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مقدم 3

 1سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیّه خواهران قم ،پژوهشگر و معاون پژوهش مدرسه فاطمه معصومیّه (س) اهواز
 2استاديار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم (نويسنده مسئول)
 3دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه میبد ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چكیده
از زمان پیدايش اديان يکی از شیوههاي مبارزان و مخالفان پیامبران الهی فتنهگري و تفرقهاندازي بوده است .شیوهاي به مراتب
خطرناکتر از جنگهاي مسلحانه؛ اما از آنجا که بال و امتحان از سنتهاي مهم الهی در رشد و تکامل انسان ها و به ويژه
مسلمانان است ،قطعا خداوند متعال اين میدان را نیز وسیلهاي براي هوشیاري و تربیت فکري و اعتقادي مسلمانان قرار داده
است .نويسنده در اين مقاله در تالش است تا با بهرهگیري از منابع کتابخانهاي و پرداخت داده ها به شیوه توصیفی به اين سوال
پاسخ دهد که« :فتنههاي سیاسی چه نقشی در پااليش مؤمنان دارد؟» نگارنده ابتدا با تبیین مفهوم واژه فتنه به ويژه فتنه
سیاسی ،به بیان روشهاي فتنه سیاسی میپردازد و در انتها نقش آن را در پااليش مؤمنان بررسی میکند .تقويت علم
دشمنشناسی ،تقويت بصیرت ،پختگی اجتماعی و سیاسی ،رفتارشناسی در برخورد با فتنه و ايجاد روحیه حقیقتشناسی از
دستاوردهاي اين تحقیق است.
واژههاي کلیدي :امتحان ،بصیرت ،تفرقه ،سیاست ،فتنه
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مقدمه
سیاست «اختالف بینداز و حکومت کن» سیاستی است که از ديرباز توسط حاکمان و اربابان فتنه استفاده میشده است .عالوه
بر فرعون (سوره قصص ( )4:)28که سیاستهاي خود را با ايجاد اختالف در جامعه به پیش میبرد ،افراد ديگري نیز از اين
شیوه بهره میبردند و باعث ايجاد تشتت و تفرقه در جامعه میشدند .پیامبر اکرم (ص) از زمان تشکیل حکومت اسالمی از اين
امر مراقبت کرده و در کنار مقابله با آن سعی در آگاهسازي جامعه مسلمین از خطرات آن داشتند .دشمنان خارجی آن حضرت
نیز تالش میکردند تا اين اختالفات داخلی را تشديد کنند .از آنجا که آزمون و امتحان يکی از سنت هاي الهی براي موجودات
صاحب اختیار است و بر اساس آيه  155سوره بقره انسان همواره در معرض انواع و اقسام امتحانات الهی میباشد يافتن فلسفه
امتحانات الهی به ويژه در شرايط دشوار مانند فتنه انگیزي و پنهان شدن باطل در پشت نقاب حق ،ضرورت میيابد« .پیامدهاي
مثبت و منفی فتنه با نگاهی بر قرآن و حديث با تأ کید بر جنگ نرم» مقالهاي است از بی بی سکینه علويفر که سعی شده تا
با بررسی مفهوم فتنه و ابعاد آن ،پیامدهاي فتنه ،جنگ نرم و در نهايت شیوه هاي مبارزه با فتنه را از منظر قرآن و حديث
شناسايی کند .در مقاله «افشاي طرحهاي ايجاد فتنه در قرآن کريم» اثر شهاب الدين ذوفقاري و محمد جواد جاوري ،محققان
کوشیدهاند ضمن تبیین مفهوم و معانی مختلف «فتنه» در قرآن ،اوصافی را که کالم خدا پیرامون فتنه بیان داشته است ،مطرح
و راهکارها و ضرورت مقابله با آن را از ديدگاه قرآن بررسی نمايند .ابوالفضل تقی پور و افسانه قاسم پور نیز در مقاله «مختصات
فتنه در نهج البالغه» پس از استخراج و بررسی غالب بیانات حضرت در اين زمینه ،توصیف دقیق و داهیانه امیرالمومنین از
جلوه هاي فتنه و بسترهاي الزم براي شکل گیري آن ها و نیز آثار و پیامدهاي آن ها مورد بررسی قرار گرفته و شیوه هاي مورد
نظر امام(ع) در مقابله با آنها نیز رصد شده است .آنچه اين مقاله را از ساير مقاالت و مکتوبات در اين زمینه متفاوت کرده است
بررسی فلسفه ابتال مؤمنان به تفرقهافکنی از سوي دشمنان است .اينکه مؤمنان در اين شرايط سخت عالوه بر مبارزه چه
بهرههاي مفیدي می توانند در جهت تکامل خويش ببرند .نويسنده پس از بررسی مفهوم فتنه و بیان معناي فتنه سیاسی به
روشهاي دشمنان در بهرهگیري از اين پديده میپردازد ،سپس پیامدهاي مثبت آن را براي مؤمنان توضیح میدهد.
 .1مفاهیم
 .1-1فتنه در لغت
آزمودن ،آزمايش ،گداختن سیم و زر در آتش جهت امتحان (معین ،ج )1386 ،1155 :2اصل و ريشه اين واژه ،از «فتن ،يفتنُ»
به معناي آزمايش و امتحان است که به صورت هاي مختلف انجام می گیرد .وقتی طال را در آتش می نهند و می گدازند تا
خوبی و بدي و عیار آن مشخص گردد ،به اين کار ،فتنه گفته می شود(.راغب اصفهانی،حرف فاء)
.1-2

فتنه در فرهنگ دین

موارد استعمال کلمه فتنه در قرآن کريم طوري است که نمی شود آن را مشترک معنوي محسوب کرد و بگويیم ماده «فتن»
همه جا به يك معنا است .در مورد أموال و اوالد می فرمايد « :وَ ا ْعلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْالدُکُمْ فتْنَةٌ»(انفال ( )28 ،)8فتنه در
اينجا هر معنائی داشته باشد ،وقتی آن را با اين آيه مقايسه کنیم که «وَ الْفتْنَةُ أَشَدُّ منَ الْقَتْل» (بقره ( )191:)2فتنه از قتل
بدتر است ،چه نسبتی با هم می توانند داشته باشند؟ اگر يك معنا داشته باشند بايد گفت :اوالد شما از قتل بدتر هستند و اين
معناي روشنی ندارد( .مصباح يزدي ،سخنرانی )1388
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با توجه به کاربرد اين واژه در متون دينی در سه معناي امتحان و آزمون (عنکبوت (2:)29و ،)3آمیختگی حق و باطل (نهج
البالغه ،حکمت ،1ص ،)1265آشوب و بلوا (الغدير ،ج ،10صص )28-27میتوان گفت آنچه بیشتر در معناي فتنه به کار
میرود و بلکه به ذهن متبادر می شود ايجاد نفاق و تفرقه افکنی است .در قرآن کريم نیز خداوند متعال در برخی آيات به عده
اي اشاره می کند که با اغفال و فريب ديگران اسباب نفاق و تفرقه را در جامعه فراهم کرده اند( .توبه (47:)9؛ آل عمران ()7:)3
تفرقه به اين معنا ،بلوا و آشوب و هرج و مرج هايی است که میان مردم پیش میآيد و جان و مال و ناموس مردم به خطر
میافتد و امنیت و آسايش از آنان سلب میگردد .به اين معنا «فتنه انگیز» به کسی گفته می شود که اختالف و بلوا پیش آورد
و با گفتن حرف ها يا انجام برخی کارها وحدت جامعه را به هم بريزد و نا امنی ايجاد کند .حتی گاهی ممکن است حرف حقی
فتنه اي پديد آورد( .محدثی ،ص )1378 ،15در نهايت میتوان گفت معادلی براي واژه فتنه در زبان فارسی و در ادبیات
سیاسی معاصر که به طور کامل محتواي مورد نظر آن رامنتقل کند ،کاري بس دشوار است .در ادبیات عرفی فارسی زبانان ،اين
واژه حاوي نوعی شیطنت ،حیله گري و اشوب و بلوا است که به منظور بهره برداري هاي سیاسی ،اجتماعی و اقتصادي نا
مطلوب از سوي برخی سودجويان به کار گرفته می شود .فتنه گري در دين يکی از شیوه هاي مبارزه با اسالم و معارف اسالمی
است و به مراتب از مبارزات فیزيکی و نظامی خطرناک تر است؛ زيرا دشمن در شیوه هاي فتنه گري معموال از طريق سالح
هاي نرم و به شیوه ي مسالمت آمیز و از راه قلم و رسانه می کوشد تا افکار و انديشه هاي مسلمانان را به انحراف بکشاند و خود
را به عنوان دوست و خیر خواه مسلمانان معرفی کند (.علويفر ،ص ،6بیتا)
.1-3

فتنه در ادبیات سیاسی

سیاست «اختالف بینداز و حکومت کن» سیاستی است که سابقه ديرين در طول تاريخ دارد و عالوه بر فرعون (ر.ک :قصص
( )4:)28که سیاستهاي خود را با ايجاد اختالف در جامعه به پیش میبرد ،کسان ديگري نیز از اين سیاست بهره می بردند و
باعث ايجاد اختالف در جوامع میشدند .از همان زمان که حکومت اسالمی به دست مبارک پیغمبر اکرم (ص) تشکیل گرديد،
آن حضرت از اين آفت در جامعه خود رنج می برد و دشمنان خارجی آن حضرت نیز تالش میکردند تا اين اختالفات داخلی را
تشديد کنند .دشمنان يك نظام تالش خواهند کرد تا براي متالشی کردن و تضعیف جامعه ،از اين زمینهها بهره ببرند ،به
اختالفات دامن زنند و آنها را تشديد کنند .اختالف میان گروههاي مختلف جامعه ،سبب خواهد شد تا نیروهاي جامعه بر اثر
اصطکاک ،تحلیل روند و قدرت پیشرفت را از دست بدهند .ترديدي نیست که با رو در رو قرار گرفتن دو عامل متضاد ،نیروهاي
زيادي صرف خواهد شد تا عامل مقابل تضعیف گردد .در صورتی که يکی از دو طرف ،قويتر از ديگري باشد ،به پیشرفت
محدودي نايل میشود ،اما در صورت برابر بودن قدرت آنها ،هر دو طرف از فعالیت و پیشرفت باز میمانند .دشمنان جامعه
اسالمی نیز با استفاده از اختالفاتی که در درون جامعه وجود دارد ،سعی میکنند که اين اختالفات را تشديد کنند تا به دشمنی
و تخاصم منجر گردد و قدرت و توانايی دو طرف ،در رويارويی با يکديگر مصرف شود و زمینه باز ماندن آنها از ترقی ،تکامل و
پیشرفت فراهم گردد( .ذوفقاري ،جاوري ،ص29؛ )1391
 .2روشهاي فتنهانگیزي سیاسی
در شیوه هاي براندازي نرم ،صرفا براندازي نظام حاکم هدف نیست ،بلکه جايگزين کردن نظامی ديگر نیز مد نظر است .فتنه
گران افزون بر داشتن برنامه اي استراتژيك ،ارزيابی دقیقی از شرايط دارند و ازقبل آموزش می بینند( .علوي فر ،ص ،10بیتا)
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خداوند در قرآن کريم از طرحها و راههـاي متعـدد بـراي ايجـاد فتنـه در جامعـه پـرده بـر مـیدارد؛ کـه مهمترين آنها
عبارتند از:
.2-1

شبهه افكنی

شبهه در لغت ،به معناي مشابهت و پوشیدگی امر است( .معین،ج ،1ص )929چیزي را ظاهر آن حق اما درونش باطل است،
شبهه مینامند .شبهه قصد دارد طرف مقابل را به اشتباه اندازد و همیشه همراه دلیل مطرح میشود( .مرکز ملی پاسخگويی به
سواالت دينی،ش)1390/09/17 ،55363:
امام على علیه السالم میفرمايند:
إنّما سُمِّیَت الشُّبهَةُ شُبهَةً ألنّها تُشبهُ الحَقَّ  ،فأمّا أولیا ُء اللّه فَضیاؤهُم فیها الیَقینُ و دَلیلُهُم سَمتُ الهُدى  ،و أمّا أعداءُ اللّه
فَدُعاؤهُم فیها الضَّاللُ و دَلیلُهُ ُم العَمى .شبهه به اين دلیل شبهه نامیده شده که شبیه حق است ؛ اما اولیاى خدا به هنگام
شبهه ،روشنايى راهشان يقین است و راهنمايشان راه راست ؛ ولى دشمنان خدا به گاه شبهه دعوتشان گمراهى است و
راهنمايشان کورى( .نهج البالغه ،خطبه )38
فتنهگران میکوشند در هر موردي که امکان دارد دو يا چند چیز شبیه به هم را مطرح کنند تا مردم در انتخاب بمانند و امکان
تشخیص و شناسايی را از دست بدهند و آن گاه آنان آنچه را در نظر دارند و شبیه حق معرفی کردهاند ،به عنوان حق به مردم
بشناسانند و انحراف ايجاد کنند( .ذوفقاري ،جاوري ،صص )1391 ،13-12در مرحله اول فتنههاي سیاسی معموالً عدهاي در
لباس خودي و به ظاهر دلسوز و خیرخواه میکوشند تا با القاي شبهههايی درباره چگونگی رفتار حاکمان حقیقی و به شیوهاي
نرم و در قالب دفاع از ارزشهاي اسالمی و بازگشت به اصول اولیه اسالم ،افکار عمومی را به انحراف بکشانند و در نتیجه ،آرام
آرام حکومت اسالمی را از درون تهی کنند .براي مبارزه با يك حکومت ،گاهی به شیوه مسلحانه و از راه کودتاي نظامی اقدام
میشود و گاهی نیز با استفاده از روش توطئه و کودتاي نرم .در اين نوع براندازيها ،معموالً با استخدام چهرهها و شعارهاي
مقدس و مورد قبول مردم سعی میشود تا حقیقت امر بر مردم مخفی بماند .در اين مواقع از الفاظ چند پهلو و مبهم استفاده
میشود .البته ،ممکن است بسیاري از فتنههاي سیاسی در مرحله نهايی خود به رويارويی نظامی و جنگ مسلحانه نیز منجر
شود (شريفی ،1388 ،صص)43-40
.2-2

اختالف افكنی

اسالم به مسأله وحدت و اتحاد از ديدگاه اجتماعی آن نگريسته و بر اهمیت اين مقوله میان انسانها ،مسلمانان و اديان الهی
تأکید کرده است .اتحاد و يگانگی در سايه وحدت عقیده ،محکمترين نوع اتحاد است که قرآن بر آن تأکید ورزيده است.
(غالمی ،ص )1386 ،3قرآن ،بر اساس همین وحدت عقیده ،مؤمنان را برادران يکديگر خوانده است« :انما المؤمنون اخوه»
(حجرات ()10:)49
امر وحدت در يك جامعه آنقدر مهم و ضروري است که در قضیه گوسالهپرست شدن قوم بنیاسرائیل حضرت هارون
علیهالسالم همین مسأله را در پاسخ به حضرت موسی علیهالسالم بیان میکند .داستان از اين قرار است که حضرت موسی 30
روز براي عبادت خدا به کوه طور میرود و خداوند به او میفرمايد بايد  10روز ديگر در آنجا بماند .در اين  10روز سامري از
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قوم بنی اسرائیل مردم را فريب داده و عده زيادي را گوسالهپرست میکند ،بعد از آمدن حضرت موسی و ديدن اينکه برخی از
مردم گوسالهپرست شدهاند ،به برادر خود اشکال کرده که چرا کاري نکرده و مانع گوسالهپرست شدن مردم نشده است؟
حضرت هاورن علیهالسالم در پاسخ به حضرت موسی علیهالسالم میفرمايد« :قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْ ُخذْ بلحْیَتی وَلَا برَأْسی إنّی
ب قَوْلی (طور( )96:)52گفت :اي پسر مادرم! نه ريش مرا بگیر و نه سرم را ،من
خَشیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنی إسْرَائیلَ وَلَمْ تَرْقُ ْ
ترسیدم که بگويی :میان بنی اسرائیل تفرقه و جدايی انداختی و سفارش مرا [در حفظ وحدت بنی اسرائیل] رعايت نکردي».
(فرضی پوريان ،صص)1399 ،2-1
اختالف افکنی يکی از شگردهاي اربابان فتنه براي فتنه انگیزي ،ايجاد تشتت و تفرقه در جامعه است  .يك جامعه متحد و
يکپارچه ،به طور طبیعی سد محکمی در برابر هرگونه فتنه انگیزي است؛ به همین دلیل عموم فتنهگران فقط زمانی به مراد
خود می رسند که در صفوف متحد مردم شکاف ايجاد نمايند .دشمنان يك نظام تالش خواهند کرد تا براي متالشی کردن و
تضعیف جامعه ،از اين زمینهها بهره ببرند ،به اختالفات دامن زنند و آنها را تشديد کنند .اختالف میان گروههاي مختلف
جامعه ،سبب خواهد شد تا نیروهاي جامعه بر اثر اصطکاک ،تحلیل روند و قدرت پیشرفت را از دست بدهند .ترديدي نیست که
با رو در رو قرار گرفتن دو عامل متضاد ،نیروهاي زيادي صرف خواهد شد تا عامل مقابل تضعیف گردد .در صورتی که يکی از دو
طرف ،قوي تر از ديگري باشد ،به پیشرفت محدودي نايل میشود ،اما در صورت برابر بودن قدرت آنها ،هر دو طرف از فعالیت و
پیشرفت باز میمانند( .ذوفقاري ،جاوري،ص)29،1391
ريشه هر دو مورد مکر و نیرنگ است .دشمنان با قصد فريب و نیرنگ با ايجاد شبهه و اختالف افکنی در میان گروهی از مردم
مقصود نهايی خود يعنی براندازي و پراکندگی آن گروه و تسلط بر ديگران را دنبال می کنند.
مکر و حیله که در محاورات به آن «فريب» و «نیرنگ» نیز میگويند ،به جهت گسترۀ مفهومی ،با تعابیر گوناگونی همچون
«خدعه» و «کید» از آن ياد میشود که به جهت مفاسد متعددي که به دنبال دارد ،در اسالم به شدت مورد مذمت و نکوهش
قرار گرفته است ،به گونهاي که حتی خدعه و نیرنگ با دشمنان اسالم نیز جز در موارد جنگ جائز نیست؛ چرا که مکر و حیله
از خصائص انسانهاي پست و سرکش به حساب میآيد و با ايمان منافات داشته و فرقی هم ندارد که اين مکر و حیله با خداوند
باشد که در قالب نفاق و ريا در عبادات مصداق پیدا میکند و يا اينکه با بندگان خدا باشد( .دهنوي ،ص)1396 ،2
.2-3

تحریک احساسی

نقش احساسات در زندگی بشري بسیار پررنگ است و مسئله اي که نه تنها برخالف برخی صحبت ها و ادعاها به حاشیه نرفته
است بلکه مقوله اي است که کامال پذيرفته شده و مطابق آن برنامه ريزي انجام گرفته است .جايگاه احساسات به دلیل
تاثیرگذاري بر تصمیم گیري هاي افراد ،به مسئله اي مهم در سیاست و به خصوص در رقابت هاي سیاسی تبديل شده است.
(فرهاديان ،ص)1390 ،3
تاريخ اسالم گوياي اين مدعاست که مقوله فتنهانگیزي و تفرقهافکنی مساله ايست که از صدر اسالم تا کنون جوامع اسالمی را
دچار فراز و نشیب تمدنی و تاريخی نموده است .اين فتنه ها يکی از ضرورتهاي محرک تاريخ به سمت پیشرفتهاست که در
جريان پیدايش فتنهها بسیاري از آرمانهاي انسانی که در گذشت زمان به فراموشی سپرده شده به فريادي اعتراضآمیز تبديل
می شود و موجب تحريك احساس حقجويی و حقطلبی انسانها در مقابل باطل می شود .تاريخ اسالم گوياي اين مدعاست
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که مقوله فتنهانگیزي و تفرقهافکنی مساله ايست که از صدر اسالم تا کنون جوامع اسالمی را دچار فراز و نشیب تمدنی و
تاريخی نموده است .اين فتنهها يکی از ضرورتهاي محرک تاريخ به سمت پیشرفتهاست که در جريان پیدايش فتنه ها
بسیاري از آرمانهاي انسانی که در گذشت زمان به فراموشی سپرده شده به فريادي اعتراض آمیز تبديل می شود و موجب
تحريك احساس حقجويی و حقطلبی انسانها در مقابل باطل می شود .ضابطه کلی موجود در برخی از فتنهها تحريکاتی است
که فرد را در مسیر فعالیت هاي هیجاناتی سردر گم قرار می دهد که مرکب از حق و باطل است و ضابطه کلی آن به صورت
آشوب خود را نشان می دهد( .رحیمپور ازغدي ،به نقل از وبالگ جريان فتنه )1390،
ايجاد تنش و تحريك احساسات مردم که خشم و نا امیدي را به همراه داشته باشد می تواند يکی از زمینه هاي فتنهاي همچون
فتنه  88باشد؛ (فرهاديان ،ص )1390 ،7در اين شرايط عدم شناخت صحیح و در هم آمیختن حق و باطل انسان را در موقعیت
فتنه انگیز قرار داده و موقعیت آشوب را فراهم می سازد .رهبران فتنه در اين مرحله به دنبال مشروعیت بخشیدن به جريان
مورد نظر خويش هستند و عمدتا با قیافه متفکرانه و به نوعی روشنفکرانه سعی در تثبیت امتیازاتی هستند که به زعم خود از
اول شکل گیري جريان فتنه به دست آوردند .از اين رو بايد گفت که پديده فتنه موقعی بروز می کند که حوادث و و اقعیاتی
عامل تحريكآمیز ايجاد هیجان و فعالیت هیجان آمیز در گروه يا عده اي می شود( .رحیمپور ازغدي ،به نقل از وبالگ جريان
فتنه)1390،
اگر فضا احساساتی شود بی شك رقباي سیاسی در اين راستا گام برخواهند داشت تا بتوانند از تهییج افکار عمومی در راستاي
خود ،يا گروه و يا حزب خود بهره برداري کنند و شايد در آن اوضاع صداي حق نیز شنیده نشود .و اگر به اين مرحله نرسد،
مردم را که پايه هاي اصلی نظام اسالمی هستند را به آينده مايوس و نسبت به وقايع ،منزوي می نمايد( .فرهاديان ،ص،7
)1390
 .3امتحان الهى و پاالیش مؤمنان
آزمايشهاي الهی ،يك سنت همگانی است که به فرد و يا گروه خاصی اختصاص ندارد ،بلکه تمام افراد ،به تناسب امکانات و
استعدادهاي خود ،در بوته امتحان قرار می گیرند .دوران غیبت ،دورانى پر از آشوبها و فتنههاى گوناگون است و هرچه زمان
پیش مىرود و به ويژه به پايان غیبت نزديك مىشود فتنهها و زمینههاى ضاللت فزونى مىيابد .از سوى ديگر امام زمان را
هنگام ظهور بايد ياورانى يارى کنند که از ايمانى خالص و واقعى بهرهمند باشند و چون در دوران غیبت ،هر لحظه امکان ظهور
وجود دارد ،پس همواره بايد صف مؤمنان و ياران حقیقى حضرتش از کسانى که تنها ادعاى ايمان و پیروى از امام را دارند،
متمايز شود و در سنت تغییرناپذير پروردگار ،تمییز اين دو گروه از هم به وسیلة انواع امتحانات الهى صورت مىگیرد .از اين رو
يکى ديگر از حکمتهاى غیبت حضرت مهدى (عج) متمايز ساختن شیعیان حقیقى از غیر آنان به وسیلة امتحانات گوناگون
الهى معرفى شده است( .سبحانی ،جعفر ،ج ،1ص ،251به نقل از حوزه نت)1397،
مواردي را که قرآن در زمینه فتنه و ابتالء بحث کرده است ،میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد .البته روح همه اين موارد اين
است که خداي متعال شرايطی پیش میآورد تا افراد سر دو راهیها يا چند راهیها قرار بگیرند و يك راه را انتخاب کنند.
حقیقت امتحان و فتنه و ابتال و همچنین هدف از آفرينش انسان در اين عالم همین است .موارد امتحان به حسب تعبیرات
قرآن کريم فرق میکند .در برخی موارد خداي متعال صريحاً امتحان کردن را به خودش نسبت داده است و میفرمايد :ما مبتال
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کرديم ،ما امتحان کرديم .در برخی موارد به انسانها نسبت داده است و میفرمايد :انسانها ايجاد فتنه کردند( .مصباح يزدي،
سخنرانی)1388/10/30 ،
مهمترين مسأله در آزمايشهاي الهی ،آگاهی از انگیزههاي امتحان است .در ادامه به برخی از انگیزههاي امتحان و بال در قرآن
اشاره میشود:
.3-1

شناخت افراد از باطن خویش

آزمونها همانگونه که براي کودکان براي تشخیص رشد اقتصادي و فرهنگی و عملی آنان انجام میشود (نسا( )6 :)4براي
مردمان ديگر نیز اين گونه کارکرد دارد .به اين معنا که هر امتحانی معلوم میکند شخصی که به کار گرفته شده است تا چه
اندازه توانايی دارد و میتواند کاري را از پیش ببرد؟ بر اين اساس میتوان گفت که در آزمونهاي الهی براي تحويل گرفتن هر
پست و مقامی میبايست انسان با سربلندي از امتحان بیرون آيد تا معلوم شود که چه قابلیتها و استعدادهايی دارد که بتوان
وي را در آن کار به کار گرفت( .روزنامه کیهان ،کد خبر)1399/4/8 ،771789 :
.3-2

تكامل انسان

امتحان هاي الهی براي اين جهت است که انسان در خالل آن گرفتاري ها ،کمال يابد( .مطهري ،آشنايی با قرآن ،ج 7ص)183
ال خالص گردد و او به
قرآن مجید به اين حقیقت تصريح دارد؛ او آنچه را شما در سینه داريد می آزمايد تا دل هاي شما کام ً
همه اسرار درون شما آگاه است( .آل عمران ( )154 :)3به تعبیر ديگر در سر دو راهی ها و سختی ها قرار دادن ،براي آن که
استعدادهاي درونی اش بروز و ظهور کند ،يعنی اگر اين آزمايش نباشد ،او در حد خامی و در حد بالقوه می ماند ،اين آزمايش
است که تکمیل کننده است .نوع سوم آزمايش يعنی آزمايش تکمیل کننده .آزمايش الهی درباره بندگان همان خصلت تکمیل
کنندگی را دارد( .مطهري ،آشنايی با قرآن ،ج  ، 8ص)135
.3-3

مشخص شدن بهترین عكس العمل (عمل احسن)

اعمال آدمی در فرهنگ قرآنی در يك تقسیم کلی دو نوع است .1 :عمل صالح  .2عمل غیر صالح .عمل صالح هم به دو قسم
تقسیم می شود .1 :عمل حسن  .2عمل احسن .ازفلسفه هاي آزمايش الهی اين است که مشخص شود چه کسی عمل احسن
انجام داده است ( .پاکزاد ،ص )1391 ،346خداوند در آيه دوم سوره ملك میفرمايد« :الَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاهَ لیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُ ْم
أَحْسَنُ عَمَال وَهُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ» او همان کسی است که مرگ و حیات را آفريد تا شما را بیازمايد که کدام يك بهتر عمل می
کنید.
در توضیح عمل احسن گفته می شود که عمل نیك از دو حیثیت برخوردار است .1 :کمیت عمل  .2کیفیت عمل ( .پاکزاد،
ص)1391 ،345
آنچه در فرهنگ قرآنی مهم است و ارزش دارد و به عمل ارزش و اعتبار عالی می دهد ،کیفیت عمل است ،نه کمیت عمل .اگر
تعبیر اين بود که چه کسی بیشتر عمل می کند ،تکیه بر روي کمیت عمل بود ،ولی وقتی که فرمود« :لیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ
عَمَالً» ،تکیه روي کیفیت است .خدا انسان را مورد آزمون بهترين عمل قرار داده است ،نه آزمون زيادترين عمل .اين است که
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در حديث آمده است که مراد از «احسن عمال»« ،اصوب عمال» است .آن چه جنبه صواب بودنش بیشتر باشد( .مطهري ،آشنايی
با قرآن ،ج ،8ص 138 -139به نقل از پاکزاد)1391 :
بر اساس احاديث معصومان(علیهم السالم) ،امتحانات دوران غیبت چنان سخت است که در پايان کار و هنگام ظهور ،تنها عدۀ
اندکى بر دين و ايمان راستین و اعتقاد به امامت آن حضرت ،ثابت و راسخ باقى مىمانند و لیاقت يارى و سربازى او را مىيابند.
در برخى از اين احاديث از اين امتحانات دشوار به «غربال شدن»  -و آن هم به صورت پىدرپى  -تعبیر شده است تا افراد
ناخالص جدا شوند و مؤمنان خالص و حقیقى ،که تعدادشان هم بسیار کم است ،باقى بمانند  .دشوارى امتحانات الهى در زمان
غیبت  -که هرچه به ظهور نزديكتر مىشود ،دشوارتر مىگردد  -به اندازهاى است که عدۀ بسیار زيادى که مؤمن ،موحد و
شیعه بودهاند ،گاه فقط ظرف يك روز از دين ،اسالم و تشیع خارج مىشوند( .سبحانی ،جعفر ،ج ،1ص ،251به نقل از حوزه
نت)1397،
 .4نقش فتنه هاي سیاسی در تمییز مؤمنان خالص از ناخالص
بی ترديد نبايد به مسأله فتنه فقط به عنوان تهديد نگريست؛ بلکه فتنه میتواند يك فرصت خوب براي جامعه اسالمی و
حکومت دينی باشد( .علويفر ،ص ،10بیتا) امیرالمؤمنین در روايتی فرمودند :از فتنههاي آخرالزمان کراهت نداشته باشید که
منافقان را نابود میکند (کنز العمال ،ج ،2ص )189
فتنه هاي سیاسی همان اندازه که در ايجاد دودستگی و افزايش مشکالت مسلمانان موثرند در موارد زير پیامدهاي مثبت خود را
آشکار میسازد:
.4-1

تقویت دشمن شناسی

عالمان اخالق تأکید می کنند هر انسانی براي اخالقی زيستن نیازمند دو نوع آگاهی است :آگاهی از خوبی ها و آگاهی از بدي
ها .هرکسی بايد خوبی ها را بشناسد تا بدان ها عمل نمايد و بدي ها و رذيلت ها را نیز تشخیص دهد تا از آن ها دوري کند .به
همین دلیل می توان گفت که يکی از راه هاي مقابله با فتنه ها ،تقويت دانش دشمن شناسی است .اگر کسی خواستار طی
مسیر حق است و می خواهد در صراط حقیقت استوار بماند ،حتم ًا نیازمند شناخت راه باطل و باطل گرايان است .يکی از راه
هاي تشخیص حق و باطل ،براي بسیاري از عموم ،شناخت اهل باطل است .تأکید حضرت امام(ره) و رهبري معظم انقالب بر
اين که اگر دشمنان و راديوهاي بیگانه به امري تشويق کردند ،مردم ما بايد خالف آن را عمل نمايند و اگر از فردي يا جريانی
داع کردند ،مردم بايد حساسیت ويژه اي به آن ها داشته باشند ،حاکی از همین حقیقت است .دشمنان و بیگانگان هرگز خیر و
صالح جامعه اسالمی و مردم مسلمان را نمی خواهند .آنان به دنبال منافع و هدف هاي شیطانی خود هستند( .علويفر ،ص،14
بیتا)
از مهمترين بسترهاي شناخت دشمن همین فتنه انگیزي هاست .اگر کسانی از امت با دشمنان در ارتباط پنهان و نهان هستند،
اينان خود دشمنانی هستند که میبايست به مقابله و دفع آنان پرداخت .هر گونه ارتباطگیري با دشمن به ويژه به شکل نهانی،
گواهی روشن براي دشمنی اين افراد نسبت به امت است( .تلخیص :روزنامه کیهان ،کد خبر)1398 ،179198 :
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.4-2

تقویت بصیرت

اهمیت و ضرورت بصیرت را در گذر از فتنه ها بايد جست وجو کرد و هدف از بصیرت ،عمق بخشیدن به شناخت ها ،راسخ
کردن ايمان ها ،مهار کردن خواهش هاي نفسانی و تشخیص مصداق حق ،براي تحقق بخشیدن به آرمان همه انسان ها؛ يعنی
برپايی حکومت عدل گستر است( .برهان ،ص)1390 ،65
فتنه و آشوب به عنوان يکی از مهمترين آسیبهاي اجتماعی میتواند هر جامعهاي را به ورطة نابودي بکشاند .در فضاي
غبارآلود فتنه ،تشخیص صحیح از ناصحیح ،حقیقت از باطل و سره از ناسره براي قاطبة مردم سختتر میشود؛ (پازکیان و
همکاران ،ص)1389 ،66
در اين شرايط مؤمنان ی که به سرنوشت خود حساسیت دارند در اين فتنه و بال به دنبال راه روشن سعی و تالش خود را در
ايجاد و يا تقويت بصیرت به کار میگیرند .و اين چنین از دل درد ،درمان حقیقی را بیرون میکشند و با افزايش بصیرت به
مقابله با فتنه میپردازند.
مقام معظم رهبري (مدظله) بصیرت را مهمترين عامل دفع فتنه هاي سیاسی می دانند« :بايد بصیرت داشت .آنچه که انسان
از نخبگان جامعه و جريانات سیاسی و گروههاي سیاسی انتظار دارد ،اين است که با اين حوادث ،با اين خطوط دشمن ،با
بصیرت مواجه بشوند؛ با بصیرت .اگر بصیرت وجود داشت و عزم مقابله وجود داشت ،خیلی از رفتارهاي ما ممکن است تغییر
پیدا بکند؛ آنوقت وضعیت بهتر خواهد بود .بعضی از کارها از روي بیبصیرتی است( .خامنهاي ،سخنرانی)1388/7/2 ،
.4-3

پختگی اجتماعی و سیاسی

پختگی مفهومی عمومی و جهانشمول در میان انسانها است .اين باور در طول تاريخ و در فرهنگهاي مختلف وجود داشته و
دارد که انسانها در بدو تولد ،ناقص ،خام و ناکامل هستند و به مرور و با گذشت زمان به انسانهايی بالغ و کامل بدل میشوند.
سیر انسانها از تولد تا تبديل شدن به انسانی پخته و کامل تنها منوط به طی زمان نیست؛ رشد جسمانی و عقالنی ،کسب
مهارتها و دانش ،تطبیق با عرف و قواعد اجتماعی و  ...از ديگر ملزومات اين سیر است( .کاشفی خوانساري ،ص)1399 ،1
فتنه آسیب دارد ،اما تمام ابعادش اين نیست ،چراکه فتنهها درکنار آسیبهايی که ايجاد میکند ،بصیرتافزايی و پختگی را
افزايش میدهد( .عبادي ،سخنرانی)1398 ،
.4-4

رفتارشناسی در برخورد با فتنه

وحدت مسلمانان امري است که در قرآن و روايات اهل بیت (ع) بر آن تاکید بسیار شده است .امیرالمؤمنین علیه السالم
معتقدند که براي استحکام نظام و حرکت اجتماعی وحدت و هماهنگی ،الزم و تفرقه زيانبخش است .آن حضرت بیان میدارند
که دشمنان وي از طريق تفرقه در صفوف يارانش توانستند غائله جمل و صفین را به وجود آورند و مردم را به شورش علیه
حکومت اسالمی دعوت کنند .آن حضرت درباره دشمنانش می فرمايد :بر مأموران من و خزانه داران بیت المال مسلمین که در
اختیار من است وارد شدند و در شهري که همه مردمش در اطاعت و بیعت من هستند قدم گذاردند ،وحدت آن ها را برهم
زدند و جمعیت آن ها را که همه با من بودند به شورش واداشتند» وحدت در نزد علی علیه السالم آن چنان مهم و با ارزش
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است که به خاطر حفظ وحدت جامعه اسالمی بیست و پنج سال سکوت را در پیش گرفت( .پايگاه مرکز بررسی هاي
استراتژيك رياست جمهوري)1392،
در حکمت نهج البالغه میخوانیم« :کُنْ فی الفتْنَة کابْن اللَّبُون ،ال ظَهْرٌ فیُرْکَبُ ،وَ ال ضَرْعٌ فیُحْلَبْ؛ (نهج البالغه ،حکمت )1در
فتنهها ،چونان شتر دوساله باش ،نه پشتی دارد که سواري دهد ،و نه پستانی تا او را بدوشند ».اين تشبیه در واقع به اين معنی
است که انسان در فتنهها به گونه اي زيرکانه برخورد کند که هیچ يك از دو طرف نتواند از او بهره برداري کند ،نه وسیلهاي
براي تاخت و تاز فتنهانگیزان باشد و نه چون شتر شیرده باعث تقويت مالی و روحی آنها گردد .ابن ابیالحديد در توضیح اين
بخش میگويد« :ايّام فتنه که همان ايام خصومت و جنگ و درگیري است ،بین دو رهبر گمراه که هردو مردم را به گمراهی
دعوت میکنند ،مانند فتنه عبدالملك و ابن زبیر و فتنه مروان و ضحاک و فتنه حجاج و ابن اشعث»؛ (ابن ابی الحديد ،ج-17
 ،18ص )1387 ،82در اين موارد بايد به گونهاي حرکت کرد که هیچ يك از دو طرف را تقويت نکند ،نه به صورت مستقیم در
منازعه و درگیري آن ها شرکت داشته باشد و نه به صورت تدارکاتی و غیرمستقیم « .وگاه يکی از دو طرف برحق است .اين را
نمیشود گفت ايام فتنه است مانند جنگ جمل و صفین (که علی ـ علیه السالم ـ طرف حق بود) و مانند آن که در اين صورت
جهاد همراه طرفداران حق (و علیه رهبران گمراه و فتنهانگیز) واجب است و کشیدن شمشیر و نهی از منکر و بذل جان در
اثبات و عزت بخشیدن دين و اظهار حق الزم و ضروري است( ».ابن ابی الحديد ،ج ،18-17ص)1387 ،82
.4-5

ایجاد روحیه حقیقتشناسی

انسان توان دست يابی به حقیقت را دارد و ابزار اين امر نیز در اختیارش قرار داده شده است .مهمترين ابزار درک حقیقت
همان عقل اوست که چون از حجابها به دور باشد توان درک و تجزيه و تحلیل مسائل و درک حقیقت را دارد .عقل به کمك
ابزارهاي درونی و بیرونی ديگر داده ها را درياف کرده و تحلیل می کند و پس از آن به درستی يا نادرستی آنها حکم می نمايد.
(ملك زاده ،کد خبر)1392 ،80622775 :
يکی از شرايط و بسترهاي پیدايش فتنه ،شخصیت محوري است .در اين روزگار بايد به دنبال شناخت حقیقت بود .بايد معیار
حق را شناخت و بر اساس آن تعیین مسیر نمود( .علويفر ،ص ،13بیتا) مسلم است که انسان آگاه و حقیقت جو هنگام افتادن
در ورطه فتنه و دودستگی به دنبال راه روشن و درست خواهد رفت .و اين خود يکی از آثار و پیامدهايی است که میتوان در
جهت مثبت از آن استفاده نمود« .قَدْ وَضَحَتْ مَحَجَّةُ الْحَقِّ لطُلَّابهَا»؛ (درايتی ،تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ص  ،68ح )935
واضح و روشن است شاهراه حق از براى جويندگان آن؛ يعنى اگر کسى در جستوجوي حق باشد ،حقیقت برايش روشن است ،و
برايش ظاهر مىشود به گونهاي که ترديد و شبههاي برايش باقی نمیماند ،و کسى که راه حق را نیابد البته خواهان و جوياى او
نبوده است( .سايت اسالم کوئیست ،کد)1392 ،44892 :
از زمان پیدايش اديان و فرستاده شدن رسوالن يکی از شیوه هاي مبارزان اديان و پیامبران الهی فتنه گري بوده است .شیوه اي
به مراتب خطرناکتر از جنگهاي مسلحانه؛ در اين جنگ دشمنان میکوشند تا با تغییر جهت دادن به افکار و انديشهها دين را
در میان مردم بیاثر جلوه داده و آن را به مساله اي پیش و پا افتاده و بلکه دست و پاگیر تبديل کنند .اما از آنجا که بال و
امتحان از سنت هاي مهم الهی در رشد و تکامل انسان ها و به ويژه مسلمانان است خداوند متعال اين میدان را وسیلهاي براي
رشد و هوشیاري مسلمانان قرار داده است.
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نتیجه گیري
بیترديد فتنه میتواند يك فرصت خوب براي جامعه اسالمی و حکومت دينی باشد .امیرالمؤمنین در روايتی فرمودند :از
فتنههاي آخرالزمان کراهت نداشته باشید که منافقان را نابود میکند .فتنههاي سیاسی همان اندازه که در ايجاد دودستگی و
افزايش مشکالت مسلمانان موثرند ،میتوانند در رشد و تکامل مؤمنان نقش آفرين باشند .تقويت دشمنشناسی وبصیرت،
پختگی اجتماعی و سیاسی ،رفتارشناسی در برخورد با فتنه و ايجاد روحیه حقیقتشناسی از جمله مهمترين آنهاست که
نگارنده در اين مقاله از خالل کتاب و مقاالت نگاشته شده به آن دست يافته است .يکی از راههاي شناخت دشمن همین فتنه
انگیزيهاست .اگر کسانی از امت با دشمنان در ارتباط پنهانی هستند ،اينان خود دشمنی هستند که میبايست به مقابله و دفع
آنان پرداخت .به بیان ديگر هر گونه ارتباطگیري با دشمن به ويژه به شکل نهانی گواهی روشن براي دشمنی اين افراد نسبت به
امت است .در اين شرايط مؤمنانی که به سرنوشت خود حساسیت دارند در اين فتنه و بال به دنبال راه روشن ،سعی و تالش
خود را در ايجاد و يا تقويت بصیرت به کار میگیرند و اين چنین از دل درد ،درمان حقیقی را بیرون میکشند و با افزايش
بصیرت به مقابله با فتنه میپردازند .همین امور باعث رشد ،پختگی اجتماعی و سیاسی و در نتیجه تکامل انسانها به ويژه
مومنین میشود .انسان در فتنهها ياد خواهد گرفت به گونه اي زيرکانه برخورد کند که هیچ يك از دو طرف نتواند از او بهره
برداري کند ،نه وسیلهاي براي تاخت و تاز فتنهانگیزان باشد و نه چون شتر شیرده باعث تقويت مالی و روحی آنها گردد.
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 .5ســـبحانی ،جعفـــر ،تلخـــیص از منشـــور جاويـــد ،ج  ،1بـــه نقـــل از پايگـــاه اينترنتـــی حـــوز نـــت 1397 ،ه ش:
https://hawzah.net/fa/Article/View/97165.

12

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،24تیر 1400

 .6سايت اسالم کوئیست« ،آیا در آیات قرآن و روایات به حقجویی و حقیقت طلبی اشاره شده است؟»  ،1392کد
بايگانی :44892

.http://www.islamquest.net/fa/archive/question/id22742#
 .7فرهاديــان ،محمــد حســین ،اندیشننكده راهبننردي تبیننین ،جريانــات سیاســی و ســوء اســتفاده از احساســات ،شناســه
خبر 1390 ،12228 :هش :؛ /http://tabyincenter.ir
 .8فرضــی پوريــان ،محمــد ،خبرگننزاري تسنننیم ،اهمیــت "وحــدت" جامعــه از نگــاه قــرآن و عتــرت ،آبــان مــاه  1399بــه
آدرس.https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/11/2380694 :
 .9کاشــفی خوانســاري ،محمــد علــی ،خبرگــزاري تســنیم« ،تــأملی در مفهــوم پختگــی در انســان و بازتــاب آن در نگــاه بــه
کودکان» ،کدخبر.https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/03/17 ،2280130 :
 .10مرکز ملی پاسنخگویی بنه سنواالت دیننی« ،منظـور از شـبهه چیسـت و اينکـه دشـمن بـه چـه شـکلی در میـان
جامعـــــــه شـــــــبهه انگیـــــــزي میکنـــــــد؟» ،شناســـــــه مطلـــــــب 1390 ،55363 :ه.ش .بـــــــه آدرس:
.https://www.pasokhgoo.ir/node/55363
 .11ملك زاده ،محمد شريف «شهامت و روحیه حقیقت جويی از ويژگی هاي اشعار سعدي است» 1 ،ارديبهشت ،9:33 ،1392
به آدرسhttps://www.irna.ir/news/80622775 :
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