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  چكيده
فتنه به عناويني نهج البالغه  مي پردازد.مقاله حاضر به بررسي ابعاد گوناگون فتنه در قرآن  كريم و 

همچون آزمايش الهي،عذاب الهي،شرك به خدا،ديوانگي،اذيت مومنان،ضعف و ظلم 
فتنه از ديدگاه قرآن جرياني  پذيري،گمراهي،فريفتن،معذرت خواستن و آشوب تقسيم شده است..

گشته و زمينه را براي است كه با شبهه افكني و ايجاد جو خفقان و هراس، موجب پريشاني جامعه 
. فتنه ترفندي سياسي اجتماعي گمراهي انسان ها و به شرك وكفر كشاندن آنان فراهم مي سازد

است كه از آميزش حق و باطل و پنهان نمودن باطل در پوسته حق با هدف اغفال و فريفتن مردم 
م و ايمان و اسال نابودي هدف اين جريان براي رسيدن به مقاصدي شوم طرح ريزي مي شود. .

ي است.از قديم تا كنون مطالعات و پژوهش هاي متعددي بازگشت به فرهنگ غير ديني و جاهل
روش به كار رفته در اين مقاله كتابخانه اي و استفاده از   روي اين موضوع انجام گرفته است.

باشد. نتايج  جمالت زيباي امام علي عليه السالم در خطبه ها ي نهج البالغه و آيات قرآن كريم مي
نهج البالغه، ويژگي هاي جريان فتنه را به طور كامل و  از قرآن كريم  اصلي و مهم بدست آمده

معرفي نموده و مصونيت جامعه ديني از فتنه را در التزام حقيقي به اسالم ناب و اصول و ارزش هاي 
در جامعه افزايش بصيرت  و ديني، خداپرستي مخلصانه، دوري از دنياطلبي و هواپرستي

  معرفي مي نمايدديني،
 

 .گران فتنه فتنه، البالغه، نهج ،)السالم عليه( علي امام قرآن، :يديكل واژگان

 

  مقدمه

يقولوا امنّا و هم ال  وقوع فتنه در زندگي فردي و اجتماعي امري طبيعي و ناشي از سنت الهي است احسب الناّس ان يتركوا ان
از اين رو در روايات اهل بيت عليهم السالم اين نكته مورد تاكيد قرار گرفته  است كه در گمراهي و ناكامي  در فتنه ها  )2يُفتنون (عنكبوت 

ـَن اسـت و در فـتـنـه ، مـصـدر عـربـى از مـ )90مي بايست از خداوند كمك گرفت.الهّم انّي اعوذ بك من مضّالت الفتن.(نوروزي  اده فـَت
در  .لغـت به معناى در آتش انداختن  و گـداخـتـن سـيـم و زر جـهـت آزمـايـش و جـدا سـاخـتـن مـواد خـالص آن از نـاخـالصى هاست

 منابع اسالمى به معانى آزمايش ، گناه ، عذاب ، گمراهى ، كفران و ناسپاسى ، اختالف ، فـريـفتن و... در فرهنگ سياسى اجتماعى اسالم ،
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در نهج البالغه آمده منظور حضرت در بـيشتر مواضع معناى لفظى و لغوى يا جنبه فردى و اخالقىِ آن نبوده بلكه مراد كه اصطالح فتنه 
ن از فتنه ، يكسرى پديده هاى اجتماعى سياسى است كه جامعه اسالمى را دچار موج و تالطم نموده. اين واژه در قرآن نيز داراي معاني ايشا

عذاب و يا اسباب عذاب؛ ايجاد فساد و نفاق؛ بال و شرك به خدا را معاني كلي  ،آزمايش ،توانبندي كلي مي  متعدد است كه در يك جمع
با رسيدن حضرت امير (عليه السالم) به خالفت، انحراف امّت اسالمي از مسير صحيح اسالمي به خوبي خود را نشان داد  .ناميد فتنه در قرآن

مثل عليه السالم جرياناتي ، و كساني كه ادّعاي اسالم و مبارزات و فداكاري در راه اسالم داشتند، در مقابل علي (عليه السالم) ايستادند. علي
حق به طور واضح مطرح  فرض كنند معرفي نمودند. فـتـنه گران ، به خوبى مى دانند كه اگر راجريانات فتنه گرو خوارج   اسطينناكثين و ق

گردد، راهى براى نفوذ آنان در جامعه باقى نمى ماند و اگر باطل به صورت عريان عرضه شود، هيچ كس در پـى آن نـمـى رود نتيجه اين 
نجامد كه ناآگاهان به آنان مـى پـيـونـدنـد و آگـاهان نيز به ورطه بى عملى  دچار مى شوند و در هر دو صورت آنان حيله گرى به آنجا مى ا

و نهج البالغه در مورد فتنه  قرآن آسماني ازجمله كتباين  دربارة  متعددي و گسترده . پژوهش هايبه مقصود پليد خويش دست مى يابند
 واژگاناين  متفاوت معاني ميان روشني روابط غالباً و هستند اي گسترده معنايي حوزة داراي مثل فتنه، معنا چند واژگان است.  صورت گرفته

دارد. روش به كار رفته در اين مقاله، كتابخانه اي و استفاده از خطبه ها ي نهج البالغه و آيات قرآن كريم و نيز استفاده از منابع  وجود
و اينكه چگونه در مسير تكامل و رسيدن  شناخت فتنه گران وراههاي ايجاد فتنه ونحوه برخورد با آنان،يق ،الكترونيكي مي باشد. اهميت تحق

 به بهشت خداوند قدم برداريم  و دست فتنه گران رادر رسيدن به اهدافشان كوتاه كنيم و به اسالم ناب محمدي ص دست رسي پيدا كنيم.
ران علي (عليه السالم)، ايشان در خطبه ها، نامه ها و كلمات قصار خويش، به طور روشن و به واسطه وجود اين جريانات فتنه گر در دو

تفصيلي ويژگي هاي آن ها را برشمرده و راه هاي نجات و مصون ماندن جامعه اسالمي از فتنه ها و نحوه برخورد با اين جريانات را بيان 
  اندداشته 

  معناي لغوي:
از فتن به معناي امتحات و آزمايش اتخاذ كرده است و مي نويسد فتن ،گذاشتن طال در آتش است تا راغب در مفردات واژه فتنه را 

) در لسان العرب نيز فتنه به معناي امتحان و آزمايش به كار رفته است.(ابن 528ص - 1ج- 1412خوبي آن از بدي آشكار شود.(اصفهاني 
  )307ص  13ج -1414منظور 

  معناي اصطالحي فتنه:
)به وجهي ديگر فتنه عبارت است از 39صفحه  89- كه موجب اختالل و اضطراب مي شود فتنه ناميده مي شود.(شريفي   هر چيزي

- ص- 1379-اموري كه موجب پيدايش تزلزل ها و اضطراب هايي در حوزه هاي اعتقادي ،باورها و ارزش هاي فرد مي شود.(مصباح يزدي
101-103 ( 

  متن مقاله:
تاريخ صدر اسالم ، مخصوصاً تا پايان قرن اول هجري مملو از فتنه هاي شگفت انگيز و دردناكي است كه اسالم را از مسيري كه  

واصحاب مخلصش را تا حد زيادي بر باد داد، كه اگر آن فتنه ها نبود   ترسيم نموده بود، جدا كرد و زحمات آن حضرت  حضرت محمد (ص)
هجري تا پايان  35سالم را شاهد بوديم. تراكم فتنه ها در بيست و پنج سال بعد از وفات پيامبر(ص) و از سال امروز چهرة ديگري از ا

حكومت حضرت علي (عليه السالم) بيداد مي كرد. به واسطه ي اين فتنه ها ارزشهاي جامعه اسالمي دگرگون شده بود و از اسالم جز نامي 
حاكميتش تالش گسترده اي براي بازگرداندن اسالم به مسير اوليه آن نمود ولي  يسالم) از ابتدابر جاي نمانده بود. حضرت علي(عليه ال

دامنة فتنه ها آن قدر افزايش يافته بود كه از هر طرف به اصالح آن مي پرداخت از سوي ديگر آشكار مي شد. براي فتنه معاني و مفاهيم 
ـَن »فـتـنـه«در جاي خود استفاده شود . ريشه لغوي كلمه مختلفي بيان شده است هر كدام از اين معاني بايد  ، مـصـدر عـربـى از مـاده فـَت

بار  60در آيات قرآن واژه فتنه و مشتقات آن ) 90) نوروزي 6معناي اصلي آن گداختن و داغ كردن مي باشد.بابيكم المفتون (قلم :اسـت و 
و در بقيه موارد صيغه » فتنه«ت الفتنه و بيست و دو مورد بدون الف و الم يعني بكار برده شده است. در هشت مورد با الف و الم به صور

به كار برده شده است. » مفتون«و اسم مفعول » فتن«در يك مورد به صورت اسم فاعل ». يفتنُ«و مضارع » فتن«هاي مختلف فعل ماضي 
 .مي توان به اين موارد اشاره نموددر مجموع فتنه در آيات قرآن به معاني متعدد به كار برده شده است كه 

  معاني فتنه در آيات قرآن كريم:
  :شكنجه

 ها عذاب دوزخ و عذاب آتشدرباره اصحاب اخدود: كساني كه مردان و زنان با ايمان را شكنجه دادند سپس توبه نكردند، براي آن 
 ) 630ص بروج 10آيه  (قمشه ايسوزان است.

  آزمايش و امتحان: 
  اموالكم و اوالدكم فتنه و ان اهللا عنده اجر عظيمواعلمواانما 
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  آيه)28(قمشه اي انفال و محققاً بدانيد كه شما را اموال و فرزندان، فتنه و ابتاليي بيش نيست و در حقيقت اجر عظيم نزد خداست
  
  

  :عذاب الهي
ها را به آتش دوزخ عذاب كنند و خطاب آنپرسند كه پس اين روز جزا كي خواهد بود؟ (جواب ده) آن روز كه ز روي انكار باز ميا
ص   الذاريات 14تا  12يات  آ..(قمشه ايخواستيدكه اينك بچشيد كيفر خود را اين همان عذاب است كه خود به تعجيل مي هقهر كنند

547(  
  :مصيبت 

كنند اما اگر مصيبتي به آنها برسد پرستند اگر خيري به آنان برسد حالت اطمينان پيدا ميبعضي از مردم خدا را تنها با زبان مي  
ص  حج 11(قمشه اياند و هم آخرت را، و اين همان خسران و زيان آشكار است. شوند. به اين ترتيب هم دنيا را از دست دادهدگرگون مي

346 (  
   :فساد كبير

. والفتنه دهدعظيمي در زمين روي مي كساني كه كافر شدند اوليا پشتيبان يكديگرند اگر (اين دستور) را انجام ندهيد فتنه و فساد
  )191ص  انفال 73آيه  .(قمشه اي2و والفتنه اشد من القتل 1اكبر من القتل
  :عذاب

روزي « ) 1381 -547ص  )13و 14(ذاريات/قمشه اي»ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون«،»يوم هم علي النار يفتنون« 
  ».عذابتان را كه به شتابش مي خواستيد، بچشيد همين» «كه ايشان بر آتش عذاب كرده شوند
  14﴿ذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ َتسْتَعِْجلُونَ ٰ◌ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَ  ﴾13﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ ُيفْتَنُونَ 

  :رنج و بال
قمشه اي  »(ومن الناس من يعبداهللا علي حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب علي وجهه خسر الدنيا واالخره...« 

  ) 346ص)11حج/
واز مردم كسي هست كه خداوند را با دودلي مي پرستد پس اگر خيري به او برسد دلش به آن آرام گيرد و اگر رنجي به او برسد «

  »د در نيا و آخرت زيانكاره شدرويگردان شو
  :فاق و اختالفن
قمشه اي  »(لو خرجوا فيكم مازادوكم اال خباال و الضعوا خللكم يبغونكم الفتنه و فيكم سمعون لهم و اهللا عليه بالظلمين« 

  ) 199ص)47توبه/
رخنه مي كردند و در حق شما فتنه  مراه شما رهسپار مي شدند جز فتنه و فساد براي شما به بار نمي آوردند و در بين شماهاگر «

  ».جويي مي كردند و در ميان شما جاسوساني دارند و خداوند به احوال ستمگران آگاه است
   :شرك

  )1381طبيعي  - 30 - ص)آيه193بقره/سوره وقاتلوهم حتي التكون فتنه و يكون الدين هللا ... («
  دين اللهي استوبا آنان چندان نبرد كنيد كه شرك باقي نماند و دين فقط «

چيزي نخواهد گذشت كه به مردمي ديگر بر مي خوريدكه مي خواهند از شما و قوم خود ايمن باشند ولي هرگاه به سوي فتنه 
(شرك) دعوت مي شوند اجابت مي كنند.(نساء).آنان چنان  بودند كه اگر دشمنان از اطراف و جوانب مدينه به آنان وارد مي شدند و 

  )139 0) ترابي14ه سوي شرك به آنان مي گرديد،مي پذيرفتند.(احزاب:پيشنهاد باز گشت ب
  :شكنجه و يا قتل

 101و  100ص )101نساء/»(و اذا ضربتم في االرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا...« 
 -  10و  100ص )101نساء/»(خفتم ان يفتنكم الذين كفروا...و اذا ضربتم في االرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوه ان «-13

  81طبيعي 
گناهي نيست كه اگر مي ترسيد كه مبادا كافران شما را بكشند (يا شكنجه كنند) نماز خود را  اوچون رهسپار سفر باشيد بر شم«

  »كوتاه كنيد..
   :فريب

  «81طبيعي  - 157ص)27اعراف/» نفريبديا بني آدم ال يفتننكم الشيطانا فرزندان آدم شيطان شما را «
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  :فتنه به معناي خاص (بالي اجتماعي)
   81طبيعي  - 191ص)73انفال/»(والذين كفروا بعضهم اوليا بعض اال تفعلوه تكن فتنه في االرض و فساد كبير 
  ».وكافران دوستان همديگرند اگر عمل نكنيد در اين سرزمين فتنه و فساد بزرگي برپا مي گردد«

  :معذرت
  81طبيعي  -  133ص )23لم تكن فتنتهم اال ان قالوا واهللا ربنا ما كنا مشركين(انعام/ 

  ».نبود معذرت آنها جز آنكه گفتند پروردگارا ما سوگند كه ما مشرك نبوديم
  اغفال،تفرقه افكني:

)و در باره 27يرون كرد.(اعرافدر باره شيطان مي فرمايد!شيطان اغفالتان نكند،چنان كه پدر و مادر شما را با اغفال از بهشت ب
  )47منافقين مي فرمايد:در ميان شما به سرعت فتنه انگيزي مي كردند.(توبه 

  :گرانخصائص فتنه
  ينادونهم الم نكن معكم قالوا و لكنكم فتنتم انفسكم و نربصتم و غرتكم االماني حتي جاء امراهللا و غركم باهللا الغرور.

زنان و مردان منافق در روز قيامت از زنان و مردان  گران است اق و دورويي از خصوصيت مهم فتنهنف) 569ص   حديد 14آيه (قمشه اي 
شان اين است كه آخر ما در دنيا با شما بوديم، طلبند، تا شايد به كمك آنان از ظلمتي كه در آنند نجات يابند، و دست آويز و بهانهكمك مي

گويند: درست است كه با ما بوديد، ولي دلهايتان مطابق با ظاهر حالتان نبود، ر پاسخشان ميفهماند كه مردان و زنان مومن دو سپس مي
چون شما دلهاي خود را گمراه و مفتون كرده بوديد، و همواره در انتظار بال و گرفتاري براي مسلمانان بوديد، و در ديني كه اظهارش 

ما را فريب داد و اين صفات خبيثه همه آفات قلب است، پس دلهاي شما سالم داشتيد شك و ترديد داشتيد، آرزوهاي خام و شيطان شمي
  برند كه از دنيا با قلبي سالم آمده باشند. نبود، و در امروز كه روز قيامت است تنها كساني سود مي

  )1372-قرآن كريم : (قمشه اي–حديد - 569ص 14ايه )و تربصتم( :انتظار نابودي مومنين را دارند
  حديد-569ص14 ) و غرتكم االمانيصاحبان آرزوهاي باطل و دنيوي ( حديد-569ص14)وارتبتم( :اهل ترديد در دين خدايند 

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتَْنَة  ﴾47﴿لظَّالِمِينَ مْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوُكمْ إِال َخبَاال َوألْوضَعُوا خِاللَكُمْ يَْبغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيُكمْ سَمَّاعُونَ لَهُ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَال تَفْتِنِّي أَال فِي الْفِتَْنةِ سَقَطُوا وَإِنَّ  ﴾48﴿مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ األمُورَ حَتَّى َجاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُوَن 

  ﴾49﴿مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ جَهَنَّمَ لَ
 )199توبه ص 47(قمشه اي)مازادوكم االخباال(:خيانتكار در جبهه حق 

 )199توبه ص 47(قمشه اي ) )و ال وضعوا خاللكم(:گر در نظام اهل ايمان اخالل 

 )199توبه ص 47(قمشه اي ) )يبغونكم الفتنه( :جوييطلبي و فسادآشوب 

 )199توبه ص 47(قمشه اي ) )و فيكم سماعون لهم( :جاسوسي دشمنان مسلمين 

 )199توبه ص 48(قمشه اي ) )و قلبوا لك االمور( :وارونه نشان دادن امور مسلمين

 )يونس 224- 223ص  83 (قمشه اي) )علي خوف من فرعون و ملئهم(:موجب خوف و ترس اهل ايمان 

 )يونس 224- 223- ص  83 (قمشه اي) )ملئهمفرعون و ( :اندگر از اشراف و خواص باطل جامعهسران فتنه

 )يونس 224- 223ص  83 (قمشه اي) )و ان فرعون لعال( :طلب و متكبرندجاه

 )يونس 224- 223ص  83 (قمشه اي) )و انه لمن المسرفين( :خواهندمسرف و زياده

خواهد با كافران ند متعال از نبي الرحمه ميخداويا ايها النبي جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم و مأواهم جهنم و بئس المصير 
  )203ص  توبه 73آيه  (قمشه اي) .اند) مبارزه كند و بر آنها سخت گير باشگران اهل نفاق و كفر نعمتو منافقان كه (فتنه

مَلْعُونِيَن  ﴾60﴿ِة لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاِورُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا لَئِن لَّمْ يَنَتِه الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَ 
  )61﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا 

فرمايد: اگر كردند ميكردند و يا اراذل و اوباش منافق امنيت جامعه را مختل ميسازي ميگر كه يا شايعهمنافقين فتنهدر مورد 
 (قمشه ايسازان و اوباش دست از فساد و فتنه برندارند، به آنها اعالن جنگ بده سپس آنها را هر جا يافتي به سختي به قتل برسان. شايعه
 )444ص احزاب 61و  60آيات 

عبداهللا  سوره عنكبوت را كه ترجمه فارسي الهي قمشه اي و  ترجمه انگليسي 3و  2سوره فرقان و  آيه هاي  20در اينجا بنده آيه 
در مورد معناي فتنه مي باشد در زير آورده ام كه دقت در آيات الهي در اين سوره ها ما را بيشتر به معني آزمايش و امتحان از  يوسف علي

 طرف آن يگانه بي همتاسوق مي دهد و اينكه ماچگونه از آزمايش الهي سر بلند بيرون رويم.
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بَُّك ونَ وَ كَانَ رَإِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ َويَْمشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَْعضَكُمْ لِبَعْضٍ فِْتَنًة أَتَْصبِرُ سَلِينَ إِلَّاسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْ وَمَا أَرْ«
   )376ص از سوره فرقان 20آيه  (قمشه اي»ابَصِيرً

رفتند، و ما بعضي از خوردند و در بازارها راه ميغذا مي ها]ما هيچ پيامبري را پيش از تو نفرستاديم، مگر آنكه [مانند ديگر انسان«
همه پيامبران نتيجه اين آيه : »كنيد؟ و پروردگار تو همواره بيناستشما را وسيله آزمايش بعضي ديگر قرار داديم. آيا صبر و شكيبايي مي

شود. هدف  گذشت آنها، مايه تسلّي خاطر مؤمنان مياند. بي ترديد، مطالعه تاريخ و سرالهي هدفي واحد در تبليغ و ترويج دين داشته 
 - 376ص  سوره فرقان 20آيه ( هاي الهي، صبر و پايداري است.آزمايشهاي الهي، رشد و پرورش انسان است وكليد موفقيت در آزمايش

  تصويري الپالسمجله  -ترجمه الهي قمشه اي ) پژوهشكده
"And the messengers whom We sent before thee were all (men) who ate food and walked through the 
streets: We have made some of you as a trial for others: will ye have patience? for Allah is One Who sees (all 

things20forghanp-413 

  )376فرقان ص 20آيه -  -ترجمه عبداهللا يوسف علي (
  )413سوره عنكبوت ص      2آيه  قولوا امناوهم اليفتنون احسب الناس ان يتركوا ان ي

سوره  2آيه  آيا مردم گمان كردند كه آنان رها مي شوند تا بگويند ايمان آورديم و آنها ( به وسيله عمل ) آزمايش نخواهند شد؟
  مجله تصويري الپالس -ترجمه الهي قمشه اي ) پژوهشكده413عنكبوت ص  

Do the people think that they will be left to say, "We believe" and   
they will not be tried?2 ankaboot-p413 

  )413سوره عنكبوت ص- 2آيه - ترجمه عبداهللا يوسف علي
 )413سوره عنكبوت ص- 3آيه-ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صد قوا و ليعلمن الكاذبين ) 

آيه  .بل از ايشان بودند آزموديم ، بايد خداوند راستگويان رامعلوم كند و دروغگويان را مشخص سازد)(و به تحقيق ما كساني را كه ق
  مجله تصويري الپالس -ترجمه الهي قمشه اي پژوهشكده413سوره عنكبوت ص   3

But We have certainly tried those before them, and Allah will surely make evident those who are truthful, 
and He will surely make evident the liars- ankabout3-p 413 

  413سوره عنكبوت ص- 3آيه ترجمه عبداهللا يوسف علي 
  عوامل ايجاد فتنه :

   :و بدعت گذارى در دين ،هوس ها، هوا
ـُتَّبـَعُ وَ اَحـْكامٌ ُتبْتََدعُ « يُخالَفُ فيها كِتابُ اللّهِ وَ يـَتـَوَلّى عـَلَيـْهـا رِجـالٌ رِجـاالً عـَلى غـَيـْرِ ديِن اِنَّمـا بـَدْءُ وُقـُوعِ الْفـِتـَنِ اَهـْواءٌ ت

... يُؤْخَذُ مِنْ هذا ضِغْثٌ وَ مِنْ هذا ضِغْثٌ فـَيـُمـْزَجـانِ فـَهـُنالِكَ َيسْتَوْلِى الشَّيْطانُ عَلى اَوْلِيائِهِ نَ اللِّه وَ يَْنُجو الَّذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِ اللّهِ
مى شود كه زمينه ها و شرايط اصـلى از كالم پر ارزش حضرت علي ع  اينگونه فهميده  124و123ص50.انصاريان حسين ،خطبه الْحُسْنى

فـتـنه در جامعه، پيروى از هوس هاى نفسانى مانند جاه طلبى و دنيا دوستى و نيز بـدعـت در ديـن خداست و ابزار اصلى فتنه گران براى 
فتنه در جامعه، امتزاج حق و بـاطـل اسـت. هـرگـاه مـرز حـق و بـاطـل در اذهـان مـردم و افـكـار عـمـومـى دچـار تـزلزل گـردد و  ايجاد

  اخـتـالط ميان حق و باطل حاصل شود، بناى فتنه در جامعه پى ريزى مى شـود.
  ترفند فتنه گران :

  :شبهه افكني
ن است كه حركت خود را در فضايي روشن و واضح انجام نمي دهند آنان در هر موردي مي يكي ديگر از شگردهاي فتنه گران اي 

كوشند تا مردم در انتخاب درمانند و امكان تشخيص و شناسايي را از دست بدهند و آنگاه آنچه را كه در نظر دارند و همشكل و شبيه حق 
كنند فتنه گران از قرآن هم نمي گذرند و از متشابهات آن نيز براي هدف  درست كرده اند به عنوان حق به مردم بشاسانند و انحراف ايجاد

كه شعار خويش را از قرآن انتخاب كردند ان الحكم اال هللا   خويش يعني مشتبه كردن چند مسأله استفاده مي كنند مانند خوارج
  )86(.دشتيمي خيزند معني مطابق رأي و نظر خويش به مقابله امام علي(عليه السالم) بر  ه)و ب40(يوسف/

  :شعارهاي خوب
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الَ تُفْسُِدوْا فِي «اند: كنند كه خواهان امنيت و آرامش مردم و اصالح امور جامعهگران چنين وانمود ميبسياري از فتنه 

  بقره 11)گويند ما خود اصالحگريم يد مىو چون به آنان گفته شود در زمين فساد مكن». األَْرضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
  كار شكني :
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هاي براندازانه، كوشيدند از راه تأسيس مسجد ريزي براي حركتمنافقان زمان پيامبر، به منظور كارشكني در كار آن حضرت و برنامه
هاي دولت (مسجد ضرار) به هدف خود نايل شوند. نيت اصلي آنان ضربه زدن به اسالم و ارتباط با مخالفان خارجي و كارشكني در فعاليت

» قبا«با استفاده از قالبي زيبا و از راه تأسيس مسجد به انگيزه حمايت از مردم و ضعيفان و پيراني كه رفتن به مسجد اسالمي بود؛ اما 
داً لِّمَنْ حَاَرب وَ الّذِينَ اتَخذُوا مَسجِداً ضِرَاراً وَ كفْراً وَ تَفِْريقَا بَينَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصا«خواستند به هدف خود دست يابند: شان دشوار بود، ميبراي

دشتي )13آيه ( -193ص )107آيه / 208ص  (توبه23  » اللّهَ وَ رَسولَهُ مِن قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنّ إِنْ أَرَدْنَا إِال الْحُسنى وَ اللّهُ َيشهَدُ إِنهُمْ لَكَذِبُونَ 
1386 

  :تخريب پايه هاي دين و اصول و ارزش هاي ديني
و در جاي ديگر آغاز فتنه ها را  1388- ترابي )278ص \151در جايي فتنه را باعث تخريب نشانه هاي دين (خطبه  علي ع حضرت 

در اين فضاست كه به جاي  بر اساس بدعت گذاري در احكام آسماني و سيطره آرمان ها، اصول و ارزشهايي كه با قرآن در تضاد است
و خداپرست بر جامعه ديني افرادي زمام امور را بر عهده مي گيرند كه هيچ سنخيّتي با ارزش حاكميت خدا و احكام الهي و انسان هاي صالح 

  )88(ترابي24ندارند.ها و اصول ديني 
  :در هم آميختگي حق و باطل

در فتنه حق و باطل در هم آميخته مي شود و به وضوح چهره باطل فتنه گر ي مشخص نيست. در اين فضاست كه فتنه گران مي  
ند به گمراهي انسان هاي بي بينش و كم بينش دست يابند و از آنان يارگيري كنند؛ از اين رو بهترين موقعيت براي فتنه گران چنين توان

 38موقعيتي است و آنان خود به تداوم اين فضا و مشتبه بودن چهره حقيقي حق و باطل كمك مي كنند. امام علي (عليه السالم) در سال 
 پس از فتنه نهروان ايراد فرمودند،  ه.ق در خطبه اي كه

فتنه ها آن گاه كه روي آورند با حق شباهت دارند و چون پشت كنند حقيقت چنانچه هست نشان داده مي شود. فتنه ها چون مي آيند "
  ) 17ص 93(خطبه1388ترابي سال  -25شناخته نمي شوند و چون مي گذرند شناخته مي شوند.

  :دنياطلبي و هواپرستي
) كه بهشت را مخصوص  \(قصص"تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا في األرض و ال فسادٌا"با اشاره به آيه ع  امام 

دنيا در ديده آن ها "كساني مي داند كه به دنبال برتري جويي و فساد در زمين نباشند، فتنه گران دوران خويش را اينگونه توصيف مي كند: 
  )46ص \3(خطبه  1388ترابي - ( زيور آن چشم هايشان را خيره كرد.زيبا جلوه نمود و 

  شك و جهالت :
جريان فتنه با درهم آميختن حق و باطل، ظاهرسازي و تظاهر به دين و اصول انساني، ذهن ها را دچار شك و ترديد مي سازد و از 
اين شك و ترديد براي نقويت جبهه خود و تضعيف جبهه حق بهره مي برد. امام علي (عليه السالم) در كلمات خويش به اين حربه فتنه و 

ترديد در افكار و عقايد مي خواند.(ترابي د و فتنه را موجب از بين رفتن يقين  و سبب به وجود آمدن شك و فتنه گران اشاره مي كن
  )278،ص151،خطبه 88

  ستمگري و اخالق فاسد: 
امام علي (عليه السالم) از جمله ويژگي هايي كه براي جريان فتنه و فتنه گران بر مي شمارد ستمگري آنان و وجود اخالقيات پست 

امام علي (عليه السالم) در نيز نمي گذشتند  فاسد در اين جريان است. ستمگري و خوي ظالمانه حتي از ريختن خون انسان هاي بيگناه  و
ه.ق پس از جنگ جمل در مسجد جامع بصره ايراد فرمودند، يكي از خصوصيات ناكثين و مردم بصره كه به ياري  36خطبه اي كه در سال 

 )56ص 13.(خطبه 1388ترابي -28آنان مي داند "اخالق پست"آنان پرداختند را 

  تكيه بر خط امام:
امام علي (عليه السالم) خود و اهل بيت پيامبر (ص) و خط صحيح امامت را عامل اصلي رهايي از فتنه ها و معيار اصلي شناخت 

مي با ذكر فضايل خود و اهل بيت (عليهم السالم) و جبهه حق از باطل مي دانند و در موارد متعددي به آن اشاره مي كنند. ايشان در كال
ج خط امامت، آشكارا اين مسأله را بيان مي دارندشما مردم به وسيله ما از تاريكي هاي جهالت نجات يافته و هدايت شديد و به كمك ما به او

نود ... من براي واداشتن شما به راه هاي حق ترقي رسيديد. صبح سعادت شما با نور ما درخشيد. كر است گوشي كه بانگ بلند پندها را نش
 ترابي)88 .(كه در ميان جاّده هاي گمراه كننده بود به پاخاستم، در حالي كه سرگردان بوديد

  وحدت :
جريان فتنه به سبب ماهيّت خويش و براي ماندگاري و بقا، نياز به اختالف افكني و پراكندگي در جامعه ديني دارد اگر چه به ظاهر 

از وحدت و يكپارچگي بزنند. بر عكس اين جريان، جريان حق براي برقراري و ماندگاري دين و اصول ديني، به دنبال وحدت در جامعه دم 
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 - 50ص 5.(خطبه 1388ترابي -30 انداست. امام علي (عليه السالم) اختالف و پراكندگي را موجب رهايي از امواج فتنه ها مي د  ديني
  )278ص 151خطبه 

  مل :فتنه ج
فتنه جمل در بستري از قدرت طلبي،فزون خواهي،و مسند جويي شخصيت هايي بر جسته شكل گرفت و به جنگي خونبار با پيامد  

به خاطر جاه طلبى گروهى از جمله طلحه و زبير عليه حكومت  )و92هايي سنگين براي مسلمانان و حكومت امام علي ع منتهي شد.(دلشاد:
بـه راه افـتـاد. فـتـنـه جـويـان بـراى فـريـب افكار عمومى، عايشه همسر پـيـامـبـر (صلي اهللا عليه و آله) را  عـدل عـلى (عليه السالم)

نـيـز براى ستيز با على (عليه السالم) به همراه خود به صحنه جنگ آوردند. در بحبوحه جنگ و در آن موقعيت حسّاس، يكى از ياران امام 
من در امر حيرت آورى گرفتار آمده ام؟ حيرانم از ايـنـكه '، به آن حـضـرت مـراجـعه كرد و عرضه داشت: »حارث«على (عليه السالم) به نام 
مى جنگيد كه از صحابه بـزرگ پـيامبر (ص) بوده اند و از طرفى خود شما هم از  "از قبيل طلحه، زبير و عايشه"مى بينم شما با كسانى 

طرف سابقه درخشانى در حمايت از اسالم داريد؛ در اين امر متحيّر مانده ام كه كدام يك از شما را بر نزديكان پيامبر (ص) هستيد، هر دو 
  1388حق بدانم؟ حضرت على (عليه السالم) توصيه روشن گِر مهمى به او فرمودند: شيرواني

  » مْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ اَهْلَهُ وَ لَمْ َتعْرِفِ الْباِطلَ فَتَعِْرفَ مَنْ اَتاهُيا حارِثُ اِنَّكَ نَظَرْتَ تَحَْتكَ وَ لَمْ َتْنظُرْ فَوْقَكَ فَحِرْتَ! اِنَّكَ لَ«
اى حـارث! تـو بـه پـيـش پـاى خـود چـشـم دوخـتـه اى و از بـلنـدا بـه مسائل نمى نگرى، در نتيجه به سرگردانى دچار آمده 

  طل را نيز نمى شناسى تا هر كه بدان سو رفت، بشناسى.اى. تو حق را نشناخته اى تا اهلش را بازشناسى، با
  فـتـنـه صفين: 

با شكل گيري حكومت امام علي ع حزب اموي به سر كردگي معاويه،با همه توان در برابر حكومت امامع  ايستاد و هر امكاني را به 
 )92اصالحات اساسي آن را با مانع رو به رو سازد. (دلشاد:كار گرفت تا آن را ساقط  كند. و اگر نشد،در آن بحران سازي نمايد، و روندكار و 

 در اين جنگ هنگامى كه سپاهيان على (عليه السالم) در آستانه پيروزى نهايى بر لشـكـر مـعـاويـه، قـرار گـرفتند و سپاه اسالم، مى رفت
، پناه برد. او از اصـل اسـاسـى »عمرو عاص«از خود كه ريشه ظلم و ستم امويان را بخشكاند؛ معاويه به سياست مدار كهنه كار و نيرنگ ب

، ايـجـاد فـتـنـه، يـعـنـى مـشـتـبـه كـردن حـق و باطل در ميان سپاه على(عليه السالم)به خوبى استفاده كرد و دستور داد: سپاه معاويه
يم؟ اينجا بـود كـه نـطـفـه فـتـنـه شكل گرفت و قرآن ها را بـر سـر نيزه كنند و بگويند ما نيز مسلمانيم، پس چرا بايد با يكديگر بجنگ

شروع به رشد نمود. سپاهيان على (عليه السالم) با ديدن قرآن ها از ادامه جنگ دست كشيدند؛ چرا كه، سايه اى از شك و ترديد بر سپاه 
شتند و از اين فتنه، فتنه هاى ديگرى مانند، امام خيمه زد و كـار بـه جايى رسيد كه برامام به حق خود شوريده و او را از ادامه جنگ بازدا

بـه شـهـادت رسـيـد » خـوارج«فتنه دهشتناك خوارج متولد شد و امام (عليه السالم) به دست همين فـتـنـه جـويـان شـيـطـان صـفـت 
اويه و ديگر شاخه هاى شـجره و جـهـان اسـالم از حـكـومـت عـدل آن حـضرت و ديگر پيشوايان معصوم (عليه السالم) محروم گرديد و مع

خبيثه اموى بر مردم مسلط گرديدند و در نتيجه استقرار حكومت ننگين اموى، اعمالى از آنان و بنى عباس سر زد كه هيچ شباهتى به اسالم 
  )566نداشت با اينكه متاءسفانه همه آن ها عنوان خليفه رسول اللّه (ص) را يدك مى كشيدند. (مكارم شيرزاي، 

  هااز ديدگاه حضرت علي ع:فتنه 
  :در نكوهش زمان خود

الْمُحْسِنُ مُسيئًا، وَ يَزْدادُ الظّالِمُ فيهِ عُتُوّاً، النَنْتَِفعُ بِما عَلِمْنا، وَ النَسْأَلُ  اَيُّهَا النّاسُ، اِنّا قَدْ اَصْبَحْنا فى دَهْر عَُنود، وَ زَمَن كَنُود، ُيعَدُّ فيه
  .وَّفُ قارَِعةً َحتّى تَِحلَّ بِناعَمّا جَهِلْنا، وَال نَتَخَ 

  شود، و ايم، زمانى است كه نيكوكار بدكار شمرده مى اى مردم، ما در روزگارى منحرف، و زمانى غرق كفران درآمده
  افزايد، از آنچه دانيم سودى نبريم، و از آنچـه ندانيـم نپرسـيم، از خطـرات ترسى نداريـم تا بر پيشه بر طغيانش مى  ستم 
  )102ص- 32خطبه - 88.( انصاريانسـرمان فـرود آيـد 

 :اهـل بصـره

يَمُتّانِ اِلَى اللّهِ بِحَبْل، وَ اليَُمدّانِ اِلَيْهِ بِسَبَب، ُكلُّ واحِد مِنْهُما حامُِل  كُلُّ واحِد مِنْهُما َيرْجُو االْ�َمْرَ لَهُ، وَ َيْعطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صاحِِبِه، ال
. وَاللّهِ لَئِنْ َاصابُوا الَّذى يُريدُونَ لَيَنْتَزِعَنَّ هذا نَفْسَ هذا، ُ وَ لَيَأْتِيَنَّ هذا عَلى هذا. قَدْ قامَتِ  وَ َعمّا قَليل يُكْشَفُ قِناعُهضَبٍّ لِصاحِبِِه،  الْفِئَُة بِهِ

. وَ اللّهِ ال اَكُونُ كَمُْسَتمِع .الْخَبَرُ الْباغِيَُة، فَاَيْنَ الْمُْحتَسِبُونَ؟ فَقَدْ سُنَّتْ لَهُمُ السُّنَنُ، وَ قُدِّمَ لَهُمُ اللَّدْمِ يَسْمَُع  .وَ لِكُلِّ ضَلَّة عِلَّةٌ، وَ لِكُلِّ ناكِث شُبْهَةٌ
  �ِ .ُ يَعْتَبِر النّاعِىَ، وَ يَْحضُرُ الْباكِىَ، ثُمَّ ال

ويش، آن دو نفر به سوى خدا نه به گرداند نه دوست خ  طلحه و زبير هر يك حكومت را براى خود اميد داشت، و به سوى خود مى
اى در دل دارد، و به همين زودى  جويند، هر يك نسبت به دوستش كينه  اى به او تقرّب مى زنند، و نه به وسيله ريسمان محكمى چنگ مى
دارد.  برمى را از ميان اينكند، و آن  شود. به خدا قسم اگر به آنچه بخواهند برسند اين جان آن را نابود مى مى پرده از اين حقيقت برداشته



  1-11 ، ص1395فروردين، 4جلد ،  10، شماره علوم انساني اسالمي
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

كه راههاى دين بر آنها روشن است، و  كنند كجايند؟ در حالى كار مى حق حساب كه به جمعيتى ميان اند، دراين  پا خاسته ستمگر به گروه
سوگند به خدا من اى است.  براى هر ضاللتى سببى است، و هر عهدشكنى را شبهه .اند پيش از اين وقوع اين حادثه را به آنان خبر داده

بر سر و سينه كوبيدن و فرياد خبردهنده مرگ را بشنود و ديده گريان را مشاهده نمايد و از آن عبرت  مانند كسى نيستم كه صداى
  )149و148ص 148خطبه - 88.انصارياننگيرد

  
 :اميه در بيان فضل و علم خود، و خبر از فتنه بنى

  ا كور كردم، و كسى جز من بر آن امروز تا قيامت رخ خواهد داد و نيزاما بعد، اى مردم، من بودم كه چشم فتنه ر
  از من نخواهيد پرسيد مگر اينكه شما را از .گمراهى برد درباره گروهى كه صد نفر را هدايت كند و صد نفر را به

  شود، و آن كه  آنها كشته مىشان و جاى فرود آمدن مركبها و باراندازشان و آن كه از اهل  كننده و جلودار و راننده دعوت 
  فرسا بر  گاه حوادث ناگوار و مشكالت طاقت ميرد خبر خواهم داد. و اگر مرا از دست بدهيد و آن به مرگ طبيعى مى 
  شوندگان از جواب فرو مانند، و اين كنندگان سر فرود آورند و جمع زيادى از پرسش شما فرود آيد بسيارى از پرسش 
  نبرد در ميان شما ادامه يابد و دامن باال زند، و دنيا بر شما تنگ گردد آنچنان كه ايّام بال و ابتال رازمانى است كه پيكار و  
ها به وقتى كه روى آرند عامل  فتنه .ماندگان از نيكان شما پيروزى پيش آرد  بر خود طوالنى انگاريد، تا اينكه خداوند براى باقى 

شوند.   اند، و هنگام رفتن شناخته مى ها به وقت آمدن ناشناس فتنه .ت آن بر همه معلوم گردداشتباه شوند، و چون از ميان بروند حقيق
ها به نظر من در زندگى شما  گذرند. بدانيد كه ترسناكترين فتنه كنند و از شهرى مى ها همچون باد در گردشند، به شهرى اصابت مى  فتنه

ها بصير و داناست   كه در آن فتنه و فراگير، و باليش مخصوص مردم باايمان است، آن اى است كور و تاريك اميّه است، زيرا فتنه فتنه بنى
اميّه را براى خود حاكمان بدى  به خدا قسم پس از من بنى .ماند گردد، و هر كه كوردل و نابيناست بال از او دور مى بال دامنگيرش مى

اندازد،وازدوشيدن  لگدمى كوبد، و باپاى  مى سرصاحبش گيرد، و بادست به هستندكه بادهان گازمى خواهيد يافت، آنان مانند شتر بدخلقى
- 88. انصاريان2كه براى آنها سودمند باشد اند تا كسى از شما را باقى نگذارند مگر كسى شود. با شما دائماً بر همين روّيه شيرش مانع مى

 )207و206ص92خطبه 

  ع) وفتنه:علي (امام 
نشاندم و كسى جز من دليرى اين كار را نداشت، از آن پس كه موج تاريكى آن برخاسته بود، و گزند  اما بعد، اى مردم! من فتنه را

همه جا را فرا گرفته. از من بپرسيد، پيش از آنكه مرا نيابيد. بدان كس كه جانم به دست اوست، نمى پرسيد از چيزى كه ميان شما تا روز 
اه راست مى خواند و صد را موجب ضاللت است، جز آنكه شما را از آن آگاه مى كنم: از آن كه قيامت است، و نه از گروهى كه صد تن را به ر

كشته مردم را بدان مى خواند، و آن كه رهبرى شان مى كند، و آن كه آنان را مى راند، و آنجا كه فرود آيند، و آنجا كه بار گشايند، و آن كه 
مرا از دست داديد، و در كارهاى ناپسند و دشواريهاى ناخوشايند درافتاديد، بسيارى از پرسندگان  شود از آنان، و آن كه بميرد از ايشان، و اگر

از دهشت خاموش شوند، و سر در پيش افكنند، و بسيارى از پرسيدگان در پاسخ كاهلى كنند، و اين هنگامى است كه پيكار ميان شما دراز و 
و بسيار در آن بال عمر به سر   نگ گردد و زندگى دشوار. روزهاى بالى خود را دراز شماريد.فراگير شود و سختى آن آشكار، و جهان بر شما ت

 .گشايد  درى  و به روى آنان  ببخشايد    تا آنكه خدا بر مانده نيكوان  آريد

ا چون روى آرد همانا، فتنه ها چون روى آورد، باطل را به صورت حق آرايد، و چون پشت كند، حقيقت چنانكه هست نمايد. فتنه ه
نشناسندش، و چون بازگردد دانندش. چون بادهاى گرد گردانند، به شهرى برسند و شهرى را واگذارند. همانا، ترسناكترين فتنه ها، در ديده 

نه را من، فتنه فرزندان اميه است، كه فتنه اى است سردرگم و تار. حكومت آن بر همگان، و آزارش دامنگير خاص از مردم ديندارآن كه فت
بان نيك بيند و بشناسد، آزار آن بدو رسد. و آن كه آن را نبيند از بالى آن رهد. به خدا سوگند! پس از من فرزندان اميه را، براى خود اربا

بدى خواهيد يافت: چون ماده شتر كالنسال بدخوى كه به دست به زمين كوبد و به پا لگد زند و به دهان گاز گيرد، و دوشيدن شيرش را 
پيوسته با شما چنين كنند، تا از شما كسى را به جاى نگذارند، جز آنكه به آنان سودى رساند، يا زيانى به ايشان باز نگرداند. و بالى  .پذيردن

 آنان چندان ماند كه يارى خواستن شما از ايشان، چون يارى خواستن بنده باشد از خداوندگارى كه او را پرورده، يا همراهى او را پذيرفته
ر آن بالى آنان بر سرتان آيد، با چهره اى زشت و ترس آور، و ظلمتى با تاريكى عصر جاهليت برابر. نه نور هدايتى در آن آشكار، و نه نشانى د

 از تن  پوست را  سالخى  پديدار. ما اهل بيت از آن فتنه درامانيم، و مردم را بدان نمى خوانيم. سپس خدا آن فتنه را براندازد چنان كه
را بديشان خوراند. عطايى   بال   جدا سازد، به دست كسى كه آنان را خوار و ذليل گرداند و به راهى كه نخواهند براند، و جام لبالب   گوسفند

جز شمشير به آنان نبخشد، و خلعتى جز ترس و بيم بر تنشان نپوشد. در اين هنگام قريش دوست دارد دنيا را با آنچه در آن هست بدهد، و 
  )92 ) خطبه76.(فقيهيزمانى كوتاه مرا ببيند، تا آنچه امروز برخى از آن را مى خواهم و به من نمى دهند يكجا تسليم نمايد

  بر حذر از فتنه ها:
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گريهاى آن اجتناب از طنابها و وسائل حيلهجويم براى دور كردن و طرد شيطان، و براىكنم خدا را و از او يارى مىو ستايش مى 
م]بنده و دهم به اينكه محمد[صلى اهللا عليه و آله و سلجز آن خداى يگانه نيست، و شهادت مىدهم بر اينكه خداوندىپليد، و شهادت مى

با او برابرى نتواندكرد و فقدانش قابل جبران نخواهد بود، جوامع بشرى بعد از فرستاده، و پسنديده و برگزيده او است، هيچ كسى در فضيلت
محرمات را حالل هنگام مردم كه بر همه غالب بود و خشونتى بسيار سخت،بوسيله او روشن گشت، در آنگمراهى تاريك، و جهالتى

كردند و بر كفر و تباهى علم و معرفت و دور از دين و فرهنگ زندگى مىبىنمودند.در دورانند، و انسان حكيم را پست و خوار، مىشمردمى
هاى نعمت، و بر حذر باشيد از بترسيد از مستى گاه بالها و گرفتاريها هستيد كه نزديك شده استمردند. و، سپس شما طائفه عرب نشانهمى

 نماييد. ب و انتقام، و قدم ثابتهاى عذاسختى

هاى غبار شبهه، و انحرافات فتنه در هنگام بروز باطن، و ظهورپنهانى و بر پا گشتن قطب و گرديدن آسياى آن، فتنه از در تاريكى
نماى جوان زيبا و  مانند نشو وگردد، نشو و نماى فتنهآيد، و به رسوايى و شناعت و زشتى آشكار منتهى مىدر مىهاى پنهانى بحركتراه

هايى كه با دلربا است، و آثار آن،همانند آثار سنگها است كه[اگر بجاى زده شود باقى ميماند]، ستمكاران فتنه را با عهد و پيمان
ن آنان جو است و آخرين آنان،از اولياشخاص فتنهگر فرمانده آخرينكنند، اولين شخص يا اشخاص فتنهبندند،بيكديگر واگذار مىيكديگرمى
خيزند و مانند سگان بر سر اين مردارمتعفن،با هم به ستيزه بر مىبا يكديگر به رقابتدرباره دنياى پستانگيزانكند، آن فتنهپيروى مى

شوند و توزى از يكديگر جدامىخواهد جست و فرمانبر از فرمانده، آنان با عداوت و كينهپردازند. و در اندك زمان پيرو از پيشرو و برائتمى
رسد، پس دلهايى كه پيش از آن با و خزنده[از راه]مىانگيز و شكنندهكنند، سپس طاليه فتنه اضطرابهمديگر را با لعنت ديدار مى

ها مختلف شود، و و خواهشگردند، در آن هنگام كه فتنه هجوم بياورد،هوىلغزند، ومردانى پس از سالمت نفس گمراه مىبودند،مىاستقامت
شكند، و كسى كه در آن تالش كند،او رامحو برد و مىكه بĤن فتنه نزديك شود،او را مىو نظريات در موقع بروز آن مشتبه گردد، هر كسآراء 

هايشان يكديگر را بيازارند، در آن فتنه طناب بسته اسالم سازد، مردمان در آن فتنه يكديگر را همانند خران وحشى در گله بادندانو نابود مى
نشينان آيد، آن فتنه باديهسخن گفتن در مىبهكند،و ظلمتگردد، در آن آشوب،حكمت،فروكش مىامر تاريك و مبهم مىرب، و حقيقتمضط

هاتباه شوند، و سواران كنند، تك روان در غبار آن فتنهكوبند و نرم مىتراشد، و با سينه خود آنها را مىسايد ومىرا با تيشه و وسيله تراش مى
دين را، و يقين محكم را بشكند،  (ها و عالئمبدوشد، و خراب كند منار (نشانراه آن به هالكت افتند، يا قضاى تلخ در آيد، و خونهاى گرمدر 

دام مردم هوشيار و با كياست از آن فرار كنند و مردم پليد به تدبير و مديريت آن برخيزند، رعد وبرق بسيار براه بيندازد، و به شدت عرض ان
جويد،بيمار است و آن بگسلد، و بر مبناى آن،از اسالم دورى گزيده شود، آن كس كه از آن فتنه برائتنمايد، خويشاونديها در آن فتنه از هم

و يا كس كه بخواهد با آن حركت نمايد ماندگار است. انسانهاى با ايمان در آن زمان،يا كشته شدگانى هستند كه خونشان به هدر رفته است
ها، و ملتزم هاى فتنه و عالئم بدعتنباشيد شما از نشانهنمايى بفريبند، پسدگانى كه جوياى پناهند، آنان را با پيمان سوگند و ايمانترسن

خداوندى بر آن بنا نهاده شده است، وبه بارگاه خدا ستمديده شويد بĤنچه كه طناب جماعت[حقيقى]مسلمانان به آن بسته، و اركان اطاعت
هايى كه شيطان همواره نموده و خصومت در آن،تمركز يابد، و داخل نكنيد د و ستمكار وارد نشويد، و بپرهيزيد از حركت درراهوارد شوي

هاى حرام را، زيرا شما در ديدگاه آن خداوندى هستيد كه معصيت رابراى شما حرام، و راههاى اطاعت را براى شما سهل شكمهايتان لقمهبه
 76).(جعفري و هموار فرموده است

 
  :برگرداندن زبير به بيعت

  لْيَدُْخلْ فيما خَــرَجَ مِـنْـهُ يُبَايِعْ بِقَلِْبِه. فَقَدْ اَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ، َو ادَّعَى الْوَليجَةَ، فَلَْيأْتِ عَلَيْها بِاَمْر يُعْرَفُ، وَ اِالّ فَ زْعُمُ اَنَّهُ قَدْ بايَعَ بَِيدِهِ وَلَمْ 
ها با دست بيعت نموده نه با قلب. پس به بيعتش با من اقرار كرده، و نسبت به امر باطنى مدّعى است، بايد بر كند تن او گمان مى

  ) 88.انصاريان اثبات مدعايش دليل مقبول بياورد
  دشمنان جمل

. وَ لَسْنا ُنرْعِدُ حَتّى   نُوقِعَ،. َوالنُسيلُ حَّتى نُمْطِرَ وَ قَدْ اَرْعَُدوا وَ اَبْرَقُوا، وَ مَعَ هذَيْنِ االْ�َمَْريْنِ الْفَشَلُ
 خروشيم، و  اصحاب جمل جوشيدند و خروشيدند، ولى كارشان قرين سستى و شكست شد. ما تا حمله نبريم نمى

  )88. انصاريانكنيم تا باران نباريم سيل جـارى نمى
 :حوادث بزرگ

به راههاى چپ و راست رفتند، و راه ضاللت و گمراهى پيمودند، و راه روشن هدايت را  (آينده بشريت و ظهور حضرت مهدى (عج
گذاشتند، پس درباره آنچه كه بايد باشد شتاب نكنيد، و آنچه را كه در آينده بايد بيايد دير مشماريد، چه بسا كسى براى رسيدن چيزى 

مى ديد، و چه نزديك است امروز ما به فردايى كه سپيده آن خواهد شتاب مى كند، وقتى به آن رسيد دوست دارد، كه اى كاش آن را ن
دميد، اى مردم! اينك ما در آستانه تحقق وعده هاى داده شده، و نزديكى طلوع آن چيزهايى كه بر شما پوشيده و ابهام آميز است، قرار 
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چراغى روشنگر در آن گام مى نهد، و بر همان سيره و داريم بدانيد آن كس از ما (حضرت مهدى (عج)) كه فتنه هاى آينده را دريابد، با 
اكنده روش پيامبر (ص) و امامان (ع) رفتار مى كند تا گره ها را بگشايد، بردگان و ملتهاى اسير را آزاد سازد، جمعيتهاى گمراه و ستمگر را پر

از مردم به سر مى برد آنچنان كه اثرشناسان،  و حق جويان پراكنده را جمع آورى مى كند، حضرت مهدى (عج) سالهاى طوالنى در پنهانى
اثر قدمش را نمى شناسند، گرچه در يافتن اثر و نشانه ها تالش فراوان كنند. سپس گروهى براى درهم كوبيدن فتنه ها آماده مى گردند، و 

فكند، و در صحبگاهان و شامگاهان ها صيقل مى خورند، ديده هاشان با قرآن روشنايى گيرد، و در گوشهاشان تفسير طنين ا يرچونان شمش
 .جامهاى حكمت سر مى كشند

روزگار آنان به طول انجاميد تا رسوايى آنها به نهايت رسيد، و خود را سزاوار بالى زمانه  (سرنوشت امت اسالمى پس از پيامبر (ص
حمله و پيكار با فسادگران زدند و با شكيبايى كه گرداندند، و چون پايان مدت آنها نزديك شد، گروهى در فتنه ها آسودند و گروهى دست به 

ها داشتند بر خدا منت ننهادند، و جان دادن در راه خدا را بزرگ نشمردند، تا آنجا كه اراده الهى به پايان دوران جاهليت موافق شد، شمشير
تند، و فرمان پنددهنده خود را شنيدند، در در راه خدا كشيدند، و بينشهاى خود را بر شمشير نشاندند، و طاعت پروردگار خود را پذيرف

پيروزى و سربلندى زيستند. تا آنكه خدا، پيامبرش را نزد خود برد، (افسوس) كه گروهى به گذشته جاهلى خود برگشتند، و با پيمودن 
آن امرشده بودند، و بنيان راههاى گوناگون به گمراهى رسيدند، و به دوستان منحرف خود پيوستند و از دوستى با مومنان بريدند كه به 

اسالمى را تغيير داده در جاى ديگر بنا نهادند، آنان كانون هر خطا و گناه، و هر فتنه جو را درگاه و (پناهگاه) شدند، كه سرانجام در 
پيوند خود را با دين سرگردانى فرو رفته، و در غفلت و مستى به روش و آيين فرعونيان درآمدند، يا از همه بريده و دل به دنيا بسته، يا 

   )119(دشتيگسستند
 فتنه ها در نهج البالغه:

و يُخْطِْئنَ بلداً. اَال و اَنّ ان الفتن اذا اقبلتْ شبَّهت و اذا ادبرت نبَّهتْ. يُنكَرْنَ مقبالتٍ و يُعْرَفْنَ مدبرات. يَحُمْنَ حَومَ الرياح، يُصِبْنَ بلداً  .
مية، فإنَّها فتنٌة عَمياءٌ مُظلمةً: عمَّتْ خُطَّتُها و خَصَّتْ بَلِيَّتُها، و اصاب البالء مَن ابصر فيها، و اخطأ البالُء اخوفَ الفِتَن عندي عليكم فتنةُ بني ا

  .من عمِي عنها
نمايانند و هوشيار رسند، حقيقت خود را ميروند و به پايان ميباشند و آنگاه كه ميآورند شبيه حق ميها هنگامي كه روي ميفتنه

گذارند. آگاه باشيد كنند و شهري را واميگردند و شهري را ويران ميروند. همچون گردباد ميآيند و شناخته شده ميسازند. ناشناخته مييم
گيرد و همگان را در برمي .اي كور و تاريك استها براي شما فتنه نفاق بني اميه است زيرا كه آن، فتنهكه نزد من بيمناكترين فتنه

نهج البالغه،دشتي (»رساند.خبران را آسيبي نميرسد كه از آن آگاهي دارند و بيخاص مؤمنان است و گرفتاريش به كساني مي مصيبتش
  . )123ص

  بحث ونتيجه گيري:
 امام ديدگاه. اند گرفته پيش را احتياط بيشترراه شاكر استاد جمله از قرآن مترجمان كه است كريم قرآن در معنا چند واژگان از فتنه واژه
 كه تاببيند كند مي آزمايش بال با را خود بندگان خداوند، كه است الهي امتحان و ابتال بيشتر فتنه معناي ي درباره البالغه نهج در) ع( علي

 وسائل. رسند مي  آخرت و دنيا در خود شايسته سعادت و كمال به  آخر در ورزندو مي تحمل و صبر وچقدر روند مي بيرون بلند سر چگونه
 بهانه و افكني شبهه از استفاده با فتنه جريان. دنيا و نقمت و نعمت و اجتماعي هاي فتنه و همسر فرزند، مال، از عبارتند امتحان و ابتال

 به اگر حق جبهه خواص ميان اين در. برد مي پيش به را خويش كار ديني، جامعه آحاد آگاهي نا از استفاده با و مشروع ظاهر به هاي تراشي
 فريب دچار باطل انگاري حق در حق جبهه عامّه بپيوندند، باطل جبهه به يا و بگيرند كناره حق جبهه از دنياخواهي يا و طلبي عافيت واسطه

 باعث آن اصيل و حقيقي هاي ارزش و  ديني عميق هاي آگاهي افزايش شوند، مي نزديك خود اهداف به فتنه جريان و شوند مي بيشتري
 و حق امام و حق جبهه سمت به آن هدايت و ديني جامعه بصيرت افزايش در كه عواملي از ديگر يكي.  شود مي معضل ازاين جلوگيري

 و انحراف دچار هواپرستي و دنياخواهي طلبي، عافيت اثر بر ديني برحق برتران و خواص دارد،بايد كارايي گر فتنه و باطل جبهه از دوري
 حدّ  تا فتنه آفت از ديني جامعه كه است صورت بدين  كنند، تشويق نيز را ديگران و بمانند حق امام خط در پايدار و استوار و نگردند سستي
  .باشند آخرت و دنيا در الهي عذاب و بال انتظار بايد هستند انگيزي فتنه پي در كه كساني پس ماند مي امان در زيادي
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 ،نشر صبا،محل رضي،ناشر شريف آورنده طالب،گرد ابي بن علي ،نويسنده البالغه،ترجمه ،نهج اصغر علي فقيهي 

  93خطبه1376 نشر تهران،سال
 9،شماره1391 بهار::قرآني مطالعات تفاسير بر  استفاده با قرآن در فتنه معاني بر اهللا،نگرشي قاسمي،ليال،محمدي،باب 

  )528 ص- 1ج- 1412 راغب اصفهاني،
 9 ،شماره1391 بهار::قرآني مطالعات تفاسير بر  استفاده با قرآن در فتنه معاني بر اهللا،نگرشي قاسمي،ليال،محمدي،باب    

  )307 ص 13 ج-1414 مكرم محمدبن.منظور ابن
 103- 101- ص- خميني امام:قم.البالغه نهج آيينه در قرآن)1379.(تقي يزدي،محمد صباحم. (  
 39 شماره- 1390 ،زمستان فتنه از عبور و واليت نورمگز، تخصصي ،مجالت جواد نوروزي،محمد  
 ،1390 شهريور و مرداد اسالمي اجتماعي هاي پژوهش–فتنه دوران در ديني بصيرت شناسي اكبر،معيار علي وايي -

  )14:احزاب 3 شماره
 مجله - پژوهشكده سايت - عنكبوت سوره 413ص 3 و 2 آيه و - 376 ص فرقان سوره 20 آيه ، علي،عبداهللا يوسف 

  الپالس تصويري


