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مفهوم الفتنة من منظور نهج البلاغة
تاریخ الأستلام9341/3/99 :

تاریخ القبول9341/4/29 :



عباسعلی فراهتی
لیلا زارعی شهامت



الخلاصة
تعتبر اثارة الفتن من المقولأت الأجتماعية والسياسية التي تواجهها الحكومات الأسلامية والتي يمكن لها ان تنشا في ظروف اجتماعية وسياسية مع ّينية.
ولكي يتجاوز المسلمون الج ّو الذي امتزج فيه الحق والباطيل واصيبل مضيلِّلا ً ومظلمياً ،علييهم ان يعرفيوا العواميل التيي سي ّببته ،حتيى يتمكّنيوا مين انقياذ
انفسهم من عواقبه .وبما ا ّن الفتنة یمکن ان تظهر في جميع الأوقات ،فان هذه الدراسة ضرورية من اجل نشر التوعية بين الناس في المجتمع .ويرتكيز
هذا البحث علی النصوص الدينية ،بما فيها القران ونهج البلاغة ،فضيلا ً عين الكتيب التاريخيية للسينة والشييعة .وتسيعى هيذه المقالية اليى البحيث فيي
مفهييوم الفتنيية وجوانبهييا بالأعتميياد علييى الميينهج التحليلييي الوصييفي ،واكتشيياف طييرق مواجهتهييا والييتخلص منهييا .وقييد اظهييرت نتييائج البحييث ان اهي ّم
خصائص مثيري الفتن تتمثل في العودة الى عصر الجاهلية وتقويض مبادئ الدين واسسه والشك والطغيان والأستبداد .وتتجلى اه ّم طيرق اليتخلص مين
الفتن في اتباع تعاليم القران الكريم والنبي (ص) واهل بيته عليه السلام والتحلي بالبصيرة والوعي في مواجهة مثيري الفتن وطاعة القائد وغيرها.
الكلمات المفتاحية :الأمام علي عليه السلام ،نهج البلاغة ،الفتنة ،مثيرو الفتن.

 استاذ مساعد في جامعة کاشان )(a.farahati@gmail.com
 طالب الدکتوراه جامعة کاشان (الکتاب المسئول) )(laila.zarei90@gmail.com
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مقدمة
تعتبيير الفتنيية ميين التيييارات الناشييئة فييي المجتمعييات الأسييلامية .يحيياول
مثيييرو الفييتن ان يلبسييوا الباطييل لبيياس الحييق ويتظيياهروا بييانهم متييدينون
محبون للعدالة وان يجعلوا التمييز بين الحق والباطل صعباً ،الأمر اليذي
يهدف بالطبع اليى تيدمير الحكومية الدينيية والعيودة اليى قييم الجاهليية،
ولكن يقصدون الجاهليية التيي تتناسيب ميع الوقيت الحاضير ،مميا ُي َع َّبي ُر
عنها بالجاهلية الحديثة.
و للفتنة جذور تمتد بطول التاريخ الى ما قبل الفتيرة التيي اصيبل فيهيا
الأنسان اجتماعياً ،منذ ان خليق الليه ادم وامير ابلييس بالسيجود ليه ،لكين
ابليس تكبر وامتنع عن السجود ،وهذه كانت بداية الفتنية .ويعتبير العلامية
الطباطبائي في كتابه تفسير الميزان ان اسباب امتنياع ابلييس عين السيجود
ليييأدم تتمثيييل فيييي التكبييير والحسيييد والقيييياس واعتبيييار نفسيييه مسيييتقلا ً
(طباطبائي،لأتا .)0-23 /21 :يقول تعالى في القيران الکيریم« :قيا َل َر ِّب
عين»(.الحجر)41 :
بما اَ ْغ َو ْي َتني َلأ َز ِّي َن َّن لَ ُه ْم في ا ْلأ َ ْرل و َلأ ْغو َي َّن ُه ْم ا َْج َم َ
حييدثت خلييال فتييرة حييياة النبييي (ص) الكثييير ميين الفييتن علييى يييد
المشييركين واليهييود والمنييافقين علييى شييكل فييرل عقوبييات اجتماعييية
واقتصييادية ،وطييرد المسييلمين ميين مكيية المكرميية ،وزرع التفرقيية بييين
المهاجرين والأنصيار ،واحيياء العيداوة بيين اليأوس والخيزرج ،ومحاولية
تقويض اسس ايمان المسلمين ،والهجوم ضد النبيي (ص) وشين ثلياث
معييارك فييي بييدر واحييد والخنييدق .وبعييد رحيييل النبييي (ص) اغتصييب
الخلفاء الثلاثة الخلافة كل منهم بدوره ممهدين الطريق امام المزيد من
الأنحرافييات .وف يي عهييد الأمييام علييي عليييه السييلام ،ش ي ّن مثيييرو الفييتن
حروب الجمل ،صفين والنهروان .ان اسباب الفتنة قد تكون داخليية او
خارجية ،وفي مجتمعنا اليوم تنبع الفتن الداخلية عن الفتن الخارجية.
اشكالية البحث
يعج تاريخ صدر الأسلام ،ولأ سيما القيرن اليأول الهجيري بيالفتن التيي
ّ
ابعيدت المجتمييع الأسييلامي عيين الصييراط الييذي رسييمه القييران الكييريم
والنبي (ص) .يشير الأمام علي عليه السلام في الخطبة الثانية مين نهيج
البلاغة الى الفتنة الأولى التي حدثت بعد رحيل النبي (ص) في سيقيفة
اس الدِّين وع َما ُد الْ َيقين ،الَ ْيه ْم َيفي ُء الْغَالي
بني ساعدة فيقولُ « :ه ْم ا ََس ُ
ص َحييي ِّق الْو َلأ َيييية ،وفييييه ُم الْ َوصييي َّي ُة
وبهييي ْم ُي ْل َحييي ُق ال َّتيييالي ،ولَ ُهييي ْم خَ َصيييائ ُ
والْو َرا َث ُة» (شهیدي .)1 :9470 ،انقذ النبي (ص) النياس مين الجهيل،
اما امير المؤمنين فيريد ان يعيد الحيق اليى اهليه« :ا ْليأ َن ا ْذ َر َجي َع الْ َحي ُّق
الَى اَ ْهله ونُق َل الَى ُم ْن َتقَله» لينقذ الناس مرة ثانية من الفتنة والجهل.
و بمييا ان الثييورة الأسييلامية مسييتوحاة ميين التعيياليم العلوييية مقتدييية
بحكوميية الأمييام علييي عليييه السييلام ،يقييول الأمييام الخمينييي (ره) فييي
تصييريحاته :الحكوميية الأسييلامية هييي حكوميية الهييية ونحيين علييى مسييير
الحكومييية العلويييية .وتهيييدف الثيييورة اليييى الوصيييول للمجتميييع النبيييوي
والعلييوي .وتتعييرل المجتمعييات ايضييا للفييتن فييي اي وقييت ،وقييد قييدم

الأمام علي عليه السلام الكثير مين التعياليم حيول الفيتن وطيرق التغليب
عليها ،والتي يمكن ان تعالج العدييد مين المشياكل الخطييرة للمجتميع
الأسلامي في العصر الحاضر في مواجهة الفتن والمؤامرات.
اسئلة البحث
ما هو مفهوم الفتنة وما هي اثارها ونتائجها في القران الفكر العلوي؟
ما هي طرق التغلب على الفتن في الفكر العلوي؟
بما ان الحق والباطيل يمتزجيان فيي الفيتن ،وليذلك يبيدو ان الفتنية
نييوع الأختبييار يتعييرل لييه الييأفراد لتمييييز الحقيقيية .ويمكيين للفتنيية تغيييير
الهيكيييل الفكيييري للمجتميييع .ويمكييين التغليييب عليييى الفيييتن بالأيميييان
والعقيييدة والييألتزام بالقييانون والأتحيياد والتضييامن وطاعيية القائييد وتنييوير
الذهن العام وغيرها.
خلفية البحث
من بين البحوث التي انجزت في هذا المجال يمكننا الأشارة الى مقالة
"الشبكة الدلألية ( )Semanticsلمفردة الفتنة ومرادفاتها في القران"،
والتي طبعت عيام  9413بالتعياون ميع خيرييه عجيرظ ومرضيية كهنيدل
جهرمي في مجلة الدراسات القرانية ،العدد  .23وهناك بحيوث اخيرى
مثل :مقالة "طرق مواجهة الفتنة في الرسالة  90من نهج البلاغية" التيي
نشرت في فيروردین  9419بواسيطة سيجاد فيروزظ فيي مجلية مبلغيان،
العييدد  ،959مقاليية "مبييادئ التربييية السياسييية فييي الأسييلام ،فتنيية عييام
 9400مثالأً" بالتعاون مع داود مهدوي وعلي محمدي سيرت ونشيرت
عام 2195م فيي مجلية المعرفية السياسيية ،العيدد  ،94وييذكر انيه نشير
اكثيير ميين  51عمييل حييول فتنيية عييام  ،9400كتيياب "موجيية الفتنية ميين
حييرب الجمييل الييى الحييرب الناعميية" تيياليف احمييد حسييين شييريفي،
 ،9411مطبوعات مركز فكر الشباب .كما تطرق بعض الشارحين الى
هذا الموضوع بشكل متفرق مثل ابن ابي الحديد ،ترجمة نهج البلاغة
وتفسيره لمحمد تقي جعفري ورسالة اية الله مكيارم شييرازي وغييرهم.
وعلى الرغم من البحيوث التيي اجرييت فيي هيذا المجيال ،فيا ّن ضيرورة
البحث والنتائج غير المطلوبة التيي يمكين للفيتن ان تسي ّببها مين جهية،
وعييدم التطييرق الييى الموضييوع ميين كافيية ابعيياده وبشييكل شييامل ،دفييع
بالباحث الى التطرق الى موضيوع الفتنية وطيرق التغليب عليهيا .يشيمل
هيييذا البحيييث تعرييييف الفتنييية لغييية واصيييطلاحاً وعواميييل ظهيييور الفتنييية
وخصائص الفتنة ومثيري الفتنة وطرق التغلب على الفتنة وتعاميل الأميام
علي عليه السلام مع مثيري الفتن.
 .9تعريف الفتنة لغة
يقييول الفراهيييدي فييي تعريييف مفييردة " َف يتْن" الييذي اشييتقت منييه كلميية
"فتنيية" :الفييتن« :احييراق الشيييء بالنييار كييالورق الفتييين اي المحتييرق»
(الفراهیيييدي 9391،ق .)927/0 :اميييا الراغيييب الأصيييفهاني فيقيييول:
«اصل ال َفتْن ادخال اليذهب النيار لتظهير جودتيه مين رداءتيه» (الراغيب
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الأصفهاني9313 ،ق .)424 /9 :ويقول ابن منظور في لسان العيرب:
«جما ُع معنى الفتْنة الأبتلاء والأ ْمتحيا ُن والأختبيار ،واَصيلها مياْخوذ مين
ْييت الفضيية والييذهب اذا ذ ّوبتهمييا بالنييار لتميی يز الييرديء ميين
قولييك ف َتن ُ
الج ِّيد» (ابين منظيور .) 497 /94 :9393 ،ولكين وجهية نظيره حيول
هيييذه الكلمييية يبتعيييد عييين المعنيييى اللغيييوي لهيييا ويقتيييرب مييين المعنيييى
الأصطلاحي الذي سنشير اليه .ويبدو ان المعنى الذي ق ّدمه الفراهيدي
حييول هييذه الكلميية اكثيير صييحة لأنييه المعنييى ال يأكثر رواج ياً فييي اللغيية
العربية ،ومن هذا المنطلق فا ّن معنى "احراق الشيء بالنيار" هيو المعنيى
اللغوي الدقيق لهذه الكلمية ،وعليى اليرغم مين ا ّن الراغيب الأصيفهاني
وابيين منظييور اشييارا الييى هييذا المعنييى ،لكنهمييا اعتبييرا تعريفهمييا اكثيير
مصيداقية وليم يشييرا اليى مفهييوم هيذه الكلمية .واسيتخدمت الفتنية فييي
القييران بالمعيياني التالييية :الشيييرك ،الكفيير ،التضييليل ،القتييل ،اليييردع،
الضلال ،الأعتذار ،القضاء ،الذنب ،المرل ،العبيرة ،العقوبية ،البلياء،
العييذاب ،الحييرق والجنييون (السيييوطي ،)204 /9 :9321 ،لكننييا ليين
نييذكر الأيييات تجنب ياً للاطاليية ،والييى جانييب المعيياني التييي اشييار اليهييا
السيوطي سنتطرق الى اقرب المعاني.
 .2مصطلل الفتنة في القران ونهج البلاغة
الفتنة في القران ونهج البلاغية ذات معنيى عيام ومعنيى خياص .المعنيى
العام يشير الى الأختبار والمعنى الخاص يعنيي الفوضيى .واليأن سينلقي
نظييرة علييى امثليية ق ّيميية ميين هييذين الكتييابين .الفتنيية فييي القييران تعنييي
الأختبار وقد اشير اليها في كثير من الحاليأتَ « .وا ْع َل ُميوا اَنَّميا اَ ْميوالُ ُك ْم
وا َْولأ ُدكُ ْم ف ْت َنة واَ َّن اللّ َه ع ْن َد ُه ا َْجر َعظيم» (الأنفيال( )20 :الزمخشيري،
 .)454/2 :9317المعنييى الثيياني للفتنيية فييي القييران« :الْف ْت َني ُة اَشَ ي ُّد مي َين
الْ َق ْتييل ( »...البقييرة )919 :الفتنيية بمعنييى الفوضييى والأخلييال بشييؤون
الدين (ابن عاشور.)971 /2: 9103،
و جاء فيي نهيج البلاغية حيول الفتنية بمعنيى الأختبيارَ « :ليأ َیقُيولَ َّن
س ا ََحيد الَّيأ و ُهي َو ُمشْ ي َتمل
ا ََحدُك ْم اللَّ ُه َّم انِّی اَ ُعو ُذ بك م َن الْف ْت َنة لأنَّ ُه لَي ْی َ
كن َمن ْاس َت َعا َذ َف ْل َی ْس َتع ْذ م ْن ُمضلَّات الْف َتن( »...الحكمة:
َع َلى ف ْت َنة ولَ ْ
( )14شهیدي .)475 :9470،ويقول عليه السلام حيول الفتنية بمعنيى
اج الْفي َتن ب ُسيفُن النَّ َجياة ،و َع ِّر ُجيوا َع ْين
ياس شُ يقُّوا اَ ْمي َو َ
الفوضى« :اَيُّ َها النَّ ُ
َطريق الْ ُم َناف ََرة» (الخطبة.)94،5 :
و السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :هيل يعتبير الميال والبنيون فتنية
دائماً؟ سنشير الى حاليأت اعتبير فيهيا الميال والبنيون مين الينعمُ « :ز ِّی َين
نین والْقَناطیر الْ ُم َق ْن َط َرة م َن الي َّذ َهب
للنّاس ُح ُّب الشَّ َهوات م َن ال ِّنساء والْ َب َ
والْف َّضة والْخَ ْیل الْ ُم َس َّو َمة وا ْلأَنْعام والْ َح ْرث ذلك َمتا ُع الْ َحیاة ال ُّدنْیا واللّ ُه
ع ْن ي َد ُه ُح ْس ي ُن الْ َميياب» (ال عمييران .)93 ،تعنييي الفتنيية فييي هييذه الأييية
«الْقَناطیر الْ ُم َق ْن َط َرة» الميال الكثيير (الطبيري )231/4 :9321 ،وجمييع
هذه «الْ َقناطیر الْ ُم َق ْن َط َرة م َن الي َّذ َهب والْف َّضية والْخَ ْیيل الْ ُم َسي َّو َمة وا ْلأَنْعيام
والْ َح ْرث» مصادیق المال ،فاذا استهدف الأنسيان اليدنيا فسيوف يغفيل

عن الأهداف الأسمى مما يشيكل عامليا ً لأنحطاطيه .تنتقيد هيذه الأيية
التعلق بالحياة الدنيا بتعبيرها عن ذلك بعبارة « ُح ُّب الشَّ َهوات».
في الأية  34من سورية الكهف ،ع ّبر عن المال والبنين على انهميا
ييات
زينييية الحيييياة اليييدنيا« :الْميييا ُل والْ َب ُنيييو َن زي َنييي ُة الْ َحيييياة الييي ُّدنْيا والْباقيي ُ
حات خَ ْيير عنْي َد َر ِّبيك ثَوابياً وخَ ْيير اَ َمليا ً» تبيين هيذه الأيية الكريمية
الصال ُ
َّ
الييركنين الأساسيييين للحييياة الييدنيا ،القييوة الأقتصييادية والقييوة الأنسييانية
اللتيييان تلزميييان لتحقييييق اي هيييدف مييين الأهيييداف الدنيويييية( ،مکيييارم
شیرازی.)304 /92 :9401،
يت ْاسي َتغْف ُروا َربَّكي ْم
جاء في الأیيات  91-92مين سيورة نيوحَ « :ف ُق ْل ُ
يین
السي َماء َع َلي ْیكم ِّمي ْد َرا ًرا و ُی ْمييددْك ْم بياَ ْم َوال و َبني َ
انَّي ُه كييا َن َغ َّفييا ًرا ُی ْرسييل َّ
و َی ْج َعل لَّك ْم َج َّنات و َی ْج َعل لَّك ْم اَن َْها ًرا» .في هذه الأية الكريمية يعيدهم
اللييه بنعميية معنوييية كبيييرة وهييي غفييران الييذنوب والتطهيير ميين الكفيير
والعصيييان ،وخمييس نعييم مادييية كبيييرة وهييي المطيير والييأموال والبنييون
والبساتين والأنهار .لو ان للمال والبنين قيمة سلبية لما وعد الله بهما.
و ذكيير فييي بعييض الأيييات ان بعييض الأنبييياء طلبييوا البنييين ميين اللييه
وبعضهم فرحوا كثيراً لأن الليه رزقهيم بيالبنينُ « :هناليك َدعيا َزكر َّييا َر َّبي ُه
قا َل َر ِّب َه ْب لي م ْن لَ ُدنْك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة انَّك َسمي ُع الدُّعاء» (ال عمران:
 .)40ويقصد زكریا بعبيارة « ُذ ِّريَّي ًة َط ِّي َبي ًة» ان يرزقيه الليه وليداً ليه كرامية
مثيييل كرامييية السييييدة ميييريم (طباطبيييائي ،ليييأ تييياريخَ « .)93/91 :ف َل َّميييا
يوب وكُ ّل يا ً
ا ْع َتي َزلَ ُه ْم ومييا َي ْع ُب يدُو َن ميين ُدون اللَّييه َو َه ْبنييا لَي ُه ا ْسييحاقَ و َي ْع ُقي َ
َج َع ْلنا نَب لييا» (ميریم .)31 ،ا ّن اوليأداً مثيل اسيماعیل ،اسيحاق ویعقيوب
يعتبرون من نعم الله كثواب على تحمل النفي مين اليوطن والهجيرة مين
بين المشركين.
نلاحظ ان القران الكريم لأ يشير الى المال والبنين كفتنية فيي كيل
حالة ،بل يعتبرهما زينة في بعض الأيات .اذن فيا ّن القيمية الأيجابيية او
السلبية لهما تتعلق بنية الأنسان ودوافعيه ،فياذا اسيتخدم هيذه الينعم فيي
طريقييه الييى الكمييال فسييوف تكييون ق ّيميية ايجابييية ،لكيين اذا اسييتخدمها
للتعلق بالدنيا وغفل عن الأهداف السامية ،فسوف تصيبل اسيباباً للفتنية
وتكون ذات قيمة سلبية من الناحيية الأخلاقيية ،ليأ ّن التعليق باليدنيا امير
مذموم وهو جذر لكل خطا وذنب .اذن فا ّن اساس الفتنية فيي كيل مين
المعنيين هو التين ُّعم والطغیيان ،وقيد يينعم الليه تعيالى عليى عبياده احيانياً
لكي يختبرهم ،مما يمهد الطريق امامهم لأجل الفتنة ،ومثيير الفيتن فيي
المعنى الثاني هو الشخص الشخص الذي ادى طغيانه الى الفوضى.

عوامل ظهور الفتنة
 .9اتباع هوى النفس :يعتبر الأميام عليي علييه السيلام ان منشيا الفتنية
يكمن في اتباع هوی النفس ويقولَ « :بد ُْء ُوقُوع الْف َتن اَ ْه َواء تُتَّ َب ُع»
(الخطبة ،)51 :لأن اتبياع الينفس الجامحية يجعيل الأنسيان غافليا ً
عن ذكر الله ،وهنا يبدا الأنحراف عن الصرط المستقيم .وذكيرت
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النصوص الدينية ان عدم التقيد بالتعاليم الألهية يؤدي بالأنسان الى
يث
الهلاك ،وهو ينشيا عين عيدم تشيخيص الحيق عين الباطيلَ « :ي ُب ُّ
وجيو َن ف َيهيا َم ْوجياً،
الْف َت َن ف َيهاَ ،فلَا ُي ْبص ُيرو َن الْ َحي َّق م َين الْ َباطيلَ ،ي ُم ُ
و َي ْم ُر ُجو َن ف َيها َم ْرجا» (الخطبة( )943 :شهیدي.)941 :9470،
 . 2البيييدع فيييي اليييدين :البدعييية فيييي الحقيقييية اسيييتكمال للهيييوس،
فالأشيييخاص اليييذين يفسيييرون الأييييات والأحادييييث عليييى هيييواهم،
يقومون في الحقيقة بتبرير هوى النفس .وتنشا البدع في الدين مين
ناحیية العلمياء ،وعيادة ميا تيؤدي اخطياؤهم اليى انزليأق الكثيير ميين
الناس في وادي الخطيئة .لقد ادت البيدع فيي صيدر الأسيلام اليى
ارتكياب الكثييير ميين الجناييات ضييد اهييل بييت النبييي (ص)« :كُييل
وج َّل بدَمه؟» ( شیخ صيدوق.)342 :9311 ،
َي َت َق َّر ُب الَى اللَّه َع َّز َ
وقد لجا عمر بن سعد الى تشجيع جيشه لمحاربة الأميام الحسيین
وانصياره باطلاقيه لشيعار« :یيا خیيل الليه اركبيي وبالجنية ابشيري»
(بلاذري.)903/4 :9413 ،
 .4حب اليدنيا :وهيو مين العواميل اليأخرى التيي تيؤدي اليى ظهيور الفتنية.
يقول الأمام علي عليه السلام في هذا الشان :الأ وا ّن حيب اليدنيا راس
كل خطيئة ،وباب كل بلية ،ومجمع كل فتنة ،وداعية كل ريبية ،الوييل
لميين جمييع الييدنيا واورثهييا ميين لييأ يحمييده ،وق ي ّدم علييى ميين لييأ يعييذره
(شييعبة الحرانييي .)952 :9324 ،ا ّن حييب الييدنيا الييذي يشييمل جمييع
الأموال والثروات يؤدي الى الفتنية كميا يقيول الأميام عليي علييه السيلام
ف م ْن َدار اَ َّولُ َها َع َنياء ،واخ ُر َهيا
في الخطبة  02من نهج البلاغة« :اَ اَص ُ
َف َناء! في َحلَال َها ح َساب ،وفي َح َرام َها عقَابَ .مين ْاسي َت ْغ َنى ف َيهيا فُيت َن،
و َمن ا ْف َتق ََير ف َيهيا َحيزن» (شيهیدي ،)41 :9470 ،ويقيول فيي الحكمية
« : 951ان ْاسيي َت ْغ َنى َبط َيير وفُييت َن ،وان ا ْف َتق ََيير قَيين َ » (المصييدر نفسييه:
 .)401وكلاميه هيذا تصيديق للايية الكريمية التيي تقيول« :ا َّن ا ْلأنْسييا َن
لَ َي ْطغييى اَ ْن َرا ُه ْاسي َتغْنى» (علييق .)4-7 :لقييد كييان العامييل الرئيسييي فييي
ظهور فتنة الجمل ،حب الدنيا وطليب الثيروة .وقيد ادرك ماليك الأشيتر
الصحابي البصير للامام علي عليه السلام هيذه الحقيقية حيول الخيوارج
وخاطبهم قائلا ً :يا اصحاب الجباه السود! ..كنا نظ ُّن صيلاتكم زهياد ًة
في الدنيا ،وشوقاً الى لقاء الله ،فلا ارى مرادكم اليأ اليدنيا! ..اليأ قبحياً
يا اصحاب النيب الجلاّلة ،ما انتم برائين بعدها عزاً ابيداً .فابعيدوا كميا
َب ُعييد القييوم الظييالمون! (المنقييري .)319 :9313 ،ويبييين الأمييام علييي
عليه السلام فيي الخطبية المعروفية بالشقشيقية فتنية النياكثين والقاسيطين
والمييارقين بصييراحة ويصييفهم بييانهم يييرون الييدنيا جميليية قييد سييحرهم
ذهبها البرق.
 .3الوصول الی الحكم والمناصب الأداریة :يتوقع بعض الأفراد والأسر
المتنفّذة في المجتمع من الهیئة الحاكمة بعض المزاييا والمناصيب
والثروات ،فاذا لم يحصلوا عليها نظيراً لأنهيا غيير قانونيية ،يعميدون
اليى تشيكيل الييأحزاب المعارضية ويسيمون فعالييياتهم النضيال ضييد
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الظلم ،ولكن خلف مبادراتهم هذه تكمن خفايا كثيرة مثل الرئاسية
والأنانييية وحييب الجيياه والمييال .وقييد بي ّين معاوييية بعييد سيينوات ميين
استشهاد الأمام علي عليه السيلام ان حربيه ضيد عليي وانصياره ليم
تكين لليدفاع عين الأسيلام وم قدسياته وقيميه ،وليأ لأحيياء الصييلاة
والصيييام والحييج والزكيياة ،بييل كييان يسييعى وراء الحكوميية والرئاسيية
والخلافيية (شييیخ مفیييد /93 :9394 ،ص )2و(ابيين ابييي الحديييد،
 .)34 /94 :9431وميين علامييات المنظمييات والييأحزاب المثيييرة
للفتن هي انها تتاسس عيادة بعيد فشيل فيي الوصيول اليى السيلطة.
يقول الأمام علي عليه السلام« :كُ ُّل َواحد م ْن ُه َميا َي ْر ُجيو ا ْليأ َ ْم َر لَي ُه،
و َي ْعط ُف ُه َع َل ْيه ُدو َن َصاحبهَ ،لأ َي ُمتَّان الَى اللَّه ب َح ْبل ،و َلأ َي ُمدَّان الَ ْيه
ييب ل َصيياحبه ،و َع َّمييا قَليييل
ب َس َييبب ،كُيي ُّل َواحييد م ْن ُه َمييا َحاميي ُل َض ٍّ
يس
ُي ْكشَ ُ
ف ق َنا ُع ُه به! واللَّه لَئ ْن ا ََصا ُبوا الَّذي ُيريدُو َن لَ َي ْن َتز َع َّن َه َذا نَ ْف َ
َه َذا ،ولَ َياْت َي َّن َه َذا َع َلى َه َذا و( »...الخطبة.)930 :
ا ّن طلحه وزبير کان كُ ُّل َواحد م ْن ُه َما َي ْر ُجو ا ْلأ َ ْم َر لَ ُهَ ،و َي ْعط ُف ُه َع َل ْييه
ُدو َن َصيياحبه (لييأن كل يا ً منهمييا كييان يريييد الخلافيية لنفسييه ولييم تكيين
محاربتهم للامام لأجل الدين والأيمان كما كانا يدعيان بل حبياً باليدنيا
والجاه)َ ،لأ َي ُمتَّان الَى اللَّه ب َح ْبلَ ،و َلأ َي ُميدَّان الَ ْييه ب َس َيبب (لييس ليدى
اي منهما حجة امام الله لأراقة الدماء لأن اياً منهما لم يكن من انصيار
يب ل َصياحبهَ ،و
الدين ولم يكن يؤمن بالله) ،كُ ُّل َواحد م ْن ُه َما َحام ُل َض ٍّ
ف ق َنا ُعي ُه بييه! وعنييدما دخييل البصييرة مكييراً قييبض علييى
َع َّمييا قَليييل ُي ْكشَ ي ُ
عثميان ابيين حنيييف وقتييل الكثييير مين حييراس بيييت المييال واختلفييا علييى
امامية الصييلاة حتييى اصييلحت عائشيية بينهميا واتفقييا علييى ان يقييوم كييل
واحد منهما بها يوماً وطلب كل منهما من عائشة ان يلقي النياس علييه
التحيييية ويعيييرف بالأميييارة فيييامرت عائشييية بالقييياء التحيييية عليييى اليييأثنين
وقبولهميييا للاميييارة(فيض الأسيييلام .)354 /4 :9471 ،وكثيييرت هيييذه
الخلافات بينهما كثيراً ولذلك يقول الأمام علي عليه السلام :اقسيم ليو
انهما بلغا ما يريدانه لقضى كل منهما على الأخر.
 .5عدم امتثال اوامر القائيد :طاعية الأنبيياء والقائيد واوليي اليأمر شييء
ين ا َم ُنييوا اَطي ُعييوا اللَّي َه واَطي ُعييوا ال َّر ُسييو َل واولييي
واجييب« :يييا اَ ُّي َهييا الَّييذ َ
الأ ْ ْمر مي ْن ُك ْم » (النسياء .)51 :ا ّن الأشيخاص اليذين يعصيون قييادة
المجتمع التي تستند الى تعاليم الوحي والأمامة والولأيية او يميليون
الى التعاون ميع مثييري الفيتن ،فسيوف يسيقطون فيي نييران الفيتن.
ولذلك فقد اكد القران كثيراً على هذا الأمرَ « :و قياتلُو ُه ْم َح َّتيى ليأ
َت ُكييو َن ف ْت َنيية و َي ُكييو َن ال يدِّي ُن للَّييه َفييان انْ َت َه ي ْوا فَلييا ُع يدْوا َن ال يأ َّ َع َلييى
الظَّالمين» (البقرة. )914 :
قادة الفتنة
يتضمن كلام الأمام علي عليه السلام الحديث عن اركان الفتنة وهي:
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فاعل الفتنة (مثير الفتنة) :يعتبر الأميام عليي علييه السيلام ان فاعيل
الفتنة هو الشيطان قائلا ً«:ا َّن الشَّ ْي َطا َن ُي َس ِّني لَ ُكي ْم طُ ُرقَي ُه ،و ُيريي ُد اَ ْن
َي ُح ي َّل دي ي َن ُك ْم ُع ْق ي َد ًة ُع ْق ي َدةً ،و ُي ْعطي َيي ُك ْم بالْ َج َما َعيية الْ ُف ْر َق ي َة ،وبالْ ُف ْر َقيية
ييح َة م َّم ْين اَ ْهيدَا َها
الْف ْت َنةَ ،ف ْ
َاصدفُوا َع ْن نَ َزغَاته ونَ َفثَاتيه ،وا ْق َبلُيوا النَّص َ
الَ ي ْي ُك ْم ،وا ْعقلُو َهييا َع َلييى اَنْفُس ي ُك ْم» (الخطبيية .)929:يح ي ّذر الأمييام
عليه السلام في هذا القسيم مين تيامر الشييطان والمقصيود بالعقيدة
هنا القيوانين والأنظمية التيي تيؤدي اليى اسيتقرار اليدين (ابين مييثم،
 ،)990 /4 :9442ويبيين طييرق نفييوذه فييي ا ّن الشيييطان يصي ّور لنييا
طرق اليأنحراف سيهلة حتيى نبيدا بالسيير عليى طريقيه ،ولهيذا فهيو
يقوم بعمليه خطيوة خطيوة حتيى يحي ّل اليدين عقيدة عقيدة ويقضيي
على العقائد واحدة تلو اليأخرى وبيدلأ ً مين التضيامن والوحيدة فهيو
يزرع الفتنة وينشر التفرقة .ولذلك يطلب الأميام عليي علييه السيلام
قبول النصيحة من الأشخاص الصالحين.
قادة الفتنة :ويسميهم الأمام علي عليه السلام «المنافقين» ويقول:
«اوصييي ُك ْم ع َبييا َد اللَّييه ب َت ْقي َوى اللَّييه ،وا َح ي ِّذ ُركُ ْم اَ ْهي َل ال ِّن َفيياقَ ،فييانَّ ُه ُم
الضييالُّو َن الْ ُمضييلُّونَ ،وال َّزالُّييو َن الْ ُمزلُّييونََ ،ي َت َل َّونُييو َن اَلْ َوانيياً ،و َي ْف َت ُّنييو َن
َّ
ا ْفت َنانا» (الخطبة .)913 :بعد التوصية بيالتقوى ،يشيير الأميام عليي
عليه السلام اليى صيفات المنيافقين وينصيل بالأبتعياد عينهم ليأنهم
منحرفيييون عييين الصيييراط المسيييتقيم ويضيييلّلون غييييرهم مييين النييياس
بجعلهيم يشييتبهون بييين الحييق والباطييل ،وتييدل كلميية "تلييون" علييى
تغير اقوال وافعيال المنيافقين بسيبب سيعيهم وراء لباطيل واليأغرال
الفاسيييدة حييييث يتعييياملون ميييع كيييل شيييخص بتصيييرف مختليييف
ويحاولون دائماً ج ّر الأخرين الى الفتنة.
الخييواص :وهييم اصييحاب المناصييب وزعمياء المجموعييات الييذين
يفتخرون بحسبهم ونسبهم .يقول الأمام عليي علييه السيلام فييهم:
يذين َت َك َّب ُيروا
«اَ َلأ فَالْ َحي َذ َر الْ َحي َذ َر م ْين َطا َعية َسيا َدات ُك ْم وك َُب َيرائ ُك ُم! الَّ َ
َعلى َح َسبه ْم ،وت ََرفَّ ُعيوا فَي ْوقَ ن ََسيبه ْم» (الخطبية .)912 :وقيد اشيير
الى هذا الأمر في القران الكريم حيث يرفض تعالى ذريعية الضيالين
الذين يلقيون بياللوم فيي ضيلالهم عليى اسييادهمَ « :و قيالُوا َربَّنيا انَّيا
السييبيلَاَ ،ر َّبنييا اته ي ْم ض ي ْع َف ْين مي َين
راءنييا َفاَ َض يلُّونَا َّ
اَ َط ْعنييا سييا َدتَنا وك َُب َ
الْ َعذاب والْ َع ْن ُه ْم لَ ْعنياً كَبييراً» (اليأحزاب .)47 :ويعتبير الأميام عليي
عليه السلام ان سبب عدم جدارة هؤلأء بالطاعة يعود الى تكبيرهم
وتفيياخرهم ونسيييانهم انهييم خلقييوا ميين طييين ،ولييو انهييم يييدركون
يت
اصلهم ومن اية مادة خلقوا ،لكانوا في منتهى التواضعَ « :و َعج ْب ُ
ل ْل ُم َت َك ِّبر الَّذي كَا َن با ْلأ َ ْمس نُ ْط َفةً ،و َي ُكيو ُن غَيداً جيفَية» (الحكمية:
( .)924شهیدي.)404 :9470 ،
ميين وكّلهييم اللييه علييى انفسييهم :وهؤلييأء دائم ياً مييا ييياتون بالبييدع
َض الْخَ لَائق الَى اللَّه َر ُجلَانَ ،ر ُجل َو َك َل ُه اللَّي ُه الَيى
والفتن« :با َّن اَ ْبغ َ
السبيلَ ،مشْ غُوف ب َكلَيام ب ْد َعية ،و ُد َعياء
نَ ْفسهَ ،ف ُه َو َجائر َع ْن ق َْصد َّ
َضلَالَةَ ،ف ُه َو ف ْت َنة ل َمين ا ْف َتي َت َن بيهَ ،ضيال َع ْين َهيدْي َم ْين كَيا َن َق ْب َلي ُه،

ُمضل ل َمين ا ْق َتيدَى بيه فيي َح َياتيه و َب ْعي َد َوفَاتيهَ ،ح َّميال خَ َطا َييا َغ ْييره
يش َج ْهلًيا ُموضيع فيي ُج َّهيال ا ْلأ َّميةَ ،عياد
َر ْهن بخَ طي َئته .و َر ُجل َق َم َ
في اَ ْغ َباظ الْف ْت َنةَ ،عم ب َما فيي َع ْقيد الْ ُه ْدنَية ،قَي ْد َسي َّما ُه ا َْش َيبا ُه النَّياس
س به( »...الخطبة97 :؛شهيدي .)91 :9478 ،تتمثيل
َعالماً ولَ ْي َ
الفئة الأولى في الحكام المضللين والفئة الثانية فيي القضياة الجهلية
(مکييارم شييیرازي .)579 /9 :9475 ،ولييذلك فييان معنييى كلميية
الحكم في هذه الخطبة «يتصدى للحكيم بيين الأ ّمية ولييس ليذلك
باهل» فهذا مفهوم عام يشمل الحكم والقضاء.
و اشير الى النساء والأولأد في ايات القران وكلام الأمام علي علييه
السلام على انهم اسباب للفتنةَ « :و لَ ْم َت ُك ْين لَي ُه َز ْو َجية َت ْفت ُني ُه ،و َليأ َولَيد
َي ْح ُزنُييي ُه ،و َليييأ َميييال َي ْلف ُتييي ُه» (الخطبييية ( )941:فييييض الأسيييلام:9471،
.)511/4
خصائص الفتنة
 .9امتزاج الحق والباطيل :فيي الفتنية يمتيزج الحيق بالباطيل وليأ يعيود
وجه الباطل واضحاً ،وهنيا ييتمكن مثييرو الفيتن مين تضيليل اولئيك
الذين تنقصهم البصيرة .بديهي ان الأشيخاص اليذين يرييدون اثيارة
الفتن بين المسلمين لأ يمكنهم مخالفة مبادئ الدين وقيمه بشكل
مباشر وواضل ،لأنهم سيلقون الهزيمة ،ولهذا فهيم يقيدمون مزيجياً
من الحق والباطل بشكل جذاب ومؤثر اليى النياس .ويعيرف الأميام
علي عليه السلام في نهاية حرب صفين الشبهة على النحو التالي:
« َو انَّ َما ُس ِّم َيت الشُّ ْب َه ُة شُ ْب َه ًة لأَن ََّهيا تُشْ يب ُه الْ َحيق» (الخطبية.)40 :
ويعتبيير الأمييام علييي عليييه السييلام ا ّن اهي ّم سييمات الفتنيية تتمثييل فييي
الأشتباه بين الحق والباطل مشيراً الى ذلك اثناء بيعة الناس له عليى
النحييو التيياليَ « :د ُعييوني والْ َتم ُسييوا َغ ْيييري ،فَانَّييا ُم ْسي َت ْقبلُو َن اَ ْمييراً ،لَي ُه
يت َع َل ْيييه الْ ُع ُقييو ُل ،وا َّن
يوب ،و َلييأ َتث ُْب ُ
ُو ُجيوه واَلْي َوانَ ،ليأ َت ُقييو ُم لَي ُه الْ ُقلُ ُ
ييت ،والْ َم َح َّجييي َة َقييي ْد َت َن َّكي َييرت» (الخطبييية.)12 :
ا ْلأ َفييياقَ َقييي ْد اَغَا َمي ْ
(شهیدي .)05 :9470 ،وفي الخطبة  51يقيولَ « :ف َلي ْو اَ َّن الْ َباطي َل
ين ،ولَي ْو اَ َّن الْ َحي َّق
يف َع َليى الْ ُم ْرتَياد َ
ص م ْن مي َزاج الْ َحي ِّق ،لَي ْم َيخْ َ
خَ َل َ
ين ،ولَكي ْين
يص مي ْين لَ ي ْبس الْ َباطييل ،انْ َق َط َعي ْ
يت َع ْن ي ُه اَلْ ُسي ُن الْ ُم َعانييد َ
خَ َلي َ
ُيؤْخَ ُذ م ْن َه َذا ضغْث وم ْن َه َذا ضغْث ف َُي ْم َز َجيانَ ،ف ُه َناليكَ َي ْسي َت ْولي
َت لَ ُه ْم م َين اللَّيه الْ ُح ْسينى»
ين َس َبق ْ
الشَّ ْي َطا ُن َع َلى ا َْول َيائه ،و َين ُْجو الَّذ َ
(طالقاني .)525 :9473،لكن امتزاج الحق بالباطيل ليأ يمنيع مين
معرفة الحقيقة ولذلك يتابع عليه السلام علييه السيلام كلاميه قائليا ً
بان المؤمنين مصونون من الضلال ويقول فيي الخطبية « :14ن َْحي ُن
اَ ْه ي َل الْ َب ْيييت من َْهييا ب َمن َْجيياة ولَ ْس ي َنا ف َيهييا ب ي ُد َعاة» نسييتنتج ميين هيياتين
الخطبتين ان المؤمنين هم قادة الصراط المستقيم.
 .2مخفييية ومجهوليية :بمييا ان مثيييري الفتنيية يعمييدون الييى مييزج الحييق
بالباطل ،ولذلك تصيعب معيرفتهم فيي البدايية ،ولكين عنيدما تيزول
يت شَ ي َّب َه ْت،
الشبهات يظهير وجههيم الحقيقيي« :ا َّن الْفي َت َن اذَا اَ ْق َب َل ْ
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يتُ ،ي ْن َكي ْر َن ُم ْقبلَيات ،و ُي ْع َير ْف َن ُميدْب َرات» (الخطبية:
واذَا اَ ْد َب َر ْت نَ َّب َه ْ
 .)14وعادة ما تبدو الفتنة فيي اذهيان النياس شيبيهة بيالحق ،وبعيد
ان اجتازت مراحلها يدرك النياس انهيا كانيت فتنية ،فهيي ليأ تظهير
كفتنة في البداية بل تظهر شبيهة بالحق ويكون الدعاة لها كاليدعاة
الى الحق والهيدى ،ولكين عنيدما تتغليل الفتنية بيين النياس فسيوف
يدركون انه لأ دخل لها بالحق وا ّن اولئك الدعاة اليى الحيق كيانوا
فيي الحقيقية دعيياة اليى الباطييل (ابينميييثم ،لأتيا .)419 /2 :ولهييذا
يعجييز الكثييير ميين النيياس العيياديين عيين ادراك هييذا الييأمر فيجهلييون
كيفية التعامل مع العدو.
 .4عدم شيمولية الفيتنَ « :ی ُح ْم َين َحيو َم الریياحُ ،یصي ْب َن بليداً و ُیخْ طيئ َْن
بلييداً» (الخطبييية( .)14 :شيييهيدي .)04 :9478 ،عنيييدما ييييدخل
الأفراد فيي دوامية الفيتن يفقيدون تركييزهم ويقظيتهم فيعجيزون عين
الأستعانة بفكرهم بشكل صحيل .ولذلك فقد يتحركون في اتجياه
منحييرف عيين الهييدف الرئيسييي ،ولييو اخبييرهم احييد مييا ميين خييارج
الدوامة بانهم يسيلكون الأتجياه الخياطئ فلين يسيمعوه وليو سيمعوه
فليين يتمكنييوا ميين اتخيياذ القييرار الصييحيل ،وهييذا هييو جييو الفتنيية
(شریفي .)45 :9411،وكميا يعياني المصيابون بالدوامية ويفقيدون
تركيزهم وسيطرتهم على انفسهم ،فالأمر كذلك بالنسبة للمفتيونين
حيث يفقدون السيطرة عليى حيالهم فيي الجيو اليذي اوجيده مثييرو
الفتنة.
ياب
يت خُ طَّ ُت َهييا ،وخَ َّصي ْ
 .3تضييرر ذوي البصيييرةَ « :ع َّمي ْ
يت َبل َّي ُت َهييا .ا ََصي َ
َياء َم ْين َعم َيي َعن َْهيا» (شييهيدي،
َياء َم ْين اَ ْب َص َير ف َيهيا ،واَخْ َطياَ الْ َبل ُ
الْ َبل ُ
 .)04 :9478بيييديهي ا ّن اضيييرار الفتنييية سيييتع ّم مختليييف انحييياء
المجتمع وربما تشير عبارة " َع َّم ْت خُ طَّ ُت َها" الى هذا الأمر ذاتيه اليأ
ان شفرتها الحادة تصييب ذوي البصييرة ويبقيى الغيافلون واليقظيون
ييت
ييت خُ طَّ ُت َهيييا ،وخَ َّصي ْ
عيييديمو المسيييؤولية فيييي اميييان منهييياَ « :ع َّمي ْ
َبل َّي ُت َها».
 .5تضرر مثيري الفتنة :فكما ذكرنا ،فا ّن الفتنة تشبه الدوامية التيي ليأ
يمكيين لأحييد السيييطرة عليهييا حتييى نفسييها .عنييدما تع ي ّم الدواميية
المجتمييع فليين يييتمكن حتييى مثيروهييا ميين السيييطرة عليهييا ،ولييذلك
فهييي تييذهب بمصييالحهم ايض ياً ،ولييذلك يقييول الأمييام علييي عليييه
يب نييا َر الفتنيية كييان َوقييوداً لهييا» (تیمييی امييدي،
السييلام« :ميين شَ ي َّ
.)9924 /2 :9477
سمات مثيري الفتنة
 .9العودة الى عصر الجاهلية :ا ّن الأرتيداد عين القييم الدينيية والعيودة
الييى الجاهلييية سييمة بييارزة ميين سييمات مثيييري الفييتن ويمكيين ان
نسميها العودة الى الجاهلية الأولى .يقول الأمام علي علييه السيلام
مخاطباً معاويةَ « :و اَ ْر َد ْي َت جيلًا م َن النَّاس كَثييراً ،خَ ي َد ْع َت ُه ْم ب َغ ِّييكَ
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ييات و َت َت َليييا َط ُم بهييي ُم
واَلْ َق ْيييي َت ُه ْم فيييي َمييي ْوج َب ْحييير َكَ ،تغْشَ يييا ُه ُم الظُّلُ َمي ُ
ات ،ف ََجا ُزوا َع ْن و ْج َهته ْم ونَ َك ُصوا َع َلى اَ ْعقَابه ْم ،و َت َولَّ ْوا َع َلى
الشُّ ُب َه ُ
ياء مي ْين اَ ْهييل الْ َب َصييائر»
اَ ْد َبيياره ْم و َع َّولُييوا َع َلييى ا َْح َسييابه ْم ،الَّييأ َمي ْين َفي َ
(نامه( .)42 :شهيدي.)411 :9478 ،
 .2تقييويض مبييادئ الييدين :بعييد احيييائهم لقيييم الجاهلييية ،يقييوم مثيييرو
الفتن بتقويض مبادئ اليدين وقيميه العلييا .يقيول الأميام عليي علييه
السلام في الخطبة َ « :59و تَيثْل ُم َم َنيا َر اليدِّين» وفيي الخطبية : 51
ف ف َيهييا
«انَّ َمييا َبيد ُْء ُوقُييوع الْفي َتن اَ ْهي َواء تُتَّ َبي ُع وا َْح َكييام تُ ْب َتي َد ُعُ ،يخَ ييالَ ُ
ياب اللَّييه ،و َي َتي َولَّى َع َل ْي َهييا ر َجييال ر َجا ًلييأ َع َلييى َغ ْييير دييين اللَّييه»...
ك َتي ُ
(شهيدي .)33 :9478 ،ويبين عليه السيلام فتنية النياكثين وحيرب
ياب
الجمييل وتظيياهرهم بالتييدين قائل يا ًَ « :حتَّييى َس ي َت َرني َع ي ْن ُك ْم ج ْل َبي ُ
الدِّين» (الخطبة.)3 :
 .4التشكيك :تؤدي الفتنة بالأذهان الى الشك والتردد بمزجها للحيق
والباطل والتظياهر بالتيدين مميا يضيعف جبهية الحيق ويقي ّوي جبهية
ُض َع ْق ي َد
الفتنيية .يعتبيير الأمييام علييي عليييه السييلام ان الفتنييةَ « :ت ي ْنق ُ
الْ َيقين» (الخطبة )959 :كما يعتبر ان الفتنة تقلل العلم والحكمة:
وسيف َه ْت
يض ف َيها الْح ْك َمة» ويقول كذلك« :خَ ف ْ
َّيت ُعقُيولُ ُك ْم َ
«تَغ ُ
يسييية ل َصيييائل»
ُحلُيييو ُم ُك ْمَ ،فييياَنْ ُت ْم َغي َييرل ل َنابيييل وا ْك َلييية لأكيييل وفَر َ
(الخطبيية93 :؛شييهیدي .)96 :9478 ،وقييد امتنييع سييليمان بييين
صييرد عيين نصييرة الأمييام الحسييين بسييبب تييردده ،لكنييه نييدم بعييد
استشهاد الأمام.
 .3الأستبداد والأستئثار :يعتبر الأمام علي عليه السلام في الخطبة 41
ْ
ياء ا ْليأَث ََرةَ،
ان سبب مقتل عثمان هو اسيتبداده ويقيول« :ا ْسي َتاث ََر َفاَ َس َ
وجز ْع ُت ْم َفاَ َساْتُ ُم الْ َج َز َع ،وللَّيه ُح ْكيم َواقيع فيي الْ ُم ْسي َتاْثر والْ َجيازع»
َ
وعندما بدا المسيلمون باليأعترال ليم يصي الييهم مميا اثيار النياس
ضده وتخلى عنه المهاجرون والأنصار.
ا ّن الخصييائص التييي ذكرناهييا للفتنيية ومثيييري الفتنيية هييي السييمات
العامة التي ترتب بكافة العصور والأزمان ولأ يمكننا ان نحصيرها بعهيد
الأمام علي عليه السلام
تعامل الأمام علي علیه السلام مع الفتن
 .9اليقظة امام العدو :يعتبر الأمام علي عليه السلام ا ّن اه ّم سماته في
مواجهيية الفتنيية هييي اليقظيية فييي مواجهيية العييدو فيقييولَ « :و اللَّييه َلييأ
َالضي ُيبع َت َنييا ُم َع َلييى طُييول اللَّ يدْمَ ،حتَّييى َيص ي َل الَ ْي َهييا َطال ُب َهييا
اَكُييو ُن ك َّ
و َيخْ ت َل َها َراص ُد َها» (الخطبة( .)4 :شيهیدي .)93 :9470،ويؤكيد
عليه السلام على ضرورة اليقظة امام العدو وعدم الغفلية عنيه ،ليأن
لحظة غفلية قيد تسيبب الكثيير مين الأضيرارَ « :م ْين نَيا َم َع ْين َعيد ُِّوه
اَن َْب َه ْت ي ُه الْ َم َكاي ي ُد» (خوانسيياري .)433/5 :9444 ،وقييال كييذلك:
«لأ تامن عدواً وان شكر» (خوانساري.)240 /4 :9444 ،
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 .2الأستدلأل :الأسلوب الثاني لمواجهة الفيتن يتمثيل فيي الأسيتدلأل
والمنطييق حيييث يسييتند الأمييام علييي عليييه السييلام بالأييية الكريميية:
«ا ْد ُع الى َسبيل َر ِّبكَ بالْح ْك َمية» (النحيل )924 :مؤكيداً عليى انيه
لأ يجب نسيان المنطق والأستدلأل في مواجهة العدوَ « :يي ْز ُع ُم اَنَّي ُه
يج يةَ،
َقي ْد َبييا َي َع ب َيييده ولَي ْم ُي َبيياي ْع ب َق ْلبييهَ ،ف َق ي ْد اَ َقي َّر بالْ َب ْي َعيية وا َّد َعيى الْ َول َ
ْ
ييير َج منْييي ُه»
ييير ُ
ف ،والَّيييأ َف ْل َيييي ْدخُ ْل في َميييا خَ َ
َف ْل َييييات َع َل ْي َهيييا بييياَ ْمر ُي ْع َ
(الخطبة0:؛شهیدي.)93 :9470 ،
 .4افحام العدو :عندما سمع عليه السلام الخوارج يقولون «لأ حكيم
الأ لله» قال« :كَل َم ُة َح ٍّق ُي َرا ُد ب َها َباطل! نَ َع ْم انَّ ُه َلأ ُح ْك َم الَّأ للَّيه.
ولَك َّن َه ُؤ َلأء َيقُولُونََ :لأ ا ْم َر َة الَّأ للَّه .وانَّ ُه َلأ ُب َّد للنَّاس م ْين اَميير َب ٍّير
ا َْو فَاجر َي ْع َم ُل في ا ْم َرته الْ ُمؤْم ُن ،و َي ْسي َت ْمت ُع ف َيهيا الْ َكياف ُر ،و ُي َبلِّي ُ اللَّي ُه
ف َيهييا ا ْلأ َ َج ي َل ،و ُي ْج َم ي ُع بييه الْ َفي ْييء( » ...الخطبيية( .)31،المصييدر
نفسه .)41:لقد قبل الخوارج الأية الكريمة التي تقول « لأ حكيم
الييأ للّييه » ميين سييورة يوسييف ،لكيينهم يرفضييون الأييية التييي تقييول:
« َر ِّب َق ي ْد ا َت ْي َتنييي مي َين الْ ُم ْلييك و َعلَّ ْم َتنييي مي ْين تَاْويييل ا ْلأَحاديييث»...
ييب فيهيييا حاكمييياً ،اذن يجيييب عليييى
(یوسيييف )919 :والتيييي نُصي َ
الحاكم ان يكون مثل سیدنا سليمان وملكة سبا وغيرهم من اليذين
يحكمون بالحق.
 .3اللجوء الى القوة :يعتبر الأمام عليي علييه السيلام ان الحيل اليأخير
لمواجهية الفيتن هيو اللجيوء اليى القيوة حييث يسيتند اليى قيول الليه
تعالىَ « :و قاتلُو ُه ْم َحتَّى لأ َت ُكو َن ف ْت َنية و َي ُكيو َن اليدِّي ُن كُلُّي ُه للَّيه فَيان
انْ َت َه ي ْوا َفييا َّن اللَّي َه بمييا َي ْع َملُييو َن َبصييير» (الأنفييال .)41 :ويييرى عليييه
السلام ان العدو لأ یستقیم بطريقة سلمية وا ّن اسيتمراره ييؤدي اليى
الهليياك ،فلييا ح ي َّل سييوى القضيياء عليييهَ « :فييا ْن اَ َب ي ْوا اَ ْع َط ْي ي ُت ُه ْم َح ي َّد
الس ي ْيف ،و َك َفييى بييه شَ ييافياً مي َين الْ َباطييل ونَاصييراً ل ْل َح ي ِّق» (الخطبيية:
َّ
22؛شهیدي.)24 :9470،
طرق التغلب على الفتنة
 .9الأستعانة بالقران :اذا تمكّن المرء في بحبوحية الفتنية والميؤامرات
من الأعتماد بشكل صحيل على القران ،فسوف يكون قيادراً عليى
تمييز الحق من الباطل .ويبين النبي (ص) كيفية تجاوز الفيتن عليى
النحو التالي :عن امير المؤمنين عليه السلام قال( :ذكر رسول الليه
(صلى الله علييه واليه) ،الفتنية يوميا ،فقلنيا :ييا رسيول الليه ،كييف
الخلاص منها؟ فقال :بكتاب الليه ،فييه نبيا مين كيان قيبلكم ،ونبيا
ميين كييان بعييدكم ،وحكييم مييا كييان بييينكم ،وهييو الفصييل وليييس
قصم الله ظهره ،ومن طلب الهدايية بغيير
بالهزل ،ما تركه جبار الأ ّ
القييران ضييل ،وهييو الحبيييل المتييين ،والييذكر الحكيييم ،والصيييراط
المستقيم ،وهو الذي لأ تلبس عليى الألسين ،وليأ يخليق مين كثيرة
القييراءة ،ولييأ تشييبع منييه العلميياء ،ولييأ تنقضييي عجائبييه( .نييوری

طبرسييی .)241/3 :9399 ،فبييالنظر والتييدقيق فييي مفهييوم الأيييات
يمكننا في هذا العصر تمييز الحق عن الباطل.
 .2اتباع اهل البيت :وهو ما اوصى به النبي (ص) قبيل رحيليه لأجيل تجياوز
الفتن حيث يخاطب عماراً قائلا ً :یا عميار سيتکون بعيدی فتنية فياذا کيان
ذلك فاتبع علیاً وحزبه فانه مع الحيق والحيق معيه( .خيزار قميي:9319 ،
 .)922ويعتبيير الأمييام علييي عليييه السييلام كييذلك ان احييدى طييرق تجيياوز
اضييوا ب َحييا َر الْف ي َتن ،واَخَ ي ُذوا
الفييتن هييي التمسييك باهييل البيييتَ « :ق ي ْد خَ ُ
الضييالُّو َن الْ ُم َكيي ِّذ ُبونَ ،نَ ْحيي ُن
السيي َنن ،واَ َر َز الْ ُمؤْم ُنييو َن ونَ َطيي َق َّ
بالْبييدَع ُدو َن ُّ
يوت الَّيأ م ْين اَ ْب َواب َهيا،
اب ،و َليأ تُي ْؤتَى الْ ُب ُي ُ
اب والْخَ َزنَ ُة وا ْليأ َ ْب َو ُ
الشِّ َعا ُر وا ْلأ َ ْص َح ُ
َف َم ْن اَتَا َها م ْن َغ ْير اَ ْب َواب َها ُس ِّم َي َسارقاً منها ،فيه ْم ك ََرائ ُم الْقُي ْران و ُهي ْم كُ ُنيو ُز
ال َّر ْح َمن ،ا ْن نَ َطقُوا َص َدقُوا وا ْن َصي َم ُتوا لَي ْم ُي ْس َيبقُوا( »...الخطبية.)953:
(شيهيدي .)954 :9478 ،ويقييول فييي الخطبية « :14ن َْحي ُن اَ ْهي َل الْ َب ْيييت
من َْها ب َمن َْجاة ولَ ْس َنا ف َيها ب ُد َعاة» (المصدر نفسه.)04 :
 .4البصيرة والوعي اثناء الفتن :يقول الأمام علي عليه السلام في هذا
َيب وليأ َضير ُع
الشان« :كُن في الفت َنية كيابن اللَّبيون؛ ليأ َظهير ُفيرك ُ
يب» (الحكمية9 :؛شيهیدي .)442 :9478 ،يقيول ابين ابيي
ف َُيح َل ُ
الحديييد فييي شييرح هييذه العبييارة :وابيين اللبييون لييأ يكييون قييد كمييل
وقوي ظهره على ان يركب ولييس بيانثى ذات ضيرع فيحليب وهيو
مطرح لأ ينتفيع بيه .واييام الفتنية هيي اييام الخصيومة والحيرب بيين
رئيسين ضالَّين يدعوان كلاهما الى ضلالة كفتنة عبد الملك وابين
الزبير وفتنية ميروان والضيحاك وفتنية الحجياج وابين الأشيعث ونحيو
ذلييك؛ فامييا اذا كييان احييدهما صيياحب حييق فليسييت ايييام فتنيية
كالجمل وصيفين ونحوهميا بيل يجيب الجهياد ميع صياحب الحيق
وسييل السيييف والنهييي عيين المنكيير وبييذل اليينفس فييي اعييزاز الييدين
واظهار الحق (ابن ابي الحديد .)02 /90 :9439،ويتضمن كليام
ابن ابي الحديد انيه ليم يكين هنياك حيروب وفيتن فيي عهيد الأميام
علي ،بل ستحدث الفتنة عندما يضل الفريقان طرييق الحيق ،وهيذا
الكلام يختلف عين تعرييف الفتنية وسيماتها ،لكين كميا اشيرنا فيي
بداية البحث فان الفتنة تيار يشتبه فيه بين الحق والباطيل مميا يقيود
افراد المجتمع الى الخطا ،فاذا وقف الفريقان الضالأن في مواجهة
بعضهما البعض وتبينت الحقيقة فلن تحدث الفتنية .وهيو ليم يعتبير
حوادث الجمل وصيفين والنهيروان مين الفيتن ليأن الحقيائق تبينيت
مع مرور الزمن ،بينما لم يكن الحق والباطل بائنياً انيذاك وليم يكين
المسييلمون قييادرين علييى التمييييز بينهمييا ،ولييذلك كييان مثيييرو الفتنيية
يبينون الحقائق بما يخدم مصالحهم.
 .3طاعة القائد :وهي تدفع الفتن وكما يقول الأمام علي عليه السيلام
فان عصيان القائد يودي الى الندم والحسرة« :فَا َّن َم ْعص َي َة النَّاصيل
يييب النَّدَا َميييية»
الشَّ ييييفيق الْ َعييييالم الْ ُم َجيييي ِّرب تُييييور ُث الْ َح ْسي َ
يييرةَ ،وتُ ْعقي ُ
ْ
(الخطبيية .)45:و يقييول كييذلكَ « :فييانِّي َف َقييا ُت َع ي ْي َن الْف ْت َنيية ،ولَ ي ْم
اج َغ ْي َه ُب َهياْ ،
واشي َت َّد َك َل ُب َهيا
َي ُك ْن ل َي ْج َترئَ َع َل ْي َها ا ََحد َغ ْيري َب ْع َد اَ ْن َم َ
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(الخطبيية14 :؛شييهیدي .)05 :9478 ،وتشييير هييذه الجمليية الييى
فتنة البصيرة والنياكثين ،فليم يجيرؤ النياس عليى محاربية اهيل القبلية
والمسييلمين لييأنهم كييانوا يخشييون ارتكيياب الييذنوب .ويبييين عليييه
السلام هذا الأمر فيي خطبية اخيرى بعبيارات مشيابهة فيقيول« :انيا
الّذى فقات عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها غيرى واييم اللّيه ليو
لييم اكيين فيييكم لمييا قوتييل اهييل الجمييل ولييأ اهييل صيفّين ولييأ اهييل
النّهروان» والمقصود بي «فقات عين الفتنية» هيو «فقيات عيين اهيل
الفتنة» (ابن ميثم ،لأتا.)401 /2 :
 .5الأتحيياد والتضييامن :وهييو مين طييرق مواجهيية الفييتن فييي المجتمييع
الس َوا َد ا ْلأ َ ْع َظ َم فَا َّن
حيث يقول الأمام علي عليه السلامَ « :و الْ َز ُموا َّ
َي َد اللَّه َم َع الْ َج َما َعة وايَّاكُ ْم والْ ُف ْر َق َة فَا َّن الشَّ يا َّذ م َين النَّياس للشَّ ي ْي َطان
َك َما اَ َّن الشَّ ا َّذ م َن الْ َغ َنم لل ِّذئْب اَ َلأ َم ْن َد َعا الَي َه َذا الشِّ ي َعار فَيا ْق ُتلُو ُه
يت ع َمييا َمتي َهييذه»(الخطبيية927:؛شييهيدي:9478 ،
ولَي ْو َكييا َن ت َْحي َ
 .)924ويؤكييد الأمييام عليييه السييلام علييى قتييل الأشييخاص الييذين
يرفعون شعار التفرقية والأنفصيال ويحظير التعياون فيي عصييان الليه:
عياون ب َمعص َيیة
قير ُب الَيی العي ِّز م َين التَّ ُ
«الأ ا َّن الي ُّذ َّل فيی طا َعية اللَّيه ا َ
اللَّه» (شوشتري .)945/3 :9474 ،ويؤكد الأمام عليه السلام فيي
حديث اخر على الحذر من التفرقية والتيزام الخيير والتقيوى ويحظير
التعاون على الشر والذنب والفتنة والفساد ،اي انه اذا كان الهدف
هو مساعدة الناس فالأتحاد والتضيامن ضيروري لكين التعياون عليى
تضييع حقوق الناس امر محظور.
 .4اليقظة ونصر جبهة الحق :ان تنوير المجتمع وتوعيته اليى الحقيقية
من قبل نخبة المجتمع هو مين اهيم طيرق مواجهية الفيتن والتغليب
عليها حيث يصيبل كيل شييء واضيحاً ويصيبل مين السيهل التميييز
بييين الحييق والباطييل .يقيول الأمييام علييي عليييه السييلام فييي الحكميية
َ « :370ما اَخَ َذ اللَّ ُه َع َلى اَ ْهل الْ َج ْهل اَ ْن َي َت َعلَّ ُمواَ ،حتَّيى اَخَ ي َذ َع َليى
اَ ْهييل الْع ْلييم اَ ْن ُي َعلِّ ُمييوا» (شييهیدي .)334 :9478 ،ويقييول فيمييا
يتعلييق باهمييية نصييرة جبهيية الحييقَ « :و لَك ِّنييي اَضْ يير ُب بالْ ُم ْقبييل الَييى
ييب اَ َبيييداً»
الْ َحييي ِّق الْ ُميييدْب َر َع ْنييي ُه ،وب َّ
ييي الْ ُمريي َ
السيييامع الْ ُمطييييع الْ َعاصي َ
(الخطبة( )4 :شهیدي.)93 :9478 ،
الخاتمة
للفتنيية فييي القييران الكييريم معييان كثيييرة ،واكثرهييا اهمييية هييو الأبتليياء
والفوضى ،وجذر كل منهما هو الطغيان والأفراط .الشيطان في ميدار
الفتنيية ويهييدف الييى تقييويض مبييادئ الييدين والمعتقييدات واحييداً تلييو
الأخر .احد اهم اسباب الفتنة هو البدع واتباع هيوى الينفس ،حييث
يقوم مثيرو الفتن بتفسير الأيات والرواييات عليى هيواهم وهيم يرتيدون
لباس العدالة .وتعتبر الفتن من اصعب التهديدات التيي تواجيه الدولية
الأسلامية بسبب طبيع تهيا ،حييث يمتيزج الباطيل بيالحق ويصيبل مين
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الصييعب جييداً التمييييز بينهمييا .ويسييعى مثيييرو الفييتن ميين خلييال مييزج
الحييق بالباطييل الييى تضييليل ذوي البصيييرة .يعتبيير الأمييام علييي عليييه
السلام ان الوعي والبصيرة من اهم طرق التخلص من الفيتن والتغليب
عليها ويقول الأمام علييه السيلام :وا ْيح َذ ُروا َب َوائ ي َق اَلنِّ ْقمَي ه و َت َث َّبتُيوا فيی
َق َت ي ام اَلْعشْ ي َوه وا ْعو َجي اج اَلْف ْت َن ي ه ع ْن ي َد طُلُ يوع َجنین َهي ا وظُ ُهي ور کَمین َهي ا
صي اب قُ ْطب َهي ا و َمي دَار َر َحا َهي ا َت ْبي دَا ف يی َمي دَار َج خَ ف َّی يه و َت ُئي و ُل ا لَ يى
وانْت َ ي
فَ َظا َعه َجل َّیه (الخطبة .)959 :ويعتبر في الرسالة  42ان اليأفراد ذوي
البصيرة يتحررون من الفتن .ويعميد مثييرو الفيتن اليى تقيويض مبيادئ
الييدين والعييودة الييى الجاهلييية ،فيياذا قييام خييواص جبهيية الحييق بتوعييية
المجتمع فسوف تزول الشبهات ويفتضل امر اهيل الباطيل ،ليأن رفيع
مسيتوى البصييرة فيي المجتميع يسياعد عليى تميييز الحيق مين الباطيل
وتثبي الحيل التي يلجا اليها مثيرو الفتن .وتعتبر طاعة القائد من اهم
طرق التغلب على الفتن حيث يؤكد الأمام علي عليه السلام على ان
عصيان القائد يودي الى الحسرة والندم .وتعتبر الأيات وكلام الأميام
علي عليه السلام الطريقة الأخيرة في دفع الفتن والنضال ضده.
المصادر
 قران مجيد
 نهج البلاغه
 ابن ابي الحديد ،عزالدين ابو حامد(،بي تا) .شرح نهج البلاغية
ابييين ابيييي الحدييييد .مصيييحل :محميييد ابوالفضيييل ابيييراهيم .قيييم:
كتابخانه عمومي اية الله مرعشي نجفي.
 ابن عاشور التونسي ،محمد الطاهر بن محميد( .)9183التحريير
والتنوير .تونس :الدار التونسية للنشر.
 ابيين فييارس ،احمييد بيين فييارس( .)9313معجييم مقيياييس اللغيية.
تحقيييق وضييب عبدالسييلام محمييد هييارون .قييم :مكتييب الأعلييام
الأسلامي ،مركزالنشر.
 بحرانييي ،ميييثم بيين علييي بيين ميييثم(.)9462شييرح نهييجالبلاغييه .نشيير
الكتاب.
 بلييياذري ،ابيييو الحسييين احميييد بييين يحييييي( .)9413انسييياب
الأشيييراف .تحقييييق محميييد بييياقر المحميييودي .بييييروت :مؤسسييية
الأعلمي للمطبوعات ،ط الأولي.
 تيميييي اميييدي ،عبدالواحيييد ( .)9477ترجميييه غيييرر الحكيييم و
دررالحكيم (شيييخ اسيلامي) .متييرجم سيييد حسيين شيييخ اسييلامي.
قم :انصاريان.
 حسيني خطيب ،سيد عبد الزهراء( .)9467مصيادر نهيجالبلاغية
واسانيده .بيروت :دار الزهراء.
 خزاز القمي ( .)9319کفایة الأثر .تحقیق :السید عبيد اللطیيف
الحسیني الکوهکمري الخوئي .قم :بیدار.
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 خوانسييياري ،جميييال اليييدين محميييد( .)9466شيييرح غيييرر الحكيييم
ودررالحكيييم (خوانسييياري ) .مصصيييل سييييد ميرجليييال اليييدين حسييييني

 طبري ،ا بو جعفر محمد بن جرير( .)9321جيامع البييان فيي
تا ويل القرا ن .المحقق :ا حمد محمد شاكر ،بيي جيا :مؤسسية
















ارموي محدث ،طهران :جامعة طهران.
راغييب اصييفهاني ،حس يين بيين محمييد( .)9392مفييردات ف يي غري يب
القران ،دمشق :دارالعلم الدار الشاميه.
زمخشري ،محميود( .)9317الكشياف عين حقيائق غيوامض التنزييل.
بيروت :دار احياء التراث العربي.
شريفي ،احمد حسيين( .)9411ميوج فتنيه از جني جميل تيا جني
نرم .طهران :كانون انديشه جوان.
شعبة الحرانيي ،ابيو محميد الحسين بين عليي( .)9324تحيف العقيول
عن ال الرسول .قيدم ليه وعليق علييه الشييخ حسيين اليأعلمي  .بييروت:
موسسه الأعلمي.
شوشتري ،محمد تقي( .)9476بهيجالصيباغة فيي شيرح نهيجالبلاغية.
طهران :امير كبير.
شييهيدي ،سيييدجعفر( .)9478ترجمييه نهييجالبلاغييه شييهيدي .طهييران:
شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
شيخ صدوق( .)9311امالي الصدوق .بيروت :اعلمي.
________ ( .)9313من لأ يحضره الفقيه .قم :جامعه مدرسين.
شيخ مفيد ،محمد بن نعمان(  .)9394الأرشاد في معرفية حجيج الليه
علي العباد .قم :كنگره شيخ مفيد.
طباطبييايي ،محمييد حسييين(بييي تييا) .الميييزان فييي تفسييير القييران.
بيروت  :موسسه الأعلمي للمطبوعات.











الرسالة.
طالقاني ،محمود( .)9473پرتوي از نهيجالبلاغيه .مصيحل:
سيد محمد مهدي جعفري ،طهران :سازمان چاپ وانتشارات
وزارت فرهن و ارشاد اسلامي.
فراهيدي ،خلييل بين احميد(  .)9391ترتيي ب كتياب العيين.
تحقي يق مهييدي المخزوم يي وابييراهيم سييامرائي .تصييحيل اسييعد
الطبيب .قم :سازمان اوقاف وامور خيري ه ،انتشارات اسوه.
فيييض الأسييلام ،سيييد علييي نقييي( .)9471ترجمييه و شييرح
نهييج البلاغييه (فيييض الأسييلام) .طهييران :موسسييه چيياپ و نشيير
تاليفات فيض الأسلام  -انتشارات فقيه
مكارم شيرازي ،ناصر(  .)9475پيام امام شرح تازه وجامع ي
بر نهجالبلاغه .طهران :دار الكتب الأسلامية.
________( .)9481تفس يير نمونييه .طهييران :انتشييارات دار
الكتب الأسلاميه.
منقري  ،نصر بن مزاحم( .)9313وقعية صيفين .تحقييق عبيد
السييلام محمييد هييارون ،القيياهرة :المؤسسيية العربييية الحديثيية،
الطبعة الثانية ،افست قم ،منشورات مكتبة المرعشي النجفي.
نييوري الطبرسييي ،الحيياج ميييرزا حسييين( .)9399مُسييتَدرَ ُك
ال َو سائل ومُستَنب َ ُ ال َم سيائل .بیروت:تحقييق موسسيه ا ل البييت
(ع) لأحياء التراث.

