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 چکیده

اهل لغت سه معنا را قرآنی و روایی است كه  ین واژگان در شبکة مفاهیمبسامدترواژة فتنه یکی از پُر
اضطراب »و سوم، « اختبار و آزمایش»، دوم «گدازاندن در آتش»: اوّل اند كردهبه طور كلّی برای آن ذكر 
كه از میان این معانی، معنای دوم كـه همـان اختبـار و آزمـایش اسـت، دامنـة       « و اختالل در نظم امور

ـ    معانی دیگر دای از تر عام مفهومی  ارد، ولی با این حال، معنای سوم با مفهوم ا ـطالحی فتنـه كـه همان
ی هـا  فتنـه  از آنجـا كـه   بیشـتری دارد.  آور مركّب از حسّ و باطل اسـت، ارتبـاط   حوادث اجتماعی التهاب

بـه تبیـین    در  ـدد اسـت   مقالـة حاضـر   گردند، یمموجب را در عر ة اجتماع  آوری زیان آثار اجتماعی
به عنوان راهکارهـایی بـرای    ...السّالم، و  ع به معارف قرآن كریم و اهل بیت، علیهمراهکارهایی چون رجو
ها نظیر برخوردهای نـرم   و راهکارهایی درجهت چگونگی مواجهه با این پدیدهو  ها فتنهدر امان ماندن از 

عنـوان   هـا بـه   گرانه و در  ورت لزوم، برخورد سخت و قاطع با ایجادكنندگان و طرّاحـان فتنـه   و روشن
هـایی   مدّت و تربیت اخالقی و معرفتی افراد جامعه و تقویت اعتقادات بـه عنـوان روش   راهکارهایی كوتاه

 های بشری در پرتو تعالیم بپردازد. بلندمدّت به منظور مبارزه با فتنه

 گران، اجتماعی. قرآن، روایات، فتنه، فتنهواژگان کلیدی: 

                                                           

 E-mail: ali.hajikhani@modares.ac.ir   )نویسندة مسئول(


 E-mail: ali.bidsorkhy@modares.ac.ir 
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 مقدّمه

سـبب ایجـاد    كـه  ه حوادثی مركّب از حسّ و باطـل جریـان داشـته   طول تاریج زندگی بشر هموار در

همـواره   شـوند،  نامیـده مـی  « فتنـه »ها شده است. این حوادث كه در فرهنگ اسالمی  ها وآشوب ناآرامی

هـایی   كه در این میان تاریج جامعـة اسـالمی مملـوّ از فتنـه     وحدت جوامع انسانی را دچار اختالل كرده

السّالم( نسبت به وقـوع آنهـا    و ائمّة معصوم )علیهم قرآن كریمو انذارهایی كه است كه با وجود هشدارها 

هـایی چـون فتنـة سـقیفه كـه مسـیر خالفـت و امامـت          اند، در امّت اسـالم روی داده اسـت؛ فتنـه    داده

ها وفسادها از این مدخل بـه جامعـة    ص( را منحرف كرد و تباهی)بعداز رحلت پیامبر  (امیرالمؤمنین )ع

 (هایی چون جمل، نهروان و  فّین در دوران خالفت امیـر مؤمنـان )ع   اسالمی راه پیدا كرد و فتنهنوپای 

ها و جلوگیری از حاكمیّت از اسـتقرار حکومـت    هر كدام به نوبة خود سبب ایجاد فسادها و خونریزی كه

 باشند. اسالمی می ةهایی از اینگونه حوادث در جامع نمونه الهی شد.

 و دارد هایی برای مبارزه بـا اینگونـه حـوادث وجـود     این است كه چه روشی سؤال جا ،در این میان

نیـز   چه راهکارهایی برای مقابله با آن وجود دارد؟ و د؟ ووان از اینگونه حوادث پیشگیری كرت چگونه می

 حکومت اسالمی چه وظایفی را در خاموش كردن آتش این حوادث برعهده دارند؟ افراد جامعه و

 و اسـت  ها را در جوامـع گوشـتزد نمـوده    ت همواره خطر بروز فتنهبشریّ به عنوان هادی مقرآن كری

فرمایـد:   كه می چنان ،ده استموریان فهمگانی با آن را ب ةضرورت مقابل نسبت به آن هشدار داده است و

اى  و از فتنـه  :النعِقَـابِ  شَـدِیدُ  اللّـهَ  أَنَّ وانوَاعْلَمُ خَآصَّةً مِنکُمْ ظَلَمُوان الَّذِینَ تُصِیبَنَّ الَّ فِتْنَةً وَاتَّقُوان ﴿

چرا كه دیگـران سـکوت    ،خواهد گرفت بلکه همه را فرا، رسد ) بپرهیزید كه تنها به ستمکاران شما نمى

 (.25)األنفال/  «( و بدانید خداوند كیفر شدید دارداختیار كردند

گیـرد و بـه    یمـ ست كه دامـن همـه را   فتنه در آیة شریفة فوق به معنای بالها و مصایب اجتماعی ا

مفهوم آیة مباركه آن است كه افراد جامعـه نـه تنهـا بایـد      .سوزند یما طالح، خشک و تر در آن با هم 

اَند دیگران را هم به انجام وظیفه وادارند؛ زیرا اختالف، پراكندگی  وظیفة خود را انجام دهند، بلکه موظّب

خواهد شد و دود آن در چشـم همـه خواهـد     ها برنامهشکست و ناهماهنگی در مسایل اجتماعی موجب 

(. اثـر  131: 7، ج 1374رفت و آثار چنـین مسـایلی فـردی و شخصـی نیسـت )ر.ک؛ مکـارم شـیرازی،        

گری و گناهانشـان، و عـوام را    گیرد؛ خواص را به علّت فتنه ی اجتماعی عوام و خواص را در بر میها فتنه

بتـذَنْبت   الْعَامَّةةَِأَیُّهَا النَّاسُ إتنَّ اللَّهَ لَا یُعَـذِّبُ  »فرماید:  یم. امام علی )ع( هاآننیز به علّت سکوت و پیروی از 
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ـ  الْخَاصَّةُفَإتذَا عَمِلَتِ  الْعَامَّةُبتالْمُنْکَرت سِرّاآ مِنْ غَیْرت أَنْ تَعْلَمَ  الْخَاصَّةُإتذَا عَمِلَتِ  الْخَاصَّةِ رْ الْمُنْکَرَ جتهَاراآ فَلَمْ یُغَیِّ

: ای مردم! همانا خداونـد عمـوم مـردم را بـه گنـاه پنهـانی        مِنَ اللَّه الْعُقُوبَةَاسْتَوْجَبَ الْفَرتیقَانت  الْعَامَّةُذَلِکَ 

كه خواصّ گناه خـود را آشـکار كننـد و     كند، امّا هنگامی ینمخواص كه عموم از آن آگاه نیستند، عذاب 

مردم نهی از منکر نکنند و سـکوت نماینـد(، هـر دو از فرقـة      تغییری در عموم مردم ایجاد نشود، )یعنی

(. بنـابراین، سـکوت و   57: 97ق.، ج 1404)مجلسـی،  « گردنـد  یمـ عوام و خواص به عذاب الهـی دچـار   

شود و در نتیجه،  یمگران باعث گستردگی دامنة فتنه  افکنان و فتنه تفاوتی افراد جامعه در برابر تفرقه بی

ایـن رو، همـة مسـلمانان موظـب      از گـردد.  یمـ خروی آن شامل همة افراد جامعه عواقب سوء دنیوی و اُ

بایستند و اجازه ندهند آرامش فکری و امنیّت مردم در مخـاطره قـرار گیـرد.     ها فتنههستند كه در برابر 

یـن  السّالم( ضمن آشنایی با ا و سخنان معصومان )علیهم قرآن كریمگیری از معارف  بنابراین، باید با بهره

های متعدّدی به  ها و مقاله ی مبارزه با آن را شناخت. البتّه اگرچه در خصوص فتنه، كتابها روشپدیده، 

ی اجتماعی ها فتنهرشتة تحریر درآمده است، لیکن هی  یک از آنها به طور مستقل راهکارهای مبارزه با 

و روایـات مـورد    قـرآن دّت با تکیه بـر  مدّت و بلندم و غلبه بر آن را در سه بازة زمانی قبل از وقوع، كوتاه

شناسی و پیشگیری از فتنه با تکیـه بـر    بر امر فتنه آنهابررسی قرار نداده است. ضمن اینکه عمدة تأكید 

تهیّـه شـده توسّـط     هـا  فتنـه السّالم( و  كتاب علی )علیهتوان به  یمبوده است كه از آن جمله  البالغه نهج

، كالبدشکافی فتنه از منظر امـام  ا غر یساقی به قلم علی قرآن و حدیثفتنه از نگاه مؤسّسة قدر والیت، 
به نگـارش علیرضـا    «های گریز از آنها و راه ها فتنه»هایی چون  به قلم مصطفی آخوندی و مقاله علی )ع(

بـه قلـم    «والیـت و عبـور از فتنـه   »به قلم اسعد السّعدانی،  «ها فتنهكنی  آیین نبوی در ریشه»حیدری، 

بـه قلـم    «البالغه نهجگران از منظر  شیوة فرهنگی تقابل و مبارزة مسلمانان با فتنه»واد نوروزی، محمّدج

بـه  « البالغـه  نهـج  18های برخورد با فتنه در نامة  یوهش»اهلل حسنی و در نهایت،  علیرضا طبیبی و قدرت

ی هـا  فتنـه  زه بـا مبـار نگارش سجّاد فروزش اشاره نمود. لذا این جسـتار در  ـدد اسـت تـا راهکارهـای      

 و روایات مورد بررسی قرار دهد. قرآن كریماز منظر فوق ی ها شاخصاجتماعی را مستقالًّ و با عنایت به 

 ـ فتنه در لغت1

ی واژگانی معانی مختلب را ها فرهنگباشد كه لغویّون در  یم=ف ت ن[ « فتن»فتنه برگرفته از مادّة 

 گردد: یماره اش آنهاو در ذیل به  اند كردهبرای آن ذكر 

كند كه ا ل آن  در كالم عرب بر ابتالء و اختبار داللت می «فتنه»اند كه كلمة  اكثرلغویان بیان كرده

و « إذا أدخلتها فی النّـار لتتمیّـز الـرّدیء مِـنَ الجیّـد      (الفتّه)فتنت الذّهب »ی نظیر های مأخوذ از عبارت
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كـه   باشد، چنـان  می« آتش به قصد ابتالء و اختبار احراق طال یا نقره در»مشابه كه به معنای  های عبارت

یَوْمَ هُمْ عَلَـى النَّـارِ   ﴿سورة ذاریّات  13اند و آیة  به معنای سوزاندن چیزی در آتش گرفته را« الفَتن»

: 8.، ج ق 1424، یـدی فراهانـد )ر.ک؛   را شاهدی قرآنی بر معنای اوّلیه این مـادّه ذكـر كـرده    ﴾یُفنتَنُونَ

: 13 ج .،ق1414منظور، ؛ ابن623: 1ج .، ق 1412؛ راغب ا فهانی،427: 4 ج .،ق 1404،فارس ؛ ابن127

 .(291: 6، ج 1375و طریحی،  317

أنَّ األ ـل الواحـدِ   » نویسد: می« فتنه»دراین میان، مصطفوی نظر دیگری دارد و دربارة ا ل معنای 

و لَها مصادیسٌ كَـاألموال و   فِتنةٌین األمرَین فَهوَ ، هُوَ ما یوجَب اختالالآ مَعَ اضطرابٍ فما أوجَب هذالمادّةفی 

یعنـی ا ـل    األوالد و اإلختالف فی اخراء و الغُلُوّ فی األمرت و العذابت و الکُفرت و الجنون و اإلبـتالءِ و غیرهـا:  

این مادّه چیزی است كه موجب اختالل و اضطراب گردد كه دارای مصادیقی چون اموال، اوالد، اختالف 

 (.23ـ24: 1368)مصطفوی،  «روی در امور عذاب، كفر، جنون و آزمایش است ها، در زیاده دگاهدر دی

توان این معانی را از باب قاعدة محسوس  در بین معانی گفته شده ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و می

 ج معـانی كه در ابتدا این مادّه برای مفهوم محسوس به كار رفتـه اسـت و بـه تـدری     به معقول تلقّی كرد

معقول و معنوی را نیز شامل شده است، امّا در بین معانی گفته شـده معنـای دوم كـه همـان اختبـار و      

تری از معانی دیگر است، به طوری كه سایر معـانی را نیـز در بـر     آزمایش است دارای دامنة مفهومی عام

ای ا طالحی ارتباط مفهـومی  با معن (اختالل و اضطراب در نظم امور)گیرد. با این حال، معنای سوم  می

 شود. كه در ادامه به آن پرداخته می بیشتری دارد

 ـ مفهوم اصطالحي فتنه2

اسـت كـه    یـن عبـارت از ا  فتنـه »فرمایـد:   یم« فتنه»عالّمه طباطبائی )ره( دربارة معنای ا طالحی 

فهمند كه كـدام   یامر را م یقتت حقامّ كه تمامی یدر امر كنند یاختالف م یگرد یت با بعتاز امّ یبعت

 یگـر د ةآن دست كنند و یر اقدام م، و آگاهانه به ظلم و منکَیچیدسته از قبول آن سرپ یک یکناست، ول

 یـر دامنگ ء آنآثـار سـو   یجـه، و در نت كنند یاز منکر نم یآنان را نه ،اند امر را قبول كرده یقتهم كه حق

 (.64: 9ج  ،1374 )طباطبائی،« شود یت مامّ ةهم

انگیـز عبـارت اسـت از     موقعیّـت فتنـه  : » فرماید یمانگیز  فری )ره( در تعریب موقعیّت فتنهعالّمه جع

هـایی كـه دارای ابعـاد مركّـب از حـسّ و باطـل        ها و هیجانات آشوبگرانه دربارة حوادث و واقعیّـت  یّتالفعّ

گیری  ند كه با هدفكن یمباشند. لذا دو پدیدة مزبور )هیجان و فعّالیّت( موقعی جنبة فتنه بودن پیدا  یم
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 .(73: 3ج  ،1368 )جعفـری، « ایجاد آشوب به جریان بیفتند، نه برای تشخیص و تفکیک حسّ از باطـل 

گویند كه ماهیّت آن روشن نیست و  یمای  یچیدهپفتنه در ا طالح به حوادث »توان گفت  یمهمچنین 

نظمی، تباهی، عـداوت، دشـمنی،    بیظاهری فریبنده دارد و باطنی مملوّ از فساد كه جوامع انسانی را به 

ماهیّـت  بنابراین،  (.238: 1381)مکارم شیرازی، « كشاند یمجنگ، خونریزی و فساد در اموال و اعراض 

دهد كه با درونمایة آشوب و هیجان همراه اسـت   ا لی فتنه را حوادث مركّب از حسّ و باطل تشکیل می

هـا پدیـد    تباهی را در عر ة زندگی اجتماعی انساندهد و فساد و  و جامعه را به سوی اضطراب سوق می

 گردد. آورد و در این شرایط، شناخت حسّ و باطل و تمییز بین این دو برای عامة مردم دشوار می می

گذارنـد، ضـروری اسـت     یمـ ی اجتماعی در سطح جامعه آثار زیانباری بر جای ها فتنهاز آنجایی كه 

قـرآن  دث را بشناسیم و برخورد  حیح و مبارزه بـا آن را از منظـر   ی در امان ماندن از اینگونه حواها راه
از گمراهـی هسـتند،    هـا  انسـان السّالم، كه بنا بر حدیث شریب ثقلـین، هادیـان    و اهل بیت، علیهم كریم

هـای در   های مبارزه با فتنه، دو مسأله باید مورد بررسی قرار گیرد؛ اوّل شیوه برای تبیین روشبشناسیم. 

های مقابله با آنها كه در ادامة مقاله به تببین مسایل مذكور خواهیم  ها و دیگری شیوه ن ازفتنهامان ماند

 .پرداخت

 ی در امان ماندن از فتنهها وهیشـ 3

شده است كه در ذیل به  ارایه ها فتنهیی برای در امان ماندن از ها راهو احادیث شریب  قرآن كریمدر 

 شود: یمره اشا ها راهاین  نیتر مهمبرخی از 

 قرآن کریم( رجوع به 3ـ1

 قـرآن بخشـد.   یمـ را از فـرو افتـادن در ظلمـات و تـاریکی نجـات       ها انسان قرآن كریمپناه بردن به 

بخشد و كسی را كـه بـه آن پنـاه     یمرا بهبود  بشر های فردی و اجتماعی یماریبی است كه تمام ا نسخه

و برای در امان ماندن از  ها فتنههنگام بروز كه ده است ببرد، هدایت خواهد كرد. از این رو، در روایات آم

ـ إتذَا الْتَبَسَـتْ  »فرماید:  پناه ببرید. رسول خدا )ص( می قرآنآنها به  یْـلت الْمُظْلِـمت   اللَّ كَقِطَـعت یْکُمُ الْفِـتَنُ  عَلَ

نـد، بـر شـما بـاد )روی     های شب تاریک بـه شـما روی آور   ها مانند پاره كه فتنه هنگامی :یْکُمْ بتالْقُرْآنتفَعَلَ

 (.171: 6ق.، ج 1409)حرّ عاملی، « قرآنآوردن به( 

كنند كـه   یمظهور و بروز  ها انسانهایی هستند كه در عر ة زندگی اجتماعی  یماریبیکی از  ها فتنه

را وسـیلة   قرآنجستجو كرد. خدای متعال در بسیاری از آیات كریمه،  قرآنشفا و درمان آنها را باید در 
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شفادهندة همة دردهای بشر و رحمت برای مؤمنان معرّفی فرموده است؛ برای مثـال در   مؤمنان، هدایت

لِّلنمُؤنمِنِینَ وَالَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ  رَحْمَةٌ وَوَنُنَزِّلُ مِنَ النقُرنآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ﴿فرماید:  یمسورة مباركة اسراء 

كنیم و ستمگران را جـز خسـران    براى مؤمنان است، نازل مى حمت، آنچه شفا و رقرآنو از : إَالَّ خَسَارًا

یَـا أَیُّهَـا النَّـاسُ قَـدْ     ﴿فرماید:  یم(. با همین متمون در جای دیگر 82)اإلسراء/ ﴾افزاید )و زیان( نمى

 (.57)یون  / ﴾نِینَلِّلنمُؤنمِ رَحْمَةٌ مِّن ر بِّکُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَ مَّوْعِظَةٌجَاءتنکُم 

های روحی انسان نظیر حسد، كینـه، بخـل و...    را درمان بیماری« قرآنشفاء بودن »مفسّران مراد از 

: 11ج .، ق 1419اهلل،  ر.ک؛ فتـل )انـد   و نفاق و عنـوان كـرده   همچنین عقاید فاسدی نظیر كفر و شرک

نویسـد:   اء نامیـده شـدن قـرآن مـی    . عالّمه طباطبائی دربارة علّت شـف (410: 6ج ، 1378و طیّب،  328

و تردیدها و شبهاتى را كه در راه عقاید  هاى قاطع و براهین ساطع خود، انواع شکّ تبا حجّ رآن كریمق»

 ،انگیـز  هـاى آموزنـده و عبـرت    با مواع  شافى خود و داستان ،از بین برده ،شود و معارف حقیقى مى حسّ

ات دلها مبـارزه  د، با تمام آفات و عاخود بشیر و احکام و شرایعانذار و ت، وعده و وعید ،هاى دلنشین لثَمَ

« را شـفاى دل مـؤمنین نامیـده اسـت     قـرآن خداونـد   دلیـل، بـدین   .سـازد  كن مـى  همه را ریشه ،نموده

 قـرآن »نویسد:  می قرآن. نیز در تبیین مراحل شفای قلوب به وسیلة (253: 13ج .، ق1417طباطبائی، )

و مـوج حیـرت از    اند یابد كه در دریاى غفلت فرورفته منین آنان را چنین درمىلین برخوردش با مؤدر اوّ

 و ریـب تاریـک سـاخته    هاى شـکّ  باطن آنان را به ظلمت ،و در نتیجه است هر سو به آنان احاطه یافته

لذا با مواع  حسـنه اندرزشـان    ، فات و حاالت خبیثه بیمار ساخته ،لیو دلهایشان را به انواع رذا است

نهی نموده، به سـوى  آنان را ت فاسد و عمل زشت كند و از هر نیّ دهد و از خواب غفلت بیدارشان مى مى

كند به پاكسازى باطن آنان از هر  فت خبیـث   شروع مى ،دوم ةو در مرحل سازد مى خیر و سعادت وادار

سازد تـا   ل مىیگرى زاا از دل آنان یکى پ  از دیر ریهارا از عقل آنان و بیما م آفاتیطور داه و زشت و ب

آنان را بـه سـوى معـارف     ،سوم ةدر مرحل. هاى مؤمن را زایل سازد ل باطنى انسانیى رذاكلّه جایى كه ب

هربانى، به ایـن  هم داللتى با لطب و م كند، آن اخالق كریمه و اعمال  الحه داللت و راهنمایى مى ،هحقّ

بـرد و او   پا به پا مى ، طالح دست آدمى را گرفتهكند و به ا رعایت درجات را مى خود معنا كه در داللت

به فـوز مخصـوص بـه مخلصـین      ده،رسانبین منزل مقرّكند تا در آخر به سر زل نزدیک مىرا منزل به من

 .(118: 10ج )همان،  «رستگار سازد

تأكید شده است؛ به عنـوان نمونـه امیـر مؤمنـان      دلهابرای  قرآندر روایات نیز بر ویژگی شفا بودن 

الدَّاءِ وَ هُوَ  أَكْبَرتیهِ شِفَاءً مِنْ فِفَإتنَّ  لَأْوَائِکُمْی عَلَینُوا بتهِ اسْتَعِوَ  أَدْوَائِکُمْفَاسْتَشْفُوهُ مِنْ »فرماید:  یملی )ع( ع
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طلبیـد  یـارى   قرآنها از  و در سختى بخواهید قرآنپ  درمان خود را از : یُّ وَ التَّلَالُالْغَوَ النِّفَاقُ وَ  الْکُفْرُ

/ البالغـه  نهـج « )ها یعنى كفر، نفـاق، سركشـى و گمراهـى هسـت     ترین بیمارى درمان بزرگ قرآنكه در 

از نـور آن شـفا و بهبـودى    : وَ اسْتَشْفُوا بتنُورتهِ فَإتنَّـهُ شِـفَاءُ الصُّـدُورت   »فرماید:  یم(. در جای دیگر نیز 176 

 (.110)همان/   « هاى بیمار است خواهید كه شفاى سینه

باید شـفای فکـری و عملـی     ها انسانو افکار است و  ها دلشفادهندة  قرآنبنابراین، بدیهی است كه 

هواهـای   بشری غالباآ بر اثر علل انگیزشـی، احساسـات،  ی ها فتنهكه  و نیز از آنجا جویند قرآنخود را از 

در هـر دو جنبـه    یمقرآن كرنفسانی و نیز بر اثر علل نگرشی كه همان انحرافات فکری و عقیدتی است، 

 پردازد. به درمان علل ایجاد این پدیدة اجتماعی می

همـة   قرآن كـریم »فرماید:  یم قرآنعالّمه جوادی آملی )مدّ ظله( دربارة شفای نظری و عملی بودن 

یی را كه ها مرضدهد و همة  یمیی را كه مربوط به حکمت نظری است، با برهان شفا ها مرضو  ها ضعب

هـای اعتقـادی و    یمـاری ببخشـد. همـة    یمـ عملی است، با تهذیب و تصفیة دل بهبود مربوط به حکمت 

كند، شک را با  یمكند؛ جهل را كه بدترین بیماری روانی است، با علم درمان  یماخالقی انسان را درمان 

بـات  یقین، اندوه را با آرامش، ترس را با طمأنینه و امیـد، و اضـطراب و نگرانـی از آینـده را بـا عـزم و ث      

 (.236: 1، ج 1378ملی، )جوادی آ« سازد یمبرطرف 

هـای فکـری و    یمـاری باز طریس شفای عملی و نظری به درمان و پیشـگیری از   قرآن كریمبنابراین، 

نماید وكسی را كه به معـارف   یمجلوگیری  ها فتنهگیری  پردازد و از این طریس، از شکل یمعملی جامعه 

بینـی و شـناخت    دارد و پیـروی از معـارف آن سـبب روشـن     یمـ ون های آن مص یبآسآن چنگ زند، از 

ـ تِبْی مِـنَ التَّـلَالت وَ   هُدًالْقُرْآنُ »فرماید:  یمگردد، رسول خدا )ص(  یم ها فتنه حیح  وَ   الْعَمـی مِـنَ   انٌیَ

ـ بَوَ  ةِيَِةالْغَوَاِمِنَوَ رُشْدٌ  الْهَلَکَةِمِنَ  ةٌعِصْمَمِنَ الْأَحْدَاثِ وَ  اءٌیَضِوَ  الظُّلْمَةِوَ نُورٌ مِنَ  الْعَثََْةِمِنَ  اسْتِقَالَةٌ مِـنَ   انٌیَ

ـ وَ مَا عَـدَلَ أَحَـدٌ عَـنت الْقُـرْآنت إتلَّـا       نِکُمْیدِ كَمَالُ هِیفِوَ  الْآخََِةِی إتلَ ایَالدُّنْالْفِتَنت وَ بَلَاغٌ مِنَ   قـرآن : ی النَّـارت إتلَ

هاسـت و   هر كوری است و رهایی از افتادن در لغـزش راهنمای از هر گمراهی و ضاللت است و بینایی از 

ها( است و نگهدارنـده از )افتـادن( در هالكـت اسـت و      و بدعتروزگار )نوری در هر تاریکی و در حوادث 

دنیا به آخـرت   (های پستی)كنندة هر فتنه و رسانندة )انسان( از  هدایت و  الحی در هر گمراهی و بیان

)كلینـی،  « منحرف نشد، مگـر آنکـه بـه سـوی آتـش رفـت       قرآناز  یكس و در آن كمال دین شماست.

 (.600: 2ق.، ج 1407
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 السّالم( ( پیروی از اهل بیت )علیهم3ـ2

نجات بخشد كه همراه با تمسّـک بـه    ها فتنهرا از  ها انسانتواند  یمدر  ورتی  قرآن كریمتمسّک به 

ا غرند، پیروی از فرمایش ایشان جوامـع را  و ثقل  قرآنالسّالم كه عدل  اهل بیت باشد. اهل بیت، علیهم

أَیُّهَا النَّاست قَـد تَرَكـتُ   »كه رسول خدا )ص( فرمودند:  دارد، چنان باز می ها فتنهاز گرفتاری در گمراهی و 

گـذارم   : ای مردم در میان شما چیزی را میفیتکُم مَا إتن أخَذتُم بتهِ لَن تَتِلُّوا كِتَابَ اهللت وَ عِترَتِی اَهلَ بَیتِی

« كه اگر آن را بگیرید، هرگز گمراه نخواهید شد؛ )و آن( كتاب خدا و دیگری عترتم و اهـل بیـتم اسـت   

 (.172: 1ق.، ج 1409الهندی،  )متّقی

گـردد، بهتـرین راه بـرای عـدم      یمـ مشـتبه   هـا  انسـان امور حسّ و باطل بر  ها فتنهاز آنجا كه هنگام 

ست كه مردم برای باشد كه در روایات فراوانی تأكید شده ا یمم، السّال گمراهی پیروی از اهل بیت، علیهم

 )ع(السّالم، پیروی نمایند. امیر مؤمنـان علـی   فتادن در مرداب فتنه از اهل بیت، علیهمعدم گمراهی و نی

اسُ شُـقُّوا   »فرماید:  یمنماید و  یمرا پیروی از اهل بیت معرّفی  ها فتنهراه بیرون آمدن از  أَمْـوَاجَ  أَیُّهَا النَـّ

(. 1/   البالغـه  نهـج « )های نجات در هـم شـکنید   یكشترا با  ها فتنه: ای مردم امواج النَّجَاةِالْفِتَنت بتسُفُنت 

 سَةفینَةِِالَ إتنَّ مَثَلَ أهلت بَیتِی فِیکُم مَثَلُ أَ»فرماید:  اشارة حترت به فرمایش رسول خدا )ص( است كه می

خَلَّبَ عَنهَا غَرتقَ: آگاه باشید، مَثَل اهل بیت من در میان شما مَثَل كشـتی نـوح   نوحٍ مَن رَكَبَهَا نَجَا وَ مَن تَ

تـا،   )حاكم نیشابوری، بی« است كسی كه بر آن سوار شد، نجات یافت و هر كه تخلّب ورزید، غرق گردید

ـ  »(. علی )ع( در جایی دیگر خطاب به مردم پ  از فتنة جمل فرمـود:  151: 3ج  ونِی فَـإتنِّی  فَـإتنْ أَطَعْتُمُ

: اگر از من پیروی كنید، به مَذَاقَة ِمََِيََة وَ  مَشَقَّة ِشَدِيدَة وَ إتنْ كَانَ ذَا  الْجَنَّةِحَامِلُکُمْ إتنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبتیلت 

: البالغه نهج« )ها باشد یتلخخواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد، هرچند سخت و دشوار و پُر از 

  156.) 

ـ ایشان و امام قرار دادن   السّالم، و فرمایش بنابراین، پیروی از ائمّة اطهار، علیهم ان در تمـام امـور،   آن

 دارد یمـ ی اجتماعی باز ها تالطمو  ها فتنهرا از فرو افتادن در  ها انساناعمّ از فردی، اجتماعی و سیاسی، 

 .بخشد یمرا از گمراهی نجات  آنهاو 

 ا( عمل براساس تقو3ـ3

. تقوا در لغت باشد یم، تقوای الهی و عمل بر اساس آن ها فتنهی در امان ماندن از ها راهیکی دیگر از 

و در  رسـاند  یمـ یعنی نگه داشـتن چیـزی اسـت كـه زیـان و ضـرر       « وقایه»و به معنی « وَقَی»از ریشة 
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: 4، ج1369 فهانی، راغب ا انجامد ) ا طالح شرع، به معنای خودنگهداری از چیزی است كه به گناه می

48.) 

التَّقوَی حِصنٌ لِمَـن  »از جمله  فراوانی در معنای تقوا آمده است؛السّالم( روایات  از امیر مؤمنان )علیه

ق.: 1410)تمیمـی آمـدی،   « إتلَیهِ: تقوا حصاری و دژی است استوار برای كسی كـه بـه او پنـاه بُـرد     لَجَأََ

و به كسـی   دارد یماست كه انسان را از افتادن در گناه مصون  گفت، تقوا عاملی توان یمبنابراین  (.270

به نقش تقوا و اهمیّت آن و نیـز بـه    قرآن كریم. در آیات بسیاری از بخشد یمكه به تقوا پناه برد، ایمنی 

إِذَا  إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَـوان ﴿: دیـ فرما یماشاره دارد. خدای متعال  ها فتنهتأثیر تقوا در ایجاد بصیرت در هنگام 

هـاى   پرهیزگاران هنگامى كـه گرفتـار وسوسـه   : مَس هُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوان فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

بیننـد و( ناگهـان    افتند و )در پرتو یاد او راه حس را مى شیطان شوند، به یاد )خدا و پاداش و كیفر او( مى

 (.201)األعراف / ﴾گردند بینا مى

ـ ﴿ ایی دیگر به نقش تقوا در ایجاد آگاهی و تشخیص حسّ و باطل اینگونه اشاره شده اسـت: در ج ا یَ

کُمْ فُرنقَاناً وَیُکَفِّرن عَنکُمْ سَـیِّئَاتِکُمْ وَیَغنفِـرن لَکُـمْ وَاللّـهُ ذُو     ن تَتَّقُوان اللّهَ یَجْعَل لَأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوان إَ

ایـد! اگـر از )مخالفـت فرمـان( خـدا بپرهیزیـد، بـراى شـما          كه ایمان آوردهاى كسانى  :النفَضنلِ النعَظِیمِ

بینى خا ّى كه در پرتو آن، حس را از  روشنیعنی ) ،دهد از باطل قرارمى جدا ساختن حسّ برایاى  وسیله

مرزد و خداوند  ـاحب فتـل و بخشـش    آ پوشاند و شما را مى باطل خواهید شناخت( و گناهانتان را مى

 (.29)األنفال / ﴾عظیم است

بینی و ادراک امور در بسیاری از روایات و آیات دیگری نیز آمـده   این اثر عجیب تقوا در ایجاد روشن

از خـدا   ...:وَاتَّقُـوان اللّـهَ وَیُعَلِّمُکُـمُ اللّـهُ    ...﴿فرمایـد:   است؛ به عنوان نمونه در سورة مباركة بقـره مـی  

امـام بـاقر )ع( از رسـول خـدا )ص( نقـل       (.282)البقـره /  ﴾...دهد بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مى

ـ بتالمُـؤمِنت فَإتنَّـهُ یَنظُـرُ     فَِاسَةةِِإتتَّقُوا مِن »فرماید كه آن حترت فرمودند:  یم از فراسـت و هـوش   اهللت:  ورتنُ

ن، تقوا (. بنابرای354: 3ق.، ج 1404 فّار،  )ابن« ندیب یم؛ زیرا مؤمن با نور الهی دیزیبپره)ایمانی( مؤمن 

حقایس امور را درک نماید و حسّ و باطل را در هنگام آمیختگـی   تواند یمكه او  بخشد یمبه مؤمن بینش 

را تمیز دهد. از این رو، امیرالمـؤمنین علـی )ع( دربـارة تقـوا در رهـایی از       آنهاآنها با هم بشناسد و بین 

مَخْرَجاآ مِنَ الْفِتَنت وَ نُوراآ مِنَ الظُّلَـمت وَ یُخَلِّـدْهُ فِیمَـا     لَهُهَ یَجْعَلْ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ یَتَّست اللَّ: »دیفرما یم ها فتنه

: آگاه باشید آن ك  كه تقـوا پیشـه كنـد و از خـدا بترسـد، از      عِنْدَهُ الْکَََامَةِنَفْسُهُ وَ یُنْزتلْهُ مَنْزتلَ  اشْتَهَتْ
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و بـه بهشـت و آنچـه كـه دوسـت دارد،       زدیگر یم ها یکیتارو با نور هدایت الهی از  ابدی یمنجات  ها فتنه

 (.183/   البالغه نهج« )یابد جاودانه دست می

ی آن نجـات  ها یکیتارو  ها فتنهرا از  ها انسان تواند یمبنابراین، رعایت تقوای الهی و عمل مطابس آن 

تقـوای   انسـان كـه   . هنگامیرا در فتایی كه گرد و غبار آن همه جا را فراگرفته، هدایت نماید آنهادهد و 

الهی را در ابعاد مختلب فردی و اجتماعی و سیاسی رعایت نماید، خداوند بینشی بدو عطـا خواهـد كـرد    

ی دیگـر را از  هـا  انسـان شـیوه بشناسـند و بـدان وسـیله      نیتـر  سادهكه به موجب آن حسّ و باطل را به 

 بر حذر دارند. ها فتنهفروافتادن در 

 ( بصیرت3ـ4

ی فتنـه مصـون بمانـد و در پنـاه آن از     هـا  یکیتـار از  تواند یمیی كه انسان در پرتو آن ها راهاز دیگر 

 ی فتای فتنه در امان بماند، بصیرت و آگاهی داشتن و بینش  حیح از امـور و مسـایل اسـت.   ها بیآس
كـه   ای كه در قلب شخص به نور قدسی منوّر بوده بصیرت در ا طالح فرهنگ قرآنی عبارت است از قوّه

گونـه كـه شـخص بـه وسـیلة چشـم،        كند، همان فرد بصیر به وسیلة آن حقایس امور و اشیاء را درک می

 .(263: 6 ج ،1386ر.ک؛ هاشمی رفسنجانی، ) بیند ها و ظواهر چیزها را می  ورت

و از آنجا كه امور حسّ و باطل به  گردد یمو امور  ها بنابراین، بصیرت موجب تشخیص درست واقعیّت

، گـردد  یمـ ی زیادی بـرای جامعـه   ها بیآسو همین امر باعث بروز  شوند یمبه هم مشتبه  ها فتنهم هنگا

عطـا نمایـد و بصـیر      نـوعی از مصـونیّت   آنهـا امواج فتنه برهاند و بـه    تالطمانسان را از  تواند یمبصیرت 

م وقـوع آن بـا   حس را از باطل بشناسـد و موضـع مناسـب را در هنگـا     ها فتنهشخصی است كه بتواند در 

 گیری از تقوای الهی و معرفت كامل بگیرد. بهره

و روایات به نقش و اهمیّت بصیرت در تشخیص حسّ و باطل اشاره شـده اسـت؛ مـثالآ     قرآن كریمدر 

و نابینا و بینـا هرگـز برابـر     :وَمَا یَسْتَوِی النأَعْمَى وَالنبَصِیرُ﴿: دیفرما یمدربارة ارزش بصیرت  قرآن كریم

قُلن هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى ﴿ :دیفرما یم( و در جایی دیگر از زبان رسول خدا )ص( 19)فاطر/ ﴾نیستند

مـن و   .بگو: این راه مـن اسـت   :أَنَان وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَان مِنَ النمُشنرِکِینَ بَصِيرَةٍاللّهِ عَلَى 

منزّه است خـدا و مـن از مشـركان     .كنم را به سوى خدا دعوت مى مردم ةپیروانم و با بصیرت كامل، هم

 (.108)یوسب / ﴾نیستم
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یی در جهـت  هـا  هیتو السّالم، نیز به نقش بصیرت و اهمیّت آن و نیز  در روایات ائمّة معصوم، علیهم

ی هـا  یژگیواشاره شده است. امیر مؤمنان علی )ع( دربارة  ها فتنهبصیرت یافتن برای نیفتادن در مرداب 

فَإتنَّمَا الْبَصِیرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ انْتَفَعَ بتالْعِبَرت ثُـمَّ سَـلَکَ جَـدَداآ وَاضِـحاآ     : »دیفرما یمفرد بصیر 

ـ    الْمَغَاوتی فِی الْمَهَاوتی وَ التَّلَالَ فِی الصََّْعَةَیَتَجَنَّبُ فِیهِ  ه درسـتی  : انسان بصیر و بینا كسـی اسـت كـه ب

پنـد گرفـت. سـپ  راه روشـن را      ها عبرتشنید و اندیشه كرد. پ  به درستی نگریست و آگاه شد و از 

(. در ایـن فـراز،   153/   البالغه نهج«.)دوری كرد ها راه و گم شدن در كوره ها پرتگاهپیمود و از افتادن در 

انند تفکّر و اندیشه، دقّت در امـور،  عواملی م اشاره فرموده است؛ امام علی )ع( به عوامل پیدایش بصیرت

و حركت در مسیر واضح و روشن. بنابراین، فرد بصیر از كنار حـوادث و رویـدادها    ها عبرتپند گرفتن از 

بـرای   آنهـا و نسبت به حوادث دارای قـدرت تحلیـل و تجزیـه اسـت و از      كند ینمتوجّه و گذرا عبور  بی

ة نقـش بصـیرت در هنگـام فتنـة نـاكثین      دربـار دیگـر  . حترت در جـایی  ردیگ یمحوادث آینده عبرت 

وَ لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إتلَّا أَهْلُ الْبَصَـرت وَ الصَّـبْرت وَ    الْقِبْلَةِوَ قَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبت بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ أَهْلت : »دیفرما یم

ور شده است و این پرچم مبارزه را  اهل قبله شعله : هم اكنون آتش جنگ بین شما والْعِلْمت بتمَوَاضِعت الْحَسِّ

همچنین حتـرت   (.173)همان/  « كشند ینمجز افراد آگاه، بااستقامت و عالم به جایگاه حس به دوش 

إتنَّ مَعِی لَبَصِیرَتِی مَا لَبَسْتُ وَ لَا لُبت َ عَلَـیَّ وَ إتنَّهَـا   : »دیفرما یم چنین اشاره ها فتنهیش در به بصیرت خو

بینی با من همراه است. نه حس را  : همانا آگاهی و حقیقتالشُّبْهَةُِالْمُغْدِفَةُوَ  الْحُمَّةُفِیهَا الْحَمَأُ وَ  لْفِئَةُِالْبَاغِیَةُلَ

از خود پوشیده داشتم و نه بر مـن پوشـیده بـوده. همانـا نـاكثین )ا ـحاب جمـل( گروهـی سـركش و          

)همـان/  « ی چون شب تاریک در دلهای ایشان وجود داردهای ستمگرند، خشم، كینه، زهر عقرب و شبهه

  137.) 

امام علی )ع( با این بصیرت ممتاز خود، همگان را دعوت بـه بصـیرت و هوشـیاری در برابـر فتنـه و      

. ایشـان مسـلمانان را بـه    انـد  داشـته گران بر حـذر   را از افتادن در دام فتنه آنهاو  اند فراخواندهگران  فتنه

تَکُونُوا أَنْصَابَ الْفِـتَنت   فَالَ»كه عَلَم بدعت نشوند:  دنخواه یم آنهاخوانند و از  فرامی ها فتنه كیاست در برابر

 (.151)همان/   « نباشید ها بدعتی ها نشانهو  ها فتنه: سعی كنید كه شما بر چشم وَ أَعْلَامَ الْبتدَعت

گـران از شـما    شیار باشید كه فتنههو ها فتنهبیان حترت بدین معنی اشاره دارد كه در هنگام وقوع 

تفاوت باشد، بلکـه   انسان ضمن اینکه نباید بی ها فتنهطریس سوء استفاده نکنند؛ یعنی در وجه و به هی  

گران عملکرد و سخنانش را دستاویز مقا ـد خـود قـرار ندهنـد، نـه       گیرد كه فتنه  ی موضعا گونه باید به

كه نقش  د او را هدایت و مدیریّت كنند. بنابراین، از عوامل مهمّی گران بتوانن تفاوت باشد و فتنه اینکه بی
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آن دارد، بصیرت و هوشـیاری اسـت. انسـان در      تالطمرفتن از فتنه و در امان ماندن از   بسزایی در برون

 هـا  فتنـه كـه او را از درافتـادن در    دبای یمی دست ا هقوّپرتو تقوا، تعقّل و پندگیری از مسایل پیرامون به 

را نسـبت بـه عملکـرد     آنهـا بصیرت را نیز هـدایت كنـد و    افراد كم تواند یمو در پرتو آن  دارد یممصون 

گران و شناخت حسّ و باطل آگاه سازد و بدین ترتیب، به تمام جامعه این شـناخت سـرایت خواهـد     فتنه

 .ماند یمی فتنه در امان ها بیآسكرد و كلّ اجتماع در پرتو بصیرت از 

 هـا  فتنـه ، مسألة مهمّ این است كه هنگام بـروز  ها فتنهراهکارهای در امان ماندن از غبار  پ  از بیان

وظـایب جامعـة    نیتـر  مهـم ی از ا پـاره در سطح جامعه چه كارهایی باید  ورت گیرد. در این بخش بـه  

 .شود یم مدّت و بلندمدّت پرداخته ی مبارزة كوتاهها وهیشگران در قالب  در برابر فتنه و فتنه  اسالمی

 مدّت ی مبارزۀ کوتاهها وهیشـ 4

مـدّت در رویـارویی بـا ایـن پدیـدة       منطقـی و كوتـاه   یها روشبه هنگام بروز فتنه در جامعه باید از 

 .شود یمپرداخته  آنهااجتماعی استفاده گردد كه در ذیل به 

 ( برخورد نرم و روشنگرانه از سوی خواص4ـ 1

و افرادی كه قدرت بینش سیاسی و اجتماعی دارنـد، اینکـه    یکی از وظایب مهمّی كه خواصّ جامعه

و ابعـاد   بپردازند و زوایـا  در هنگام وقوع فتنه و مشتبه شدن امور حسّ و باطل به روشنگری افکار عمومی 

سـیرة امـام علـی )ع(     ا انذارها و هشدارهای خود حسّ و حقیقت را یاری دهنـد. فتنه را روشن نمایند و ب

و از سوی دیگـر، زوایـای    پرداخت یمگران  ست. آن حترت از سویی به نصیحت فتنهگویای همین امر ا

 آنهـا گـران و هـدایت    ؛ یعنی در ابتدا نخست به نصیحت فتنـه مودفر یمفتنه را برای عموم مردم تشریع 

وَجَـادِلنهُم بِـالَّتِي   ةِ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَةنَ وَ بِالْحِكْمَةِدْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّکَ اُ﴿ و طبس آیة شریفه پرداخت یم

را از  آنهـا و  مـود فر یمـ خوردگان را به راه حس دعـوت   گران و فریب (، فتنه125)النّحل/  ﴾...هِيَ أَحْسَنُ

و از سوی دیگر، نسبت به افرادی كه از بصریت كافی برخوردار نبودند،  داشت یمعواقب كارشان بر حذر 

ی به مردم كوفه، دربارة فتنـة  ا نامهبرای نمونه حترت در . پرداخت یم آنهابه روشنگری و هدایت فکری 

 أَمْـرت أَمَّـا بَعْـدُ فَـإتنِّی أُخْبتـرُكُمْ عَـنْ      »گر ناكثین را چنین افشا نمود:  ناكثین پرداخت و ماهیّت سران فتنه

 أُقِـلُّ مِنَ الْمُهَاجترتینَ أُكْثِرُ اسْـتِعْتَابَهُ وَ   الآفَکُنْتُ رَجُ عَلَیْهِعُثْمَانَ حَتَّى یَکُونَ سَمْعُهُ كَعِیَانِهِ إتنَّ النَّاسَ طَعَنُوا 

 فَلْتَةةُِفِیهِ  عَائِشَةَوَ أَرْفَسُ حِدَائِهتمَا الْعَنِیبُ وَ كَانَ مِنْ  الْوَجتیبُوَ الزُّبَیْرُ أَهْوَنُ سَیْرتهِمَا فِیهِ  طَلْحَةُعِتَابَهُ وَ كَانَ 
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: همانـا شـما را از كـار عثمـان چنـان آگـاه       مُسْـتَکْرَهِینَ وَ بَایَعَنِی النَّاسُ غَیْرَ  غَتَبٍ فَأُتِیحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ

كه شنیدن آن چونان دیدن باشد. مردم بر عثمان عیب گرفتند و مـن تنهـا كسـی از مهـاجران      دهم یم

ر بودم كه او را به جلب رضایت مردم واداشتم و كمتـر بـه سـرزنش او زبـان گشـودم. امّـا طلحـه و زبیـ        

كارشان آن بود كه بر او یورش برند و او را برنجانند و ناتوانش سازند. عایشه نیز ناگهان بـر او   نیتر آسان

« ی به تنگ آمدند و او را كشتند. آنگاه مردم بدون اكراه و اجبار با مـن بیعـت كردنـد   ا هعدّخشم گرفت، 

 (.1/ ن البالغه نهج)

جامعه و همة كسانی است كه قدرت تحلیل درسـت از   بنابراین، تبیین حقایس از وظایب مهمّ خواص

وظایب را بر عهده دارنـد، همانگونـه    نیبزرگترسیاسی و اجتماعی در این شرایط  نخبگان. انددار لیمسا

نقش را در تبیین و روشنگری و زدودن غبـار تردیـد از جلـوی     نیبزرگتركه در جنگ  فّین عمّار یاسر 

و خـواصّ   نخبگانی )مدّ ظلّه العالی( تبیین حقایس را وظیفة ا لی چشم مردم داشت. مقام معظّم رهبر

و خواص )در فتای فتنه( تبیـین اسـت    نخبگانیکی از كارهای مهمّ : »ندیفرما یمشمرند و  جامعه برمی

تا حقایس را بدون تعصّب روشن كنند بدون حاكمیّت تعلّقات جناحی و گروهی. در جنگ  فّین یکـی از  

 رفـت  یمعمّار یاسر تبیین حقیقت بود. ایشان از این طرف جبهه به آن طرف جبهه  جناب كارهای مهمّ

. (1388/ 5/ 5ای:  خامنـه )« گذاشـت  یمـ و تـأثیر   كرد یمو حقایس را روشن  كرد یم حبت  آنهاو برای 

 نیتـر  مهمبه نظر من وظیفه خیلی سنگین و بزرگ است. : »ندیفرما یم بارهایشان در جایی دیگر در این 

الَّذِینَ یُبَلِّغُـونَ رِسَـالَاتِ اللَّـهِ وَیَخنشَـوْنَهُ وَلَـا      ﴿یفه )در شرایط فتنه( هم تبلیغ و تبیین اسـت:  وظ

، آن را تبیین دیكن یم(. حقیقتی را كه درک 39)األحزاب/ ﴾یَخنشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا

 ه دشوار است و شناخت ظالم و مظلوم و دوست و دشمن گون شناخت عر كنید، چون در حوادث فتنه

 .(1388/ 14/6: )همان« شناخت مهاجم و مدافع دشوار استو  دشوار است

خوردگـان   گران و فریـب  بنابراین، تبیین حقایس و روشنگری در فتای فتنه و از سویی، نصیحت فتنه

افراد جامعه نیـز بایـد بـا پیـروی از ایـن      و عموم  باشد یمجامعه و افراد با بصیرت  از وظایب مهمّ خواصّ

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.

  ( برخورد سخت و قاطعانه از سوی حکوت اسالمي4ـ2

خوردگـان روشـن شـد و بـا تبیـین       گـران و فریـب   بین فتنه و نصایح مرز ها یروشنگركه با  هنگامی

گـران و پیروانشـان دسـت از     گـران كشـیدند. اگـر فتنـه     خوردگان دست از حمایـت فتنـه   فریب ،حقایس
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با چنین افرادی باید برخوردی سـخت و    جویی و آشوب در جامعه برنداشتند، ناگزیر جامعة اسالمی فتنه

 آفرینی شود. ة جامعه بیش از پیش  حنة آشوب و التهابقاطعانه داشته باشد و نگذارد عر 

را تحت تأثیر قرار  آنهای از آشوب و التهاب برسد كه زندگی عادی مردم و حیات ا مرحلهاگر فتنه به 

قـرآن   .ها بپردازنـد  گری دهد، در این موارد وظیفة همة افراد جامعه است كه به مقابلة سخت با این فتنه

وَاقنتُلُوهُمْ ﴿: دیفرما یمگران را  ادر نموده است و  حله از فتنه دستور مقاتله با فتنهاین مر ةباردر  كریم

أَشَدُّ مِـنَ النقَتنـلِ وَالَ تُقَـاتِلُوهُمْ عِنـدَ      وَالْفِتْنَةةُ حَیْثُ ثَقِفنتُمُوهُمْ وَأَخنرِجُوهُم مِّنن حَیْثُ أَخنرَجُوکُمْ 

و آنهـا را =    :مْ فِیهِ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقنتُلُوهُمْ کَذَلِکَ جَـزَاء النکَـافِرِینَ  النمَسْجِدِ النحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوکُ

ـ  ،با ندارندپرستانى كه از هی  گونه جنایتى اِ تبُ كـه   [ ه[ هر كجا یافتید، به قتل برسانید و از آنجـا =  مکّ

ر هم بدتر است و با آنها در نـزد  پرستى( از كشتا تشما را بیرون ساختند، آنها را بیرون كنید و فتنه )و بُ

م( جنگ نکنید! مگر اینکه در آنجا با شما بجنگند. پ  اگـر )در آنجـا( بـا    رَحَ ةدر منطقو الحرام ) مسجد

(. همچنـین  191)البقـره/   ﴾چنـین اسـت جـزاى كـافران!     .شما پیکار كردند، آنها را بـه قتـل برسـانید   

وَیَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ فَـإِنِ انتَهَـوان فَـالَ عُـدْوَانَ إِالَّ عَلَـى       فِتْنَةٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى الَ تَکُونَ﴿ :دیـ فرما یم

پرستى و سلب آزادى از مردم( باقى نماند و دین مخصوص  تو با آنها پیکار كنید! تا فتنه )و بُ :الظَّالِمِینَ

یـرا( تعـدّى جـز بـر     ز ؛خدا گردد. پ  اگر )از روش نادرست خود( دست برداشتند، )مزاحم آنها نشـوید 

 .(193)البقره/ ﴾ستمکاران روا نیست

 ؛146: 2تا، ج  بیطوسی، ر.ک؛ ) اند یاكفر دانسته ران فتنه در این آیه را به معنای شرک واكثر مفسّ

از  .(100 :3، ج1365 ادقی طهرانی،  و 61 :2ق.، ج 1417ی، طباطبائ؛ 511: 2 ، ج1372 طبرسی،

قوانین الهی و پذیرش  مخالفت با ت تشریعی خداوند ودر ربوبیّ آنجا كه یکی از مراتب شرک، شرک

توان گفت كسانی كه در برابر  ، می(578ـ591 ب: ،1378 جوادی آملی،ر.ک؛ ) الهی استقوانین غیر

ه به سازند و بدون توجّ ة اسالمی را دچار آشوب و فتنه میقوانین آن، جامع اسالمی و ةحکومت حقّ

 ای جز برخورد سخت با آنان وجود ندارد. ، چارهپیمایند گری را می هدین راه فتن نصایح علمای

جویان به مرحلة سلب امنیّت و آرامش برسد، خدای متعال امر به مقاتله  گری فتنه اگر فتنه ،بنابراین

ی از فسـاد  ا مرحلـه گـاهی فتنـه بـه    : »سدینو یم بارهكرده است. عالّمه جعفری در این  آنهاو برخورد با 

. در این مرحلـه نـه تنهـا ا ـول و     دهد یمالشّعاع قرار  را تحت ها یبدبختكه هر گونه انحطاط و رسد  می

، بلکـه حیـات   زدیـ ر یمـ در هـم   هـا  لهیوسـ متالشی و هدف و  ها ارزشو  گردد یمقوانین انسانی متزلزل 

ست بایـد مرتفـع   ی اا لهیوس. این نوع فتنه به هر گردد یمور  ی ندارد، غوطها كرانهدر خطری كه  ها انسان
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(. بنابراین، خاموش كردن فتنه در 96: 3، ج 1368)جعفری، « گردد، اگر چه به وسیلة كشتار بوده باشد

یست و مخالفت با فرمـان  نجایز  گران فتنهاین مرحله نه تنها وظیفة تمام افراد، بلکه اقدام نکردن بر ضدّ 

گـران نـاكثین،    علـی )ع( مقابلـه بـا فتنـه    . به همین سبب است كه امیرالمـؤمنین  باشد یمخدای متعال 

  مارقین و قاسطین را كه دست به شمشیر برده بودند و به جنگ مسلّحانه بر ضدّ حکومت حقّـة اسـالمی  

. نـد ینما یمـ پرداخته، افراد بسیاری را كشته بودند، وظیفة شرعی خود دانسته، تخلّب از آن را كفر تلقّی 

پ  از بیعت عموم مـردم مسـألة جنـگ بـا معاویـه را      : »ندیرماف یمایشان به هنگام شروع جنگ  فّین 

ی جز یکـی از ایـن دو   ا چارهارزیابی كردم. همة جهات آن را سنجیدم تا آنکه مانع خواب من شد. دیدم 

راه ندارم؛ یا با آنان مبارزه كنم و یا آنچه را محمّد )ص( آورده انکار نمایم. پ  بدین نتیجه رسـیدم كـه   

از رهـا كـردن    آسـانتر از تن به كفر پروردگار دادن است و از دست دادن دنیـا   آسانتر تن به جنگ دادن

 (.54/   البالغه نهج« )آخرت است

جویانة خـود و بـر    گران را از ادامة اعمال فتنه بنابراین، پ  از آنکه نصایح و روشنگری نتوانست فتنه

وظیفه دارنـد بـا رعایـت قواعـد و      ة اسالمی بازدارد، همة افراد جامع جامعة اسالمی  هم زدن نظم عمومی

طلبانـه بایسـتند و اجـازه     گرانه و آشـوب  و پیروی كردن از امام عادل در برابر اعمال فتنه  قوانین اسالمی

 امّت دچار خدشه و آسیب گردد. ندهند امنیّت و آسایش عمومی 

 مدّت ی مبارزۀ بلندها وهیشـ 5

، ضـروری  رندیگ یمی بسیاری و عموماآ در درازمدّت شکل ها نهیزمبر اساس علل و  ها فتنهاز آنجا كه 

گری از بین بـرود و   ی فتنهها شهیرتا  ی آن كوشش نماید،ها نهیزمدر خشکاندن  است كه جامعة اسالمی

كارهـای زیربنـایی و    نیتـر  مهـم دچار آن نگردد. در این بخـش بـه تعـدادی از     در آیندة جامعة اسالمی 

را انجام دهد تا از بـروز فتنـه در آینـده جلـوگیری نمایـد،       آنهاوظیفه دارد  المی بلندمدّت كه جامعة اس

 .میكن یماشاره 

 ( تربیت اخالقي جامعه5ـ1

سازی برای فتنه، دنیاگرایی و هواهای نفسانی به عنوان عامل انگیزشی است.  یکی از علل مهم در زمینه

إِنَّمَاِبَدْءُِوُقُوعِِ»فرماید:  ها برشمرده است و می تنهامیرالمؤمنین علی )ع( هوای نف  را آغاز پدید آمدن ف

ِتُتَّبَعُ ِأَهْوَاءٌ ق.، ج 1407كلینی، ) «شود ها هواهایی است كه تبعیّت می : همانا آغاز پدید آمدن فتنهالْفِتَنِ
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اثْنَتَیْنِ؛ِاِتِّبَاعَِالْهَوَىِإِنَّمَاِأَخَافُِعَلَیْکُمُِ»فرماید:  ( و در جایی دیگر امیرالمؤمنین )ع( در این باره می54: 1

ِفَیُنْسِيِالْآخََِة ِالْأَمَلِ ِأَمَّاِطُولُ ِأَمَّاِاتِّبَاعُِالْهَوَىِفَإِنَّهُِيَصُدُِّعَنِِالْحَقِِّوَ ِالْأَمَلِ بر شما از دو چیز  همانا :وَِطُولَ

از حس جلوگیری ترسم، تبعیّت از هوای نف  و آرزوهای طوالنی، همانا هوای نف  و تبعیّت از آن  می

 .(336: 2 ج همان،)« شود كند و آرزوهای طوالنی سبب فراموشی آخرت می می

: دفرمایـ  یمـ یکی از اهداف ا لی بعثت پیامبر اكرم )ص( را تزكیه و تربیت مردم معرّفی  قرآن كریم

 وَالْحِكْمَةةَ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ النکِتَـابَ   هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِي النأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّننهُمْ یَتنلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ﴿

ـ  وا :وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِینٍ نخوانـده رسـولى از خودشـان     ت درسست كه در میـان جمعیّ

( و حکمـت  قـرآن كنـد و بـه آنـان كتـاب )     خواند و آنها را تزكیه مـى  را بر آنها مى او برانگیخت كه آیات

یة فـوق هـدف بعثـت نبـیّ     (. در آ2)الجمعه / ﴾هرچند پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند ،دآموز مى

ده كه یکـی جنبـة مقـدّماتی دارد و آن تـالوت آیـات الهـی اسـت و دو        اكرم )ص( در سه امر خال ه ش

قسمت دیگر، یعنی تربیت، تهذیب و تزكیة نفوس و تعلیم كتاب و حکمـت دو هـدف نهـایی را تشـکیل     

ی كه در این رابطه باید بیان شود، این است ا مسأله(. 107: 24، ج 1374)ر.ک؛ مکارم شیرازی،  دهد یم

را غرایز و امیال به همـین دلیـل مـا بـه      و نیمی  دهد یماز شخصیّت ما را عقل و خِرَد تشکیل   كه نیمی

د تکامـل یابـد و هـم غرایـز     همان اندازه كه به تعلیم نیاز داریم، نیاز به تربیت هم داریم، هم خِرَد ما بایـ 

نـد، هـم مربّـی، هـم     اَ به سوی هـدف  ـحیحی رهبـری شـوند. لـذا پیـامبران هـم معلّـم        باید درونی ما 

 دهنده )ر.ک؛ همان(. و هم پرورش اند دهنده آموزش

. آنهاسـت در  حنة جامعه، حا ل علل و عوامل انگیزشی و اخالقـی   ها انساناز عملکرد  بخشی مهم 

و  ها یآگاهبا  توان یم، عوامل درونی است. این عوامل را گذارد یمدر رفتار انسان تأثیر  آنچه كه مستقیماآ

بـر تأثیرشـان افـزود و یـا از تأثیرشـان       و تمرین )و تربیت( در اختیار گرفت، تتعیب یا تقویت آنها نمود

كه عمدة علل ایجاد  بنابراین، از آنجا. (17: 1388را زدود و یا پایدار ساخت )ر.ک؛ مصباح،  آنهاكاست و 

نشده دارد، ضروری است كه جامعه در جهت تزكیه و تربیـت اخالقـی قـدم     فتنه، ریشه در اخالق درمان

و  حنة  شود یمها خشکانده  گری بردارد. در این  ورت است كه ریشة بسیاری از امراض نفسانی و فتنه

 .گردد یمجامعه از عطر فتایل اخالقی آكنده 
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 ات( تقویت اعتقاد5ـ2

، ریشه در علل نگرشی و معرفتی دارد و به عبـارتی، ریشـة   ها فتنهاز آنجا كه یکی دیگر از علل ایجاد 

كـه بسـیاری از    طـوری  ، بـه دهـد  یمتشکیل  ها ارزشرا عدم معرفت كامل به ا ول و  ها بدعتبسیاری از 

، از نظـر اعتقـادات و   خورنـد  یمگران و طرّاحان آن را  و فریب فتنه شوند یمگرفتار  ها فتنهافرادی كه در 

و  شـوند  یمـ ها مغلـوب   و آزمایش ها فتنهباورها از سطح پایینی برخوردارند و اینگونه افراد در مواجهه با 

وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ ﴿: دیفرما یم بارهدر این  قرآن كریم. گردند یمدچار سُستی و رخوت در اعتقادات 

 وَالْةآخِرَةَ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّننیَا  فِتْنَةٌصَابَهُ خَیْرٌ اطنمَأَنَّ بِهِ وَإِنن أَصَابَتنهُ اللَّهَ عَلَى حَرنفٍ فَإِنن أَ

ـ  پرستند )و ایمـان قلبـی   بعتى از مردم خدا را تنها با زبان مى: ذَلِکَ هُوَ النخُسْرَانُ النمُبِینُ ان بسـیار  آن

كند و نفع و( خیـرى بـه آنـان برسـد، حالـت اطمینـان پیـدا        همین كه )دنیا به آنها رو  و ضعیب است(

ین دآورند(! )بـ  مىی شوند )و به كفر رو ا اگر مصیبتى براى امتحان به آنها برسد، دگرگون مىامّ ،كنند مى

)الحـج /   ﴾اند و هم آخرت را و این همان خسران و زیان آشـکار اسـت   ( هم دنیا را از دست داده،ترتیب

11.) 

إتنَّ أَبْغَـضَ الْخَالَئِـست إتلَـى    »فرماینـد:   ها را چنین بیان می ی )ع( نقش ناآگاهی افراد در فتنهامیرمؤمنان عل

وَ دُعَـاءِ   بِدْعَةة ِ[ رَجُالَنت رَجُلٌ وَكَلَهُ اللَّهُ إتلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّـبتیلت مَشْـغُوفٌ بتکَـالَمت     اللَّهِ =تَعَالَى

لِمَنت افْتَتَنَ بتهِ ضَالٌّ عَنْ هَدْیت مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُتِلٌّ لِمَنت اقْتَدَى بتهِ فِی حَیَاتِـهِ وَ بَعْـدَ وَفَاتِـهِ     فِتْنَةٌوَ فَهُ ضَالَلَة 

عَمٍ بتمَـا   الْفِتْنَةِبَاشت عَادٍ فِی أَغْ الْأُمَّةِمُوضِعٌ فِی جُهَّالت  وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْالآ  یئَتِهِحَمَّالٌ خَطَایَا غَیْرتهِ رَهْنٌ بتخَطِ

ها نزد خدا دو نفرند: مـردى   ترین آفریده دشمنِقَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاست عَالِماآ وَ لَیْ َ بتهِ بَکَّرَ: الْهُدْنَةِفِی عَقْدِ 

ت و مـردم را  بـدعت اسـ   ةو از راه راست دور افتاده است، دل او شیفت كه خدا او را به حال خود گذاشته

كشاند و راه رستگارى گذشتگان را گم كرده و طرفداران خود و آینـدگان   انگیزى مى اه كرده، به فتنهگمر

مـردى   و باشد هاى خود نیز مى را گمراه ساخته است. بار گناه دیگران را بر دوش كشیده و گرفتار زشتى

هـاى   ده است، در تـاریکى هاى نادان امّت، جایگاهى پیدا كر و در میان انسان به هم بافته های كه مجهول

/   البالغه نهج« ) نماها او را عالم نامیدند كه نیست ز مشاهده  لح و  فا كور است. آدمو ا فتنه فرو رفته

17.) 

كه افراد استعداد بیشتری بـرای انحـراف از مسـیر الهـی      شود یمبنابراین، ضعب در اعتقادات سبب 

 هـا  فتنـه درست و متقن قرار گرفته باشد، احتمال تزلزل در  های باورهای افراد بر پایه داشته باشند و اگر
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و سـنّت پیـامبر )ص(  ـورت     قـرآن ، ولی اگر شناخت افراد از دین بدون علم و آگاهی از ابدی یمكاهش 

 هـا  فتنـه ی مردم استوار سازند، در این  ورت، هنگام بروز ها گفتهگیرد و افراد باورهای خود را بر اساس 

بدون آگاهی و دانش وارد دین شده بودنـد، بـه همـان  ـورت نیـز از دیـن خـارج        به همان  ورتی كه 

السّالم،  از امام كاظم و امام  ادق، علیهما. گردند یمو دچار تزلزل  گردند یمو از عقاید خود باز گردند یم

عِلْـمٍ،   ریغ به هِیفِ، وَ مَن دَخَلَ انُهُمَیإت، وَ نَفَعَهُ هِیفِ، ثَبَتَ لمٍعِبت مَانتیالْإت یفِمَنْ دَخَلَ »نقل شده كه فرمودند: 

 یـر اگـر بـه غ   قدم خواهد بـود و  در آن ثابت ،داخل شود یمانهرك  با علم در ا: یهِفِدَخَلَ  كَمَاخَرَجَ مِنْهُ 

(. از امیـر  14: 1ق.، ج 1429)كلینـی،  « آن خـارج خواهـد شـد    از یـز گونـه ن  علم وارد شده باشد، همان

مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالت أَزَالَتْـهُ الرِّجَـالُ وَ مَـنْ أَخَـذَ      نَهُیدِمَنْ أَخَذَ »شده كه فرمودند:  مؤمنان علی )ع( نیز نقل

: هر ك  دین خود را از زبان مردمان بگیرد، همان مـردم  زُلْزَالَتِ الْجتبَالُ وَ لَمْ یَ السُّنَّةِوَ  الْکِتَابتمِنَ  نَهُیدِ

دهند(، و هـر كـ  دیـن خـود را از كتـاب و سـنّت        ین او را تغییر میو د) كرداو را از دین دور خواهند 

: 27ق.، ج  1409)حـرّ عـاملی،   « شود شوند، ولی این چنین فردی متزلزل نمی ها متزلزل می بگیرد، كوه

132 .) 

ـ    »نویسد:  مولی  الح مازندرانی در شرح این روایت می ونَ یَجتبُ عَلَى المُتَمَسِّـکِ بتـدِینت الحَـسِّ أَن یَکُ

کُونَ ثَابتتـاآ رَاسِـخاآ   عَارتفاآ عَالِماآ بتوُجُوهِ المَصَالِحت وَ المَفَاسِدِ ذَا بَصِیرَةٍ كَامِلَةٍ فِی التَّمیتیزت بَینَ الحَسِّ وَ البَاطِلت لِیَ

انِدِینت: واجب است بر كسـی كـه   فِیهِ بتحَیثِ الَ یُغَیِّرهُ رتیَاحُ فِتَنت المُخَالِفِینت وَ الَ یُحَرِّكُهُ  َر َرُ شُبَهَاتِ المُعَ

باشـد و دارای بصـیرتی    (در دین)به وجوه مصالح و مفاسد  جوید كه عالم و آگاه به دین حس تمسّک می

كامل در شناخت و تمییز حسّ و باطل باشد، به طوری كه در دین راسج گردد و بادهای فتنة مخالفان او 

مازنـدرانی،  )« ز ثبات در دین نلرزانند و حركت ندهندرا دگرگون نسازند و شبهات دشمنان اسالم او را ا

و اهـل   قـرآن در  ورتی كه شناخت و باورهای افراد از دین بر اسـاس معیارهـای    .(39: 2 ج .،ق 1382

توانند از پیامـدهای   گردانند و افراد نمی ها آنها را از مسیر الهی خارج می نباشد، فتنه (السّالم بیت )علیهم

مَنْ لَـمْ یَعْـرتفْ أَمْرَنَـا مِـنَ     »ع( روایت شده كه فرمودند: )از امام  ادق  كه چنان نند،منفی آن مصون بما

خال ـی در   نشناسـد، راه نجـات و   قرآنرا از  (والیت اهل بیت)الْفِتَن: هر ك  امر ما  الْقُرْآنت، لَمْ یَتَنَکَّبت 

مَنْ لَمْ یَعْرتفِ الْحَـسَّ مِـنَ   » ت شده كهحترت روای نیز از آن (.7: 1، ج .ق .1407كلینی، )« نداردها  فتنه

 1403مجلسـی،  ) «نـدارد  ها ، راه نجاتی در فتنهنشناسد قرآنك  حس را از  الْفِتَن: هر  الْقُرْآنت لَمْ یَتَنَکَّبت

عترت به عنوان راهکـاری   و قرآنهای  تقویت اعتقادات بر مبنای آموزه تاهمیّ ،بنابراین .(242: 2، ج .ق

تقویـت   این راهکـار بـه همـراه    گردد و گیری آنها روشن می ها و علل شکل رای مبارزه با فتنهت بمدّبلند

 .كنند ها ایفا می بسزایی در جلوگیری از فتنه ت نقشمعنویّاخالق و 
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و عترت بـه عنـوان راهکـاری بلندمـدّت      قرآنی ها آموزهبنابراین، اهمیّت تقویت اعتقادات بر مبنای 

و این راهکـار بـه همـراه تقویـت اخـالق و       گردد یمروشن  آنهاگیری  و علل شکل اه فتنهبرای مبارزه با 

. در این راستا، اهمیّت و نقش تعلیم و تربیـت  كنند یمایفا  ها فتنهمعنویّت نقش بسزایی در جلوگیری از 

میّـت  كـه اه  مـادام  : »سدینو یم باره. عالّمه جعفری در این گردد یمنیز در تقویت مبانی اعتقادی روشن 

تعلیم و تربیت برای تفکیک حس از باطل به مردم جوامع اثبات نشود و مـادام كـه گرداننـدگان جوامـع     

در متن ادارة اجتماع قـرار   آنهاعامل سازندة تعلیم و تربیت را به طور قوی از نظر اهداف و طرق مناسب 

سـاز عقـیم و    ان مذهب انسانو تکاپوهای رهبران و پرچمداران اخالق و پیشتاز ها كوششندهند، نه تنها 

از طرق  ها انساننتیجه خواهد ماند و نه تنها كاری از دست كوشندگان بهداشت روانی و ا الح روانی  بی

ی بـر دردهـای   تـر  دهیچیپبرنخواهد آمد، بلکه هر روزی كه بر تاریج بشر خواهد گذشت، دردهای   علمی

اگـر جوامـع بـه    : »سـند ینو یمیشان در ادامه (. سپ  ا112: 10، ج 1368)جعفری، « خود خواهد افزود

، مـردم بـا كمـال    شـدند  یمـ عامل سازندة تعلیم و تربیت برای تفکیک حس از باطل اهمیّت حیاتی قایل 

، بـرای تشـخیص حـس از باطـل     كشـد  یمـ اشتیاق به زندگی با مبانی حس كه در اعماق درونشـان زبانـه   

نوّع كه در تشـخیص واقعیّـات در قلمـرو انسـان و     و در این كوشش به آن همة استعداد مت دندیكوش یم

، مخصو اآ با نظـر بـه اینکـه دو نیـروی     شدند یم، قطعاآ موفّس دادند یم، پاسج اند دادهجهان از خود بروز 

اهلل و  وسیلة پیامبران الهـی و اولیـاء   ی كه بها سازندهالعاده عالی عقل و وجدان و حقایس بسیار عالی و  فوق

 )همان(.« بنمایند آنهابرداری را از  بهترین بهره تواند یمبوده،  ها انساناره در اختیار حکمای راستین همو

ی الهی است و ا والآ ها ارزشگران، تتعیب  ی فتنهها روشوسایل و  نیتر مهمبنابراین، از آنجا كه از 

ی و ارزشـی  راهبرد دشمنان برای ضربه زدن به جامعة اسالمی، ضربه به اركان اعتقـادی و ا ـول اساسـ   

جامعه است، علمای اسالم باید هر چه بیشتر در جهت تقویت اعتقادات مردم بکوشند و در ایـن راسـتا،   

شناسی و دیگر مبانی اعتقادی به خصـوص   شناسی و امام در تقویت باورهای مربوط به خداشناسی، نبوّت

 قدم بردارند.  در عصر ما، والیت فقیه و تشریح مبانی حکومت اسالمی

 گیری جهنتی

 از آنچه در مقالة حاضر گذشت، نکات زیر قابل استنتاج است:

السّـالم، عمـل كـردن بـر اسـاس تقـوا و داشـتن         و اهل بیت، علیهم قرآن كریمـ رجوع به معارف بلند 1

ی اجتماعی ها فتنهی در امان ماندن از خطرهای ها راهبصیرت سیاسی و اجتماعی در پرتو معارف دین از 

 .باشد یم
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بلندمـدّت بهـره جسـت كـه در ایـن       مدّت و ی اجتماعی باید از دو راهکار كوتاهها فتنهرای مبارزه با ـ ب2

میان وظیفة خواّص جامعه است كه بـا روشـنگری و هـدایت افکـار عمـومی، در جهـت كـاهش فتـای         

نـد و  خـورده را هـدایت نمای   هـای فریـب   ایجاد شده است، قدم بردارند و تـوده  هغبارآلودی كه بر اثر فتن

تبیـین   آنهارا با تأمّل پاسج گویند و معیارهای  حیح برای شناخت حس از باطل را برای  آنها های شبهه

 كنند.

، طرّاحان ا لی فتنه ردیگ یمجامعه  ورت  نخبگانبه وسیلة ـ در  ورتی كه پ  از تبیین حقایس كه 3

اسـت كـه بـا     ة حکومـت اسـالمی   وظیفـ  ،جویانة خود برنداشتند، در ایـن میـان   فتنه های دست از اقدام

 جویی این افراد با قاطعیّت بایستد. در مقابل فتنه  گیری از تمام امکانات و بسیج عمومی بهره

كه همان هواهـای نفسـانی   و عوامل انگیزشی در درون افراد  ها شهیرمتأثّر از  ها فتنهـ از آنجا كه وقوع 4

بایـد بـا    فکری و عقیدتی است، جامعة اسـالمی   های فمتأثّر از عوامل نگرشی كه همان انحرااست و نیز 

تربیت اخالقی و تزكیه و نیـز تقویـت اعتقـادات و باورهـا بـه عنـوان راهکارهـای بلندمـّدت بـه منظـور           

 قدم بردارد. ها فتنهكنی  ریشه

 منابع و مآخذ

 مکارم شیرازی. اهللِآية. ترجمة قرآن کریم

 . ترجمة محمّد دشتی.نهج البالغه

 مرعشی. اهللِآية. چاپ دوم. قم: كتابخانة بصائر الدّرجاتق.(. 1401ر، محمّد بن حسن. ) فّا ابن

 . . قم: مکتب األعالم اإلسالمیمعجم مقاییس اللّغهق.(. 1404فارس، احمد بن زكریّا. ) ابن

 . چاپ هفتم. بیروت: دار الصّادر.العرب لسانق.(. 1414منظور، محمّد بن مکرم. ) ابن

تحقیـس سـیّد مهـدی     .غُـرَر الحِکَـم و دُرَرُ الکَلِـم   ق.(. 1410بدالواحد بن محمّـد. ) تمیمی آمدی، ع

 . شجاعی. چاپ دوم. قم: دار الکتاب اإلسالمی

جـا: انتشـارات فرهنـگ     . چـاپ چهـارم. بـی   البالغه ترجمه و شرح نهج(. 1368جعفری، محمّـدتقی. ) 

 . اسالمی

. چاپ سوم. قـم: مركـز   ن کریم؛ قرآن در قرآنتفسیر موضوعي قرآ(. 1378جوادی آملی، عبداهلل. )

 نشر اسراء.
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. تحقیـس یوسـب بـن عبـدالرّحمن     مستدرک الصّـحیحین تا(.  حاكم نیشابوری، محمّد بن عبداهلل. )بی

 نا. جا: بی المرعشی. بی

ــد بــن حســن. )  ــیعهق.(. 1409حــرّ عــاملی، محمّ البیــت  . چــاپ اوّل. قــم: مؤسّســة آلوســائل الشّ

 السّالم(. )علیهم

 .www khamenei.ir؛ 1388/ 6/ 14و  1388/ 5/  5؛ «بیانات مقام معظم رهبری.»ای، علی خامنه

 .. دمشس: دار العلم الشّامیّهالمفردات في غریب القرآنق.(. 1412راغب ا فهانی، حسین بن محمّد. )

غالمرضـا  . ترجمـة سـیّد   المفردات في غریب القـرآن (. 1369ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )

 خسروی حسینی. تهران: انتشارات مرتتوی.

 . چاپ دوم. قم: انتشارات فرهنگ اسالمی.الفرقان في تفسیر القرآن(. 1365) ادقی تهرانی، محمّد. 

. ترجمة سـیّد محمّـدباقر موسـوی    في تفسیر القرآن زانیالم .(1374طباطبائی، سیّد محمّدحسین. )

 جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم. همدانی. چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات

مقدّمة محمّد جواد بالغی. چـاپ  مجمع البیان في تفسیر القرآن. . (1372)طبرسی، فتل بن حسن. 

 سوم. تهران: انتشارات نا رخسرو.

. مقدّمة شیج آغـابزرگ تهرانـی و تحقیـس    في تفسیر القرآن انیبالتّ تا(. بی) .طوسی، محمّد بن حسن

 : دار إحیاء التّراث العربی.وتری. باحمد قصیر عاملی

 . چاپ دوم. تهران: انتشارات اسالم.اطیب البیان في تفسیر القرآن. (1378طیّب، سیّد عبدالحسین. )

 . بیروت: دار الکُتُب العلمیّه.العین ق.(.1424فراهیدی، خلیل بن احمد. )

بیـروت: دار المـالک    . چـاپ دوم. تفسیر من وحـي القـرآن  . (ق. 1419) .اهلل، سیّد محمّدحسین فتل

 و النّشر. للطّباعة

 . چاپ پنجم. تهران: اسالمیّه.قاموس قرآن(. 1367اكبر. ) قرشی، علی

 . چاپ چهارم. تهران: دار الکُتُب اإلسالمیّه.الکافيق.(. 1407كلینی، محمّد بن یعقوب. )

چاپ  .الحسن شعرانی. تحقیس ابوالکافي؛ األصول و الرّوضه شرح .ق.( 1382) .مازندرانی، محمّد الح

 اإلسالمیّه. المکتبةاوّل. تهران: 

 الرّساله. مؤسّسة. بیروت: کنزالعمّالق.(. 1409الدّین. ) متّقی الهندی، عالءالدّین بن حسام

 .ءالوفا مؤسّسة. بیروت: بحاراألنوارق.(. 1404مجلسی، محمّدباقر. )
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ـ (. 1388مصباح، مجتبی. ) . چـاپ ششـم. قـم:    فة اخـالق( بنیاد اخالق )روشي نو در آموزش فلس

 انتشارات مؤسّسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.

 نا. جا: بی . بیالتّحقیق في الکلمات القرآن الکریم(. 1368مصطفوی، حسن. )

 . چاپ اوّل. تهران: دار الکُتُب اإلسالمیّه.تفسیر نمونه(. 1374مکارم شیرازی، نا ر. )

 . چاپ لوّل. تهران: دارالکُتُب العلمیّه.یام امام امیر المؤمنینپ(. 1381ــــــــــــــــــــ . )

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

 .(علمیّة قم


