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ته، از جمله واژگانی است که بعد از گسترش اسالم در ایران، در تواژه ی ف :چکيده

لیک  .پیدا کرد جایگاه واالئیفرهنگ لغت های فارسی و عربی و محاورات عمومی، 

در آیات قرآن نیز این افتراق به معنای اصطالحی و واژگانی آن، با یکدیگر تفاوت دارند. 

صورت وضوح در آیات متعدّد به چشم می خورد. در زبان عربی و فارسی، گاه واژه ای از 

کاربرد مجازی و ناملموسی در جمالت به مخاطب و  خارج شده جایگاه معنای حقیقی

به  ،ی فتنه نیز از جمله این موارد است که هیچ گاه در آیات قرآنواژه  ارائه می دهد.

 ،مفهوم مجازی و عاریتی آن ،معنای حقیقی خود بکار نرفته است؛ بلکه، در هر آیه

در اصطالح واژگانی، قرار دادن طال در آتش، برای جدا شدن  "فتنه" لحاظ شده است.

عموالً به معنای آشوب، دسیسه و سِره از ناسِره ی آن است. و در اصطالح روزمره، م

در  ی فتنه، واژهمعنویّ این پژوهش به شرح و بررسی دوگانگی امتحان بکار می رود. 

برخی از آیات قرآن می پردازد. و در نتیجه، به اعجاز چینش واژگان در پاره های قرآنی، 

و تطابق لفظ با معنا را در کالم وحی به تصویر می کشد و ناتوانی بشر را در خلق 

 واژگان ساده و روزمره، بیان می کند.با استفاده از اینگونه معانی زیبا و تازه، 

 . کمال یابی، رستگاری عظیم، امتحانات الهی فتنه، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

فصاحت و کاربرد معنویّ متفاوتی که یک واژه در عبارات مختلف، به مخاطب ارائه می دهد، از أهمّ موضوعات در بحث 

معانی و بیان و بدیع در دو زبان عربی و فارسی بالغت کالم بشمار می رود. تا جایی که این موضوع، از اسباب ایجاد و خلق علوم 

از با قرار گرفتن در کنار واژگان دیگر، در زبان های زنده ی دنیا، یک واژه، به تنهایی دارای یک معنای واحد است. است. گشته 

که در پاره ای از اوقات با معنای اصلی خود، فاصله ی زیادی می شود  یدچار تغییرات معنائی جدیدحالت سکون خارج شده، و 
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 معناشناسی واژگانی و تفسیری واژه ی فتنه در سوره ی مبارکه ی بقره
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ه می شود. بسیاری از واژگان در زبان های یک کلمهنگی و سیاسی، باعث دگرگونی ، تغییرات تاریخی، فربا مرور زماندارد. 

ک در زمان حال، لیمختلف دنیا وجود دارد که در متون و نوشته های قرون گذشته، جایگاه واالیی در محاورات روزمره داشته اند 

واژگانی، جبهه ی دیگری وجود دارد که د و رکوند. در کنار این اضمحالل آیر می اشمبجزء واژگان مهجور و غریب زبان 

در تنوّع زبانی، محیطی و ازدواج فرهنگی سرزمینها، باعث روییدن واژگانی شده است که بشر چاره ای جز پذیرش آن تکنولوژی، 

پویایی  یه زمالبا یکدیگر، واژگان زبانهای مختلف تلفیق این إمحاء و ایجاد واژگانی، و ندارد. قاموس لغت زبان مادری خویش 

قرآن کریم به عنوان یک معجزه ی جاودان، در شبه جزیره ی عربستان که داعیه ی سخنوری و بیان  یک زبان محسوب می شود.

شاعران از اقصی نقاط در طی یک را داشتند، انقالب بزرگی در دنیای لفظ و معنا پدید آورد. در آن زمان، بهترین و نام آورترین 

می کردند تا قصیده ای بسرایند که لیاقت سروری و شهرت را در میان دیگر شاعران داشته باشد.  سال همه ی تالش خویش را

در شهر مکّه، که بازار تجاری فرهنگی در آن روزگار بود، شاعران اشعار خویش را برابر داوران فن خطابه و شعر می خواندند و 

فت قصیده ی برتر سال قرار دهد. این هفت قصیده ی برگزیده، پس از یک رقابت تنگاتنگ، می توانست قصیده ی خود را جزء ه

همچنین قبیله ای که شاعرش توانسته بود  تا سال آینده بر پرده های کعبه آویزان می شد که به معلّقات سبعة نامیده می شدند.

این مقام را به دست آورد، به جایگاه خود می بالید. پس فن سخنوری در زمان بعثت رسول اهلل تنها میدان رقابت و استیالی 

این  .محسوب می شدافراد بر دیگران بشمار می رفت. و شاعران و نویسندگان قطب اصلی یک قبیله در کسب مقام و منزلت 

وضوع، مهمترین عامل درنزول قرآن کریم بر پیامبر بود و در آفرنش این کتاب، خداوند همه ی افراد جامعه را از زمان نزول این م

ورَةٍ مِّن وَإِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُ.» کتاب تا آینده ی الیتناهی به تحدّدی و مبارزه طلبی فرا خوانده است

 ،اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم، شک و تردید دارید. ﴾32: بقره﴿مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءکُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ

انچه در سخن خویش در انجام این کار، از یاوران و طرفداران خویش نیز کمک بگیرید اگر چناى همانند آن بیاورید  الاقل سوره

 صادق هستید. خدای خویش و کذب نزول قرآن از جانب خداوند مبنی بر حقّانیت 

تا عجز  فرا می خواندیک سوره مانند آن خلق با قرآن و طلبی به مبارزه بصورت آشکار را و مدعیان منکران ی قرآن همه 

کید أبراى تقرار گیرد. درادامه ی این آیه،  الهى آورنده آنوشن بر اصالت این وحى آسمانى در رسالت برهان و نشانه ای رآنها 

 غیر ازخود را و بزرگان گواهان همه ی م نکنید بلکه اقدااین کار  رایباز توانایی خویش تنها از ایشان می خواهد که بیشتر 

دارد که در هر زمانی شاره به همه انسانها ادر این آیه،  ،اهللِ ونِن دُمِ. ترکیب  دعوت کنید تا شما را در این کار یارى کنند وندخدا

که توانستند با کمک هم یک سوره و یا یک آیه شبیه به قرآن بیاورند. سپس خداوند در پایان این آیه، همه ی دشمنان کالم 

ن تا کنون، از آن زماوحی را به نوعی، تحریک به انجام این محال می کند که این امر از ویژگی های مبارزه طلبی در نبرد است. 

دوست و دشمن می دانند ادّعای ایشان، چیزی جز طبلی توخالی بیش نبوده و نیست. بلکه در نتیجه این کالم وحی است  ،نیک

که بر دیگر نوشته های دست انسانی تأثیر گذاشته، و بر ادّعای پوشالی ایشان قلم بطالن کشیده است؛ و بسان اقیانوس ژرفی 

 چشمه می گیرند.سراست که جویباران از آن 

 

 عوامل تحوّل واژگان 

، متأثّر از علل و اسباب متنوعی است که با تعامل هم، کلمات و عبارات تغییر و تحوّل کلمات، در یک زبان و یک فرهنگ

یکی از عواقب تحوّل واژگانی و کالمی دارای پیامدهای دوگانه ای است. یک فرهنگ دیرینه را تحت الشعاع خود قرار می دهند. 

وخیم و خطرناک این پدیده، در صورت کنترل نشدن آن، این است که در پاره ای از اوقات مشاهده می شود فرد ناخودآگاه 

به تدریج کنار بگذارد و استفاده از واژگان آن را  ،گذرانده استروزگار مجبور می شود زبان مادری خود را که با آن سالیان دراز 

در این صورت، فرهنگی می شود. یا استحاله ی نگی قلمداد کند. در واقع فرد دچار نوعی خود باختگی نوعی واماندگی فره

ناخودآگاه، بسیاری از عبارات و واژگان کهن قومی و قبیله ای از محاورات فرد برچیده می شود. و جای خود را به ترکیبات و 

تاریخ گذشته ی وی ندارد. کانال ورود این گونه واژگان در اغلب اوقات واژگان بیگانه ی وارداتی می دهد که کوچکترین قرابتی با 

مطامع سیاسی اقتصادی ابرقدرتهای عصر است که در قالب لشکرکشی ها به دیگر سرزمین ها رخ می دهد. در این یغما، فرهنگ 
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فرهنگی سرزمین میزبان را در بر  اعتنا و احترامی به فرهنگ میزبان نکرده و بی رحمانه همه ی أبعادکوچکترین  ،زبانی مقصد

 می گیرد.

حمله مغوالن بسیار گسترده بود و در همه ی شؤون زندگی ایرانیان از کشاورزی و صنعت گرفته تا مسائل فرهنگی »...

ست با اخالقی تاثیر گذاشت؛ بطوریکه تا قرنها، أثرات آن در زندگی و تاریخ ایرانیان قابل ردیابی است. مغوالن چندین بار، و نخ

حمله ی چنگیز با دویست هزار نفر به خراسان و سپس به سایر بالد ایران حمله کردند و مخصوصا خراسان را که کانون فرهنگ 

ایران بود، با همه ی مدارس و کتابخانه ها، با خاک یکسان ساختند؛ و فضالء و شعراء و هنرمندان را از دم تیغ، بی امان گذراند. و 

م و هنر، به آسیای صغیر و هند ندرتاً به نواحی جنوبی ایران گریختند. بدین ترتیب اوّالً ارتباط اهل علم با بقیةالسَّیف اهل عل

کتب قدیم قطع می شود و ثانیاً رابطه ی استاد و شاگردی گسیخته می گردد و از استادان قدیم، کسانی باقی نمی مانند تا 

 (.801-801: 8211شاگردانی تربیت کنند)شمیسا، 

ا نگاهی کوتاه به أشعار و نوشته های شاعران و نویسندگان هر عصر، این نفوذ ناخوانده در زبان را می توان مشاهده نمود. ب

لشکری، بر قهری نظامی و چپاول ، نشان از سیطره و تأثیر نیروی هر دورهدر ان ایش موجود در آثار ، نظامیسیاسیواژگان 

 .داردفرهنگها و قومیّت های مناطق 

استیالی خانه برانداز مغول، بسیاری از آبادیهای معتبر چین و ماوراءالنهر و ایران و عراق و شام را از میان برد و عدّه ی » 

بی شماری از فضالء و علماء را کشت و کرورها مجلّد کتاب و نسخه های گرانبها را در خاک نیستی مدفون کرد ولی به محو قوم 

ت این دو ملّت باستانی متمدّن موفّق نیامد؛ بلکه شعله ی شور ملیّت ایرانی و چینی که اندک مدتی چینی و ایرانی و زبان و ادبیا

بر اثر سردی دم مشتی بیابانگرد غارتگر پست شده بود، به تدریج سر کشید و فرزندان چنگیز را مروّج دین اسالم و بودائی و 

 (.13: 8211آداب زبان فارسی و چینی کرد)اقبال آشتیانی، 

عامل مهم تغییر اخالق، جنگ جهانی است. در این جنگ عادت به همکاری و مسالمت که با صنعت و تجارت رشد » 

یافته بود، از میان رفت. جنگ، مردان را به خشونت و فحشاء معتاد ساخت و هزاران نفر که پس از جنگ به خانه برگشتند، وطن 

در نتیجه ی کشتار کورکورانه، قیمت حیات کاهش یافتو امراض دادند.  خود را مرکز سرایت این گونه امراض اجتماعی قرار

روحی، جنائی و دسته های راهزنی پیدا شد، میلیون ها مردم عقیده به عنایت الهی را از دست دادندو إتّکاء به عقاید دینی از 

 (.813: 8231ضمایر رخت بر بست)سید قطب، 

ری ایشان سخنان و نوشته های عبرت آموزی از گذشته تا حال وجود دارد. درباره ی نفوذ شاهان به سرزمین ها و غارتگ

دین اسالم با رهبری قرآن کریم و احادیث رسیده از رسول اهلل و أئمه ی أطهار)عَلَیهِمُ السَّالمُ(، این موضوع را از قرنها پیش به 

های ایشان، کامال مخالف با این گونه اعمال دیده ی عبرت به نسل های آینده منتقل می کند. در عین حال، سیره و آموزه 

 ددمنشانه است. و راه سعادت واقعی را به همگان ارائه می دهد.

(: گفت: قطعاً شاهان هرگاه به سرزمینی 23)النمل:  قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً» 

المَلِکُ کَالنَهرِ العَظِیمِ تَستَمِدُّ مِنهُ الجَداوِلُ » وارد شوند، آن را تباه می کنند و بزرگان و عظمای آن را ذلیل و خوار قرار می دهند.

ی است بزرگ که جویبارها از آن کشیده، اگر نهر شیرین باشد فَاِن کانَ عَذباً عَذُبَت وَ اِن کانَ مَلِحاً مَلِحَت. پادشاه همچون نهر

إِذَا تَغَیَّرَت نِیَّةُ السُلطانِ، تَغَیَّرَ الزَّمانُ)شیخ اإلسالمی، »  (. 28نامه: جویبارها شیرین است و اگر شور باشد جویباران شور می شود)

 رزمین نیز تغییر می کند.(: آنگاه که فکر و نظر شاه تغییر کند، احوال مردمان آن س110: 8218

در کنار محرّک سیاسی تغییر زبان، دین و مذهب نیز در شکل گیری و تغییر بینش و گویشهای شاعران و نویسندگان در 

استفاده از واژگان عقیدتی در شعر و کالم تأثیر بسزائی دارد. به گونه ای که در هر عصر ادبی، شاعران و نویسندگان، به آئین رواج 

ر دربار حاکمان روی آورده و در نوشته های خود، ناخودآگاه تضمین، اقتباس و تلمیحاتی دینی و مذهبی را بکار می یافته د

 بردند؛ هرچند در پاره ای از اوقات دیده می شود که اصطالحات دینی از زبان دیگری وارد زبان ایشان شده است:
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 رداین زر، بوی بُ اصلِ یعنی او از      ک آن را که پیش از مرگ مُردنُای خُ »

 )مولوی( دوَکز پس مردن بشارتها بُ  د وَسِرِّ مُوتُوا قَبلَ مَوتٍ این بُ

مضامین ابیات باال گذشته از تأثّر از حدیث: مُوتُوا قَبلَ أَن تَمُوتُوا: پیش از مرگ بمیرید، مستفاد از حدیث شریفی از موال 

مِنَ الدُّنیَا قُلُوبَکُم مِن قَبلِ أن تَخرُجَ مِنهَا أبدَانُکُم فَفِیهَا أُختُبِرتُم وَ لِغَیرِهَا خُلِقتُم: برون کنید از علیّ)عَلَیهِ السَّالمُ( است: أَخرِجُوا 

: 8212دنیا دلهایتان را، از آن پیش که برون برند از آن تنهایتان را، شما را در دنیا آزموده اند و برای غیر دنیا آفریده اند)راثی، 

111.) 

این استفاده ی  به خود می گیرد. کناییخود خارج شده و دایره ی معنایی  معناییاز حالت تک اژه، وی اوقات، خبر

، زبان شناسیشده است. بطوری که در پهنای این موضوع، بزرگان  معانی، بیان و بدیععاریتی از واژه، باعث ایجاد علوم مختلف 

کتاب ها، دایرةالمعارف و معاجم بسیاری را تألیف نموده اند. در زمینه ی واژگان و عبارات قرآنی نیز همین تحوّل وجود دارد. با 

 بسیاری از این دگرگونی های نو به نو است.و مولّد این تفاوت که کتاب قرآن، بواسطه ی فوق بشری بودن آن، خود، منشاء 

 

 پيشينه ي بحث 

ای واژگانی و کنایی آیات قرآن، اهل لغت و دانشمندان کالم، مقاالت، کتابها و نوشته های بسیاری را به درباره ی معن

جامعه ی علمی تقدیم نموده اند. درباره ی واژه ی فتنه در آیات نیز علمای اهل لغت در معاجم و قاموسهای خود به نحوی به 

 انجام نشدهصی مقاله و رساله ی تخصّتاکنون نگارش ضوع بصورت مجزّا، بیان این موضوع سخن گفته اند. لیک درباره ی این مو

در این مقاله سعی شده است از  و درخور توجّه اهل قلم قرار گیرد.ناب  ،در موضوع خود ،این نوشته امید آن است، است. لذا

 رای مخاطب روشن و مقبول افتد.معاجم و فرهنگ های لغت و تفاسیر شیعه و سنّی استفاده شده است تا معنای اصلی مطلب، ب

 

 معناي واژگانی فتنه 

نَةٍ وَلَکِن مَنِ إستَعَاذَ فَلیَستَعِذ الَیَقُولَنَّ أَحَدُکُم: اَللَهُمَّ إنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الفِتنَةِ؛ ألنَّهُ لَیسَ أحَدٌ إِالَّ وَ هُوَ مُشتَمِلٌ عَلَی فِت» 

کسی از شما نباید بگوید: خدایا از آزمایش و فتنه به تو پناه می برم؛ زیرا، هیچ کس گریزی از (: 32مِن مُضِالّتِ الفِتَنِ)حکمت: 

» فتنه و آزمایش ندارد. اما کسی که می خواهد دعا کند، باید از خدا بخواهد که او را از فتنه های گمراه کننده در امان دارد. 

اَلفِتنَةُ: مُؤَامِرَةٌ، دَسِیسَةٌ، مَکِیدَةٌ)دوزی، » (. 81131: ح 8382هَا تُبِیرُ المُنَافِقِینَ)ری شهری، الَتَکرَهُوا الفِتنَةَ فِی آخِرِ الزَّمَانِ فَإِنَّ

به معناى در آتش انداختن و گـداخـتـن  ،فـتـنـه، مـصـدر عـربـى اسـت و در لغـتواژه ی ریشه لغوی  (.81: 1، ج8331

فتن: أصلُ الفَتنِ إدخالُ الذَّهَبِ النّارَ »  .ستآنمـواد خـالص از نـاخـالصى  جـهـت آزمـایـش و جـدا سـاخـتـن ،سـیـم و زر

 حوَنَ کَلِذَ م وَکُابَذَی عَذُوقُوا فِتنَتَکُم أَ -لِتَظهَرَ جُودَتُهُ مِن رِّداءَتِهِ وَ أستُعمِلَ فِی إِدخَالِ اإلِنسانِ النَّارَ، قالَ: یَومَ هُم عَلَی النَّارِ یُفتَنُونَ

 ذابُالعَ نهُا یُحصَلُ عَمَ ونَمُّسَةً یُارَتَ ا؛ وَیهَلَعَ ونَضُعرَیُ ارُلنَ: اَهِولِقَ ذابَ وَوا العَوقُذُیَا لِهَیرَغَ وداًلُم جُاهُلنَدَّم بَهُودُلُت جُجَضِا نَمَلَّ: کُهِولِقَ

 النِعمَما یُستَهُنَّی أَفِ الءِالبَکَ ةُتنَت الفِلَجُعِ ؛وناًتُفُ اکَنَّتَفَ : وَحوَنَ بارِختِاإلِی فِ ةًتارَ وا؛ وَطُقَسَ ةِتنَی الفِفِ الَّ: أَهِولِقَ حوَنَ یهِیُستَعمَلُ فِفَ

: دّةِی الشِّفِ قالَ ةً. وَتنَفِ یرِالخَ وَ رِّالشَّم بِوکُبلُنَ ماالً: وَعِتسإِ رُأکثَ عنیً وَمَ رُظهَأَ ةِدَّی الشِّما فِهُ خاءٍ وَرِ وَ دّةٍن شِّمِ نسانُاإلِ ا یُدفَعُیمَفِ

 (.213: 8233ةٌ)راغب، تنَفِ ونَکُتَی الَتَّم حَوهُلُاتِقَ وَ -تلِالقَ نَمِ دُّشَأَ ةُتنَالفِ وَ -ةٌتنَفِ حنُا نَمَنَّإِ

واژه ی فتنه در زبان عربی، از مادّه ی فَتَنَ مشتق شده است و دارای معانی متعددی است که هر یک از این واژگان در 

بار بکار برده شده است. در  30در آیات قرآن واژه فتنه و مشتقات آن عبارات عربی، در قالب معنای اصطالحی بکار می روند. 

در قالب در بقیه موارد بکار رفته است. بدون الف و الم دیگر و بیست و دو مورد  ة،تنَلفِاَمصدر هشت مورد با الف و الم به صورت 

مفتون به فاتنین مفعول فاعل و  نیز بصورت مشتق وصفی اسمدر یک مورد ذکر شده است و  ،نُفتُو مضارع یَ نَتَماضی فَ هایفعل

 .است رفته کار
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مص}ع{ )فتنة()فِ.نَ(: امتحان کردن، آزمودن،// گمراه کردن// ضالل، گمراهی، کفر، عذاب، بیماری، جنون،  -فتنه» 

در  )صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلِهِ(شرایطی که پس از رحلت پیامبر اسالم )ع( به اعتقاد امام علیّ» (. 113: 8213آشوب، فتن جمع)عمید، 

بود. مسلمانان گرفتار فتنه های آشکار و نهان فراوانی شده بودند و بسیاری از آنان نتوانستند به جامعه شکل گرفت شرایط فتنه 

درستی در آن فضای غبارآلود وظیفه ی خویش را بشناسند و رفتاری شایسته از خود بروز دهند و همین هم علّت العلل تنش 

 (.21: 8211های اجتماعی و درگیری های خونین میان مسلمانان بود)شریفی، 

الفتنة:  ؛بادَلّ العِضِألنّه یُ یطانُ// الشَقِّالحَ نِعَ لُّضِالمُ نُالفاتِ و الفضیحة ،اَلفِتنَةُ: جَ فِتَن: المال و األوالد// الضالل و الکفر» 

نون)معلوف، ض// الجُرَ// المَحنة// العذابختالف الناس فی اآلراء و ما یقعُ بینهم من القتال؛ الخِبرة وَ اإلبتالء// العبرة// المِإِهُوَ 

8213 :131.) 

وجود فتنه در میان یک قوم، آثار نیکی را نیز به دنبال دارد. از جمله این پیامدها شناخت سره از ناسره در رفتار و نیّات 

همان هدف افراد است. چه فتنه بسان غربالی است که در کشاکش و تکان های آن، ریز و درشت آدمیان نمایان می شود. این 

إِنَّا جَعَلنَا مَا عَلَی األَرضِ زِینَةً لَهَا لِنَبلُوَهُم أَیُّهُم » اصلی خداوند از خلقت کائنات و جهان پیرامون انسان است که فرموده است

 .ل می کنندما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم، تا آنها را بیازماییم که کدامینشان بهتر عم: ﴾1: کهف﴿أَحسَنُ عَمَالً

 

 فتنهمشتّقات واژه ي  شناسیمعنا 

واژه ی فتنه در قرآن بصورت مصدر، و صیغه های فعل ماضی و مضارع معلوم و مجهول بکار رفته است. لیک در هیچ یک 

استفاده (  قرار دادن زر در کوره، برای جدا کردن طالی خالص از ناخالصی آن از موارد ذکر شده در آیات، به معنای اصلی خود )

بکار رفته است؛  ،که معموالً همان امتحان و آزمایش است ،ی معنایی نشده است. بلکه در همه ی موارد، در معنای عاریتی آن

 مختلفی از این واژه می شود.های لیک در هر یک از این کاربردهای معنایی، برداشت 

عذاب و شکنجه ی مردمان گناهکاری که از دین  یمعنادر برخی از آیات، واژه ی فتنه، از مفاهیم متعدد خود تنها در 

که در  در إزای کارهای زشت ایشان استآن عذاب الیم  و ؛برداشت می شودد شده اند و به جرگه ی منافقان درآمده اند، خدا مرتّ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ  »از جمله این آیات می توان به آیه ی ذیل اشاره نمود:  الهی انجام داده اند. یانعمت ه خورد بابر

آیا مردم  :﴾ 3/2العنکبوت: ﴿نَمِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبیوَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذینَ ؛ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ

ما کسانی را که پیش از  ، به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟« ایمان آوردیم»گمان کردند همین که بگویند: 

درباره کسانی که راست می گویند و کسانی که دروغ می  ،باید علم خدا .( یز امتحان می کنیمآنان بودند آزمودیم ) و اینها را ن

 .ق یابدگویند تحقّ

بصورت  ،فعل فَتَّنَا ،در آیه ی اوّل، از مشتقّات فتنه، فعل یُفتَنُونَ بصورت مضارع مجهول ذکر شده است؛ و در آیه ی دوّم

در نتیجه ی این إبتالء،  وآزمایش مردم معنا می شود. و ماضی معلوم ذکر شده است. در هر یک از این دو مورد، معنای امتحان 

افرادی که در ایمان خود ضعیف و سست هستند، دچار مصیبت و رنج و عذاب الیم می شوند و آنانی که از این امتحانات الهی 

وَ مِنهَا اَلهَرَجُ وَ اإلِبتِالءُ عَلَی أَثَرِ » ات واالی أخروی و سعادت دنیوّی پاداش داده می شوند. سربلند بیرون آیند، به درج

 .(303: 8333البَالءِ)روحی/ فیاض بخش، 

در زبان عربی درباره ی معلوم و مجهول آوردن فعل، علت های متنوعی ذکر شده است. از این موارد می توان به 

آن را بصورت مجهول  اشاره کرد. در پاره ای از موارد نیز بخاطر وضوح و آشکار بودن فاعل، ی مسندالیهبزرگداشت و مقام واال

علّت مجهول آوردن فعل یُفتَنُونَ، مشهور بودن و مشخص بودن  :ذکر می کنند. در آیه ی دوّم سوره ی عنکبوت، می توان گفت

که با اعطای نعمت های متنوّع خویش به  خداوند است. ،دنیااین فاعل است که همگان می دانند امتحان کننده ی واقعی در 

در آیه ی سوّم، فعل ماضی همه ی مردمان، جهت تشخیص و تثبیت میزان ایمان ایشان، میدان  آزمایش را هموار می فرماید. 

و تأکید بر انجام )خداوند(  را بزرگداشت مقام امتحان کننده ذکر فاعل فَتَنَّا، بصورت معلوم ذکر شده است که می توان علّت 

 حتمی این عمل بیان نمود.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=3
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در هر دو آیه، معنای واژگانی و تفسیری که بزرگان درباره ی این واژه ذکر کرده اند همان آزمایش و إبتالء با انواع 

پیشین جارى تهاى است که در تمام امّسنّتی امتحان یک سنت همیشگى و جاودانى الهى است، امتحان »  مختلف آن است. 

آنـهـا را نـیـز در کـوره هـاى سـخـت امـتحان افکندیم، آنها نیز همچون شما در فشار دشمنان بـیـرحـم و  بـوده اسـت

 .جـاهـل و بـیـخـبـر و مـتعصب و لجوج قرار داشتند، همیشه میدان امتحان باز بوده و گروهى در این میدان شرکت داشته اند

ه در مقام ادعا هر کس مى تواند خود را برترین مؤمن، باالترین مـجـاهـد، و فـداکـارتـریـن انسان باید هم چنین باشد چرا ک

ق بخشیدن آزمایش براى تحقّ. بـایـد خـدا بـدانـد چـه کـسـانـى راسـت مـى گـویند، و چه کسانى دروغگو هستند. معرفى کند

برنامه این است که در دانشگاه استعدادها شکوفا . است مزرعهیا  انشگاهد همچون یکاین عالم . ات و صفات درونى استبه نیّ

آزمـایـشهاى پس  این امور هرگز بدون آزمایش و امتحان ممکن نیست. برسد تفعلیّ است به هقوّی  گردد، و آنچه در مرحله

آزمایش مى کنیم براى کشف بنابراین اگر ما . الهى نه براى شناخت افراد است، بلکه براى پرورش و شکوفائى استعدادها است

مجهولى است، اما اگر خداوند آزمایش مى کند بـراى کشف مجهول نیست که علمش به همه چیز احاطه دارد بلکه براى پرورش 

 (.381: 83: ج8211 )مکارم شیرازی، ه ها استت رسانیدن قوّاستعدادها و به فعلیّ

مـیـان مـردم  :﴾80العنکبوت: ﴿...النَّاسِ کَعَذَابِ اللَّـهِ  فِتْنَةَنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ فَإِذَا أُوذِیَ فِی اللَّـهِ جَعَلَ مِ» 

 ،قرار مى گیرنددشمنان مورد آزار جانب ا هنگامى که به خاطر خدا از امّ یمکه مى گویند به خدا ایمان آورده ا وجود دارد افرادی

پیروزى از سوى پروردگارت بیاید زمانی که  لیک، هراس دارند.دشمنان را همچون عذاب الهى مـى شـمـارنـد و از آن ی فتنه 

و افرادی است که به ظاهر  منافقانواژه ی فتنه در این آیه، درباره ی  .ما هم با شما بودیم و در این پیروزى شریکیم :مى گویند

می کنند و در باطن در ایمان خود تردید دارند. خداوند در این آیه این گروه را مورد آزمایش قرارمی دهد تا حقیقت ابراز ایمان 

وَإِذَا لَقُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ : اشان در حقیقت مصداق آیه ی ذیل هستند ایمان ایشان را به رسول خود و مؤمنان واقعی آشکار کند.

: و چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنند می ﴾83: بقره﴿خَلَوْاْ إِلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَکْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَآمَنَّا وَإِذَا 

گویند ایمان آوردیم و چون با شیطان های خویش خلوت کنند می گویند در حقیقت ما با شماییم ما فقط آنان را ریشخند می 

 .کنیم

بـعـضـى از مـردم اظهار ایمان مى کنند، اما در برابر فشار مـخـالفـان تحمل و استقامت به خرج نمى دهند، هنگامى » 

که در مسیر اهلل تحت فشار شکنجه قـرار گـیـرند از ایمان به کنار مى روند و فشار و شکنجه مردم را همچون عذاب الهى مى 

فتنه،  مى کند، و از آزارهاى مردم تعبیر به عذاب از مجازات الهى تعبیر به مـى کـنـنـدو از آن سـخـت وحـشـت  شـمـرنـد

اشاره به اینکه آزارهاى مردم در حقیقت عذاب نیست، بلکه آزمایش است و وسیله تـکـامـل براى انسان ، و به این ترتیب به آنها 

بهانه که مخالفان آنها را آزار و شکنجه مى کنند دست از ایمان خود  تعلیم مى دهد که این دو را با هم مقایسه نـکـنـند، و با این

بدا ایـمـان ندارد أمنافق تنها به کسانى نمى گویند که در باطن . جزئى از برنامه کلى امتحان در این دنیا است ،بر ندارند که این

ودى عقیده خود را عوض مى کند جزء منافقان و اظهار ایمان مى کند بلکه افراد سست ایمانى که در تحت فشار این و آن به ز

: ج 8211)مکارم، ات آنها آگاه استمـى شود، و آیه از اینگونه منافقان سخن مى گوید، و تصریح مى کند که خدا از نیّ محسوب

83 :323.) 

: ﴾3: قلم﴿بِأَیِّکُمُ المَفتُونُ» در دو آیه از قرآن، واژه ی فتنة از مشتقّات وصفی اسم فاعل و اسم مفعول استفاده شده است.

بشمار می رود و آیه اینگونه مصدر و جنون است و دیوانگی درباره ی این واژه، دو برداشت معنایی می شود. معنای اوّل الْمَفْتُونُ: 

فتون اسم و مَ محسوب شود هزائد ،حرف باءترجمه می شود: جنون و دیوانگی به کدام یک از شما راه یافته است. در معنای دوّم، 

فَإِنَّکمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَنتُمْ »  .: کدام یک از شما دیوانه استباشدچنین می تواند معنی آیه  ،در این صورت بشمار آید.مفعول 

در آیه ی باال، به  واژه ی فاتِنینَ .شما نمی توانید بر علیه خدا فتنه برانگیزید و کسی را گمراه کنید :﴾833: صافات﴿عَلَیْهِ بِفَتِنِینَ

 (. 213: 8233مَا أَنتُم عَلَیهِ بِفَاتِنِینَ: أَی بِمُضِلِّینَ)راغب اصفهانی، » معنای مُضِلِّینَ و گمراه کنندگان مردم از راه خداوند است.
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 معناي واژگانی و تفسيري فتنه در سوره ي  بقره 

وَمَا أُنزِلَ  وا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَسُلَیْمَانُ وَلَـکِنَّ الشَّیَاطِینَ کَفَرُ اتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْکِ سُلَیْمَانَ وَمَا کَفَرَوَ » 

قُونَ بِهِ بَیْنَ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ فَلَا تَکْفُرْ فِتْنَةٌى یَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ وتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّوتَ وَمَارُعَلَى الْمَلَکَیْنِ بِبَابِلَ هَارُ

و ]یهودیانِ بی تقوا[ از : ﴾803بقرة: ال﴿ ...هُمْ وَلَا یَنفَعُهُمْینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّالْمَرْ

هم به ساحری می کردند[ حکومت سلیمان برای مردم می خواندند، ]و نیز خودِ آن حضرت را متّ علم سِحری که شیاطین بر ضدّ

پیروی کردند، ]سلیمان هرگز سراغ سِحر نرفت تا کافر شده باشد،[ مسلّماً سلیمان کافر نشد؛ این شیاطین بودند که به سبب 

آموزشِ سِحر به مردم کافر شدند. و ]نیز یهودیان از[ آنچه بر دو فرشتة هاروت و ماروت در شهر بابِل نازل شد ]پیروی کردند،[ 

م، شما هستی علم سِحر نمی آموختند مگر آن که ]به او[ می گفتند: ما فقط مایة آزمایش ،ی که آن دو فرشته به هیچ کسدرحال

از  ،]و علم سِحر را برای ابطال سِحر ساحران به تو تعلیم می دهیم،[ پس با به کارگیری آن در موارد حرام، کافر مشو! ولی آنان

میان مرد و همسرش جدایی می انداختند، درحالی که آنان به  ،آموختند که به وسیلة آن آن دو فرشته مطالبی ]از سِحر[ می

قدرت زیان رساندن به کسی را نداشتند. یهودیان همواره چیزی را می آموختند که به آنان  ،جز به خواست خدا ،حروسیلة آن سِ

 .آسیب می زد و سودی نمی بخشید

فتنه در این  (:330: 8322لِلعِبادِ لِیُطِیعُوا اهللَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا یَتَعَلَّمُونَ مِن هَذَا)اإلمام عسکری، إِنَّمَا نَحنُ فِتنَةٌ: إِمتِحَانٌ» 

راه  ،شده استدر اختیارشان قرار داده  وسیله ی آزمایش برای بندگان خداوند عزَّ و جلَّ است تا از آنچه از این ابزار آزمایش ،آیه

 عبرت بگیرند و در راه عبادت خدای خویش بکار گیرند.و  ،را یاد گرفتهمبارزه با مفاسد سحر 

 هِیمِعلِتَم بِهُنَحِمتَیَلِ اسِلنَّلِ اهللِ نَمِ ةَُیَّلِلبَاَ: ةِتنَالفِ صلُأَ»  (.333: 8، ج8332)اندلسی،  بارُختِاإلِ وَ الءُتِبإلِإَنَّمَا نَحنُ فِتنَةٌ: اَ» 

)زمخشری،  مِنَ اهللِ حانُمتِاإل وَ بارُختِاإلِإنَّمَا نَحنُ فِتنَةٌ: أَی: اإَلِبتِالءُ وَ (.» 83)محلیّ، بی تا:  نٌؤمِمُ وَهُفَ هُکَرَن تَمَ وَ رَفَکَ هُمَلَّعَن تَمَفَ

در همه ی تفاسیر شیعه و أهل سنّت، همچون نمونه های مذکور، واژه ی فتنه در این آیه، همان امتحان الهی است  (.13: 8320

قدیم نعمت به یک قوم، ایشان را در میدان امتحان و بالء قرار می دهد تا مشخص شود کدام یک بر دین و گفتار خویش که با ت

ثابت قدم هستند. این نوع آزمایش الهی در آیات قرآن به کرّات در قالب های متنوّع برای پیامبران و پیروان ایشان همچون 

ر هر یک از اینان، پیروان صادق از منافق، تمییز داده شدند. این موضوع درباره ی طالوت، لوت، موسی و ... نازل شده است و د

رسول اهلل)ص( و اصحاب حقیقی ایشان نیز وجود دارد؛ و تا زمان های آینده نیز اعتقاد راستین به وصایت برحقّ ایشان بعد از 

 وفاتشان، در قالب آزمایش و امتحان الهی وجود دارد.

إِنَّ اللَّطِیفَ الخَبِیرَ خَبَّرَنِی،  وَ. کِتابَ اهللِ وَ عِترَتِی أَهلَ بَیتِی: ن أُدعَی فَأُجِیبُ، وَ إنِّی تارِکٌ فِیکُمُ الثِقلَینِإنِّی أَوشِکُ أَ» 

همانا من به زودی دعوت : فرمودعَلَیهِ وَ آلِهِ()صَلَّی اهللُ أَنَّهُمَا لَن یَّفتَرِقَا حَتَّی یَرِدا عَلَیَّ الحَوضَ، فَانظُرُوا کَیفَ تَخلِفُونِی فِیهِما: پیامبر

یکی کتاب خدا قرآن، و دیگری اهل بیت مکرّم : خداوند را لبیک می گویم؛ و در بین شما دو شیء گرانقدر را به جای می گذارم

زمانی که کنار و خداوند لطیف و خبیر به من خبر داده است که این دو، هیچ وقت از یکدیگر جدا نخواهند شد، تا آن . خودم

 (. 13: 8233)گرجی،  .کنیدبعد از من، چگونه برخورد می، پس آگاه باشید که در مورد آن دو. حوض در بهشت بر من وارد شوند

است همان علم سِحر  ،در آیه ی باال، واژه ی فتنه به معنای وسیله و ابزار آزمایش و امتحان فرد است. و در معنای عاریتی

ن دوره آبه سلیمان آموختند تا بوسیله ی آن جادوگری یهودیان را باطل کند. چراکه در  وت و ماروتکه دو فرشته ی هار

جادوگری میان یهودیان جایگاه واالیی داشت.چه، بواسطه ی این دسیسه به آسانی به اهداف شوم خود می رسیدند درحالی که 

خریدار سِحر  سرکساند. اینان با علم به این موضوع که هآموزش این امور ناشایست در مرحله ی اول به خودشان زیان می ر

امرار معاش از راه جادوگری بودند می دانستند  سعادت واقعی خلقت اگر دانای حقایقحال هیچ بهره ای در آخرت ندارد؛  ،باشد

آیه، نعمت الهی نیز برداشت می توان از ذکر واژه ی فتنه در این  .را به آن فروختند یشکه خو باطلی علمهمان  ؛استمتاعی بد 

إِنَّمَا » فرستاده از جانب خداوند، مایه ی امتحان و آزمایش مؤمن از منافق قرار گیرد. در آیه ی  شود. بدین صورت که نعمت فرو

ه، نعمتهای الهی است که خداوند به همه ی نیز منظور از واژه ی فتن ﴾81التغابن: ﴿عَظِیمٌ  وَاللَّـهُ عِندَهُ أَجْرٌ فِتْنَةٌأَمْوَالُکُمْ وَأَوْلَادُکُمْ 

انسانها عطا فرموده است؛ و آن، اموال، دارائی ها و فرزندان هستند که خداوند با روشهای متفاوت، فرد را مورد إبتالء و آزمایش 



 211-266، ص 3131، تیر 3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 
 

525 
 

 وَ الِموَاألَ نَمِ قصٍنَ وَ وعِالجَوَ وفِالخَ نَمِّ یءٍشَم بِکُنَّوَبلُنَلَوَ: » قرار می دهد. همانگونه که در آیه ی ذیل به آن اشاره فرموده است

در آیه ی مذکور نیز خداوند علم باطل نمودن جادو را به امانت به مردم ارزانی  .﴾811: بقره﴿رینَابِالصَّ رِشِّبَ وَ راتِمَالثَّ وَ سِاألنفُ

 داشت و آنها را از این موضوع آگاه فرمود که این وسیله ی آزمایش شماست مبادا به فساد و پرستش شیاطین میل کنید.

ر حالى که دو فرشته الهى )تنها د .داده بودندیاد در زمینه ابطال سحر به مردم  ،خدای هاروت و ماروت دو فرشته » 

دادند، مگر اینکه قبال به حر ساحران آشنا سازند( و لذا به هیچکس چیزى یاد نمىهدفشان این بود که مردم را به طریق ابطال سِ

سوء استفاده کنندگان یهود همین را  .گفتند: ما وسیله آزمایش تو هستیم، کافر نشو! )و از این تعلیمات سوء استفاده مکنىاو مى

وسیله قرار دادند براى اشاعه هر چه بیشتر سحر و تا آنجا پیش رفتند که پیامبر بزرگ الهى، سلیمان را نیز متهم ساختند که اگر 

یروز بیرون آنها از این آزمایش الهى پ .برند همه مولود سحر استعوامل طبیعى به فرمان او است یا جن و انس از او فرمان مى

آنها قسمتهایى را . جدایى بیفکنند میان مرد و همسرش ،آموختند که بتوانند به وسیله آناز آن دو فرشته مطالبى را مى .نیامدند

آن را وسیله فساد قرار  و آنها این برنامه سازنده الهى را تحریف کردند. گرفتند که براى ایشان ضرر داشت و نفع نداشتیاد مى

آنها آگاهانه به سعادت . در نهایت اى در آخرت نخواهد داشتدانستند هر کسى خریدار این گونه متاع باشد بهرهینکه مىدادند با ا

در حالى که اگر ایمان  .ور شدنداى که به آن تعلق داشتند پشت پا زدند و در گرداب کفر و گناه غوطهو خوشبختى خود و جامعه

)مکارم شیرازی، اداشى که نزد خدا بود براى آنان از همه این امور بهتر بود، اگر توجه داشتندکردند پآوردند و تقوا پیشه مىمى

 (.331: 8، ج8211

ینَ الْکَافِرِ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِکَ جَزَاءُ...أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُجُوکُمْ جُوهُم مِّنْ حَیْثُ أَخْرَوَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِ» 

و آنان را ]که از شرک و کفر و هیچ ستمی باز نمی ایستند[ هرکجا یافتید بکُشید، و از جایی که شما را بیرون : ﴾838البقرة: ﴿

آنان را ...کردند بیرونشان کنید! و فتنه ]که بُت پرستی و بیرون کردنِ مردم از کاشانه و وطنشان باشد[، از کشتار بدتر است، 

 .کافران همین استو جزای بکشید که کیفر 

فَتَنَهُ: إِمتَحَنَهُ؛ و منه //الفتنة//، لکل ما یختبر به عقل اإلنسان و عزمه من لذّة و ألم. و منه فتَنَه المرأة: دلّته، و » 

: یلمح أوالً إلی معنی یُفتَنُونَ////فقوله تعالی: الشیطان: أغواه. و فتَنتَ الذَهَب: أدخلتَه النار لتنتظر ما جودته، و منه: دینار مفتون... 

: اإلحراق و ثانیاً إلی أنّ هذه النار ممّا فتنتم به فی الدنیا من شهواتها و زخارفها التی أنستکم یوم الدّین، فصرتم فی غمرتها ساهین

 (.208: 3003الفتنة أشدّ من القتل)فراهی، 

ال در زیر فشار آتش براى خالص سازى، یا جدا کردن سره از ناسره است، با توجه به اینکه معنى اصلى قرار دادن ط» 

رود، مانند امتحان که معموال با فشار و مشکالت همراه در هر مورد که نوعى فشار و شدت وجود داشته باشد این واژه به کار مى

گیرد و همچنین شرک یا ایجاد جام مىاست، و عذاب که نوع دیگرى از شدت و فشار است، و فریب و نیرنگ که تحت فشارها ان

بت پرستى و فسادهاى گوناگون فردى و اجتماعى  متضمن نوعى فشار و شدت استآیینمانع در راه هدایت خلق که هر کدام

د مولود آن، در سرزمین مکه رایج شده بود، و حرم امن خدا را آلوده کرده بود، و فساد آن از قتل و کشتار هم بیشتر بود، آیه مور

این  ."ریزى، دست از پیکار با بت پرستى بر ندارید که بت پرستى از قتل، بدتر استبه خاطر ترس از خون "گویدبحث مى

در اینجا همان فساد اجتماعى باشد، از جمله تبعید کردن  "فتنه "احتمال نیز از سوى بعضى از مفسران داده شده که منظور از

)مکارم شودتر است، یا سبب قتل و کشتارها در اجتماع مىامور گاه از کشتن هم دردناکمؤمنان از وطن مالوفشان که این 

 (.22: 3ج 8211شیرازی، 

در آیه ی باال، واژه ی فتنه در معنای وسیع کفر به خداوند استعمال شده است و آن بت پرستی و عبادت غیر خداست 

بجای واژگان دیگر را ی قرون بوده است. خداوند از این واژه که هدف اساسی خداوند از ارسال رسل و معجزات ایشان در ط

کرده است و این نکته از آن برداشت می شود که بسط بت پرستی در میان اقوام از کشتن یک فرد به مراتب شدیدتر و استفاده 

یف وسیعی از مردم جامعه یک یا چند نفر از بین می روند امّا از طریق بت پرستی ط هالک کننده تر است. چراکه از طریق قتل

از جاده ی هدایت به قهقرای گمراهی سوق داده می شوند. و با بت پرستی، فرد سعادت واقعی خویش و دیگران را از دست می 

دهد. شیوع بت پرستی در میان یک قوم ممکن است نسلها ادامه پیدا کند و بسیاری از افراد نسلها ی آینده نیز گرفتار این 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=75&idto=75&bk_no=51&ID=74#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=75&idto=75&bk_no=51&ID=74#docu
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تا از شیوع فساد  ینجاست که خداوند این پیامد ناگوار را با استفاده از واژه ی فتنه به همگان ابالغ فرموده استمصیبت شوند. ا

 .عظیم بر کره ی خاکی که به فتنه از آن نام می برد، به عامّه ی مردم اطالع دهد

قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَکُونَ  وَ ی:الَعَتَ هِولِقَ حوَنَ کَلِذَ ، وَرکُالشِّ وَ فرُالکُا نهَ: مِاءَشیَی أَفِ لُعمَستَتُ مَّثُ انُحَمتِإلِا اَهَصلُأَ ةُتنَلفِاَ» 

)روحی، ﴾381البقرة: ﴿ ...مِنَ الْقَتْلِ أَکْبَرُ وَالْفِتْنَةُ... ﴾832البقرة: ﴿وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّـهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِینَ فِتْنَةٌ

اصل فتنه همان إبتالء، امتحان و آزمایش است و در معانی دیگر نیز همچون کفر، شرک و موارد  (301: 8333فیاض بخش، 

 شبیه به این مثل این آیات قرآن بکار می رود.

شتقّات در برخی از آیات قرآنی، واژه ی فتنة بصورت فعل ماضی یا مضارع بکار رفته است که در این صورت نیز از م

:در این آیه خداوند به موسی می فرماید که هنگام انتخاب دایه ﴾30: طه﴿وَفَتَّنَاکَ فُتُوناًمعنای واژگانی آن استفاده شده است. : 

برای سرپرستی موسی، وی را مورد امتحان قرار داده است و به وی این مژده را داد که مادر خویش را برای سرپرستی وی قرار 

حکم قصاص فرد قبطی که وی را در کشتی به قتل رساند و از قصاص به مثل وی هراسان بود موسی را از بیم  دهد و درباره ی

بیگانگان و مشرکان نجات داده است و در پایان آیه نیز به وی گوشزد می کند که تو را هر زمان مورد آزمایش و امتحان قرار 

 خواهد داد.

 

 نعوامل ایجاد فتنه و راهکار برخورد با آ 

در هر عصری، دو نیروی خیر و شرّ وجود دارند. و در سرکوب جبهه ی مخالف خود، از اسباب و عوامل مختلفی بهره 

می گیرند. همواره جبهه ی باطل به خاطر زخرف و زر و زیور پوشالی دنیویّ پر رنگ تر و دلرباتر است و طرفداران راه راست، به 

اهمیّت این نکته در احادیث و روایات أئمه ی اطهار وجود پر از خس و خاشاک است.  خاطر برخورد و مقابله با شهوات شیطانی،

(. لذا بر مؤمنان حقیقی واجب است در مواجهه با دوگانگی در 308الَتَستَوحِشُوا مِن قِلَّةِ عَدَدِکُم عَلَی طَریِقِ الحَقِّ)خطبه: » دارد. 

تدبیر و عقل راه تمییز داده تا از دیدن کثرت افراد در یک جبهه، دچار فریب انتخاب بر دو راه حقّ و باطل، با استفاده از محک 

 چراکه، هیچگاه وجود اکثریّت یک جبهه، دلیل حقّانیت آن امر نیست.نشوند. 

امام علیّ)علیه السّالم( فردی است که با پیروی بی چون و چرا از آیات وحی و دستورات رسول اهلل)صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ 

ی نِّاسُ! إِا النَّهَیُّأَ» هِ( بر فتنه و شبهه ی روزگار فائق شده و فتنه را چیرگی ظلمت و تاریکی بر یک شیئ معرفی می فرمایدآلِ

از عوامل مؤثر در تولید  یکی (.32ا)خطبه:هَبُلَکَ دَّشتَإِ ا وَهَبُیهَغَ اجَن مَّأَ عدَی بَیرِدٌ غَحَا أَیهَلَعَ ریءَجتَیَن لِکُم یَلَ وَ ةِتنَالفِ ینَعَ أتُقَفَ

فتنه، هوی پرستی و پیروی از خواهش های رنگین نفس امّاره و شهوات است که خداوند در قرآن به آن اشاره می فرماید و آن را 

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنینَ وَ » وسیله ی آزمایش و إبتالء بندگان، و شناخت مؤمنان واقعی معرفی می کند. .

آل ﴿بالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ

هش های نفس را عامل ایجاد انیز در جوامع انسانی، هوی پرستی و پیروی کورکورانه از خو )علیه السّالم(امام علیّ . ﴾83: عمران

مطامع خویش است می گیرند و با  در این حجالت است که افراد قسمتی از حقّ را که موافقفتنه در جامعه بیان می فرماید. 

نیّات شوم خود مخلوط می کنند. و فرد در انتخاب یکی از این دو جبهه ی آمیخته، دچار تعارض و تردید می شود. و چنانچه 

إنَّمَا بَدءُ » و از مدارج شیطان و مهابط عدوان اجتناب می کرد.  حق و باطل از هم جدا می شدند امر بر کسی مشتبه نمی شد

 صَلَخَ لَالباطِ نَّو أَلَفَ اهللِ ینِدِ یرِی غَلَاالً عَجَجالٌ رِا رِیهَلَی عَلَّوَتَیَ وَ اهللِ تابُا کِیهَفِ فُخالَعُ، یُدَبتَتُ أحکامٌ تُتَّبَعُ وَ قُوعِ الفِتنِ أَهواءٌوُ

ا ذَن هَمِ ذُؤخَن یُکِلَ وَ ینَدِعانِالمُ نُلسُأَ نهُت عَعَطَانقَ لِاطِالبَ بسِن لُّمِ صَلَخَ قَّالحَ نَّو أَلَ وَ ینَرتادِی المُلَعَ خفَم یَلَ قِّالحَ زاجِن مَّمِ

 (.10ی)خطبه: سنَالحُ اهللِ نَم مِهُت لَقَبَسَ ینَذِو الَّنجُیَ وَ هِیائِولِی أَلَعَ یطانُی الشَولِستَیَ کَنالِهُفَ یُمزَجانِغثٌ فَضِ

راه فرار از سقوط در مهالک فریبنده ی فتنه را تمسّک به قرآن و أهل بیت خویش می  )صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلِهِ(رسول خدا

داند. و اینان را بسان فانوسی فراروی گمراهان دریای شبهه معرفی می کند. چرا که فردی که در بند فتنه قرار می گیرد، باطل 

وَ إِذَا إِلتَبَسَت عَلَیکُمُ » باطل بر او مشتبه می شود.  بسان پوششی فریبنده و رنگارنگ بر حقّ مستولی شده و در نتیجه، حقّ و

فتنه ها را عقل و  با(. امام علیّ علیه السّالم راه برخورد 833: 3، ج8383حرّ عاملی، الفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّیلِ المُظلِمِ فَعَلَیکُم بِالقُرآنِ)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=14
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=14
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=14
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=14
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أَیُّهَا النَّاسُ! » در این إبتالء دچار اشتباه و کجروی نمی گردد. استفاده ی درست از نیروهای الهی می داند. به گونه ای که فرد 

ا ماءٌ آجِنٌ وَ لُقمَةٌ یَغُصُّ بِهَا آکِلُهَا)خطبه: شُقُّوا أَموَاجَ الفِتَنِ بِسُفُنِ النِّجَاةِ وَ عَرِّجُوا عَن طَرِیقِ المُنَافَرَةِ وَ ضَعُوا تِیجَانَ المُفَاخَرَةِ... هَذَ

امواج فتنه ها را با کشتی نجات در هم بشکنید و از اختالف و پراکندگی بپرهیزید و تاج های فخر و برتری جویی را (: ای مردم! 1

زمین نهید. رستگار شد آنکس که با یاران به پا خاست یا کناره گیری نمود و مردم را آسوده گذاشت. این گونه زمامداری چون 

که میوه را کال و نارس بچیند، مانند کشاورزی است که در زمین شخص دیگری آبی بدمزه و لقمه ای گلوگیر است وآن کس 

(: در فتنه ها، بسان شتر دوساله ای باش که نه 8کُن فِی الفِتنَةِ کَإِبنِ اللَّبُونِ، الَ ظَهرٌ فَیُرکَبُ، وَ الَ ضَرعٌ فَیُحلَبُ )حکمت:» بکارد. 

 وشید.می توان بر آن سوار شد و نه می توان از او شیر د

 

 نتيجه 

مادّه ی این واژه فَتَنَ به معنای قرار دادن طال در کوره ی  از واژگان کاربردی در دو زبان فارسی و عربی است. ،فتنه

آتش، برای جدا نمودن سره از ناسره ی آن است. لیک از معنای تک بعدی خارج شده است و در عبارات فارسی و عربی، کاربرد 

رایج ترین گستره ی معنایی برای این واژه، که در فرهنگ های لغت در هر دو زبان، بسیار به آن دیگری به خود گرفته است. 

اشاره شده است، همان معنای آزمایش، إبتالء، إختبار و امتحان است. این واژه در زبان صرف، جامد مصدری محسوب می شود 

این مجهول بودن ، اسم فاعل و اسم مفعول کاربرد دارد. «معلوم و مجهول»که در آیات قرآن، بصورت مصدر، فعل ماضی و مضارع

، نشان از آشکار بودن فاعل فعل به خاطر شدّت وضوح است؛ و معلوم آوردن فعل، به خاطر تأکید بر اهمیّت موضوع فعل

حسابرسی حسابرسی از مردم در جهان آخرت، بوسیله ی خداوند و فرشتگان است که این نکته را به همگان تأکید می کند که 

این واژه استفاده شده است. معانی برداشت شده از مصدر سه مرتبه در سوره ی بقره،  درباره ی این موضوع دقیق و حتمی است.

از این مصدر، امتحان، إبتالء و وسیله ی آزمایش بندگان است. شیاطین جنّ و إنس سِحر و جادو را به مردم نشان می دادند و 

محبّت میان زن و شوهر می شدند. خداوند دو فرشته ی هاروت و ماروت را بر ایشان فرستاد تا شیوه ی باعث از بین رفتن مهر و 

إبطال سِحر را به مردم بیاموزند. لذاآموختن این شیوه، مستلزم آموزش اصل جادو نیز بود. لذا ایشان به مردم می گفتند که مبادا 

نوعی آزمایش برای میزان خلوص  د چه، استفاده ی درست از این نعمتاز این شیوه، برای مقاصد شیطانی خود استفاده کنی

پس واژه ی فتنه در این جهت نیل به مطامع خویش پرداختند.  ،برخی اطاعت کرده و برخی به سوءاستفاده از آن ؛بندگان است

 د.نمی کصحیح یا غلط نعمت الهی است که فرد به اختیار خود از آن استفاده ، همان آیه، خود

می توان به  ،د. بطوری که از پیامدهای شوم آنشور آیه ی دیگر، عواقب استفاده ی نادرست این نعمت بیان می د

سیطره ی قوای ظلم و سرکشان بر دیگر اقشار جامعه، و  ،در نهایت و ؛گسترش مفاسد اجتماعی این پدیده در جامعه اشاره نمود

تالش  ،ان حال نیز این تعارض در انتخاب حقّ و باطل وجود دارد و علّت آنکمرنگ شدن ارزشهای انسانی را در پی دارد. در زم

در گفتار رسول  همال و سستی اهل حقّ در انجام وظایف اجتماعی خویش است.إ از یک سو، ونیروهای شیطانی و پیگیر مضاعف 

نگام شبهه، مؤمنان واقعی، از نیروهای ضعیف و اهلل و وصیّ ایشان)سَالمُ اهللِ عَلَیهِمَا(، از فتنه به شبهه تعبیر شده است. در ه

منافق مشخّص می شوند. در چنین اوضاعی مؤمن باید راهکارهایی را که قرآن و سیره ی نبویّ و علویّ فرا روی وی قرار داده 

 است تمسّک جوید و با سالح تدبیر و نعمت عقل و صبر بر آن پیروز شود.

و  ،(، تمسّک به آیات روشنگر قرآن کریملَّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلِهِه رسول اهلل)صَراهکار حلّ این معضل اجتماعی از دیدگا

 بسان ستارگان آسمان برای اهل زمین هستند.بنا به فرموده ی ایشان، أهل بیت مکرّم ایشان است که سیره ی پیروی صحیح از 

لذا بر همه ی مسلمانان جهان واجب است تا به سیره واقعی نبویّ و علویّ، تمسّک جویند و ریسمانهای کهنه ی شبهه و فتنه را 

حکمفرما شده و که در این زمان بر همگان چیره شده است کنار زنند تا بار دیگر حکومت الهی به تمام معنای کلمه بر جهان 

ود تا آیه ی: وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ استُضعِفُوا فِی األَرضِ وَ نَجعَلُهُمُ أَئِمَةً وَ نَجعَلُهُمُ زمینه ی ظهور امام منتظَر مهیا ش

 ، هرچه زودتر بر همگان اثبات شود. ﴾1: قصص﴿الوَارِثِینَ
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 العلمیة، بیروت، لبنان.

 ّ(، سیّد محمّد باقر نجل آیةاهلل مرتضی 8322، )(لیه السّالم)عاإلمام أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکری

الثانیة، المطبعة  ، الطبعة)عَجَّلَ اهللُ تَعَالَی فَرَجَهُ الشَّرِیفَ(مؤسسة اإلمام المهدیّ الموحّد األبطحی اإلصفهانی،

 إعتماد، ناشر عطر عترت، قم.

 ( ،تاریخ مغول از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیموری، چاپ نهم، 8211اقبال آشتیانی، عبّاس ،)

 .، تهرانانتشارات امیرکبیر

  ،آل البیت، قم، انتشارات 3جلد وسائل الشیعة، (، 8383)حرّ عاملی، محمد بن حسن.  

  (، الناشر  3(، أقرب الموارد فی فُصَح العربیة و الشوارد)ج8323اللبنانی، سعید، )الخوری الشرتونی

 داراألسوة للطباعة و النشر، المطبعة أسوة، الطبعة الثالثة، تهران.

 ( ،تکلمة المعاجم العربیة، ترجمة محمّد سلیم النعیمی، المجلد الثامن، الطبعة 8331دوزی، رینهارت ،)

 ثقافیة العامة، آفاق عربیة، بغداد، عراق. األولی، دار الشؤون ال

 ( ،تأثیر نهج البالغه و کالم امیرالمؤمنین در شعر فارسی، مؤسسه انتشارات 8212راثی، محسن ،)

 .، تهرانامیرکبیر

 ( ،مفردات فی غریب القرآن، دارالمعرفة، بیروت، 8233راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمّد ،)

 لبنان.

  ،(، تفسیر مفردات القرآن، الطبعة األولی، نشر إحیاء 8333فیّاض بخش، محمّد تقیّ، )روحی، محمّد

 کتاب، تهران.

 ( ،تفسیر الکشاف جاراهلل زمخشری، 8320زمخشری الخوارزمی، ابی القاسم جاراهلل محمود بن عمر ،)

 الطبعة الثالثة، دارالمعرفة بیروت، لبنان.

 ( ،فاجعه ی تمدّن و 8231سید قطب ،) ،رسالت اسالم، ترجمه ی علیّ حجتی کرمانی، چاپ ششم

 .، تهرانانتشارات فردوس

 ( ،موج فتنه از جمل تا جنگ نرم، چاپ سی ام، کانون اندیشه ی جوان، 8211شریفی، احمد حسین ،)

 تهران.

 ( ،سبک شناسی8211شمیسا، سیروس ،)تهراننثر، چاپ دوّم، دانشگاه پیام نور 3 ،. 

 ( ،سبک شناسی8213شمیسا، سیروس ،)دانشگاه پیام نور، تهران.نظم، چاپ اوّل،  8 
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 ( ،هدایة العَلَم، انتشارات مؤسسه انصاریان للطباعة و النشر8218شیخ اإلسالمی، سیّد حسین ،)قم ،. 

 ( ،فرهنگ لغت فارسی عمید، چاپ اوّل، انتشارات راه رشد، تهران.8213عمید، حسن ،) 

 ( ،3003فراهی، اإلمام عبدالحمید ،).مفردات القرآن، الطبعة األولی، دار الغرب اإلسالمیة، بیروت، لبنان 

 ( ،شفاعت در قیامت، چاپ أوّل، انتشارات آرنا، تهران.8233گرجی، حسین ،) 

 .محلیّ، جالل الدین، )بی تا(، تفسیر جالل الدین محلیّ، الطبعة األولی، بیروت، لبنان 

 ّمکتب االعالم اإلسالمی، قم.3ة، جلد (، میزان الحکم8382د، )دی ری شهری، محمّمحم ، 

 ( ،المنجد فی  اللّغة، الطبعة الخامسة و الثالثون، مؤسسه انتشارات دارالعلم، قم.8213معلوف، لوئیس ،) 

 ( ،تفسیر نمونه، جلد شانزدهم، چاپ سی و ششم، دارالکتب اإلسالمیة، 8211مکارم شیرازی، ناصر ،)

 تهران.

 ( ،جواهر 8211هاشمی، احمد ،) البالغة فی المعانی و البیان و البدیع، انتشارات مکتب اإلعالم

 .، قماإلسالمی

 

 


