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دانشجوی كارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرّس ،تهران
(تاریج دریافت1393/03/05 :؛ تاریج پذیرش)1393/10/08 :

چکیده
واژة فتنه یکی از پُربسامدترین واژگان در شبکة مفاهیم قرآنی و روایی است كه اهل لغت سه معنا را
به طور كلّی برای آن ذكر كردهاند :اوّل «گدازاندن در آتش» ،دوم «اختبار و آزمایش» و سوم« ،اضطراب
و اختالل در نظم امور» كه از میان این معانی ،معنای دوم كـه همـان اختبـار و آزمـایش اسـت ،دامنـة
مفهومیعامتری از معانی دیگر دارد ،ولی با این حال ،معنای سوم با مفهوم ا ـطالحی فتنـه كـه همانـا
حوادث اجتماعی التهابآور مركّب از حسّ و باطل اسـت ،ارتبـاط بیشـتری دارد .از آنجـا كـه فتنـههـای
اجتماعی آثار زیانآوری را در عر ة اجتماع موجب میگردند ،مقالـة حاضـر در ـدد اسـت بـه تبیـین
راهکارهایی چون رجوع به معارف قرآن كریم و اهل بیت ،علیهمالسّالم ،و  ...به عنوان راهکارهـایی بـرای
در امان ماندن از فتنهها و و راهکارهایی درجهت چگونگی مواجهه با این پدیدهها نظیر برخوردهای نـرم
و روشنگرانه و در ورت لزوم ،برخورد سخت و قاطع با ایجادكنندگان و طرّاحـان فتنـههـا بـه عنـوان
راهکارهایی كوتاهمدّت و تربیت اخالقی و معرفتی افراد جامعه و تقویت اعتقادات بـه عنـوان روشهـایی
بلندمدّت به منظور مبارزه با فتنههای بشری در پرتو تعالیم بپردازد.
واژگان کلیدی :قرآن ،روایات ،فتنه ،فتنهگران ،اجتماعی.
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مقدّمه
در طول تاریج زندگی بشر همواره حوادثی مركّب از حسّ و باطـل جریـان داشـته كـه سـبب ایجـاد
ناآرامیها وآشوب ها شده است .این حوادث كه در فرهنگ اسالمی «فتنـه» نامیـده مـیشـوند ،همـواره
وحدت جوامع انسانی را دچار اختالل كرده كه در این میان تاریج جامعـة اسـالمی مملـوّ از فتنـههـایی
است كه با وجود هشدارها و انذارهایی كه قرآن كریم و ائمّة معصوم (علیهمالسّالم) نسبت به وقـوع آنهـا
دادهاند ،در امّت اسـالم روی داده اسـت؛ فتنـه هـایی چـون فتنـة سـقیفه كـه مسـیر خالفـت و امامـت
امیرالمؤمنین (ع) بعداز رحلت پیامبر (ص) را منحرف كرد و تباهیها وفسادها از این مدخل بـه جامعـة
نوپای اسالمی راه پیدا كرد و فتنههایی چون جمل ،نهروان و فّین در دوران خالفت امیـر مؤمنـان (ع)
كه هر كدام به نوبة خود سبب ایجاد فسادها و خونریزیها و جلوگیری از حاكمیّت از اسـتقرار حکومـت
الهی شد .نمونههایی از اینگونه حوادث در جامعة اسالمی میباشند.
در این میان ،جای سؤال این است كه چه روشهایی برای مبارزه بـا اینگونـه حـوادث وجـود دارد و
چگونه میتوان از اینگونه حوادث پیشگیری كرد؟ و چه راهکارهایی برای مقابله با آن وجود دارد؟ و نیـز
افراد جامعه و حکومت اسالمی چه وظایفی را در خاموش كردن آتش این حوادث برعهده دارند؟
قرآن كریم به عنوان هادی بشریّت همواره خطر بروز فتنهها را در جوامـع گوشـتزد نمـوده اسـت و
نسبت به آن هشدار داده است و ضرورت مقابلة همگانی با آن را بیان فرموده است ،چنانكه میفرمایـد:
﴿ وَاتَّقُوان فِتْنَةً الَّ تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوان مِنکُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُوان أَنَّ اللّـهَ شَـدِیدُ النعِقَـابِ :و از فتنـهاى
بپرهیزید كه تنها به ستمکاران شما نمىرسد ( ،بلکه همه را فرا خواهد گرفت ،چرا كه دیگـران سـکوت
اختیار كردند) و بدانید خداوند كیفر شدید دارد» (األنفال.)25 /
فتنه در آیة شریفة فوق به معنای بالها و مصایب اجتماعی است كه دامـن همـه را مـیگیـرد و بـه
ا طالح ،خشک و تر در آن با هم میسوزند .مفهوم آیة مباركه آن است كه افراد جامعـه نـه تنهـا بایـد
وظیفة خود را انجام دهند ،بلکه موظّب اَند دیگران را هم به انجام وظیفه وادارند؛ زیرا اختالف ،پراكندگی
و ناهماهنگی در مسایل اجتماعی موجب شکست برنامهها خواهد شد و دود آن در چشـم همـه خواهـد
رفت و آثار چنـین مسـایلی فـردی و شخصـی نیسـت (ر.ک؛ مکـارم شـیرازی ،1374 ،ج  .)131 :7اثـر
فتنههای اجتماعی عوام و خواص را در بر میگیرد؛ خواص را به علّت فتنهگری و گناهانشـان ،و عـوام را
نیز به علّت سکوت و پیروی از آنها .امام علی (ع) میفرماید« :أَیُّهَا النَّاسُ إتنَّ اللَّهَ لَا یُعَـذِّبُ الْعَامَّةةَِ بتـذَنْبت
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الْخَاصَّةِ إتذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بتالْمُنْکَرت سِرّاآ مِنْ غَیْرت أَنْ تَعْلَمَ الْعَامَّةُ فَإتذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ الْمُنْکَرَ جتهَاراآ فَلَمْ یُغَیِّـرْ
ذَلِکَ الْعَامَّةُ اسْتَوْجَبَ الْفَرتیقَانت الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّه :ای مردم! همانا خداونـد عمـوم مـردم را بـه گنـاه پنهـانی
خواص كه عموم از آن آگاه نیستند ،عذاب نمیكند ،امّا هنگامیكه خواصّ گناه خـود را آشـکار كننـد و
تغییری در عموم مردم ایجاد نشود( ،یعنی مردم نهی از منکر نکنند و سـکوت نماینـد) ،هـر دو از فرقـة
عوام و خواص به عذاب الهـی دچـار مـیگردنـد» (مجلسـی1404 ،ق ،.ج  .)57 :97بنـابراین ،سـکوت و
بیتفاوتی افراد جامعه در برابر تفرقهافکنان و فتنهگران باعث گستردگی دامنة فتنه میشود و در نتیجه،
عواقب سوء دنیوی و اُخروی آن شامل همة افراد جامعه مـیگـردد .از ایـن رو ،همـة مسـلمانان موظـب
هستند كه در برابر فتنهها بایستند و اجازه ندهند آرامش فکری و امنیّت مردم در مخـاطره قـرار گیـرد.
بنابراین ،باید با بهرهگیری از معارف قرآن كریم و سخنان معصومان (علیهمالسّالم) ضمن آشنایی با ایـن
پدیده ،روشها ی مبارزه با آن را شناخت .البتّه اگرچه در خصوص فتنه ،كتابها و مقالههای متعدّدی به
رشتة تحریر درآمده است ،لیکن هی یک از آنها به طور مستقل راهکارهای مبارزه با فتنههای اجتماعی
و غلبه بر آن را در سه بازة زمانی قبل از وقوع ،كوتاهمدّت و بلندمدّت با تکیه بـر قـرآن و روایـات مـورد
بررسی قرار نداده است .ضمن اینکه عمدة تأكید آنها بر امر فتنهشناسی و پیشگیری از فتنه با تکیـه بـر
نهجالبالغه بوده است كه از آن جمله میتوان به كتاب علی (علیهالسّالم) و فتنـههـا تهیّـه شـده توسّـط
مؤسّسة قدر والیت ،فتنه از نگاه قرآن و حدیث به قلم علیا غر یساقی ،كالبدشکافی فتنه از منظر امـام
علی (ع) به قلم مصطفی آخوندی و مقالههایی چون «فتنهها و راههای گریز از آنها» به نگـارش علیرضـا
حیدری« ،آیین نبوی در ریشهكنی فتنهها» به قلم اسعد السّعدانی« ،والیـت و عبـور از فتنـه» بـه قلـم
محمّدجواد نوروزی« ،شیوة فرهنگی تقابل و مبارزة مسلمانان با فتنهگران از منظر نهجالبالغه» بـه قلـم
علیرضا طبیبی و قدرتاهلل حسنی و در نهایت« ،شیوههای برخورد با فتنه در نامة  18نهـجالبالغـه» بـه
نگارش سجّاد فروزش اشاره نمود .لذا این جسـتار در ـدد اسـت تـا راهکارهـای مبـارزه بـا فتنـههـای
اجتماعی را مستقالًّ و با عنایت به شاخصهای فوق از منظر قرآن كریم و روایات مورد بررسی قرار دهد.

1ـ فتنه در لغت
فتنه برگرفته از مادّة «فتن» =ف ت ن] میباشد كه لغویّون در فرهنگهای واژگانی معانی مختلب را
برای آن ذكر كردهاند و در ذیل به آنها اشاره میگردد:
اكثرلغویان بیان كردهاند كه كلمة «فتنه» در كالم عرب بر ابتالء و اختبار داللت میكند كه ا ل آن
مأخوذ از عبارتهایی نظیر «فتنت الذّهب (الفتّه) إذا أدخلتها فی النّـار لتتمیّـز الـرّدیء مِـنَ الجیّـد» و
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عبارتهای مشابه كه به معنای «احراق طال یا نقره در آتش به قصد ابتالء و اختبار» میباشد ،چنـانكـه
«الفَتن» را به معنای سوزاندن چیزی در آتش گرفتهاند و آیة  13سورة ذاریّات ﴿یَوْمَ هُمْ عَلَـى النَّـارِ
یُفنتَنُونَ﴾ را شاهدی قرآنی بر معنای اوّلیه این مـادّه ذكـر كـردهانـد (ر.ک؛ فراهیـدی 1424 ،ق ،.ج :8
127؛ ابنفارس 1404،ق ،.ج 427 :4؛ راغب ا فهانی 1412،ق ،.ج 623 :1؛ ابنمنظور1414،ق ،.ج :13
 317و طریحی ،1375 ،ج .)291 :6
دراین میان ،مصطفوی نظر دیگری دارد و دربارة ا ل معنای «فتنه» مینویسد« :أنَّ األ ـل الواحـدِ
فی المادّة ،هُوَ ما یوجَب اختالالآ مَعَ اضطرابٍ فما أوجَب هذین األمرَین فَهوَ فِتنةٌ و لَها مصادیسٌ كَـاألموال و
األوالد و اإلختالف فی اخراء و الغُلُوّ فی األمرت و العذابت و الکُفرت و الجنون و اإلبـتالءِ و غیرهـا :یعنـی ا ـل
این مادّه چیزی است كه موجب اختالل و اضطراب گردد كه دارای مصادیقی چون اموال ،اوالد ،اختالف
در دیدگاهها ،در زیادهروی در امور عذاب ،كفر ،جنون و آزمایش است» (مصطفوی24 :1368 ،ـ.)23
در بین معانی گفته شده ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و میتوان این معانی را از باب قاعدة محسوس
به معقول تلقّی كرد كه در ابتدا این مادّه برای مفهوم محسوس به كار رفتـه اسـت و بـه تـدریج معـانی
معقول و معنوی را نیز شامل شده است ،امّا در بین معانی گفته شـده معنـای دوم كـه همـان اختبـار و
آزمایش است دارای دامنة مفهومی عامتری از معانی دیگر است ،به طوری كه سایر معـانی را نیـز در بـر
میگیرد .با این حال ،معنای سوم (اختالل و اضطراب در نظم امور) با معنای ا طالحی ارتباط مفهـومی
بیشتری دارد كه در ادامه به آن پرداخته میشود.

2ـ مفهوم اصطالحي فتنه
عالّمه طباطبائی (ره) دربارة معنای ا طالحی «فتنه» میفرمایـد« :فتنـه عبـارت از ایـن اسـت كـه
بعتی از امّت با بعتی دیگر اختالف میكنند در امری كه تمامیامّت حقیقت امر را میفهمند كه كـدام
است ،ولیکن یک دسته از قبول آن سرپیچی ،و آگاهانه به ظلم و منکَر اقدام میكنند و آن دستة دیگـر
هم كه حقیقت امر را قبول كردهاند ،آنان را نهی از منکر نمیكنند و در نتیجـه ،آثـار سـوء آن دامنگیـر
همة امّت میشود» (طباطبائی ،1374 ،ج .)64 :9
عالّمه جعفری (ره) در تعریب موقعیّت فتنهانگیز میفرماید« :موقعیّـت فتنـهانگیـز عبـارت اسـت از
فعّالیّتها و هیجانات آشوبگرانه دربارة حوادث و واقعیّـتهـایی كـه دارای ابعـاد مركّـب از حـسّ و باطـل
می باشند .لذا دو پدیدة مزبور (هیجان و فعّالیّت) موقعی جنبة فتنه بودن پیدا میكنند كه با هدفگیری
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ایجاد آشوب به جریان بیفتند ،نه برای تشخیص و تفکیک حسّ از باطـل» (جعفـری ،1368 ،ج .)73 :3
همچنین میتوان گفت «فتنه در ا طالح به حوادث پیچیدهای میگویند كه ماهیّت آن روشن نیست و
ظاهری فریبنده دارد و باطنی مملوّ از فساد كه جوامع انسانی را به بینظمی ،تباهی ،عـداوت ،دشـمنی،
جنگ ،خونریزی و فساد در اموال و اعراض میكشاند» (مکارم شیرازی .)238 :1381 ،بنابراین ،ماهیّـت
ا لی فتنه را حوادث مركّب از حسّ و باطل تشکیل میدهد كه با درونمایة آشوب و هیجان همراه اسـت
و جامعه را به سوی اضطراب سوق میدهد و فساد و تباهی را در عر ة زندگی اجتماعی انسانهـا پدیـد
می آورد و در این شرایط ،شناخت حسّ و باطل و تمییز بین این دو برای عامة مردم دشوار میگردد.
از آنجایی كه فتنههای اجتماعی در سطح جامعه آثار زیانباری بر جای مـیگذارنـد ،ضـروری اسـت
راههای در امان ماندن از اینگونه حوادث را بشناسیم و برخورد حیح و مبارزه بـا آن را از منظـر قـرآن
كریم و اهل بیت ،علیهمالسّالم ،كه بنا بر حدیث شریب ثقلـین ،هادیـان انسـانهـا از گمراهـی هسـتند،
بشناسیم .برای تبیین روشهای مبارزه با فتنه ،دو مسأله باید مورد بررسی قرار گیرد؛ اوّل شیوههـای در
امان ماندن ازفتنهها و دیگری شیوههای مقابله با آنها كه در ادامة مقاله به تببین مسایل مذكور خواهیم
پرداخت.

3ـ شیوههای در امان ماندن از فتنه
در قرآن كریم و احادیث شریب راههایی برای در امان ماندن از فتنهها ارایه شده است كه در ذیل به
برخی از مهمترین این راهها اشاره میشود:

1ـ )3رجوع به قرآن کریم
پناه بردن به قرآن كریم انسانها را از فـرو افتـادن در ظلمـات و تـاریکی نجـات مـیبخشـد .قـرآن
نسخهای است كه تمام بیماریهای فردی و اجتماعی بشر را بهبود میبخشد و كسی را كـه بـه آن پنـاه
ببرد ،هدایت خواهد كرد .از این رو ،در روایات آمده است كه هنگام بروز فتنهها و برای در امان ماندن از
آنها به قرآن پناه ببرید .رسول خدا (ص) میفرماید« :إتذَا الْتَبَسَـتْ عَلَـیْکُمُ الْفِـتَنُ كَقِطَـعت اللَّیْـلت الْمُظْلِـمت
فَعَلَیْکُمْ بتالْقُرْآنت :هنگامی كه فتنهها مانند پارههای شب تاریک بـه شـما روی آورنـد ،بـر شـما بـاد (روی
آوردن به) قرآن» (حرّ عاملی1409 ،ق ،.ج .)171 :6
فتنهها یکی از بیماریهایی هستند كه در عر ة زندگی اجتماعی انسانها ظهور و بروز میكنند كـه
شفا و درمان آنها را باید در قرآن جستجو كرد .خدای متعال در بسیاری از آیات كریمه ،قرآن را وسـیلة
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هدایت مؤمنان ،شفادهندة همة دردهای بشر و رحمت برای مؤمنان معرّفی فرموده است؛ برای مثـال در
سورة مباركة اسراء میفرماید﴿ :وَنُنَزِّلُ مِنَ النقُرنآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلنمُؤنمِنِینَ وَالَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ
إَالَّ خَسَارًا :و از قرآن ،آنچه شفا و رحمت براى مؤمنان است ،نازل مىكنیم و ستمگران را جـز خسـران
(و زیان) نمىافزاید﴾ (اإلسراء .)82/با همین متمون در جای دیگر میفرماید﴿ :یَـا أَیُّهَـا النَّـاسُ قَـدْ
جَاءتنکُم مَّوْعِظَةٌ مِّن ربِّکُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلنمُؤنمِنِینَ﴾ (یون

.)57/

مفسّران مراد از «شفاء بودن قرآن» را درمان بیماریهای روحی انسان نظیر حسد ،كینـه ،بخـل و...
همچنین عقاید فاسدی نظیر كفر و شرک و نفاق و عنـوان كـردهانـد (ر.ک؛ فتـلاهلل 1419 ،ق ،.ج :11
 328و طیّب ،1378 ،ج  .)410 :6عالّمه طباطبائی دربارة علّت شـفاء نامیـده شـدن قـرآن مـینویسـد:
«قرآن كریم با حجّتهاى قاطع و براهین ساطع خود ،انواع شکّ و تردیدها و شبهاتى را كه در راه عقاید
حسّ و معارف حقیقى مىشود ،از بین برده ،با مواع شافى خود و داستانهـاى آموزنـده و عبـرتانگیـز،
مَثَلهاى دلنشین ،وعده و وعید ،انذار و تبشیر و احکام و شرایع خود ،با تمام آفات و عادات دلها مبـارزه
نموده ،همه را ریشهكن مـىسـازد .بـدین دلیـل ،خداونـد قـرآن را شـفاى دل مـؤمنین نامیـده اسـت»
(طباطبائی1417 ،ق ،.ج  .)253 :13نیز در تبیین مراحل شفای قلوب به وسیلة قرآن مینویسد« :قـرآن
در اوّلین برخوردش با مؤمنین آنان را چنین درمىیابد كه در دریاى غفلت فرورفتهاند و مـوج حیـرت از
هر سو به آنان احاطه یافته است و در نتیجه ،باطن آنان را به ظلمتهاى شـکّ و ریـب تاریـک سـاخته
است و دلهایشان را به انواع رذایل ،فات و حاالت خبیثه بیمار ساخته ،لذا با مواع حسـنه اندرزشـان
مىدهد و از خواب غفلت بیدارشان مىكند و از هر نیّت فاسد و عمل زشت آنان را نهی نموده ،به سـوى
خیر و سعادت وادار مىسازد و در مرحلة دوم ،شروع مىكند به پاكسازى باطن آنان از هر فت خبیـث
و زشت و به طور دایم آفات را از عقل آنان و بیماریها را از دل آنان یکى پ از دیگرى زایل مىسازد تـا
جایى كه به كلّى رذایل باطنى انسانهاى مؤمن را زایل سازد .در مرحلة سوم ،آنان را بـه سـوى معـارف
حقّه ،اخالق كریمه و اعمال الحه داللت و راهنمایى مىكند ،آن هم داللتى با لطب و مهربانى ،به ایـن
معنا كه در داللت خود رعایت درجات را مىكند و به ا طالح دست آدمى را گرفته ،پا به پا مىبـرد و او
را منزل به منزل نزدیک مىكند تا در آخر به سرمنزل مقرّبین رسانده ،به فـوز مخصـوص بـه مخلصـین
رستگار سازد» (همان ،ج .)118 :10
در روایات نیز بر ویژگی شفا بودن قرآن برای دلها تأكید شده است؛ به عنـوان نمونـه امیـر مؤمنـان
علی (ع) میفرماید« :فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِکُمْ وَ اسْتَعِینُوا بتهِ عَلَی لَأْوَائِکُمْ فَإتنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرت الدَّاءِ وَ هُوَ

راهکارهای مبارزه با فتنههای اجتماعي با تکیه بر آیات و روایات

101

الْکُفْرُ وَ النِّفَاقُ وَ الْغَیُّ وَ التَّلَالُ :پ درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختىها از قرآن یـارى طلبیـد
كه در قرآن درمان بزرگترین بیمارىها یعنى كفر ،نفـاق ،سركشـى و گمراهـى هسـت» (نهـجالبالغـه/
 .)176در جای دیگر نیز میفرماید« :وَ اسْتَشْفُوا بتنُورتهِ فَإتنَّـهُ شِـفَاءُ الصُّـدُورت :از نـور آن شـفا و بهبـودى
خواهید كه شفاى سینههاى بیمار است» (همان.)110 /
بنابراین ،بدیهی است كه قرآن شفادهندة دلها و افکار است و انسانها باید شـفای فکـری و عملـی
خود را از قرآن جویند و نیز از آنجا كه فتنههای بشری غالباآ بر اثر علل انگیزشـی ،احساسـات ،هواهـای
نفسانی و نیز بر اثر علل نگرشی كه همان انحرافات فکری و عقیدتی است ،قرآن كریم در هـر دو جنبـه
به درمان علل ایجاد این پدیدة اجتماعی میپردازد.
عالّمه جوادی آملی (مدّ ظله) دربارة شفای نظری و عملی بودن قرآن میفرماید« :قرآن كـریم همـة
ضعبها و مرضهایی را كه مربوط به حکمت نظری است ،با برهان شفا میدهد و همة مرضهایی را كه
مربوط به حکمت عملی است ،با تهذیب و تصفیة دل بهبود مـیبخشـد .همـة بیمـاریهـای اعتقـادی و
اخالقی انسان را درمان می كند؛ جهل را كه بدترین بیماری روانی است ،با علم درمان میكند ،شک را با
یقین ،اندوه را با آرامش ،ترس را با طمأنینه و امیـد ،و اضـطراب و نگرانـی از آینـده را بـا عـزم و ثبـات
برطرف میسازد» (جوادی آملی ،1378 ،ج .)236 :1
بنابراین ،قرآن كریم از طریس شفای عملی و نظری به درمان و پیشـگیری از بیمـاریهـای فکـری و
عملی جامعه میپردازد و از این طریس ،از شکلگیری فتنهها جلوگیری مینماید وكسی را كه به معـارف
آن چنگ زند ،از آسیبهای آن مصون مـیدارد و پیـروی از معـارف آن سـبب روشـنبینـی و شـناخت
حیح فتنهها میگردد ،رسول خدا (ص) میفرماید« :الْقُرْآنُ هُدًی مِـنَ التَّـلَالت وَ تِبْیَـانٌ مِـنَ الْعَمـی وَ
اسْتِقَالَةٌ مِنَ الْعَثََْةِ وَ نُورٌ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ ضِیَاءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ عِصْمَةٌ مِنَ الْهَلَکَةِ وَ رُشْدٌ مِنَِالْغَوَايَةِةِ وَ بَیَـانٌ مِـنَ

الْفِتَنت وَ بَلَاغٌ مِنَ الدُّنْیَا إتلَی الْآخََِةِ وَ فِیهِ كَمَالُ دِینِکُمْ وَ مَا عَـدَلَ أَحَـدٌ عَـنت الْقُـرْآنت إتلَّـا إتلَـی النَّـارت :قـرآن
راهنمای از هر گمراهی و ضاللت است و بینایی از هر كوری است و رهایی از افتادن در لغـزشهاسـت و
نوری در هر تاریکی و در حوادث روزگار (و بدعتها) است و نگهدارنـده از (افتـادن) در هالكـت اسـت و
هدایت و الحی در هر گمراهی و بیانكنندة هر فتنه و رسانندة (انسان) از (پستیهای) دنیا به آخـرت
و در آن كمال دین شماست .كسی از قرآن منحرف نشد ،مگـر آنکـه بـه سـوی آتـش رفـت» (كلینـی،
1407ق ،.ج .)600 :2
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2ـ )3پیروی از اهل بیت (علیهمالسّالم)
تمسّک به قرآن كریم در ورتی میتواند انسانها را از فتنهها نجات بخشد كه همراه با تمسّـک بـه
اهل بیت باشد .اهل بیت ،علیهمالسّالم كه عدل قرآن و ثقل ا غرند ،پیروی از فرمایش ایشان جوامـع را
از گرفتاری در گمراهی و فتنهها باز میدارد ،چنانكه رسول خدا (ص) فرمودند« :أَیُّهَا النَّاست قَـد تَرَكـتُ
فیتکُم مَا إتن أخَذتُم بتهِ لَن تَتِلُّوا كِتَابَ اهللت وَ عِترَتِی اَهلَ بَیتِی :ای مردم در میان شما چیزی را میگـذارم
كه اگر آن را بگیرید ،هرگز گمراه نخواهید شد؛ (و آن) كتاب خدا و دیگری عترتم و اهـل بیـتم اسـت»
(متّقیالهندی1409 ،ق ،.ج .)172 :1
از آنجا كه هنگام فتنهها امور حسّ و باطل بر انسـانهـا مشـتبه مـیگـردد ،بهتـرین راه بـرای عـدم
گمراهی پیروی از اهل بیت ،علیهمالسّالم ،میباشد كه در روایات فراوانی تأكید شده است كه مردم برای
عدم گمراهی و نیفتادن در مرداب فتنه از اهل بیت ،علیهمالسّالم ،پیروی نمایند .امیر مؤمنـان علـی(ع)
راه بیرون آمدن از فتنهها را پیروی از اهل بیت معرّفی مینماید و میفرماید« :أَیُّهَا النَّـاسُ شُـقُّوا أَمْـوَاجَ
الْفِتَنت بتسُفُنت النَّجَاةِ :ای مردم امواج فتنهها را با كشتیهای نجات در هـم شـکنید» (نهـجالبالغـه/

.)1

اشارة حترت به فرمایش رسول خدا (ص) است كه میفرماید« :أَالَ إتنَّ مَثَلَ أهلت بَیتِی فِیکُم مَثَلُ سَةفینَةِِ
نوحٍ مَن رَكَبَهَا نَجَا وَ مَن تَخَلَّبَ عَنهَا غَرتقَ :آگاه باشید ،مَثَل اهل بیت من در میان شما مَثَل كشـتی نـوح
است كسی كه بر آن سوار شد ،نجات یافت و هر كه تخلّب ورزید ،غرق گردید» (حاكم نیشابوری ،بیتـا،
ج  .)151 :3علی (ع) در جایی دیگر خطاب به مردم پ از فتنة جمل فرمـود« :فَـإتنْ أَطَعْتُمُـونِی فَـإتنِّی
حَامِلُکُمْ إتنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبتیلت الْجَنَّةِ وَ إتنْ كَانَ ذَا مَشَقَّةِشَدِيدَة وَ مَذَاقَةِمََِيََة :اگر از من پیروی كنید ،به
خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد ،هرچند سخت و دشوار و پُر از تلخیها باشد» (نهجالبالغه:
.)156
بنابراین ،پیروی از ائمّة اطهار ،علیهمالسّالم ،و فرمایش ایشان و امام قرار دادن آنـان در تمـام امـور،
اعمّ از فردی ،اجتماعی و سیاسی ،انسانها را از فرو افتادن در فتنهها و تالطمهای اجتماعی باز مـیدارد
و آنها را از گمراهی نجات میبخشد.

3ـ )3عمل براساس تقوا
یکی دیگر از راههای در امان ماندن از فتنهها ،تقوای الهی و عمل بر اساس آن میباشد .تقوا در لغت
از ریشة «وَقَی» و به معنی «وقایه» یعنی نگه داشـتن چیـزی اسـت كـه زیـان و ضـرر مـیرسـاند و در
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ا طالح شرع ،به معنای خودنگهداری از چیزی است كه به گناه میانجامد (راغب ا فهانی ،1369 ،ج:4
.)48
از امیر مؤمنان (علیهالسّالم) روایات فراوانی در معنای تقوا آمده است؛ از جمله «التَّقوَی حِصنٌ لِمَـن
لَجَأَ إتلَیهِ :تقوا حصاری و دژی است استوار برای كسی كـه بـه او پنـاه بُـرد» (تمیمـی آمـدی1410 ،ق:.
 .)270بنابراین میتوان گفت ،تقوا عاملی است كه انسان را از افتادن در گناه مصون میدارد و به كسـی
كه به تقوا پناه برد ،ایمنی میبخشد .در آیات بسیاری از قرآن كریم به نقش تقوا و اهمیّت آن و نیـز بـه
تأثیر تقوا در ایجاد بصیرت در هنگام فتنهها اشاره دارد .خدای متعال میفرمایـد﴿ :إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَـوان إِذَا
مَسهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوان فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ :پرهیزگاران هنگامى كـه گرفتـار وسوسـههـاى
شیطان شوند ،به یاد (خدا و پاداش و كیفر او) مىافتند و (در پرتو یاد او راه حس را مىبیننـد و) ناگهـان
بینا مىگردند﴾ (األعراف .)201/
در جایی دیگر به نقش تقوا در ایجاد آگاهی و تشخیص حسّ و باطل اینگونه اشاره شده اسـت﴿ :یَـا
أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوان إَن تَتَّقُوان اللّهَ یَجْعَل لَکُمْ فُرنقَاناً وَیُکَفِّرن عَنکُمْ سَـیِّئَاتِکُمْ وَیَغنفِـرن لَکُـمْ وَاللّـهُ ذُو
النفَضنلِ النعَظِیمِ :اى كسانى كه ایمان آورده ایـد! اگـر از (مخالفـت فرمـان) خـدا بپرهیزیـد ،بـراى شـما
وسیلهاى برای جدا ساختن حسّ از باطل قرارمىدهد( ،یعنی روشنبینى خا ّى كه در پرتو آن ،حس را از
باطل خواهید شناخت) و گناهانتان را مىپوشاند و شما را مىآمرزد و خداوند ـاحب فتـل و بخشـش

عظیم است﴾ (األنفال .)29/

این اثر عجیب تقوا در ایجاد روشنبینی و ادراک امور در بسیاری از روایات و آیات دیگری نیز آمـده
است؛ به عنوان نمونه در سورة مباركة بقـره مـیفرمایـد...﴿ :وَاتَّقُـوان اللّـهَ وَیُعَلِّمُکُـمُ اللّـهُ :...از خـدا
بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مىدهد( ﴾...البقـره  .)282/امـام بـاقر (ع) از رسـول خـدا (ص) نقـل
میفرماید كه آن حترت فرمودند« :إتتَّقُوا مِن فَِاسَةةِِ المُـؤمِنت فَإتنَّـهُ یَنظُـرُ بتنُـورت اهللت :از فراسـت و هـوش
(ایمانی) مؤمن بپرهیزید؛ زیرا مؤمن با نور الهی میبیند» (ابن فّار1404 ،ق ،.ج  .)354 :3بنابراین ،تقوا
به مؤمن بینش میبخشد كه او میتواند حقایس امور را درک نماید و حسّ و باطل را در هنگام آمیختگـی
آنها با هم بشناسد و بین آنها را تمیز دهد .از این رو ،امیرالمـؤمنین علـی (ع) دربـارة تقـوا در رهـایی از
فتنهها میفرماید« :وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ یَتَّست اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاآ مِنَ الْفِتَنت وَ نُوراآ مِنَ الظُّلَـمت وَ یُخَلِّـدْهُ فِیمَـا
اشْتَهَتْ نَفْسُهُ وَ یُنْزتلْهُ مَنْزتلَ الْکَََامَةِ عِنْدَهُ :آگاه باشید آن ك

كه تقـوا پیشـه كنـد و از خـدا بترسـد ،از
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فتنهها نجات مییابد و با نور هدایت الهی از تاریکیها میگریزد و بـه بهشـت و آنچـه كـه دوسـت دارد،
جاودانه دست مییابد» (نهجالبالغه.)183 /
بنابراین ،رعایت تقوای الهی و عمل مطابس آن میتواند انسانها را از فتنهها و تاریکیهای آن نجـات
دهد و آنها را در فتایی كه گرد و غبار آن همه جا را فراگرفته ،هدایت نماید .هنگامیكـه انسـان تقـوای
الهی را در ابعاد مختلب فردی و اجتماعی و سیاسی رعایت نماید ،خداوند بینشی بدو عطـا خواهـد كـرد
كه به موجب آن حسّ و باطل را به سادهتـرین شـیوه بشناسـند و بـدان وسـیله انسـانهـای دیگـر را از
فروافتادن در فتنهها بر حذر دارند.

4ـ )3بصیرت
از دیگر راههایی كه انسان در پرتو آن میتواند از تـاریکیهـای فتنـه مصـون بمانـد و در پنـاه آن از
آسیبها ی فتای فتنه در امان بماند ،بصیرت و آگاهی داشتن و بینش حیح از امـور و مسـایل اسـت.
بصیرت در ا طالح فرهنگ قرآنی عبارت است از قوّهای كه در قلب شخص به نور قدسی منوّر بوده كـه
فرد بصیر به وسیلة آن حقایس امور و اشیاء را درک میكند ،همانگونـه كـه شـخص بـه وسـیلة چشـم،
ورتها و ظواهر چیزها را میبیند (ر.ک؛ هاشمی رفسنجانی ،1386 ،ج .)263 :6
بنابراین ،بصیرت موجب تشخیص درست واقعیّتها و امور میگردد و از آنجا كه امور حسّ و باطل به
هنگام فتنهها به هم مشتبه میشوند و همین امر باعث بروز آسیبهای زیادی بـرای جامعـه مـیگـردد،
بصیرت میتواند انسان را از تالطم امواج فتنه برهاند و بـه آنهـا نـوعی از مصـونیّت عطـا نمایـد و بصـیر
شخصی است كه بتواند در فتنهها حس را از باطل بشناسـد و موضـع مناسـب را در هنگـام وقـوع آن بـا
بهرهگیری از تقوای الهی و معرفت كامل بگیرد.
در قرآن كریم و روایات به نقش و اهمیّت بصیرت در تشخیص حسّ و باطل اشاره شـده اسـت؛ مـثالآ
قرآن كریم دربارة ارزش بصیرت میفرماید﴿ :وَمَا یَسْتَوِی النأَعْمَى وَالنبَصِیرُ :و نابینا و بینـا هرگـز برابـر
نیستند﴾ (فاطر )19/و در جایی دیگر از زبان رسول خدا (ص) میفرماید﴿ :قُلن هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى
اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَان وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَان مِنَ النمُشنرِکِینَ :بگو :این راه مـن اسـت .مـن و
پیروانم و با بصیرت كامل ،همة مردم را به سوى خدا دعوت مىكنم .منزّه است خـدا و مـن از مشـركان
نیستم﴾ (یوسب .)108/
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در روایات ائمّة معصوم ،علیهمالسّالم ،نیز به نقش بصیرت و اهمیّت آن و نیز تو یههـایی در جهـت
بصیرت یافتن برای نیفتادن در مرداب فتنهها اشاره شده است .امیر مؤمنان علی (ع) دربارة ویژگیهـای
فرد بصیر میفرماید« :فَإتنَّمَا الْبَصِیرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ انْتَفَعَ بتالْعِبَرت ثُـمَّ سَـلَکَ جَـدَداآ وَاضِـحاآ
یَتَجَنَّبُ فِیهِ الصََّْعَةَ فِی الْمَهَاوتی وَ التَّلَالَ فِی الْمَغَاوتی :انسان بصیر و بینا كسـی اسـت كـه بـه درسـتی
شنید و اندیشه كرد .پ به درستی نگریست و آگاه شد و از عبرتها پنـد گرفـت .سـپ راه روشـن را
پیمود و از افتادن در پرتگاهها و گم شدن در كورهراهها دوری كرد»(.نهجالبالغه .)153 /در ایـن فـراز،
امام علی (ع) به عوامل پیدایش بصیرت اشاره فرموده است؛ عواملی مانند تفکّر و اندیشه ،دقّت در امـور،
پند گرفتن از عبرتها و حركت در مسیر واضح و روشن .بنابراین ،فرد بصیر از كنار حـوادث و رویـدادها
بیتوجّه و گذرا عبور نمیكند و نسبت به حوادث دارای قـدرت تحلیـل و تجزیـه اسـت و از آنهـا بـرای
حوادث آینده عبرت میگیرد .حترت در جـایی دیگـر دربـارة نقـش بصـیرت در هنگـام فتنـة نـاكثین
میفرماید« :وَ قَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبت بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ أَهْلت الْقِبْلَةِ وَ لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إتلَّا أَهْلُ الْبَصَـرت وَ الصَّـبْرت وَ
الْعِلْمت بتمَوَاضِعت الْحَسِّ :هم اكنون آتش جنگ بین شما و اهل قبله شعلهور شده است و این پرچم مبارزه را
جز افراد آگاه ،بااستقامت و عالم به جایگاه حس به دوش نمیكشند» (همان .)173 /همچنین حتـرت
به بصیرت خویش در فتنهها چنین اشاره میفرماید« :إتنَّ مَعِی لَبَصِیرَتِی مَا لَبَسْتُ وَ لَا لُبت َ عَلَـیَّ وَ إتنَّهَـا
لَلْفِئَةُِالْبَاغِیَةُ فِیهَا الْحَمَأُ وَ الْحُمَّةُ وَ الشُّبْهَةُِالْمُغْدِفَةُ :همانا آگاهی و حقیقتبینی با من همراه است .نه حس را
از خود پوشیده داشتم و نه بر مـن پوشـیده بـوده .همانـا نـاكثین (ا ـحاب جمـل) گروهـی سـركش و
ستمگرند ،خشم ،كینه ،زهر عقرب و شبهههایی چون شب تاریک در دلهای ایشان وجود دارد» (همـان/
.)137
امام علی (ع) با این بصیرت ممتاز خود ،همگان را دعوت بـه بصـیرت و هوشـیاری در برابـر فتنـه و
فتنهگران فراخواندهاند و آنها را از افتادن در دام فتنهگران بر حـذر داشـتهانـد .ایشـان مسـلمانان را بـه
كیاست در برابر فتنهها فرامیخوانند و از آنها میخواهند كه عَلَم بدعت نشوند« :فَالَ تَکُونُوا أَنْصَابَ الْفِـتَنت
وَ أَعْلَامَ الْبتدَعت :سعی كنید كه شما بر چشم فتنهها و نشانههای بدعتها نباشید» (همان.)151 /
بیان حترت بدین معنی اشاره دارد كه در هنگام وقوع فتنهها هوشیار باشید كه فتنهگـران از شـما
به هی وجه و طریس سوء استفاده نکنند؛ یعنی در فتنهها انسان ضمن اینکه نباید بیتفاوت باشد ،بلکـه
باید بهگونهای موضع گیرد كه فتنهگران عملکرد و سخنانش را دستاویز مقا ـد خـود قـرار ندهنـد ،نـه
اینکه بیتفاوت باشد و فتنهگران بتوانند او را هدایت و مدیریّت كنند .بنابراین ،از عوامل مهمّی كه نقش
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بسزایی در برون رفتن از فتنه و در امان ماندن از تالطم آن دارد ،بصیرت و هوشـیاری اسـت .انسـان در
پرتو تقوا ،تعقّل و پندگیری از مسایل پیرامون به قوّهای دست مییابد كـه او را از درافتـادن در فتنـههـا
مصون میدارد و در پرتو آن میتواند افراد كمبصیرت را نیز هـدایت كنـد و آنهـا را نسـبت بـه عملکـرد
فتنهگران و شناخت حسّ و باطل آگاه سازد و بدین ترتیب ،به تمام جامعه این شـناخت سـرایت خواهـد
كرد و كلّ اجتماع در پرتو بصیرت از آسیبهای فتنه در امان میماند.
پ از بیان راهکارهای در امان ماندن از غبار فتنهها ،مسألة مهمّ این است كه هنگام بـروز فتنـههـا
در سطح جامعه چه كارهایی باید ورت گیرد .در این بخش بـه پـارهای از مهـمتـرین وظـایب جامعـة
اسالمی در برابر فتنه و فتنهگران در قالب شیوههای مبارزة كوتاهمدّت و بلندمدّت پرداخته میشود.

4ـ شیوههای مبارزۀ کوتاهمدّت
به هنگام بروز فتنه در جامعه باید از روشهای منطقـی و كوتـاهمـدّت در رویـارویی بـا ایـن پدیـدة
اجتماعی استفاده گردد كه در ذیل به آنها پرداخته میشود.

1ـ  )4برخورد نرم و روشنگرانه از سوی خواص
یکی از وظایب مهمّی كه خواصّ جامعه و افرادی كه قدرت بینش سیاسی و اجتماعی دارنـد ،اینکـه
در هنگام وقوع فتنه و مشتبه شدن امور حسّ و باطل به روشنگری افکار عمومی بپردازند و زوایـا و ابعـاد
فتنه را روشن نمایند و با انذارها و هشدارهای خود حسّ و حقیقت را یاری دهنـد .سـیرة امـام علـی (ع)
گویای همین امر است .آن حترت از سویی به نصیحت فتنهگران میپرداخت و از سوی دیگـر ،زوایـای
فتنه را برای عموم مردم تشریع میفرمود؛ یعنی در ابتدا نخست به نصیحت فتنـهگـران و هـدایت آنهـا
میپرداخت و طبس آیة شریفه ﴿اُدْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَةنَ ِة وَجَـادِلنهُم بِـالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ( ﴾...النّحل ،)125 /فتنهگران و فریبخوردگان را به راه حس دعـوت مـیفرمـود و آنهـا را از
عواقب كارشان بر حذر میداشت و از سوی دیگر ،نسبت به افرادی كه از بصریت كافی برخوردار نبودند،
به روشنگری و هدایت فکری آنها میپرداخت .برای نمونه حترت در نامهای به مردم كوفه ،دربارة فتنـة
ناكثین پرداخت و ماهیّت سران فتنهگر ناكثین را چنین افشا نمود« :أَمَّـا بَعْـدُ فَـإتنِّی أُخْبتـرُكُمْ عَـنْ أَمْـرت
عُثْمَانَ حَتَّى یَکُونَ سَمْعُهُ كَعِیَانِهِ إتنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَیْهِ فَکُنْتُ رَجُالآ مِنَ الْمُهَاجترتینَ أُكْثِرُ اسْـتِعْتَابَهُ وَ أُقِـلُّ
عِتَابَهُ وَ كَانَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ أَهْوَنُ سَیْرتهِمَا فِیهِ الْوَجتیبُ وَ أَرْفَسُ حِدَائِهتمَا الْعَنِیبُ وَ كَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِیهِ فَلْتَةةُِ
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غَتَبٍ فَأُتِیحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ وَ بَایَعَنِی النَّاسُ غَیْرَ مُسْـتَکْرَهِینَ :همانـا شـما را از كـار عثمـان چنـان آگـاه
میدهم كه شنیدن آن چونان دیدن باشد .مردم بر عثمان عیب گرفتند و مـن تنهـا كسـی از مهـاجران
بودم كه او را به جلب رضایت مردم واداشتم و كمتـر بـه سـرزنش او زبـان گشـودم .امّـا طلحـه و زبیـر
آسانترین كارشان آن بود كه بر او یورش برند و او را برنجانند و ناتوانش سازند .عایشه نیز ناگهان بـر او
خشم گرفت ،عدّهای به تنگ آمدند و او را كشتند .آنگاه مردم بدون اكراه و اجبار با مـن بیعـت كردنـد»
(نهجالبالغه /ن .)1
بنابراین ،تبیین حقایس از وظایب مهمّ خواص جامعه و همة كسانی است كه قدرت تحلیل درسـت از
مسایل داراند .نخبگان سیاسی و اجتماعی در این شرایط بزرگترین وظایب را بر عهده دارنـد ،همانگونـه
كه در جنگ فّین عمّار یاسر بزرگترین نقش را در تبیین و روشنگری و زدودن غبـار تردیـد از جلـوی
چشم مردم داشت .مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) تبیین حقایس را وظیفة ا لی نخبگان و خـواصّ
جامعه برمیشمرند و میفرمایند« :یکی از كارهای مهمّ نخبگان و خواص (در فتای فتنه) تبیـین اسـت
تا حقایس را بدون تعصّب روشن كنند بدون حاكمیّت تعلّقات جناحی و گروهی .در جنگ فّین یکـی از
كارهای مهمّ جناب عمّار یاسر تبیین حقیقت بود .ایشان از این طرف جبهه به آن طرف جبهه میرفـت
و برای آنها حبت میكرد و حقایس را روشن میكرد و تـأثیر مـیگذاشـت» (خامنـهای.)1388 /5/ 5 :
ایشان در جایی دیگر در این باره میفرمایند« :به نظر من وظیفه خیلی سنگین و بزرگ است .مهمتـرین
وظیفه (در شرایط فتنه) هم تبلیغ و تبیین اسـت﴿ :الَّذِینَ یُبَلِّغُـونَ رِسَـالَاتِ اللَّـهِ وَیَخنشَـوْنَهُ وَلَـا
یَخنشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا﴾ (األحزاب .)39/حقیقتی را كه درک میكنید ،آن را تبیین
كنید ،چون در حوادث فتنهگون شناخت عر ه دشوار است و شناخت ظالم و مظلوم و دوست و دشمن
دشوار است و شناخت مهاجم و مدافع دشوار است» (همان.)1388/ 6/14 :
بنابراین ،تبیین حقایس و روشنگری در فتای فتنه و از سویی ،نصیحت فتنهگران و فریـبخوردگـان
از وظایب مهمّ خواصّ جامعه و افراد با بصیرت میباشد و عموم افراد جامعه نیـز بایـد بـا پیـروی از ایـن
خواص ،با بصیرت و هوشیاری نسبت به حوادث پیرامون و مالک قرار دادن حسّ و حقیقت ،راه حیح را
بپیمایند و در خاموش كردن آتش فتنه و آشوب بکوشند.

2ـ )4برخورد سخت و قاطعانه از سوی حکوت اسالمي
هنگامیكه با روشنگریها و نصایح مرز بین فتنهگـران و فریـبخوردگـان روشـن شـد و بـا تبیـین
حقایس ،فریب خوردگان دست از حمایـت فتنـهگـران كشـیدند .اگـر فتنـهگـران و پیروانشـان دسـت از
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فتنه جویی و آشوب در جامعه برنداشتند ،ناگزیر جامعة اسالمی با چنین افرادی باید برخوردی سـخت و
قاطعانه داشته باشد و نگذارد عر ة جامعه بیش از پیش حنة آشوب و التهابآفرینی شود.
اگر فتنه به مرحلها ی از آشوب و التهاب برسد كه زندگی عادی مردم و حیات آنها را تحت تأثیر قرار
دهد ،در این موارد وظیفة همة افراد جامعه است كه به مقابلة سخت با این فتنهگریها بپردازنـد .قـرآن
كریم در بارة این مرحله از فتنه دستور مقاتله با فتنهگران را ادر نموده است و میفرماید﴿ :وَاقنتُلُوهُمْ
حَیْثُ ثَقِفنتُمُوهُمْ وَأَخنرِجُوهُم مِّنن حَیْثُ أَخنرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَةةُ أَشَدُّ مِـنَ النقَتنـلِ وَالَ تُقَـاتِلُوهُمْ عِنـدَ
النمَسْجِدِ النحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقنتُلُوهُمْ کَذَلِکَ جَـزَاء النکَـافِرِینَ :و آنهـا را =
بُتپرستانى كه از هی گونه جنایتى اِبا ندارند ]،هر كجا یافتید ،به قتل برسانید و از آنجـا = مکّـه] كـه
شما را بیرون ساختند ،آنها را بیرون كنید و فتنه (و بُتپرستى) از كشتار هم بدتر است و با آنها در نـزد
مسجدالحرام (و در منطقة حَرَم) جنگ نکنید! مگر اینکه در آنجا با شما بجنگند .پ اگـر (در آنجـا) بـا
شما پیکار كردند ،آنها را بـه قتـل برسـانید .چنـین اسـت جـزاى كـافران!﴾ (البقـره .)191 /همچنـین
میفرمایـد﴿ :وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى الَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ فَـإِنِ انتَهَـوان فَـالَ عُـدْوَانَ إِالَّ عَلَـى
الظَّالِمِینَ :و با آنها پیکار كنید! تا فتنه (و بُتپرستى و سلب آزادى از مردم) باقى نماند و دین مخصوص
خدا گردد .پ اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند( ،مزاحم آنها نشـوید؛ زیـرا) تعـدّى جـز بـر
ستمکاران روا نیست﴾ (البقره.)193/
اكثر مفسّ ران فتنه در این آیه را به معنای شرک و یاكفر دانستهاند (ر.ک؛ طوسی ،بیتا ،ج 146 :2؛
طبرسی ،1372 ،ج 511 :2؛ طباطبائی1417 ،ق ،.ج  61 :2و ادقی طهرانی ،1365 ،ج .)100 :3از
آنجا كه یکی از مراتب شرک ،شرک در ربوبیّت تشریعی خداوند و مخالفت با قوانین الهی و پذیرش
قوانین غیرالهی است (ر.ک؛ جوادی آملی ،1378 ،ب591 :ـ ،)578میتوان گفت كسانی كه در برابر
حکومت حقّة اسالمی و قوانین آن ،جامعة اسالمی را دچار آشوب و فتنه میسازند و بدون توجّه به
نصایح علمای دین راه فتنهگری را میپیمایند ،چارهای جز برخورد سخت با آنان وجود ندارد.
بنابراین ،اگر فتنهگری فتنه جویان به مرحلة سلب امنیّت و آرامش برسد ،خدای متعال امر به مقاتله
و برخورد با آنها كرده است .عالّمه جعفری در این باره مینویسد« :گـاهی فتنـه بـه مرحلـهای از فسـاد
میرسد كه هر گونه انحطاط و بدبختیها را تحتالشّعاع قرار میدهد .در این مرحلـه نـه تنهـا ا ـول و
قوانین انسانی متزلزل میگردد و ارزشها متالشی و هدف و وسـیلههـا در هـم مـیریـزد ،بلکـه حیـات
انسانها در خطری كه كرانهای ندارد ،غوطهور میگردد .این نوع فتنه به هر وسیلهای است بایـد مرتفـع
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گردد ،اگر چه به وسیلة كشتار بوده باشد» (جعفری ،1368 ،ج  .)96 :3بنابراین ،خاموش كردن فتنه در
این مرحله نه تنها وظیفة تمام افراد ،بلکه اقدام نکردن بر ضدّ فتنهگران جایز نیست و مخالفت با فرمـان
خدای متعال میباشد .به همین سبب است كه امیرالمـؤمنین علـی (ع) مقابلـه بـا فتنـهگـران نـاكثین،
مارقین و قاسطین را كه دست به شمشیر برده بودند و به جنگ مسلّحانه بر ضدّ حکومت حقّـة اسـالمی
پرداخته ،افراد بسیاری را كشته بودند ،وظیفة شرعی خود دانسته ،تخلّب از آن را كفر تلقّی مـینماینـد.
ایشان به هنگام شروع جنگ فّین میفرمایند« :پ از بیعت عموم مـردم مسـألة جنـگ بـا معاویـه را
ارزیابی كردم .همة جهات آن را سنجیدم تا آنکه مانع خواب من شد .دیدم چارهای جز یکـی از ایـن دو
راه ندارم؛ یا با آنان مبارزه كنم و یا آنچه را محمّد (ص) آورده انکار نمایم .پ بدین نتیجه رسـیدم كـه
تن به جنگ دادن آسانتر از تن به كفر پروردگار دادن است و از دست دادن دنیـا آسـانتر از رهـا كـردن
آخرت است» (نهجالبالغه.)54 /
بنابراین ،پ از آنکه نصایح و روشنگری نتوانست فتنهگران را از ادامة اعمال فتنهجویانة خـود و بـر
هم زدن نظم عمومیجامعة اسالمی بازدارد ،همة افراد جامعة اسالمی وظیفه دارنـد بـا رعایـت قواعـد و
قوانین اسالمی و پیروی كردن از امام عادل در برابر اعمال فتنهگرانه و آشـوبطلبانـه بایسـتند و اجـازه
ندهند امنیّت و آسایش عمومی امّت دچار خدشه و آسیب گردد.

5ـ شیوههای مبارزۀ بلندمدّت
از آنجا كه فتنهها بر اساس علل و زمینههای بسیاری و عموماآ در درازمدّت شکل میگیرند ،ضـروری
است كه جامعة اسالمیدر خشکاندن زمینههای آن كوشش نماید ،تا ریشههای فتنهگری از بین بـرود و
در آیندة جامعة اسالمی دچار آن نگردد .در این بخـش بـه تعـدادی از مهـمتـرین كارهـای زیربنـایی و
بلندمدّت كه جامعة اسالمی وظیفه دارد آنها را انجام دهد تا از بـروز فتنـه در آینـده جلـوگیری نمایـد،
اشاره میكنیم.

1ـ )5تربیت اخالقي جامعه
یکی از علل مهم در زمینه سازی برای فتنه ،دنیاگرایی و هواهای نفسانی به عنوان عامل انگیزشی است.
امیرالمؤمنین علی (ع) هوای نف

را آغاز پدید آمدن فتنهها برشمرده است و میفرماید« :إِنَّمَاِبَدْءُِوُقُوعِِ

الْفِتَنِِأَهْوَاءٌِتُتَّبَعُ :همانا آغاز پدید آمدن فتنهها هواهایی است كه تبعیّت میشود» (كلینی1407 ،ق ،.ج
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 ) 54 :1و در جایی دیگر امیرالمؤمنین (ع) در این باره میفرماید« :إِنَّمَاِأَخَافُِعَلَیْکُمُِاثْنَتَیْنِ؛ِاِتِّبَاعَِالْهَوَىِ
وَِطُولَِالْأَمَلِِأَمَّاِاتِّبَاعُِالْهَوَىِفَإِنَّهُِيَصُدُِّعَنِِالْحَقِِّوَِأَمَّاِطُولُِالْأَمَلِِفَیُنْسِيِالْآخََِة :همانا بر شما از دو چیز
می ترسم ،تبعیّت از هوای نف و آرزوهای طوالنی ،همانا هوای نف و تبعیّت از آن از حس جلوگیری
میكند و آرزوهای طوالنی سبب فراموشی آخرت میشود» (همان ،ج .)336 :2
قرآن كریم یکی از اهداف ا لی بعثت پیامبر اكرم (ص) را تزكیه و تربیت مردم معرّفی مـیفرمایـد:

﴿هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِي النأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّننهُمْ یَتنلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ النکِتَـابَ وَالْحِكْمَةةَ
وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِینٍ :اوست كه در میـان جمعیّـت درسنخوانـده رسـولى از خودشـان
برانگیخت كه آیات او را بر آنها مىخواند و آنها را تزكیه مـىكنـد و بـه آنـان كتـاب (قـرآن) و حکمـت
مىآموزد ،هرچند پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند﴾ (الجمعه  .)2/در آیة فـوق هـدف بعثـت نبـیّ
اكرم (ص) در سه امر خال ه ش ده كه یکـی جنبـة مقـدّماتی دارد و آن تـالوت آیـات الهـی اسـت و دو
قسمت دیگر ،یعنی تربیت ،تهذیب و تزكیة نفوس و تعلیم كتاب و حکمـت دو هـدف نهـایی را تشـکیل
میدهد (ر.ک؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج  .)107 :24مسألهای كه در این رابطه باید بیان شود ،این است
كه نیمی از شخصیّت ما را عقل و خِرَد تشکیل میدهد و نیمی را غرایز و امیال به همـین دلیـل مـا بـه
همان اندازه كه به تعلیم نیاز داریم ،نیاز به تربیت هم داریم ،هم خِرَد ما بایـد تکامـل یابـد و هـم غرایـز
درونی ما باید به سوی هـدف ـحیحی رهبـری شـوند .لـذا پیـامبران هـم معلّـماَنـد ،هـم مربّـی ،هـم
آموزشدهندهاند و هم پرورشدهنده (ر.ک؛ همان).
بخشی مهم از عملکرد انسانها در حنة جامعه ،حا ل علل و عوامل انگیزشی و اخالقـی آنهاسـت.
آنچه كه مستقیماآ در رفتار انسان تأثیر میگذارد ،عوامل درونی است .این عوامل را میتوان با آگاهیها و
تمرین (و تربیت) در اختیار گرفت ،تتعیب یا تقویت آنها نمود و بـر تأثیرشـان افـزود و یـا از تأثیرشـان
كاست و آنها را زدود و یا پایدار ساخت (ر.ک؛ مصباح .)17 :1388 ،بنابراین ،از آنجا كه عمدة علل ایجاد
فتنه ،ریشه در اخالق درماننشده دارد ،ضروری است كه جامعه در جهت تزكیه و تربیـت اخالقـی قـدم
بردارد .در این ورت است كه ریشة بسیاری از امراض نفسانی و فتنهگریها خشکانده میشود و حنة
جامعه از عطر فتایل اخالقی آكنده میگردد.
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2ـ )5تقویت اعتقادات
از آنجا كه یکی دیگر از علل ایجاد فتنهها ،ریشه در علل نگرشی و معرفتی دارد و به عبـارتی ،ریشـة
بسیاری از بدعتها را عدم معرفت كامل به ا ول و ارزشها تشکیل میدهـد ،بـهطـوریكـه بسـیاری از
افرادی كه در فتنهها گرفتار میشوند و فریب فتنهگران و طرّاحان آن را میخورنـد ،از نظـر اعتقـادات و
باورها از سطح پایینی برخوردارند و اینگونه افراد در مواجهه با فتنهها و آزمایشها مغلـوب مـیشـوند و
دچار سُستی و رخوت در اعتقادات میگردند .قرآن كریم در این باره میفرماید﴿ :وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ
اللَّهَ عَلَى حَرنفٍ فَإِنن أَصَابَهُ خَیْرٌ اطنمَأَنَّ بِهِ وَإِنن أَصَابَتنهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّننیَا وَالْةآخِرَةَ
ذَلِکَ هُوَ النخُسْرَانُ النمُبِینُ :بعتى از مردم خدا را تنها با زبان مىپرستند (و ایمـان قلبـی آنـان بسـیار
ضعیب است) و همین كه (دنیا به آنها رو كند و نفع و) خیـرى بـه آنـان برسـد ،حالـت اطمینـان پیـدا
مىكنند ،امّا اگر مصیبتى براى امتحان به آنها برسد ،دگرگون مىشوند (و به كفر روی مىآورند)! (بـدین
ترتیب )،هم دنیا را از دست داده اند و هم آخرت را و این همان خسران و زیان آشـکار اسـت﴾ (الحـج /
.)11
امیرمؤمنان علی (ع) نقش ناآگاهی افراد در فتنهها را چنین بیان میفرماینـد« :إتنَّ أَبْغَـضَ الْخَالَئِـست إتلَـى
اللَّهِ =تَعَالَى] رَجُالَنت رَجُلٌ وَكَلَهُ اللَّهُ إتلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّـبتیلت مَشْـغُوفٌ بتکَـالَمت بِدْعَةةِ وَ دُعَـاءِ
ضَالَلَة فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنت افْتَتَنَ بتهِ ضَالٌّ عَنْ هَدْیت مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُتِلٌّ لِمَنت اقْتَدَى بتهِ فِی حَیَاتِـهِ وَ بَعْـدَ وَفَاتِـهِ
حَمَّالٌ خَطَایَا غَیْرتهِ رَهْنٌ بتخَطِیئَتِهِ وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْالآ مُوضِعٌ فِی جُهَّالت الْأُمَّةِ عَادٍ فِی أَغْبَاشت الْفِتْنَةِ عَمٍ بتمَـا
فِی عَقْدِ الْهُدْنَةِ قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاست عَالِماآ وَ لَیْ َ بتهِ بَکَّرَِ:دشمنترین آفریدهها نزد خدا دو نفرند :مـردى
كه خدا او را به حال خود گذاشته و از راه راست دور افتاده است ،دل او شیفتة بـدعت اسـت و مـردم را
گمراه كرده ،به فتنهانگیزى مىكشاند و راه رستگارى گذشتگان را گم كرده و طرفداران خود و آینـدگان
را گمراه ساخته است .بار گناه دیگران را بر دوش كشیده و گرفتار زشتىهاى خود نیز مىباشد و مـردى
كه مجهولهای به هم بافته و در میان انسانهاى نادان امّت ،جایگاهى پیدا كرده است ،در تـاریکىهـاى
فتنه فرو رفته و از مشاهده لح و فا كور است .آدمنماها او را عالم نامیدند كه نیست» (نهجالبالغه/
.)17
بنابراین ،ضعب در اعتقادات سبب میشود كه افراد استعداد بیشتری بـرای انحـراف از مسـیر الهـی
داشته باشند و اگر باورهای افراد بر پایههای درست و متقن قرار گرفته باشد ،احتمال تزلزل در فتنـههـا
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كاهش مییابد ،ولی اگر شناخت افراد از دین بدون علم و آگاهی از قـرآن و سـنّت پیـامبر (ص) ـورت
گیرد و افراد باورهای خود را بر اساس گفتههای مردم استوار سازند ،در این ورت ،هنگام بروز فتنـههـا
به همان ورتی كه بدون آگاهی و دانش وارد دین شده بودنـد ،بـه همـان ـورت نیـز از دیـن خـارج
میگردند و از عقاید خود بازمیگردند و دچار تزلزل میگردند .از امام كاظم و امام ادق ،علیهماالسّالم،
نقل شده كه فرمودند« :مَنْ دَخَلَ فِی الْإتیمَانت بتعِلمٍ ،ثَبَتَ فِیهِ ،وَ نَفَعَهُ إتیمَانُهُ ،وَ مَن دَخَلَ فِیهِ به غیر عِلْـمٍ،
خَرَجَ مِنْهُ كَمَا دَخَلَ فِیهِ :هرك با علم در ایمان داخل شود ،در آن ثابتقدم خواهد بـود و اگـر بـه غیـر
علم وارد شده باشد ،همانگونـه نیـز از آن خـارج خواهـد شـد» (كلینـی1429 ،ق ،.ج  .)14 :1از امیـر
مؤمنان علی (ع) نیز نقل شده كه فرمودند« :مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالت أَزَالَتْـهُ الرِّجَـالُ وَ مَـنْ أَخَـذَ
دِینَهُ مِنَ الْکِتَابت وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجتبَالُ وَ لَمْ یَزُلْ :هر ك

دین خود را از زبان مردمان بگیرد ،همان مـردم

او را از دین دور خواهند كرد (و دین او را تغییر میدهند) ،و هـر كـ دیـن خـود را از كتـاب و سـنّت
بگیرد ،كوهها متزلزل میشوند ،ولی این چنین فردی متزلزل نمیشود» (حـرّ عـاملی 1409 ،ق ،.ج :27
.)132
مولی الح مازندرانی در شرح این روایت مینویسد« :یَجتبُ عَلَى المُتَمَسِّـکِ بتـدِینت الحَـسِّ أَن یَکُـونَ
عَارتفاآ عَالِماآ بتوُجُوهِ المَصَالِحت وَ المَفَاسِدِ ذَا بَصِیرَةٍ كَامِلَةٍ فِی التَّمیتیزت بَینَ الحَسِّ وَ البَاطِلت لِیَکُونَ ثَابتتـاآ رَاسِـخاآ
فِیهِ بتحَیثِ الَ یُغَیِّرهُ رتیَاحُ فِتَنت المُخَالِفِینت وَ الَ یُحَرِّكُهُ َر َرُ شُبَهَاتِ المُعَانِدِینت :واجب است بر كسـی كـه
به دین حس تمسّک میجوید كه عالم و آگاه به وجوه مصالح و مفاسد (در دین) باشـد و دارای بصـیرتی
كامل در شناخت و تمییز حسّ و باطل باشد ،به طوری كه در دین راسج گردد و بادهای فتنة مخالفان او
را دگرگون نسازند و شبهات دشمنان اسالم او را از ثبات در دین نلرزانند و حركت ندهند» (مازنـدرانی،
 1382ق ،.ج  .)39 :2در ورتی كه شناخت و باورهای افراد از دین بر اسـاس معیارهـای قـرآن و اهـل
بیت (علیهمالسّالم) نباشد ،فتنهها آنها را از مسیر الهی خارج میگردانند و افراد نمیتوانند از پیامـدهای
منفی آن مصون بمانند ،چنانكه از امام ادق (ع) روایت شده كه فرمودند« :مَنْ لَـمْ یَعْـرتفْ أَمْرَنَـا مِـنَ
الْقُرْآنت ،لَمْ یَتَنَکَّبت الْفِتَن :هر ك امر ما (والیت اهل بیت) را از قرآن نشناسـد ،راه نجـات و خال ـی در

فتنهها ندارد» (كلینی .1407 ،ق ،.ج  .)7 :1نیز از آن حترت روایت شده كه «مَنْ لَمْ یَعْرتفِ الْحَـسَّ مِـنَ
الْقُرْآنت لَمْ یَتَنَکَّبت الْفِتَن :هر ك حس را از قرآن نشناسد ،راه نجاتی در فتنهها نـدارد» (مجلسـی1403 ،
ق ،.ج  .)242 :2بنابراین ،اهمیّت تقویت اعتقادات بر مبنای آموزههای قرآن و عترت به عنوان راهکـاری
بلندمدّت برای مبارزه با فتنهها و علل شکلگیری آنها روشن میگردد و این راهکـار بـه همـراه تقویـت
اخالق و معنویّت نقش بسزایی در جلوگیری از فتنهها ایفا میكنند.
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بنابراین ،اهمیّت تقویت اعتقادات بر مبنای آموزههای قرآن و عترت بـه عنـوان راهکـاری بلندمـدّت
برای مبارزه با فتنهها و علل شکلگیری آنها روشن میگردد و این راهکـار بـه همـراه تقویـت اخـالق و
معنویّت نقش بسزایی در جلوگیری از فتنهها ایفا میكنند .در این راستا ،اهمیّت و نقش تعلیم و تربیـت
نیز در تقویت مبانی اعتقادی روشن میگردد .عالّمه جعفری در این باره مینویسد« :مـادام كـه اهمیّـت
تعلیم و تربیت برای تفکیک حس از باطل به مردم جوامع اثبات نشود و مـادام كـه گرداننـدگان جوامـع
عامل سازندة تعلیم و تربیت را به طور قوی از نظر اهداف و طرق مناسب آنها در متن ادارة اجتماع قـرار
ندهند ،نه تنها كوششها و تکاپوهای رهبران و پرچمداران اخالق و پیشتازان مذهب انسانسـاز عقـیم و
بی نتیجه خواهد ماند و نه تنها كاری از دست كوشندگان بهداشت روانی و ا الح روانی انسانها از طرق
علمی برنخواهد آمد ،بلکه هر روزی كه بر تاریج بشر خواهد گذشت ،دردهای پیچیدهتـری بـر دردهـای
خود خواهد افزود» (جعفری ،1368 ،ج  .)112 :10سپ ایشان در ادامه مینویسـند« :اگـر جوامـع بـه
عامل سازندة تعلیم و تربیت برای تفکیک حس از باطل اهمیّت حیاتی قایل مـیشـدند ،مـردم بـا كمـال
اشتیاق به زندگی با مبانی حس كه در اعماق درونشـان زبانـه مـیكشـد ،بـرای تشـخیص حـس از باطـل
میكوشیدند و در این كوشش به آن همة استعداد متنوّع كه در تشـخیص واقعیّـات در قلمـرو انسـان و
جهان از خود بروز دادهاند ،پاسج میدادند ،قطعاآ موفّس میشدند ،مخصو اآ با نظـر بـه اینکـه دو نیـروی
فوقالعاده عالی عقل و وجدان و حقایس بسیار عالی و سازندهای كه بهوسیلة پیامبران الهـی و اولیـاءاهلل و
حکمای راستین همواره در اختیار انسانها بوده ،میتواند بهترین بهرهبرداری را از آنها بنمایند» (همان).
بنابراین ،از آنجا كه از مهمترین وسایل و روشهای فتنهگران ،تتعیب ارزشهای الهی است و ا والآ
راهبرد دشمنان برای ضربه زدن به جامعة اسالمی ،ضربه به اركان اعتقـادی و ا ـول اساسـی و ارزشـی
جامعه است ،علمای اسالم باید هر چه بیشتر در جهت تقویت اعتقادات مردم بکوشند و در ایـن راسـتا،
در تقویت باورهای مربوط به خداشناسی ،نبوّتشناسی و امامشناسی و دیگر مبانی اعتقادی به خصـوص
در عصر ما ،والیت فقیه و تشریح مبانی حکومت اسالمی قدم بردارند.

نتیجهگیری
از آنچه در مقالة حاضر گذشت ،نکات زیر قابل استنتاج است:
1ـ رجوع به معارف بلند قرآن كریم و اهل بیت ،علیهم السّـالم ،عمـل كـردن بـر اسـاس تقـوا و داشـتن
بصیرت سیاسی و اجتماعی در پرتو معارف دین از راههای در امان ماندن از خطرهای فتنههای اجتماعی
میباشد.
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2ـ برای مبارزه با فتنههای اجتماعی باید از دو راهکار كوتاهمدّت و بلندمـدّت بهـره جسـت كـه در ایـن
ص جامعه است كه بـا روشـنگری و هـدایت افکـار عمـومی ،در جهـت كـاهش فتـای
میان وظیفة خوا ّ
غبارآلودی كه بر اثر فتنه ایجاد شده است ،قدم بردارند و تـودههـای فریـبخـورده را هـدایت نماینـد و
شبهههای آنها را با تأمّل پاسج گویند و معیارهای حیح برای شناخت حس از باطل را برای آنها تبیـین
كنند.
3ـ در ورتی كه پ از تبیین حقایس كه به وسیلة نخبگان جامعه ورت میگیرد ،طرّاحان ا لی فتنه
دست از اقدامهای فتنه جویانة خود برنداشتند ،در ایـن میـان ،وظیفـة حکومـت اسـالمی اسـت كـه بـا
بهرهگیری از تمام امکانات و بسیج عمومی در مقابل فتنهجویی این افراد با قاطعیّت بایستد.
4ـ از آنجا كه وقوع فتنهها متأثّر از ریشهها و عوامل انگیزشی در درون افراد كه همان هواهـای نفسـانی
است و نیز متأثّر از عوامل نگرشی كه همان انحرافهای فکری و عقیدتی است ،جامعة اسـالمی بایـد بـا
تربیت اخالقی و تزكیه و نیـز تقویـت اعتقـادات و باورهـا بـه عنـوان راهکارهـای بلندمـدّت بـه منظـور
ریشهكنی فتنهها قدم بردارد.
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مصطفوی ،حسن .)1368( .التّحقیق في الکلمات القرآن الکریم .بیجا :بینا.
مکارم شیرازی ،نا ر .)1374( .تفسیر نمونه .چاپ اوّل .تهران :دار الکُتُب اإلسالمیّه.
ــــــــــــــــــــ  .)1381( .پیام امام امیر المؤمنین .چاپ لوّل .تهران :دارالکُتُب العلمیّه.

هاشمی رفسنجانی ،اكبر .)1383( .فرهنگ قرآن .قم :بوسـتان كتـاب (دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزة
علمیّة قم).

