به خالفتبا ر

سانی             شان داد و ک سالمی به خوبی خود را ن صحیح ا سیر  سالمی از م سالم و  انحراف امست ا که ادسعای ا

( جریاناتی را که در برابر علی )ر. ( ایستتتادنداشتتتند، در مقابل علی )رمبارزات و فداکاری در راه استتالم د

ایشتتتان قد علم کردند، جریانات فتنه گر معرفی نمودند. فتنه های ناکثین )اصتتتحاب جمل(، قاستتتطین  

( روی داد. در دوران خالفت علی )ر ی استتت که)معاویه و بنی امیسه( و مارقین )خوارج( از جمله فتنه های

شتند در رأس و بدنه این فتنه ها، آحاد جامعه         سابقه های دینی، انقالبی و جهادی دا سانی که  ضور ک ح

تنه گر در دوران علی به واستتطه وجود این جریانات ف .استتالمی را دچار تردید، لغزش و گمراهی می کرد

ها را های آنکلمات قصتتار خویش، به عور روشتتن و ت صتتیلی ویژگی(، ایشتتان در خطبه ها، نامه ها و )ر

سالمی از فتنه    ها و نحوه برخورد با این جریانات را بیان برشمرده و راه های نجات و مصون ماندن جامعه ا

 .داشته که در نهج البالغه منعکس شده است
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 فتنه انواع

 ناص  م آوردن دست  به و سیاسی   مقاصد  به رسیدن  غالباً گری، فته از اصلی  غرض :سياسی   فتنه( الف

 و بیتاهل امامان که بود فراوان نخستتتین قرون و استتالم صتتدر در ها فتنه این نمونه. استتت اجتماعی

شان  ستان  حتی کردندمی گیریکناره آن از همواره یاران  اهرظ در گرچه امیهبنی ضد  بر مسلم  ابو قیام دا

 جای هب عباس بنی حکومت و دیگر باعل به باعلی تبدیل برای باعن در ولی بود باعلی کوبیدن برای

 امام هب را خالفت و حکومت پیشنهاد  اینامه وسیله  به مسلم  ابو که هنگامی دلیل همین به. بود امیهبنی

 نکمی اشخاصی   چه قیام این پرده پشت  در دانست می زیرا نپذیرفت را آن امام کرد( السالم  علیه)صادق 

 نباید و اندافتاده هم جان به باعل گروه دو که است  فتنه یک این دانست می امام دیگر تعبیر به و اندکرده

 .داد امتیازی کدام هیچ به

  یک از رازی است  انگیز فته مسأله  یک حاضر  عصر  در موسیقی  مسأله  مثال :اخالقی ه عقيدتی فتنه( ب

 و اسباب  و آالت این به انسان  جذب سب  ...  و خانوادگی های نشست   و خانمها مجالس در رواجش عرف

 یما،س  و صدا  است اده  و موسیقی  کالسهای  تشکیل  دیگر سوی  از و است  شده  باعل راه به شدن  کشیده 

شوقی  ست  آن برای م صاً    مردم که عوری به ا صو سیقی "  که اند مانده سؤال  این در جوانان مخ  باید مو

 نباید اگر و بودندم کرده حرام را آن قبل مراجع و قدیم علماء چرا پس باشد  باید اگر" باشدم  نباید یا باشد 

 شدن  دایر اجازۀ چرا و شود  می برپا کشور  سطح  در سنتور  های گروه و موسیقی  هایجشنواره  چرا باشد 

 ... . و دهندمی را موسیقی هایکالس

سأله  سیقی  م ست  درآمده فتنه صورت  به امروز جامعۀ در مو  آن نتایج و آثار از ماندن مح وظ برای لذا ا

 .کرد عمل خصوص این در امیر حضرت دستور به باید

 هک( احزاب)خندق جنگ شتترور هنگام مستتلمانان بین در یهود فتنه مانند :دتنی ه فر نگی فتنه(ج

 ده پاهس  پنجم، ستون  صورت  به مسلمانان  با پیمان داشتن  باوجود آنها.)شد  خیبر عظیم نبرد ساز  زمینه

( ص)پیامبر خوردند، شکست احزاب وقتی. کردند یاری را( یهود و عرب چندگانه قبایل) احزاب ن ری هزار

ساس  بر   22 اختالفات) خزرج و اوس قبیله دو بین اختالفات رفع. نمودند رفتار آنها با نامه پیمان م اد ا

 ت رقه به شرور  یهود دو، این صلح  از بعد. بود مدینه به هجرت از بعد( ص) خدا رسول  مشکالت  از( ساله 

 عمران آل سوره 622 آیه. کرد رابرقرار صلح دوباره و نمودند هوشیار را مردم )ص(پیامبر اما کردند، افکنی

 در مسلمانان  تمام به خطاب آیه این. کند می منع کتاب اهل از اعاعت از را مسلمانان  و است  باره این در

 به مسلمانان هجرت اوایل در آیه این مصداق  اما کند، می آگاه دشمن  توعئه از را آنها و هاست  زمان همه

 ستی همد و تبانی فتنۀ نیز و( آوردند می فشار  پیامبر به مختلف های راه از آنها. ویهودند مشرکان  مدینه،

 .اسالمی کشورهای در خود دین و فرهنگ ترویج برای اخیر دهه چند در دنیا هایقدرت ابر با مسیحیان
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 گرایهتژگی  ای فتنه ه فتنه 

شناخت ویژگی   شناخت فتنه،  ست که ابعاد و زوایای     یکی از راه های  صیات فتنه و فتنه گران ا ها و خصو

ها مترت  است، پی بردن  سازد. از جمله آثاری که بر شناخت این ویژگی  مختلف فتنه را برای ما هویدا می

ست، می به جبهه باعل که همان جبهه فتنه و فتنه شد و از این م گری ا سیر جبهه حق و حقیقت قابل  با

ها و کلمات قصارشان در   (، در بخش های مختل ی از خطبه ها، نامهواهد بود. حضرت امیر )ر شناسایی خ  

اند که در این بخش به آن های فتنه و فتنه گران و جوان  مختلف آن را آشتتکار نمودهنهج البالغه ویژگی

 .خواهیم پرداخت

هایی را که به ای از حوادث تلخ آینده و فتنهنهج البالغه، گوشتتته 99در ابتدای خطبه )ر( حضتتترت علی

د؛ نکنها اشتتتاره میمستتتلمانان روی خواهد آورد اعالر داده و در ادامه آن، به یک قانون کلدی درباره فتنه

گاهی بر آن، می     که آ نه  قانونی  ند خطر فت یل دهد. همچنین در این خطبه         توا یادی تقل حدس ز تا   یها را 

 :های فتنه مورد بررسی قرار گرفته است؛ که عبارتند از، ویژگیدارزشمن

 

شوبَّهَتْ هَ إِذوا أودْبَروتْ نوبَّهَتْ     "  اهّل: آورند، خود را به لباس حق در     ها روی ؛ هنگامی که فتنه   إِذوا أوقْبَلوتْ 

 گراناز همین روست که فتنه "سازندآورند و هنگامی که پشت کنند، )مردم را از ماهیست خود( آگاه میمی

با ترفندهای مختلف و با استتت اده از ابزارهای تبلیغی و رستتانه ای و با بهره برداری از ن وذی که در افکار  

ستخدام چهره    ضاً با ا سی و دینی تالش می   های موجسه و مقبوعمومی دارند و بع سیا کنند تا ل اجتماعی، 

به همین       ند.  عل را حق، جلوه ده با مام علی  امور  یل، ا نه را چنین معرفی   یکی از ویژگی)ر( دل های فت

روید و فتنه انگیزان از فضاهای شبهه آلود و مبهم بیشترین بهره را    د که بر بستر شبهه و ابهام می  نکنمی

 .برندمی

ه در نمی دانند ک؛ وقتی که می آیند ناشناخته هستند و مردم تأنْکورْیو مأقْبِالتٍ هَ تأعْروفْنو مأدْبِرواتٍ"  دهم:

 ".شود که در فتنه بوده اندکنند تا بروند، تازه معلوم میفتنه افتاده اند، اما وقتی پشت می

این یک نکته بسیار مهمس سیاسی و اجتماعی است که سران فتنه و سودجویاِن تبهکار، ماهیست خود را در        

ساختگی حق ب  شند، ولی هنگامی که بر مرک   دارند تا مردم را به دنبال خجان  پنهان میه چهره  ود بک

شان می      شدند، چهره واقعی خود را ن سوار  سب  نابودی آن مراد،  . شود ها میدهند و همین امر، تدریجاً 

باید همیشه با دقدت و   ،این قانون و قاعده ای است برای تمام اعصار و قرون. به همین دلیل عرفداران حق  

ها را بخورند و غافلگیر جان  و دروغین آنه های حق بفری  چهره هوشیاری به حوادث نگاه کنند تا مبادا 

 .د، جز زیان و خسران به بار نمی آوردموار گونه این در دلیل نگری و حسن ظند بیشوند. هرگونه سطحی
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صَبْنو بَلوداً هَ تأخْطَئْنو بَلوداً "  سوم:  ستند عوفانها مانند بادها و ؛ این فتنهتحأمْنو حَوْمَ الرِّتَاحِ تأ که  ها ه

سامانی می       صابت کرده و ایجاد ناب شوری ا شهر یا ک شورهای دیگر عبور می   به  شهر یا ک ند و کنکنند و از 

صابت می    "زنندها نمیضرری به آن  کنند و از کنار بعضی می گذرند.  به عبارت دیگر به بعضی از شهرها ا

شهرها  زیرا زمینه سان ن های ظهور و بروز فتنه ها در همه  ست؛ بلکه عوامل متعدسد و پیچیده یک ای دارد ی

ست و در جایی دیگر یافت نمی  شد،      که در جایی ه شهرهایی دیده ن شود. بنابراین، اگر آثاری از فتنه در 

نباید فری  خورد؛ چه بستتا شتتهر خاصتتی را به خاعر آمادگی هایش هدف قرار دهد. در حقیقت، فتنه را  

شبیه کر می شنا می       توان به موج دریا ت صخره ای دریا  ساحل  سی که در  کند باید بتواند وقتی موج د. ک

عظیمی به سوی او می آید، به موقع آن را شناسایی کند تا عکس العمل الزم را در مقابل آن داشته باشد      

و با آن امواج سهمگین به ساحل صخره ای دریا کوبیده نشود؛ اما اگر نتواند به موقع آن را شناسایی کند،       

 .برندواج دریا او را با خود به سنگ ها کوبیده و از بین میام

تاریخی و       در این خطبه و ستتتایر خطبه   )ر( حضتتترت علی های نهج البالغه، پرده از یک معمای بزرگ 

شته و کامالً ویژگی  ست که هرگاه زمانه به فتنه     اجتماعی بردا صیه نموده ا صیف کرده و تو های فتنه را تو

ی آن پدیدار شد، بر جای خویش بمانید و دچار تزلزل و تردید نشوید و بدون مطالعه هاگرفتار آمد و جلوه

های مخ ی و غیر آشتتکار وارد ها و راهو بررستتی همه جانبه، وارد این معرکه نشتتوید؛ چون فتنه از گذرگاه

 .کندهای پنهان آن را هدایت میمی شود و دست

ست که    وقتی فتنه فرا می سد، مانند جوانی ا شاداب، جذاب و با      ر سیار  سر میبرد. ب در عن وان جوانی به 

د کنه مانند جوان، روز به روز رشد می کند. فتنترسد و احساس خطر نمی  نشاط است. هیچ کس از او نمی  

ماند که اثر نمی پذیرد و تحت های آن بستتان ستتنگ مییابد. برخوردها و جلوهو در جامعه گستتترش می

سات پ    سا ضربه یرامونی قرار نمیتأثیر عواعف و اح شکننده و خردکننده، محیط  گیرد و بر عکس با  های 

ند، بر سر گیرمقابل امتیازاتی که از یکدیگر میکند. ستمگران و فتنه جویان در پیرامونی خود را ویران می

ار رداری نزهایی که بر ستتتر م   گذارند و مانند ستتتگ     کنند و آن را به همدیگر وا می   این فتنه معامله می   

 .ربایندکنند، به جان هم افتاده و آن را از هم میمی

گیرند جامعه ای را دچار سرگردانی و بحران کنند، با شعارهای فریبنده،   وقتی که فتنه انگیزان تصمیم می 

شانند و با ترفندهای مختل لباس حق به باعل خود می سیمای حق را مورد هجوم قرار می پو دهند و با ف 

دهند تا این که از روحیه حق پذیری مردم است اده  ها، چهره حق را زشت جلوه می و دسیسه  ها انوار اتهام

مه    نا گام              کنند و بر نه در جامعه  که فت لذا وقتی  یان مردم رواج دهند.  ید خود را در م های شتتتوم و پل

ستقبال آن می     گذارد، مردم آن را نمیمی سا به ا سند و چه ب ولی وقتی  کنند؛روند و از آن حمایت میشنا

رود و ستتیمای زشتتت آن ها کنار میآتش فتنه خاموش شتتد و توانایی و اقتدار خود را از دستتت داد، پرده

 .گرددبرای مردم ظاهر می

 های فتنه، پرداخته شده است.در ادامه به ذکر برخی از ویژگی
 

  ای جا لیبازگشت به ارزش -
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به معیارها، ارزش ها و  ها و اصتتول استتالمی و ایمانی،های فتنه، بازگشتتت از معیارها، ارزشیکی از ویژگی

صول غیر  ست که در یک کالم آن را  ا صر جاهلیت  "و رجعت به  "های جاهلیارزش "دینی و ایمانی ا  "ع

 ها و اصتتولشتتوند، به تدریج از آرمانگران میکستتانی که در دام فتنه افتاده و صتتید فتنه. توان نامیدمی

صله    سالمی و دینی خود فا س  با     می ا سالمی متنا سلطه ت کرات و فرهنگ غیر ایمانی و ا گیرند و زمینه 

 .زمانه خویش را بر جامعه دینی فراهم می آورند

مام    ناگو    علی )را یای گو غه پس از معرفی زوا باره     ( در کالمی در نهج البال یه، در این  نه بنی ام ن فت

ش فتنه های بنی امیه پی در پی با چهره ":فرمایدمی ت و ترس آور و ظلمتی با تاریکی عصر جاهلیست  ای ز

ما فرود می   نه پرچم        بر شتتت یدا و  هدایتی در آن پ نه نور  ید؛  به چشتتتم       آ گاران  جاتی در آن روز ن

های جبهه فتنه در برپایی فتنه و تداوم آن را همین بازگشت  ایشان یکی از سیاست   (. 99)خطبه"خوردمی

ای به معاویه که سردمدار  ( در نامهعلی )رامام کند. معرفی میدینی و جاهلی فرهنگ غیر جامعه دینی به

ای معاویه! گروه بسیاری از مردم را به هالکت کشاندی و با گمراهی خود   " : این سیاست بود، می نویسد   

شان کردی که تاریکی     سرکش دریای جهالت غرق شان دادی و در موج  ها آنان را فراگرفت و در امواج فریب

گردیدند که از راه حق به بیراهه افتادند و به دوران جاهلیست گذشتگانشان روی آوردند و    ورشبهات غوعه 

 (92نامه  )"به ویژگی های جاهلی خاندانشان نازیدند

 

 تخرت  اصول ه ارزش  ای دتنی -

اشتتتاره کردیم که جبهه فتنه به دنبال گذار از فرهنگ و جامعه دینی به جامعه و فرهنگ غیر دینی یا                 

هدف قرار می         جاهلی   های دینی را مورد  هدف، اصتتتول و ارزش  به این  یل  هد استتتت. او برای ن  .د

ر جایی فتنه را باعث تخری       پردازند. حضتتترت د ( در کلمات گوناگون به این موضتتتور می   امام علی )ر 

شانه  سمانی و    ( و در جای دیگر آغاز فتنه656های دین )خطبه ن ساس بدعت گذاری در احکام آ ها را بر ا

( در این 52)خطبه نمایدرآن در تضتتاد استتت، معرفی می ها، اصتتول و ارزش هایی که با قطره آرمانستتی

سان     ست که به جای حاکمیت خدا و احکام الهی و ان ضا ست بر جامعه دینی، افرادی   ف صالح و خداپر های 

صول دینی ندارند و تنها گیرند که هیچ سنخیستی با ارزش زمام امور را بر عهده می ری گدر پی سلطه  ها و ا

یت دینی در تضتتتتاد استتتتت          بر انستتتتان حاکم با اصتتتول  ند و چنین چیزی  مان ) های دیگر  (ه

های اصلی و اصیل دینی،   نکته جال  توجه در اینجا این است که جبهه فتنه برای ضربه به اصول و ارزش   

ته            پذیرش قرار گرف تا در جامعه دینی مورد  مان در می آورد  باس دین و ای به ل ند در این  خود را  و بتوا

شریح ابعاد مختلف   656( در خطبه )ر علی امام. جامعه با اغوای افراد، یارگیری کند نهج البالغه پس از ت

یمان  تظاهر به ا  فریبند و با   افراد را می ،با ستتتوگندها   : فرمایند  فتنه، در چگونگی یارگیری فتنه گران می   

شتری      در جریان فتن(. 656)خطبه "کنندها را گمراه میآن ضو  بی سأله و ه ناکثین )جنگ جمل( این م

( قرار گرفته بودند. ( در جبهه مخالف علی )رداشتتت. صتتحابی مانند علحه و زبیر و همستتر پیامبر )ص  
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له، در ئافرادی که ستتتبقت آنان در دین و ستتتابقه دینی آنان محرز و مستتتلم بود. امام پس از ختم این غا

ص  شته بودند، خطبه نکوهش فتنه انگیزان جمل و مردمی از ب ای ایراد فرمودند. در این ره که حامی آنان گ

 کنندمی بیان "جلباب الدین"خطبه ایشان، تظاهر به دین و دینداری جملیان و بصریان را با تعبیر زیبای 

کنند که شتتما تنها جلباب و روپوشتتی از دین بر  امام با این جمله به این مستتأله اشتتاره می  .(4)خطبه 

 (.4در زیر این روپوش چهره دیگری پنهان شده بود)خطبه سرداشتید و 

 در  م نميختگی حق ه باطل -

ست. در این        در فتنه حق و باعل در هم آمیخته می شخص نی ضو  چهره باعل فتنه گری م شود و به و

های بی بینش و کم بینش دستتت یابند و از آنان توانند به گمراهی انستتانفضتتاستتت که فتنه گران می 

از این رو بهترین موقعیت برای فتنه گران چنین موقعیتی استتت و آنان خود به تداوم این  کنند؛یارگیری 

شتبه بودن چهره حقیقی حق و باعل کم    ضا و م سال  ک می کنند. امام علی )رف ه.ق در خطبه  92( در 

 که روی آورند باگاه نها آفتنه " د:ای که پس از فتنه نهروان ایراد فرمودند، به این مستتأله اشتتاره می کنن

شان داده می      شت کنند حقیقت چنانچه هست ن شباهت دارند و چون پ شود. فتنه ها چون می آیند  حق 

می شتتتتونتتد                 ختتته  می گتتذرنتتد شتتتتنتتا چون  می شتتتتونتتد و  ن ختتته  طبتته    "شتتتتنتتا خ (99) 

های ( استت. ایشتان در یکی از برهه  از تعابیر خود امام )ر وجود شتبهات و شتبهه آمیز بودن فضتای فتنه   

شبهه را این    شبهه انگی  ص ین و در ماجرای حکمیست،  شان، یعنی پایان جنگ  ونه گز تاریخی دوران خالفت

ند   مای هت دارد             "  :تعریف می ن با به حق شتتت که  ند  ید نام هه  هه را برای این شتتتب  (.92)خطبه  "شتتتب

مام علی )ر  به بودن چهره حق و باعل در آن    ( ویژگی مهم تمام رخدادهای فتنه آمیز را همین مشتتتت     ا

 .و در تحلیل وقایع مختل ی که پس از خالفتشان روی می دهد به عور مکرر به آن اشاره می کند   داندمی

حضرت در فتنه ناکثین و جنگ جمل که اوسلین فتنه ای بود که در دوران خالفتشان برپا شد، یکی از علل 

می دانتتد                      یزان  گ ن تنتته ا ف بهتتات در دل هتتای  جود شتتت تنتته را و ف ین  یی ا طبتته    )برپتتا  (.697خ

صیل و برپایی حق و عدالت، خطرآفرین و  جا اهمیست دارد و تا آنسأله تا آن این م جا برای حکومت دینی ا

از سالهی خویش فضای شبهه آمیز و فتنهکه با نگاه حکیمانه و ( به واسطه این دردسرساز است که علی )ر   

ضو  می  صورتی    زمانه خویش را به و سرباز زد و به  شدارآمیز به مردم هجوم  دید، ابتدا از قبول خالفت  ه

ستقبال حوادث و اموری می   "  د:آورنده فرمو ست آرید، زیرا ما به ا رویم که مرا واگذارید و دیگری را به د

ها بر این بیعت ثابت و عقل ها بر این پیمان        های گوناگون دارد و دل  رنگارنگ و فتنه آمیز استتتت و چهره   

طبه )خ"تیره فساد گرفته و راه مستقیم حق ناشناخته مانده    ماند. چهره افق حقیقت را ابرهایاستوار نمی 

92.) 

ایشتتان در جای دیگر در اهمیست این موضتتور و در تأثیرگذاری درهم آمیختگی حق و باعل در گمراهی و 

شتتد، حق بر عالبان حق پوشتتیده اگر باعل با حق مخلوط نمی" :اغوای افراد گوناگون چنین می فرمایند
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گردید. امسا قستتمتی از حق و گشتتت، زبان دشتتمنان قطع میاز باعل جدا و خالص میماند و اگر حق نمی

سمتی از باعل را می  ستان خود چیره می     گیرند و به هم میق شیطان بر دو ست که  گردد و آمیزند؛ آنجا

 (.52)خطبه "تنها آنان که مشمول لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند یافت

 دنياطلبی ه  واپرستی -

جمله مستتتایلی که موج  ایجاد فتنه در جامعه دینی می گردد، دنیاعلبی و هواپرستتتتی فتنه گران و از 

ضای هوا و هوس خویش       ستیابی به منافع و مقامات دنیوی و ار ست. در واقع برخی برای د صحاب فتنه ا ا

صراحت فتنه ناکثی     ی پردازند. امام علی )ربه فتنه انگیزی م شقیه، به  شق ص ( در خطبه معروف  حاب ن )ا

داند. ایشان با اشاره جمل(، قاسطین )معاویه و بنی امیه( و مارقین )خوارج( را برآمده از دنیاعلبی آنان می

ساداً  "به آیه  ( که 29\)قصتتص"تلک الدارأ اآلخرة نجعلُها للذتن ی ترتدهی عألوّاً فی األرض ه ی ف

سانی می     شند، فتنه گران دوران   داند که به دنبال برتری جویی و فبهشت را مخصوص ک ساد در زمین نبا

دنیا در دیده آن ها زیبا جلوه نمود و زیور آن چشم هایشان را خیره "گونه توصیف می کند: خویش را این

 (. 9)خطبه "کرد

نهج البالغه که پس از پایان فتنه صتتت ین و حکمیست ایراد شتتتده، آغاز پدید            52( در خطبه  امام علی )ر 

گردد که اصتتحاب فتنه به همین دنیا علبی موج  می. (52خطبه )پرستتتی می داندآمدن فتنه ها را هوا

ست یابند.         شان د سند ببندند تا بتوانند به اهداف دنیوی شنا شم خویش را بر روی حقایقی که می  عمد چ

ست و او را در حیله     سالم ا شعبه از زیرکان تاریخ ا گری و زیرکی هم ردیف معاویه و عمروعاص مغیرۀ بن 

مسا ( نه به یاری ایشتتان پرداخت و نه در جبهه معاویه آمد. امان خالفت حضتترت امیر )ردانند. او در زمی 

شهادت علی )ر  شد. روزی مغیره با      پس از  ستن به معاویه فراهم دید و از کارگزاران او  ضا را برای پیو ( ف

مشاهده کردند، عمار را از  ( وقتی این صحنه را  دل پرداخت. امام علی )رعمار بر سر مسایلی به بحث و ج  

مغیره را رها کن، زیرا او از دین به مقداری که او : این کار بازداشته و در توصیف شخصیت مغیره فرمودند    

شبهات را بهانه لغزش      شته تا  شیده دا ایش هرا به دنیا نزدیک کند برگرفته و به عمد حقایق را بر خود پو

هد  مت  "قرار د مام    (.425)حک یاعلبی را دامی می )ر علی به واقع، ا که افراد مختلف را در    ( دن ند  دا

 .کشاندبستن بر حقایق و سقوط در جبهه فتنه گران می های مختلف به چشم بردوران

 شک ه جهالت -

ها را دچار جریان فتنه با درهم آمیختن حق و باعل، ظاهرستتازی و تظاهر به دین و اصتتول انستتانی، ذهن

ضعیف جبهه حق به   سازد و از این  شک و تردید می  ره می برد. شک و تردید برای تقویت جبهه خود و ت

ن وج  از بین رفتکند و فتنه را م( در کلمات خویش به این حربه فتنه و فتنه گران اشاره میامام علی )ر

 .)همان( ( و سب  به وجود آمدن شک و تردید در افکار و عقاید می خواند656یقین )خطبه 
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(، از این مسیر افرادی از جامعه دینی ریزش کرده، از جبهه حق جدا شده و به جبهه علی )رامام از منظر  

شک و در نهایت باوراندن باعل خویش که با ظاهری  (. هماند)پیوندنباعل می اما جریان فتنه برای ایجاد 

ست. از این رو، فتنه    گران خود درزیبا به میدان آورده، به بی خبری و جهالت افراد جامعه دینی نیازمند ا

با اشاعه جهالت و نگاه سطحی داشتن به مسایل     . کنندایجاد جهالت و بی خبری و گسترش آن اقدام می 

شناخت حق و باعل مغ ول مانده و هر باعلی       صیل  سی جامعه دینی، معیارهای ا سیا مختلف اجتماعی و 

داند و دانش و خردورزی می ( جریان فتنه را کاهنده حکمت     امام علی )ر  .تواند خود را حق جلوه دهد  می

س یهانه را      ست و افکار  س شانه ای برای تیرانداز و لقمه ای   ")همان( و در فتنه ها جاهالن و عقل های  ن

 (.64)خطبه  گر معرفی می نمایدفتنه "برای خورنده و صیدی برای صیاد

 ستمگری ه اخالق فاسد -

شمارد، ستمگری آنان و وجود و فتنه گران بر می( از جمله ویژگی هایی که برای جریان فتنه امام علی )ر

ستمگری و خوی ظالمانه جریان فتنه، حتی از ریختن خون       ست.  اخالقیات پست و فاسد در این جریان ا

 .گتتنتتاه بتترای رستتتتتیتتدن بتته اهتتداف دنتتیتتوی ابتتایتتی نتتدارد           هتتای بتتی انستتتتتان

سال  ی )رامام عل سجد جامع  91( در خطبه ای که در  صره ایراد فرمودند،   ه.ق پس از جنگ جمل در م ب

خطبه ) .داندآنان می "اخالق پست"یکی از خصوصیات ناکثین و مردم بصره که به یاری آنان پرداختند را 

 "خشتتم و کینه"می داند که دل هایشتتان از  "ستترکش و ستتتمگر"( و در جای دیگر آنان را گروهی 69

نده استتتتت  به   آک نه، ستتت اک و خونر          (.22)خط ما عال باره ذات  ید     حضتتترت در ما نه می فر  :یز فت

کنند؛ در آن میان فتنه ها چنان ویرانگرند که تندرستتت ها بیمار می شتتوند، مستتکن گزیدگان کو  می"

ن یکدیگر را گاز کشتتته ای استتت که خونش به رایگان ریخته شتتده استتت ... فتنه گران چونان گورخرا   

کوبند و با مرک  های ها را در هم میگیرند... ]در فتنه ها[ ستمگران به سخن می آیند و بیابان نشین   می

( خوی ستمگری فتنه گران را تا به آن حد می  امام )ر (.656)خطبه "ستم، سینه آن ها را خرد می کنند  

 .داند که حتدی به یکدیگر رحم نمی کنند و اگر موقعیستی پیدا شود، همدیگر را نابود می کنند

 بهانه تراشی -

ست. فتنه گران از اموری     یکی از ویژگی های جریان فتنه،  شان ا شی برای توجیه فتنه گری خود بهانه ترا

ست اده کرده و آن را علم می           ست ا شرور ا صحیح و م صلی  سند عامه جامعه دینی به عنوان ا که مورد پ

شان، از میان آحاد مردم یارگیری نماین  نیز  (مان خالفت حضرت امیر )ر در زد. کنند تا با توجیه فتنه گری

( رفتند. ایشتتان نیز قبل از مبارزه مستتلحانه با  مختلف به مقابله علی )رگوناگون به بهانه های فتنه های 

آنان به جواب این بهانه تراشتتتی ها می پرداختند تا حجت را بر آنان تمام کنند و یا برخی گمراهان را به        

ی عثمان و خونخواهجمله دستتتاویزهای مهم فتنه گران در این دوره، قصتتاص خون . ازراه حق بازگردانند
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مام علی )ر   ب    عثمان از ا مام  ( بود. این در حالی استتتت که  تاریخ، ا ندان خویش را  )ر علی ه گواهی  ( فرز

ای که ( در خطبهامام علی )ر .فرستتتاده بود تا از عثمان حمایت کرده و غایله به قتل عثمان ختم نشتتود 

شی ا پیش از جنگ جمل ایراد فرمودند، این سخ دادند   گونه به بهانه ترا شید که  "  :صحاب جمل پا آگاه با

همانا شیطان حزب و یارانش را بسیج کرده و سپاه خود را از هر سو فراهم آورده است تا بار دیگر ستم را       

به جای خود نشتتاند و باعل را به جایگاه خویش پایدار ستتازد. ستتوگند به خدا، ناکثین هیچ گناهی از من 

علبند که خود ترک کردند و ها حقی را میخودشان رعایت نکردند. آن  سراغ ندارند و انصاف را بین من و  

شریک آن  سهم  ها بودم، پس آنانتقام خونی را می خواهند که خود ریختند. اگر  ها نیز در این خونریزی 

یل آن ها به ترین دلهاست. مهم دارند و اگر تنها خودشان خون عثمان را ریختند، پس کی ر مخصوص آن  

ش  ست. می زیان خود شند که خشکیده، بدعتی را زنده می     ان ا شیر بدو ستان مادری   کنند کهخواهند از پ

ست مرده  سهم علحه و زبیر و  یز گ ته امام )رص حات تاریخ ن  .(22)خطبه "مدست ها ( را تکرار کرده و به 

به نوعی معاویه در قتل عثمان اشتتاره دارد و ادعای خونخواهی آن ها را تنها بهانه ای برای فتنه گریشتتان 

شدن علی )ر معرفی می کند. معاویه نیز به بهانه خونخواهی از عثمان و خوارج به بهانه حکمیست و  ، (کافر 

ق   نان     به م با امیر مؤم له  مام علی )ر  ( )راب ند و ا نا  ( در خطبه پرداخت نه      مه ها و  ها به این ب های مختلف 

 .ها پاسخ دادتراشی

ست و آن ها را     هایی که برای فتنه و فتنهویژگی شد، در واقع ویژگی عمومی تمام فتنه ها شمرده  گران بر

ست.      سالمی نیز دان سترش فتنه در جامعه دینی و ا امل ها و عواین ویژگیبه نوعی باید از عوامل بروز و گ

ای مانند سلمان از اهل بیت  ( در دورهه به بیان حضرت امیر )ر چنان خطرزاست که کسی مانند زبیر را ک  

ره زبیر هموا "فرماید: ( در این باره میساز مبدل می کند. امام علی )ر شمرده می شد به شخصیتی فتنه     

تا آن        یت بود  هل ب ما ا نام     از  ند  بدال   که فرز گذاشتتتتت     بارکش ع به جوانی  پا  مت  "   .(459)حک

ر به علبی و از همین مسی  عبدال بن زبیر شخصیتی دنیاپرست و جاه عل  داشت و پدرش را نیز به دنیا    

 .فتنه گری کشاند

 

 عوامل اتجاد ه پيداتش فتنه

 :داندها را دو چیز مینهج البالغه، علت پیدایش و ایجاد فتنه در خطبه پنجاهم)ر( امام علی

 تبعيت از  وای نَس  -1

شیطان می      ست.  شیطان درون ا شد تا به گوهر جان  اولین عامل ایجاد فتنه، تبعیت از هوای ن س یا  کو

و انستتان را با آرزوهایش ستترگرم د. اانهای گران بهایش را به نابودی بکشتتآدمی دستتتبرد بزند و ستترمایه

صلی بازماند. او می   می صد ا ص حه دل و زندگی آدمی به کلی پاک کند.   خواهد یاد خدا را ازکند تا از مق

ای انسان نما باقی نگذارد، از  کند و او تا از انسان، الشه  پیروی از هوای ن س، شیطان را بر جان مسلط می  

 .نشیندپای نمی
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های بی پایان، زینت آرایی گناه و هموار کردن و آستتتان نمایی جرم های        ن س اماره با داشتتتتن خواهش  

خدایا! از " فرماید:در این باره می)ر( خطر انداختن انستتان، ید عوالیی دارد؛ امام ستتجاد ستتنگین، در به 

 "[6]شتابددهد و در خطاها میکنم که بسیار به بدی ها فرمان میبه تو شکوه می سرکش ین س

 
 [7]ت، اژدهاستت، مار و این ب ز آن که آن ب                          شماست  ت ن سِب  ،هاتمادر ب       

بر باالی جنازه  ی)ر(ظهور پیدا کرد؛ آنجا که امام عل ای از همکاری ن س با شیطان، در جنگ نهرواننمونه

شتگان نهروان فرمود:   شما! آن " ک ساند  بدا به حال  شما را فری  داد، زیانتان ر . به آن حضرت عرض  "که 

های فرمان کننده و ن س شیطان گمراه" ؛ فرمود: " ای امیر مؤمنان چه کسی آنان را فری  دادم" کردند: 

دهنده به بدی، آنان را فری ته آرزوها ساخت و راه را برای نافرمانی بپرداخت. به پیروز کردنشان وعده کرد 

ششان درآورد   سان، ن س را خوار و خواهش این هربنابر  ."[8]و به آت شیطان  هایش را لگدچه ان کوب کند، 

کستتی که با ن س خود مقابله کند، " فرماید: می)ر( را خوار و پایمال کرده استتت؛ همچنان که امام علی

 [9]". پس به تحقیق بر شیطان پیروز شده است

باید فراموش کرد که گاهی انسان خیال می کند ن س سرکش را رام کرده و یا کشته است، اما در البته ن

           واقع: 

 [10]است افتسرده آلتتی بی غم از                      است مرده کی او اژدرهاست ن س    

" های برخی از اصتتحابش، در پاستتخ به این پرستتش که بعد از جریان حکمیت و بهانه گیری)ر( علیامام 

چرا میان خود و آنان برای داوری و حکمیت، مدت و مهلت قرار دادیم و چرا شتاب زده و به سرعت عمل 

شخص آگاه     " فرمود:  "نکردیم ضو  بداند و  شخص نادان، خطای خودش را به و ، بر علتش این بود که 

عقیده خودش استوار بماند تتت شاید که خداوند در این مدت صلح و آرامش، کار این ملت را اصال  کند ت 

  ".[11]مجبور نشود به عجله، جستجوی حق را واگذارد و از آغاز به گمراهی، گردن دهد

 بدعت گذاری در دتن  -2

ستتندت، دستتتورش  بدعت، داخل نمودن چیزی در دین استتت که در کتاب و" در تعریف بدعت گ ته اند:

احادیث زیادی در مذمت بدعت و  "استتت)ر( نبوده باشتتد و نیز افترا بستتتن بر خدا و رستتول و ائمسه اعهار

هر بدعتی ضاللت و گمراهی است   " فرمود: )ر( بدعت گذاری وارد شده است؛ از جمله این که امام صادق   

 ." [12] و هر گمراهی نیز راهش به سوی دوزخ است

سعی در بدعت دهگستره تاریخ همواره ع  در شته و عقاید یا کارهایی  ای بوده اند که  گذاری در دین خدا دا

عنوان گذاران، استتاستتاً دین را قبول ندارند و از دین، جز بهاند. بدعترا به دروغ، به دین خدا نستتبت داده

ای به مهآیند که لطا دین کنار میها تا وقتی بکنند. آننردبان ترقی و پیشرفت خود، برداشت دیگری نمی 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6024/7468/92801/%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%22%D8%B9%22#_edn6
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https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6024/7468/92801/%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%22%D8%B9%22#_edn10
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6024/7468/92801/%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%22%D8%B9%22#_edn11
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6024/7468/92801/%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%22%D8%B9%22#_edn12
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شرفت مادی آن  ست  ها نزند، اما وقتی دیدند راه آموزهپی سیری ا  هاآن شخصی   منافع که های دینی در م

ند همچنان عوام فریبانه، بخواه اگر بینند؛می مهم راهی دو یک سر  در را خود تابد،برنمی را راهی چنین

مانند، و اگر بخواهند به دنیا و ریاستتت خود بچستتبند، در انظار  می گاه از دنیای خوددم از دین بزنند، آن

اری، گذدست به تحریف دین زده و با بدعت شوند؛ لذا برای حل این تعارض،به بی دینی می معمومی مته

به هر دو هدف  ،ها قرار دارد. در این صورت کشانند که اهداف دنیایی آن مسیر دین را به همان سویی می  

 .خود خواهند رسید

شود، باعل با چهره باعل خویش عرضه نمیهیچگاه  " نهج البالغه فرمودند: 52در خطبه )ر( حضرت علی

سپس به مردم عرضه می کنند    بلکه لباس حق را بر آن می شانند و  ص ین، خیانت به   ".پو مثالً در جنگ 

انه معاویه به نام اراده خداوند، بر گردن مردم استتتم قرآن بر مردم تحمیل شتتتد و حکومت فاستتتد و ظالم

سیاری از بدعت        صورت، ب ضر نیز به همین  شت. در زمان حا ستقر گ سم دین در جامعه  ها و باعلم ها به ا

شنگری، به گمراهی مردم می      سم رو ست و به ا سوخ پیدا کرده ا پردازند. به نام آزادی، بی بند و باری در ر

شونت، حق علبی  گیرد؛ به نامجامعه رونق می عنوان این که شود؛ به ها و فریاد دین خواهی بایکوت میخ

یابد؛ در زیر چتر های مستهجن رواج میاسالم با نوای خوش و صوت حسن، مخال تی ندارد، انوار موسیقی

هم ها هر اندازه ... اما باید دانستتت، بدعت شتتوند وملیست، مردم به جاهلیت قبل از استتالم باز گردانده می

 .ماهرانه و عوام فریبانه به اجتمار عرضه شوند، با متن دین ناهماهنگ و ناسازگار هستند

 البالغه نهج در فتنه با مبارزه  ای شيوه

 آزمایش و ابتال معرض در عوام، و خواص از اعم دارند، قرار فتنه جریان مستتیر در که کستتانی یههم

 .هستند

 در سقوط  از خواهندمی گروهی و شوند می همراه فتنه با گروهی خیزند،می بر فتنه با مقابله به گروهی

 هایشیوه )ر(،  علی حضرت . دهند نجات سالمت  به هافتنه گرداب در رفتن فرو از را خود و برهند فتنه

 .کنندمی معرفی زیر مورد ده مانند گوناگونی امور در را رهایی

 

 عمل براسا  تقوا -1

سان  شن  نیرومند، درک و دید به ان شخیص  برابر در یاالعادهقفو نورانیتِ و شگرف  بینیرو   باعل از حق ت

ست،  نیازمند صیر  و نیرومند قوسه این د.شو  اش حقیقت یابدیده آن، یاری به تا ا ست  " تقوا"  ،بخشتب   .ا

ضای  در الهی تقوای رعایت ست  این به فتنه ف صمیمات  تمامی که معنا سان  ت ساس  بر فقط ان  یقینی امور ا

 .بپرهیزد دیگری زمان هر از بیش شایعات، به دادن گوش و ناک شبهه مسائل از و باشد

 :کنندمی اشاره گونه این فتنه هنگام در تقوا نقش علی)ر( به امام

 باشید آگاه  (:629) خطبه مَنو الََْتونِ هَ نُوراً مَنو الظُّلومِ "مَنْ تَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لوهأ مَخْروجاً "هَ اعْلومأوا أونَّهأ 

 یابد.می نجات هافتنه از بترسد، خدا از و کند پیشه تقوا که کس آن
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 و آرامش ستترمنزل به را شتتما تا آورید، پناه آن هاىحقیقت به و زنید چنگ تقوا هاىرشتتته به پس

 .(621) خطبه برساند پرعزدت هاى منزلگاه و محکم هاىپناهگاه و وسیع هاىجایگاه

 فرمایند:می نیز 696 خطبه در )ر( علی حضرت

 راه فردا و بال، ستتتپر امروز تقوا،: فوإِیَّ التَّقْوَى فَی الْيَوْمِ الْحَرْزأ هَ الْجأنَّةُ هَ فَی غودٍ الطَّرِتقُ إِلوى الْجَنَّةِ

 .است بهشت به رسیدن

شت  نخواهند را آنان با مقابله توان هرگز گران فتنه شود،  مجهز محکمی سال   چنین به جامعه اگر   .دا

 را واالیى هاىشزار و کندیم راهنمایى آخرت منزل به همواره را او و شود یم انسان  دنیاگرایى مانع تقوا،

 .دهدیم قرار او مقابل در

 

 تمسک به قرنی ارتم  -2

 و حقیقی معارف  برابر در زمانه   مردم جهل  مورد در البالغه  نهج 67 خطبۀ  در )ر(علی امیرالمؤمنین

 :فرمایندمی قرآن راستین

سَلْعَةٌ أوبْوَرأ مَنو الْکَتو       ضُلَّالًا لويْسَ فَيهِمْ  شُویو جأهَّالًا هَ تَمأوتُویو  شورٍ تَعَي شْکُو مَنْ مَعْ ابِ إِذوا تُلَیَ إِلوى اللَّهَ أو

نو حأرِّفَ عَنْ مَوَاضَعَهَ هَ لوا عَنْدَ أمْ أونْکورُ مَحَقَّ تَلواهَتَهَ هَ لوا سَلْعَةٌ أونَْوقُ بَيْعاً هَ لوا أوغْلوى ثومَناً مَنو الْکَتوابِ إِذوا 

 با و کنندمی زندگى جهالت در که مردمى ازکنم یم شکایت  خدا به .الْمَعْرُهفَ هَ لوا أوعْروفأ مَنو الْمأنْکور

 و بخوانند، باید که گونهآن را آن اگر نیستتت؛ قرآن از خوارتر کاالیى ها،آن میان در میرند،می گمراهى

 از ترزشتتت چیزى آنان، نزد در و کنند، تحریف را آن اگر نیستتت؛ قرآن از گرانبهاتر و ستتودآورتر متاعى

 ت.نیس منکر از نیکوتر و معروف

 به دین، حقایق و معارف درک بدون و گمراهی در هاآن مرگ و مردم ماندن نادان از )ر(علی موال نگرانی

ست  شده  منعکس خطبه این در خوبی شنی  به خطبه این در مام. اا  نادانی و جهل که اند داده هشدار  رو

 فتنه که امری آورد؛ می فراهم منکر و معروف جابجایی و آنان نزد در واقعیت تحریف برای را زمینه مردم،

 .کندمی تسهیل را مردم فری  و اسالمی جامعه در انگیزی

ست  مسلمانان  تمامی وحدت منشور  و میثاق کریم، قرآن  عنوانبه تواند می آن، به اهتمام و تمسک  که ا

 قرآن زیرا گرداند، باز مسلمانان میان را ال ت و اخوت و کند خاموش را ها فتنه آتش استوار،  و راسخ  گامی

 اکرم. پیامبر است  انسان  آخرت و دنیا سعادت  کنندۀ تأمین و هدایت و نور و آگاهی و بصیرت  نامش کریم

 :فرمودند)ص( 

سَوت  فإوذَاو شُوَعٌَّ  شوافعٌِ  باَلقُْرْنیِ فإونَهَّ فعَوليَکُْمْ الظُْلْمِِ الليَّلِْ اوقطَعَِ الَِْتن عَليَکُْم التْبَ که  هنگام آن.، م

 ش اعت  قرآن که چرا قرآن؛ )با انس( به باد شما  بر گرفت، فرو را شما  تاریک ش   هایهپار همانند ها،فتنه

 .شودمی پذیرفته او ش اعت که ای استدهکنن
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سک  ستگارى  و رهایى راه عنوان به قرآن، به تم سان،  ر ست  فتنه وقور هنگام در ویژه به ان سانی . ها  کهک

سی   از دهند، قرار خود زندگی محور را قرآنی معارف و قرآن همان بود؛ خواهند امان در گران فتنه هایآ

 : فرمایندمی تردیدها و هاشبهه زدودن در قرآن اهمیت و نقش بیان در )ر(علی حضرت که گونه

شَِّاءأ  هَ البُْمأين النوُّرأ هَ المتْوين الْحبَل فوإنََّهأ اهللِ، بکَتَابِ عَلويکُمْ هَ صْمَةُ   هَ النا قع الرِّىُّ هَ النا فعُِ ال الْعَ

سِّکَ  سْتوعْتو   یتَزِتغُ هَ فويقامَ یتَعْوَجُّ لَلْمأتوعَلِّقِ، النَّجاةُ هَ لَِلْمأتومَ هألُوج  هَ الرَّدِّ اوثْروةُ تُْخلَقُهی ه فوي

 محکم الهى ریسمان  که قرآن به کردن عمل باد شما  بر.، سَبَق  بِه عَمَل مَن هَ صَدَق  بِه قوال مَن السَّمْع 

شکار  نور و ست  سودمند  درمانى و آ شنگى  که ا شاند؛  فرو را ت سى  نگهدارنده ن ست که  ک  تمسک  آن به ا

ست  کس آن تدهنده نجا و جوید ست  تا ندارد کجى آویزد؛ چنگ آن به که ا  باعل به گرایش و شود  را

 آن شنیدن  از گوش وسازد  نمی اشکهنه آیات، پیاپى شنیدن  و تکرار و شود  بازگردانده آن از تا ندارد

 است. پیشتاز کند، عمل آن به کس هر و گ ته راست بگوید، سخن قرآن با که کسى .شودینم خسته
 

 ر بری الهی از اطاعت ه  )السالم عليهم(بيتا ل  تمسک  -3

سرار  به و هستند  علم در راسخون  و هدایت پرفروغ چراغ خدا، حجت که کسانی  از پیروی فتنه ماهیت و ا

شخیص  چاه از را راه و آگاهند آنان اهداف و ها شیوه  و گران  با مقابله های راه از دیگر یکی دهند،می ت

ست  فتنه شتی  )ر(،بیت اهل. ا ستگاری  عامل و نجات هایک ستن  ر شى    ایند. ه ست  س ار  پیامبر که ا

  عمار به خطاب حضتترت. آن کردند یارانشتتان از برخى به خود از بعد هاىفتنه از نجات براى اکرم)ص(،

 :فرمودند

 عَمَّرُ إنََّکَ تَا مَعَهأ الْقوَّ هَ الْقوِّ مَعَ فوإنََّهأ حَزْبَهأ هَ عَليِاًّ فواتَّبعِْ ذولکَو اوایو فوإذَوا فتَنْةوٌ ی بَعْدَ ی سَتکوُو  عَمَّرُ یَا

سَطيِنو  هَ الناَّاثَيِنو صَنَْویِْ  عَلٍِِّ مَعَ بَعْدَی سَتقُواتلُِ   من از بعد! عمار اى الْباوغَيةوُ.، الََْئةوُ توقْتلُُکَ ثُمَّ الْقوا

 با حق و است  حق با على که چرا کن؛ پیروى على حزب و على از شرایط،  آن در. داد خواهد رخ هایىفتنه

 ... على

ست،  دائمى تبیین و ت سیر  به نیازمند قرآن چون  دائمى همراهان به را حق بارها و بارها نیز )ص(پیامبر ا

ست  موارد این از یکى ثقلین حدیث. اند نموده واگذار قرآن شاره   قرآن دائمى همراهان به نیز قرآن در. ا ا

سْأولُوا أو ْلو الذَ اْرِ شتتده استتت:   رحلت از بعد قرآن. مردم اهل یعنى ذکر (.، اهل49) ستتوره نحل آیه فوا

شته  وجود ذکر اهل پیامبر، از بعد اگر کنندم عمل آیه این به توانندمی پیامبر)ص(، چگونه شد،  ندا  این با

ستى  و لغو گرفتار هایىآن ندارد؛ راه حکیم در لغو و خواهد بود لغو آیه سبت  که شدند  هواپر  به هذیان ن

 .شود تثبیت جامعه در ذکر اهل جایگاه نگذاشتند و نخواستند دادند و )ص( پیامبر
 فرمایند:امام صادق)ر( می

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

 سپس در ادامه فرمودند:
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ست،  یگانه خداى جز معبودى که دهند گواهى و گزارند نماز و بگیرند روزه اگرچه  فکر خود پیش ولى نی

 هنگام در متعددى، سخنان  در حضرت  رو، این از .مشرکند  گ تار همین به نکنند، مراجعه ما به که کنند

ای که بعد از فتنه سقی ه  خوانند.، از جمله در خطبه)ر(، فرا میبیت اهل از پیروى به را افراد ها،فتنه وقور

 بیان فرمودند: 

سََُنِ  الََْتنو أومْوَاجَ شُقُّوا  الناَّ أ أوتُّها   ؛تيِجَایو الَُْواخوروةِ ضوعأوا  هَ النُْاوفوروةِ طورِتقِ عَنْ عَرِّجأوا هَ النجَّواةِ ب

 و بپرهیزید پراکندگى و اختالف راه از و بشتتکنید هم در نجات هاییکشتتت با را هافتنه امواج مردم! اى

 .نهید زمین بر را جوییبرتری و فخر هاىتاج

 :آمده است، متواتر اسالم علماى میان که )ص( اکرم رسول از حدیثى در

 در من اهل بیت مثل.، غرق عنها تخل ف من نجا رابها من نوح، سَينة  امثل بيتی أ ل مثل إن ما

شتى  همانند امتم، میان ست  نو  ک  نبرد، پناه آن به که هر و کرد پیدا نجات شد،  سوار  آن در که هر. ا

 .شد غرق

 چنان را دین )ر(،على حضرت یهفرمود به و اندنبوت و وحى خاندان از که نرو آ از)ر( معصوم پیشوایان

 تمسک در است عملى و عینى الگویى کردارشان و گ تار کردند، عمل آن به و دانستند است، سزاوار که

 را مسلمانان دینى باورهاى و ایمان همواره که اىکنندههالک و ناهمگون هاىفتنه از نجات و قرآن به

 کند.می تهدید

 د:فرماینیم ،اندهآمد گرفتار شبهات و هاتبدع در که مردمى به خطاب حضرت رو، این از

 اويفْو هَ بکَُمْ تتُاوهأ فأوتَنْو مَنصُْوبةوٌ الونْواورأ هَ هَاضَحَةٌ  الوْياوتأ هَ قاوئمَوةٌ الوْعاَْلمَُ هَ تؤُْفکوُویو أنوىَّ هَ تذوْ َبوأیو فأوتَنْو

 مَناوزِلِ بأَحَْسَنِ فأونوزِْلوأ أمْ الوصِّدْقِ ألوسِْنةوُ هَ الودِّتنِ أعاَْلمَُ هَ الوْقوِّ أزَِمةَُّ  أمْ هَ نبَيِکُِّمْ عتَْةو بيَنْکوُمْ هَ تعَْمَهأویو

 ماوتَ منوْ تمَُوتأ إنَهَّ ص الونبَّيِيِّنو خواتومِ عَنْ خُذُه َا الوناَّ أ أتَُّاو الوْعَطاوشِ الوِْيمِ هأرأهدَ رِدأه أمْ هَ الوْقُرْنیِ

ناَّ  يتٍِّ  ليَسْو هَ مَ بَلْو  هَ بمَو ناَّ  بلویِو منوْ ت بِاولٍ  ليَسْو هَ مَ لوا  ب  فيِمَ اولْقوِّ أواْثورو فإویَِّ  یتوعَْرِفوأیو بمِو تقوُولوأا ف

 آن هاینهنشتتا و برپاستتت حقهای پرچم شتتویدممی منحرف حق از چرا مرویدیم کجا! .، مردمتُنکْرُِهیو

 چرا یرویدم م کجا به گمراهان همچون راهند، روشتتتنگر هدایت هاىچراغ کهاین با استتتت، آشتتتکار

ست؛   میان در شما  پیامبر عترت که حالى در سرگردانیدم  شوایان  اند؛نییق و حق زمامداران هانآ شما  پی

ستى  هاىزبان و دین ستگویان  و را ستند؛  را شان  قرآن منازل بهترین در باید پس ه  همانند و دهید جای

شنگان  شان    به شتابانند،  آب سوى  به که ت  پیامبران خاتم از را حقیقت ین! امردم اى. آورید هجوم سوی

  س. پشتتودنمی کهنه ما از چیزى و استتت نمرده حقیقت در میرد،می ما از که هر: فرمودند که بیاموزید

 .کنیدیم انکار ناآگاهانه که است امورى در حقایق از بسیارى زیرا نگویید، ،دانیدینم چهآن

  ها،فتنه از رهایى هاىراه ترینمتقن از که یابیممی در ،)ر(على حضتترت نورانى بیانات این از استتت اده با

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

 شکيباتی ه مدارا -4

 و مدارا رسد، ینم نتیجه به هاگریروشن و وگوها گ ت که گاه آن ها، فتنه با برخورد در دیگر هایشیوه از
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 یافتنه تا که . کسانیکنند آمیز تنخشو برخورد مخال ان با درنگیب امام که نبود چنین ت.اس شکیبایی

 ومت استقا نداشتن و استوارند، ایمان فاقد ،شوندمی جذب گرفتنه سوی به و بازندمی را خود شود،می برپا

 اسالماصول  در اذهان دنکر مشوسش با کنندمی تالش گران. فتنهشودمی ناشی آنان ناایم کمبود از صبر،

 هم شود،می ماانج _ غیرمستقیم چه و مستقیم چه_ هاحرمتیبی و هااتهام ر انوا با که ی رهبر مورد در و

 کارگر هاوسوسه تا باشند، صابر اعاعت امر در باید مردم جااین در را. آن یررهب هم و بکوبند را مکت 

 صبر و عاعت بر صبر با. ببینند ترروشن را حقایق بتوانند کامل ییبینا با فتنه، نشستن فرو از بعد و نی تد

 زدن، اتهام و سازی شایعه غیبت، مثال، برای که چرا شود؛ می خنثی گرانفتنهی هنقش معصیت، ترک بر

-یده ماست ا بسیار خود یهشد دهیسازمان هایبرنامه جهت در آن از گرانفتنه که هستند هاییمعصیت

 یبرا را امکانین چنی ها،آن بر صبر و هامعصیت این ترک و هاآن از خودداری با اسالمی جامعۀ لذا و کنند

 .شودنمی آنان یهتوعئ زنجیر از یاحلقه و آوردنمی وجود به آنان

ست  جایی تا مدارا البته سبت  گران فتنه که ا ستاخ  و جری حکومت به ن شوند  گ  خارج الهی حدود از و ن

شوند  صلی  انگیزۀ از که آن با )ر(علی امام مثال، . براین می و بودند آگاه مکه به رفتن برای زبیر و علحه ا

ستند  سخ  در و کردند مدارا آنان با ندارند، دیگری هدف افروزی جنگ جز دان  که عباس ابن پیشنهاد  به پا

 در را مدارا راه و نپذیرفتند ایشان  دارند، باز مکه به رفتن از و کنند زندانی را دو آن خواست می حضرت  از

 د.گرفتن پیش

ستاخی  حتی. برگزیدند را روش همین نیز خوارج با برخورد در حضرت  آن سیده  جایی به خوارج گ  بود ر

 دادند:می شعار و کردندمی قطع را ایشان سخنان حضرت، آن سوی از خطبه ایراد هنگام به بارها که

 

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

 

ساجد  در گزاردن نماز از را شما  که بود این آنان مقابل در امام العمل عکس اما   سهمیۀ  یداریم؛ نم باز م

 اید،نکرده توعئه اسالمی نظام علیه و نبرده شمشیر به دست که زمانی تا و کنیمینم قطع را المالتان بیت

 .جنگیمنمی شما با

 

 افشای ا داف ننای ه هنفت مرااز شناخت -5

سایی   با شکار  و فتنه عراحان شنا ست  هدف دو به توانمی آنان، انگیزۀ و اهداف نمودن آ   نخست  یافت: د

سیله  بدین کهاین دوم و شوند می معرفی مردم به انگیزان فتنه و فتنه عراحان کهاین  اهداف به مردم ،و

 انگیزیفتنه مراکز شناسایی با)ر( علی حضرت. شوندنمی گرفتار آنان دام در و برندمی پی گران فتنه شوم

شتند  آنان فریبکار چهرۀ از نقاب و نمودند معرفی مردم به را آنان خوارج، و معاویه مانند شان  .بردا  در ای

 د:فرمودن معاویه به یانامه
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شُّبْهَةو  فواحْذورِ شْتَمَلواو  هَ ال سَتَهَا  عَلو ا شوتَ  هَ جَلوبِيبَهَا أوغْدَفوتْ طوالووا الََْتْنوةو فوإیَِّ لُبْ صَارَ  أوغْ  .، از ظُلْمَتهأوا الْبَْ

 را هایىدیده و گسترانده  را خود سیاه  هاىپرده که است  زمانى دیر هافتنه زیرا بپرهیز، پوشى قحو شبهه 

 .است کرده کور

سانی  هر ستن  خوب برای ان ست  آگاهی نور دو نیازمند زی سبت  آگاهی: ا سبت  آگاهی و هاخوبی به ن   به ن

  .است  شناسی  دشمن  دانش تقویت ها،فتنه با مبارزه هایراه از یکی گ ت توانمی دلیل، همین به. هابدی

ستوار  حق صراط  در و نماید عی را حق راه خواهدمی کسی  اگر  و باعل راه شناخت  نیازمند حتماً بماند، ا

ست  گرایانباعل شخیص  های راه از . یکیا سیاری  برای باعل، و حق ت   اهل شناخت  عادی، مردمان از ب

 دستتت ستتعادت و حقیقت به هرگز: که کنندمی تأکید حقیقت این بر نیز)ر(  علی امام. استتت باعل

 .بشناسید را سعادت از درماندگان و حق راه از برتافتگان روی که آن مگر یابید؛نمی

 

 منحرفای با برخورد در قاطعيت ه قدم ثبات -6

سات،   دچار نباید گشت،  پدیدار آن هایجلوه و شد  دچار فتنه به جامعه هرگاه و  شد  تردید و تزلزل احسا

سی  و مطالعه بدون شتابزده   به جویانفتنه فتنه، بروز هنگام. گردید معرکه وارد جانبههمه و آگاهانه برر

شانند می حق لباس خود، باعل  در دهند.یم قرار هجمه مورد را حق یرهچه مختلف، ترفندهای با و پو

ست  ممکن زمانی، چنین سند    را فتنه مردم ا شنا سا  چه و ن ستقبال  به ب  ند.کن حمایت آن از و روند آن ا

سورانه  اقدام و بود تقدم ثاب باید فتنه بروز هنگام بنابراین، شمنان  علیه انقالبی و ج  خارجی و داخلی د

 .داد انجام

 :فرمایندمی ،656در خطبه  علی)ر( حضرت

 .بردمی سر به جوانی عن وان در که است جوانی مانند رسد،می فرا فتنه وقتی

 

 فتنه آتش وقتی اما. است  پرنشاط  و جذاب شاداب،  بسیار  جوانی دوران همانند فتنه آغاز که این از کنایه

شت  سیمای " رفت، کنار هاپرده و شد  خاموش شت  سخت،  هایسنگ  بر باقیمانده آثار چون آن ز   و ز

  جدا هم از کینه و بغض با و جویدمی بیزاری پیرو از رهبر و رهبر از پیرو که کشد نمی عولی ... . دیرپاست 

ست می فتنه هنگام رو، ازاین. کنندمی ن رین را همدیگر مالقات، هنگام به و شوند می   و بود قدم ثابت بای

 .نکرد گیری موضع گمان و حدس و احساسات براساس

 به فرموده امیرالمؤمنین علی )ر(:

 .، قطُبْهِوا انتْصَوابِ هَ اومَينهِوا ظهأُورِ هَ جَنيِنهِوا طلُوأع عنَدْو الَِْتنْةو اعْوِجَاجِ هَ العْشَْوَة قتواوم فیِ تثوبَتَّوأا هَ

شکار  و هافتنه نوزاد پیدایش هنگام به پیچیده، هم در هاىفتنه در و  شدن  برقرار و اهآن باعن شدن  آ

 .بردارید قدم آگاهى با آن، آسیاى مدار و قط 

 

 تقوتت بصيرت سياسی -7
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صلی  عامل هافتنه در ست  درک و شناخت  ا شتن،  در صیرت  دا ست  ب صیرت، . ا ست  چراغی ب  همواره که ا

 را صواب  راه محوری، حق با تا دهدمی قدرت انسان  به و هاست  گمراهی از انسان  بخش نجات و روشنگر 

 رآشکا  خوبی به باعل، و حق که است  بصیرت  یهسای  در. برگزیند را حق راه و دهد تشخیص  ناصواب  از

سان  و شود می شیاء  ظواهر از ان   نائل هاآن ظاهری یهچهر از فراتر درکی به و کندمی عبور حوادث و ا

 آید؛می

 :فرمودنددر نهج البالغه  12در نامه  )ر(علی حضرت که چنان

 رتبصی  دلیل به مگر نبود این و نداشت  را آن جرأت من جز کسی  و کردم کور را فتنه چشم  که بودم من

 .داشتم پروردگار از که یقینی و

 

 تکيه بر اصول ه معيار ا -8

  قابل ها،ارزش و اصتتول. معیارهاستتت و اصتتول بر تکیه جامعه، در فتنه با مقابله های شتتیوه جمله از

ست  آگاهی و شناخت  شواری  و هاپیچیدگی رغم به و ا  عریق از توانمی را باعل و حق موجود، هاید

 دادن قرار محک و باعل و حق معیارهای بر تکیه با گاه آن و شناخت  آن های معیار و باعل و حق خود

 .پرداخت افراد و مصادیق شناسایی به آن،

 :فرمودند بود، باور قابل غیر او برای جامعه شدن قطبی دو که حوط بن حارث به)ر(  علی حضرت

 ملو هَ أتوواهأ مَنْ فوتعَْرِفَ قوَّحالْ توعْرِفَ ملو إنََّکَ فوحَرْتَ فووْقوکَ تونظُْرْ ملو هَ تکَوحتْو نوظورْتَ إنََّکَ حَارِثُ تا

 سپ نکردى، نگاه پیرامونت به اما دیدى، را خود پاى زیر تو! حارث اى .،أتوواهأ مَنْ فوتعَْرِفَ الْباوطلِو توعْرِفَ

 تا ىنشناخت  نیز را باعل و هستند  کسانى  چه حق اهل که بدانى تا نشناختى  را حق تو شدى؛  سرگردان 

 .بشناسی را گرایانباعل

 

 حَظ اتحاد ه تکپارچگی ه پاتبندی به قانوی -9

 لىعم و اصلى راهکار عنوان به ن اق و ت رقه از پرهیز و وحدت ح ظ لزوم به نصایحى در متقیان موالى

 :اندفرموده و کرده اشاره هافتنه نهال نشستن ثمر به از جلوگیرى در

سان  شما  به را خود هاىهار شیطان  همانا  از پس یکى را شما  دین محکم هاىگره تا دهد،می جلوه آ

شاید  دیگرى   چارد را شما  پراکندگى، در و بی زاید شما  پراکندگى بر هماهنگى، و وحدت جاى به و بگ

سه   از. گرداند فتنه سو صیحت  و گردانید روى شیطان  فریبکارى و زمزمه و و  خیرخواه که را کس آن ن

 .بپذیرید دل و جان به و کنید گوش شماست،

شتى  با را هافتنه امواج! مردم اى شکنید  هم در (الهى رهبران و پیامبر لبیتا لاه)  نجات ک  راه از و ب

 که کس آن شد  رستگار . نهید زمین بر را ی جوییبرتر و فخر هاىتاج و بپرهیزید پراکندگى و اختالف

 .(5) خطبه گذاشت آسوده را مردم و نمود گیرىهرکنا یا خاست پا به یاران با
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 شاید و،ر ازاین کند؛مى تبدیل خاکستر به را آن افتد، امتى گلستان در اگر که است آتشى اختالف آرى؛

ست  در آن از ترکوبنده اىحربه و نکند تهدید را هاامت بزرگ، بالى این از بارترزیان چیزى شمن  د   د

 .نباشد

ستورات  و قوانین از باید مردم سالمی  جامعۀ بقای ضامن  که الهی د ست،  پروردگار اعاعت و ا   پیروی ا

ستورات  از تبعیت فتنه، از نجات راه زیرا کنند، ست  یکپارچگی و وحدت ح ظ و دین د ر( ) علی امام. ا

 :فرمایندمی باره این در

  الطَّاعَةِ؛ اوایُأرَْ عَليَهَ بنُيِتْ هَ یلْمَوعَةِ حَ  عَليَهَ عأقَدَ مَا الزْومأوا هَ البْدَوعِ أعَْلومَ هَ الَِْتنوِ أنوصْوابَ فلووتکوُونوأا

شانه  و هافتنه پرچم شما  که کنید سعى  پس شید  هابدعت هاىن سالمى  امت پیوند که را آنچه و نبا   ا

 .شمارید الزم خود بر است، پایدار آن بر عاعت هاىپایه و استوار بدان
شترک  های زمینه کردن، پیدا وحدت برای اجتمار ستوار  و بنددمی پیمان آن بر و یابد می را م  می ا

شوند  شکاف  ایجاد به موفق ازان اند ت رقه تا شود،  صل  حرف در وحدت. ن   عمل در بلکه شود،  نمی حا

 مقید و کنید عمل یعنی ؛" الزموا" :فرمایندمی علی)ر( امام که استتت فراز این در و گرددمی ایجاد

  اسالم، : است  چیز سه  گردد،می پیروزی موج  چهآن. کندمی ایجاد را مسلمین  وحدت چهآن به شوید 

 .رهبری و کلمه وحدت

  وشياری -11

شیاری  فتنه، با مقابله هایراه از یکی صت  برابر در هو ست  انگیزان فتنه و علبان فر  رد علی)ر( امام. ا

شمند،  و حکیمانه ای جمله شیاری  به را خود پیروان ارز  با نکردن همکاری به و فراخوانده زیرکی و هو

سیله  این به تا اند، فرموده امر آنان منحرف اهداف و افکار ننمودن تقویت و تأیید و گران فتنه  هاتنهف و

 :برود بین و از شود تضعیف

 دو شتر چونان ،هاهفتن در ؛(6) حکمت فيَحأْل َو ضوْعٌ لو هَ فيَُْکو َ ظهَْرٌ لو اللبَّوأیِ اوابنِْ الَِْتنْةو فیِ اُنْ

 .بدوشند را او تا پستانى نه و دهد سوارى که دارد پشتى نه باش؛ ساله

 به نه کند؛ حرکت هوشتتمندی و زیرکی با فتنه در انستتان که دارد مطل  این به اشتتاره فوق جمالت

ست،  فتنه ناظر که حالی عین در دهد؛ باج هاآن به نه و داده سواری  گرانفتنه  شدن  آلوده از را خود ها

سان  رفتار. نماید ح ظ  او و برند معع او بر نتوانند انگیزان فتنه که باشد  ایگونه به باید فتنه هنگام در ان

 .ببینند خویش امیال به رسیدن برای نردبانی را

 

 بندیجمع
سائلى  از یکى ست  ممکن که م سالمى  جامعۀ در ا ست؛  "فتنه"  بپیوندد، وقور به ا  لیلد به خصوص  به ا

 گیرانگریب بیشتر نیز فتنه است، ترآماده دینى جامعۀ در ن اق براى حیات یهادام و زیست شرایط کهآن
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سالمى  جوامع ست  ا   مقابل در جامعه سازى ایمن و تقویت هاىراه و فتنه هایانگیزه پژوهش، این در. ا

 خویش، دوران هایفتنه با علی)ر( امیرالمؤمنین برخورد نور از استتت اده با استتت؛ شتتده ارائه گرانفتنه

 .برد کار به امروز جامعۀ در را آن با مقابله هایراه و شیوه این توانمی

 بصتتتیرت، بی خواص گرایی قدرت و دنیاپرستتتتی ن س، هوای از پیروی: از عبارتند فتنه هایانگیزه

 .جویی برتری و ت رقه گرایی،ثروت

  نهج درعلی )ر(  امیرمؤمنان رهنمودهاى به توجه با نیز فتنه شتترایط از رفتبرون های شتتیوه ترینمهم

ساس  بر عمل فتنه با مقابله راه: از عبارتند البالغه سک  تقوا، ا سک  کریم، قرآن به تم  و: یتب اهل به تم

 با برخورد در قاععیت و قدم ثبات آنان، اهداف افشتتای و فتنه مراکز شتتناخت الهی، رهبری از اعاعت

  قانون هب پایبندی و یکپارچگی و اتحاد ح ظ معیارها، و اصول  بر تکیه سیاسی،   بصیرت  تقویت منحرفان،

 .هوشیاری و

 

 منابع ه مآخذ

 .2سوره عنکبوت/  [1].

 .27ه اعراف/ سور .[2]

 .69سوره ذاریات/ .[3]

 .46سوره مائده/ .[4]

 .26، ص2ت سیر نمونه ج .[5]

 .م اتیح الجنان، مناجات خمسه عشر .[6]

 .97 معنوی، دفتر اول، ص حهمثنوی .[7]

 .92، حکمت 592البالغه، ص نهج . [8]

 .249الحکم، ص غرر .[9]

 .922معنوی، دفتر سوم، ص حه ثنویم .[10]

 .625البالغه، خطبه نهج .[11]

 .51، ص 6الکافی، ج .[12]

 .921غررالحکم، ص  .[13]
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 .292العقول ص تحف .[14]

 .599، ص2الکافی، ج  .[15]

 .622و  626؛ ک ایۀاألثر، ص 927، ص 91بحاراألنوار، ج  .[16]

 .414؛ غررالحکم، ص 422، ص 11بحاراألنوار، ج  .[17]

 .6، نامه 919البالغه، ص نهج .[18]

 .54، ص 6الکافی، ج .[19]

 .244، ص 6الغمۀ، ج ؛ کشف961، ص 92حاراألنوار، ج ب .[20]
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