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 هفتم جلسه

: فرمود حضرتکه  البالغهنهج اول حکمت شرح ادامه در

 تا دارد پشتی نه که باش (نرسیده ساله سه بل که سا دو باالی نر شتر بچهإبن اللبون) همانندها فتنه در 

 و باش ده سواری شتره ن !باش مراقبها فتنه در ، به تعبیریدوشید را او بشود که دارد پستانی نهو  بدهد سواری

 سوء مورد که باش مراقب ،کنن حمایت مستقیم طور به آنان از و نده مستقیم تاخدم گرانفتنه به ،شیرده شتر

  .نگیری قرار ه دیگراناستفاد

 بیان نیز را حکمت این از امام مقصود و مفهومآن و همچنین  شناسی اژهمباحث این حکمت از قبیل و

 م. داشتی

 و کرد خواهیم اشاره آن به جلسه این در الهی قوه و حول به که دهمانیباق تمحک این در جانبی نکات ازبعضی 

  .رساند خواهیم اتمام به را اول حکمت

 چند نکته هست: دهمانیباق لبامط

 در البالغهنهج، گفتیم که بعضی از شرّاح داشتیم ایاشاره آنهم به  قبلی جلسه در که اینکته اولیننکته اوّل: 

 همآن را  اصالحیه و شویم متذکر را خطا آن است الزم که اندشده مرتکب را یخطاهای امام برداشت از کالم

 . کنیم بیان اینجا در

 ونهچگ را بودن اللبون ابن تکلیف اینکه و امامدر برداشت از کالم  البالغهنهج شارحان از برخیخطای اول: 

 ،است این. و آن خطا بپردازیم آن به اینجا در باید که اندشده اشتباه و خطا دچار کرد پیاده عمل مقام در شودمی

 ایام درو  هاگرفتاری ایام در ،آشوب و فتنه ایام در  :فرمود علی منانؤمرامی که وقتی

سواری  ، یعنی نه پشتی برایاست ه ک باش إبن اللبون مثل زمان آلودگی غبار

 .دادن دارد و نه پستانی برای دوشیدن
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 باید یعنی ،است سخت بسیار عمل مقام در اما ،است خوب خیلی تئوری قالب در امام کالم مفهوم !آری

 عملهم  خود تکلیف به اما ،داد شیر نه و داد سواری نه که بود اللبون ابن هافتنه در شودمی چگونه که شود تبیین

 کرد؟

فتنه  ر ایامد خواهمحال من می است، نظری و تئوری إبن اللبون باشد یک جنبه مثل انسان در ایام فتنه هاینک

تا بتوانند از  باشم داشته ریهظه ن که ، چگونه مثل ابن اللبون باشمکنم چه، باشمإبن اللبون  مثل عملی صورت به

 عمل در ،کنند ء استفادهسو و بدوشند من از دیگران که باشم داشته ضَرع و پستانی نه و کنند استفاده سوء من

 نامه آیین یک عنوان به البالغهنهج به خود زندگی خواهد درمی که کسی برای البالغهنهج شارحان ارکهرا ؟کنم چه

  ؟کند عمل چطور ؟چیست کند فتنه عمل ایام در اجرایی

 و اشیمب فیحلب ضَرع ال و فیرکب ظهر ال تا بکنیم باید چه علی امام جمله تحقق برای که است این سؤال

 ؟.بالعکس نه

 شما که است ایندر ایام فتنه  راه بهترین اند:گفته و اندداده ارائه ارکهرا چنیناین البالغهنهجشرّاح  از برخی

 اگر: اندتا جایی که گفته بنشینی؛ خانه گوشه در شینی را اختیار کنی ونتعزل و ،بکشی کناراز معرکه  را تخود

ی با نفوذ در فراگ ،کن پنهان هستی آن را موقعیتیدارای  اگر ،دهن نشان را آن و کن سبک را خود داری مالی

د، دار بیانی نه، دارد صدایی نه، دارد جایگاهینه  که باش انسانی، بلکه مانند نده نشان و آن را بر مال نکن هستی

 ماشا اینکه نتوانند از ت، ندارد هیچ کهری باش فقی انسان، در حقیقت مانند دارد منالی و مال نه، دارد موقعیتی نه

و  رودمی آهسته، کشدمی سرش بهد عبا آیمی که هم بیرون و نشسته ای گوشه که انسانی؛ کنند استفاده سوء

 .نکند استفاده سوء از کسید، باش نداشته کاری او با کسی که آیدمی آهسته
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 باطل جبهه مقابل در است فرموده و کرده معرفی را باطل جبهه جایگاه اینجا در امام اینکه مهمتر هااین از

 کرد؟ هچ حق جبهه برای باید!  است نشده تبیین بود چگونه باید حق جبهه در اما ،باش اللبون ابن فتنه جبهه و

 بود؟ ساکت باید حق جبهه برای آیا

 فتکلی که بوده اینجا در نیز خطا عمده و اندپیموده خطا را مسیر اینجا در البالغهنهج شارحان از برخی متاسفانه

 ینا سراغ به عملی وظیفه و عمل مصداق تعیین در جهت این از و نمودند تفسیر فردی وظیفه به امام بیان در را

 .است زینیگتعزل کار بهترین که رفتند

 ،است ردیف وظیفه گفتیمکه  وقتی ؛است اولی بر مبتنی دومی که اندشده مرتکب پی در پی خطا دو این بنابر

 .فرد است برای میدان کردن خالی ،کار بهترین که شویممی دوم خطای مرتکب

 قرآن رهنگف با ناسازگار و اشتباه و نادرست کامال بلکه ،نیست صحیح کدام هیچ مطلب دو این که بدانیم باید

 .باشدمی البیت اهل روایات و اسالم و

 .فردی وظیفه به اندکرده منحصر اینکه .1

 .اندکرده میدان کردن خالی به توصیه امام کالم تحقق برای .2

 جامعه از جدایی و عزلت به را مردم هافتنه در نباید اینکه به اندشده این خطا متوجهاز شرّاح  دیگر برخی ولی

 .است روشنگری و بصیرت القاء ،وظیفه بلکه ،داد سوق

 ر کتاب خودش با نامد است البالغهنهج شارحان جز نیز ایشان که خوئی اهلل حبیب میرزا مانند افراد از برخی

 بخش این به کهزمانی باشدمی البالغهنهج بر مفید بسیارکه از جمله شروح    

 بین که است اضطرابی هم آن و نداهکرد معنا خودشان عرفی مبنای بر را فتنه : آنهافرمایدمی گونهاین رسدمی

 سیاسی غرض و هدف چهاین غرض و هدف،  حال ،شودمی واقع هدفی و رضرسیدن به غ برای ت یا امتیجماع

: فرمود؛ باشد امارتی و حکومت آوردن دست به برای یا، باشد
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تفسیر کرده ردن ک اختیار سکوت و گرفتن دهان به زبان و نشینی گوشهرا به  امام قانون و دستور اینکه 

  .اندداشته البالغهنهج شارحان از برخی که است اشتباه نکته این اولین اند.

 آن به نیز خویی اهلل حبیب میرزا و اندشده مرتکب البالغهنهجشرّاح  از برخی باز که دیگری اشتباه :دوم خطای

 به، رهبر دو بین ،است گمراه رئیس دو بین فتنه اینجا در فتنه از مقصود :اندگفته این است که کندمی اشاره

 اختالف شانبین که گروهی دو یعنی بین ؛دنباطل و بر گمراه هر دو که است گروهی دو و لیدر دو بین اصطالح

ن شابینو  ندباطل بر ی کهگروه دوبین  ، بلکهباطل بر دیگری و باشد حق بر یکی اینکه ؛ نهگمراهند دو هر ست وا

 فرمود اینجا در ماما که ایفتنه از مقصود ؛نگو سخنی و برگزین را عزلت هم شما :اندگفته لذا ؛است اختالف هم

 ، در این صورتبود باطل بر یکی و حق بر یکی اگر امافتنه بین دو گروه باطل است،  

 باشد، باطل از گروه دو بین فتنه از مقصود اگر ؛ وبگیری رارق قح کنار باید اینجا در ،باشی کابن اللبون یتوان نمی
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 :دارد گونهاین عبارت بنشینی. خانه در و کنی گیری گوشه یعنی ،باشی کابن اللبون باید اینجا در

:گویدمی و کرده نقل الحدید ابی ابن از خویی اهلل حبیب میرزا 

 .دنباش باطل رب دو هر که ی استگمراه رهبر دو بین قائل است که فتنه الحدید ابی ابن

 گوید:می گونهایندر اینجا خویی  اهلل حبیب میرزا جناب .است داده رخ اینجا در ت کهاس ییخطا دو این 

فتنه به بین  دادن اختصاص و است اشتباه نشینی از کالم و مقصود امامو گوشه زینیگتعزلگویم: برداشت می

آورده است:  گونهاین؛ ایشان عبارت را استهی دیگر اشتبا الباطلین

 ؛شودمی شامل را باطل و حق بین فتنه هم و شودمیین را شامل الباطل بین فتنه است، هم اعم فتنه از مقصود

ن قرآد؛ مثال در صفین که یاران معاویه بو باطل و حق بین که بودند ییهافتنه از جمله صفین و ... فتنه ،جمل فتنه

ی نیست که این عمل فتنه بود. تردید و شک ! چرا !نبود فتنه ن عملای که گفت شودمی آیا دکردن نیزه سر به را

 کذّاب جعفر کردن علم نیز بود آیا آوردن و عصر امام امامت روز اولین که عسکری امام شهادت روز در یاآ

ف طر یک .نیست این در شکی و بود هنفتم ه این !چرا ،بودن فتنه عسکری امام رمطهّ بدن بر خواندن نماز برای

 قانونیاز  مقصود و ؛است تصور قابل هم باطل و حق بین فتنه پس ،است باطل همحق است و طرف دیگرش  آن

، نیست زینیگتعزل و انزوا اینجا در امام مقصود ، واست کامل و تام امری است کرده بیان اینجا در امام که

 امام غرض و مقصود بلکه ،نیست این امام غرض ،کن اختیار را نشینیگوشه شما بگوید امام نیست که گونهاین
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 که نیست این مقصود ؛نکن همراهی با آنان و ه بی اعتنا باشفتن منادیان و گرانفتنه دعوتبه  شما که است این

 درزمانی که  خصوصاً ندارد وجود اسالم در زینیگتعزل زیرا ،کن اختیار سکوت و برگزین را نشینیگوشهو  عزلت

 باشد. فتنه مقابل

ٰـ دگویمی فتنه مقابل در قرآن  و با آنها پیکار کنید! تا فتنه )و بت پرستی، و  ،1فِت نَة ٰٰتَُكونََٰٰلَٰٰحتَّىٰ ٰتِلُوهُمٰ َوقَ

 سلب آزادی از مردم،( باقی نماند؛ 

ه هم باید مبارز دارد وجود فتنه که جایی تا و بدهد گرانفتنه با مبارزه به دستور قرآن که شودمی چطورنکته: 

 نداشته گرانفتنه فتنه و کار به کاری و کن گیریکناره شما :بفرمایید امیرمؤمنان مقابل در اماد، باش داشته ادامه

 !.باش

گوید:ی در ادامه میخوی اهلل حبیب میرزا 

ٰإِنََّمآٰأَِعظُُكمٰبِوَٰ ٍٰ قُل  ََ ٰأَنٰتَقُوُموِٰح ِٰٰاٰ ۖ  ٰٰ َوفُرََٰٰمث نَىٰ ٰلِِلَّ ََد

3. 

، وی است کرده بیان و آورده مضمون همین به شبیه را عبارتی ستا روشن و فکر خوش بسیار یانسانکه  

  گوید:می گونهاین

                                                           
 .2/191بقره:  - 1
 .13/34سبأ:  - 2
 .8 ص ،21 ج(: الخوئي)البالغة نهج شرح في البراعة منهاج - 1
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4. 

و  قرآنق بر تطبی قابلکه  نداهگفت درستی سخن مغنیه جواد محمد و خویی اهلل حبیب میرزا رسدمی نظر به 

 باشد.می البالغهنهجد موار سایر

 خود امهنتوصیّ درعبارت إبن اللبون را در جاهای متعددی به کار برده است، از جمله  امیر مؤمنان علی

 راتوانیم این عبارت ، ما نمیتبار هم در این حکمت بیان کرده اس یک و آورده است مجتبی امامفرزندش  به

 داشته اجتماعی سیاسیی اهموعظ و نصیحت بخواهیم جا هر که یمکنی المثلضرب و قانون به تبدیلدر یک جا 

                                                           
 .211ص ،3ج: البالغة نهج ظالل في - 4
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م و جای دیگر معنای دیگری داشته باشیم؛ بلکه این سخن کنی استفاده (قانون و المثلضربآن) از مبتوانی مباشی

 معنا جور یک جا این در را ماما نظر توانیممی چطور حال ،باشد داشته همگانی و جایی همهی کاربرد امام باید

 بر آن تطبیق و البالغهنهج موارد سایر بر مسئله این تطبیق، در باشد داشته دیگری معنای دیگر جای در و کنیم

 البالغهنهج شارحان از دیگر بعضی و مغنیه جواد محمد و خویی اهلل حبیب اسخن میرز که شودمی معلوم آنقر

 .استایی ج به و درست سخن

 ایام در باشد بنا اگر یعنی ؛است انگرفتنه و فتنه به کمک نوعی خودش فتنه ایام در کشیدن کنار ،نتیجه در

 ؛است گرانفتنه به کمکنوعی  حقیقت در کردن میدان خالی و کشیدن کنار این ،بکشیم کنار را خودمان فتنه

سازگاری  امیرمؤمنان ت و سخنحکم این گونه تفسیر کردن و برداشت از کالم امام غلط است و بااین پس

  ندارد.

 در هم ایشان بینیم کهی توجه کرده باشیم میرهبر معظم مقام بیانات هر هم اگر بمعاص دوره همین در

د؛ ایشان نه اداد تذکر اشتباه این به علی مومنان امیر کالم از فهم مورد در هم و فتنه ایام درباره شانبیانات

 یجمله این فتنه، فضای در هابعضی بکنیم؛ عرض هم را این» :دنفرمایمی

 مشتبه اوضاع و دش فتنه وقتی که است این معنایش کنندمی خیال و فهمندمی بد را 

 گرنهفت وجه هیچ به که است این معنایش این. «کنار بکش: »که نیست این جمله این در اصالً! کنار بکش شد،

 در منؤم انسان موضع :گفتیم ،کردیم اشاره مطلب این ه بهگذشت جلسه در}. راه هیچ از کند؛ استفاده تو از نتواند

:{فرمود لذا ؛کند ناامید ایهاستفاد سوء هرگونه برای را گرفتنه ابتدا همان از که باشد ایگونه بهه باید فتن ایام

 .ودب باید مراقب بدوشد؛ را تو بتواند نه بشود، سوار بتواند نه 

 مشغول - کنید نگاه را صفین آثار - دائم یاسر عمار جناب که داریم را عمار طرف آن از ما صفین جنگ در

 وهگر دو دیگر؛ بود فتنه واقعاً آنجا چون مختلف؛ هایگروه با لشکر، طرف آن لشکر، طرف این است؛ سخنرانی
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 بود؛ یروشنگر مشغول دائم عمار. بودند مشتبه ایعده یک بود؛ عظیمی یفتنه گرفتند؛ قرار هم مقابل در مسلمان

 یختار در همه و شده ضبط اینها که - میکرد سخنرانی مختلف هایگروه برای میرفت، طرف آن میرفت، طرف این

 آمدند که دارد روایت در هستند،...«  مسعود بن عبداللَّه اصحاب من نفر» که ایعده آن هم طرف آن از - هست

 - است امیرالمؤمنین که داشتند هم قبول یعنی - امیرالمؤمنین یا: »گفتند و حضرت خدمت

 خودش کشیدن، کنار این خوب،! نباشیم داخل قتال این در که بفرست مرزها به را ما. کردیم شک ما ؛«

 خودش نزدن، حرف کشیدن، کنار کردن، سکوت گاهی! یُرکب که است ظهری همان یُحلب؛ که است ضرعی همان

  .5«باشند داشته بصیرت بایستی همه کنند؛ روشنگری بایستی همه فتنه در. است فتنه به کمک

؛ بود باطل و حقنیزه کردن فتنه بین  قرآن صفین در، بود باطل و حق بین تنه: فدنفرمایخواهند بایشان می

 .بود فتنه واقعاً آنجا: دنفرمایمی ایشان

 که چرا ،نیست زینیگتعزل و میدان از کردن گیریکناره از إبن اللبون بودن علی امام مقصود این بنابر

 .است اسالم فرهنگی اصول از هلل قیام بلکه ،ندارد جایگاهی اسالم فرهنگ در زینیگتعزل اصال

 .است قرآن و اسالم شعار که فتنه رفع تا مبارزه یعنی هلل قیام و

 

 هنگام فتنهدر وظیفه افراد 

 میدان در حضور -1

 قیام بلکه ،نداریم هللم، عزلت نداری هلل انزوای ما ؛هلل انزوای ه، ناست هلل قیام شودمی برداشت قرآن ازکه  آنچه

 لذا ؛باشد خدا برای فقط قیام ، که است اینهم  موعظه آن و کنممی موعظه یک ند:فرمودم. داری هلل

                                                           
 .22/20/1188بیانات ایشان در تاریخ:  - 5
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کند؛ می فتنه بردن بین از و گرهفتن با مبارزه به سفارش قرآن ؛نیست جمع قابل فرمایدمی قرآن که گونههمان

 وجود جامعه درای فتنه اینکه تا کندمی فتنه بردن بین از همچنین قرآن سفارش به مبارزه با زمینه فتنه برای

 شما یعنی  :فرمود امیرمؤمنان بگوییم اینکه به ندارد سازگاری لذا ؛باشد نداشته

 ت رادعاهای ،بخوان را بتش نماز شما تعبیری به ،باش نداشته کسی کار به کار و ینبرگز عزلت را و شو نشینگوشه

ٰـ  قرآن شعار لذا ؛ندارد معنا این دخالت نکن، کسی کار در و بخوان  قرآن شعار ت،اس فِت نَة ٰٰتَُكونََٰٰلَٰٰحتَّىٰ ٰتِلُوهُمٰ َوقَ

 ؛است مغنیه جواد محمد و خویی اهلل حبیب میرزا با حق لذا .است گونههمین هم البالغهنهج شعارست، ا هلل قیام

 میدان در حضور وظیفه شودمی استفاده امیرمؤمناناز کالم  که گونه همان فتنه ایام در ما وظیفه بنابراین پس

ی توضیح با بنابراین ؛است گرانفتنه و فتنه به کمک کشیدن کنار و میدان کردن خالی شد بیان که همانگونه ،است

 کالم از ،عکس ، بلکه برشودنمی استفاده امیرمؤمنان کالم از ابداً میدان کردن خالی ن وکشید کنار دادیم که

  م.باشی داشته حضور میدان در باید که شودمی استفاده گونهاین امیرمؤمنان

 فتنه افشاگری -2

 قرآن که کارهایی جمله از فتنه است، یم افشاگریبده انجام عالوه بر حضور در میدان وظیفه دیگری که باید

 فتنه افشاگری بحث است داده انجام پیامبر برای را کار این هم خودش خداوند و کندمیبه انجام آن  توصیههم 

 عصر هر درزمان فتنه، بلکه افشاگری فقط  نه ت، آن هماس فتنه این افشاگری از فتنه ایام در ، یعنی وظیفه مااست

زمان وقوع  از بعد د و همکر افشاگری باید دهدمی رخ فتنه که زمانی در ، هماستا هزمان همه برای ی وزمان و

 وظیفه است، نفوذ صاحبان وظیفه ،است منانؤم وظیفه فتنهافشاگری  ادامه داشته باشد.افشاگری باید  فتنه

 ا و دانشمندان است.علم وظیفه ن است،تریبو صاحبان
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 و کندمی بیان را منافقان فتنه ستا منافقان آن درباره بحث که توبه سوره کریم قرآن در وجلّعزّ وندخدا

َِٰ :فرمایدمی ُُمورَٰٰلَكََٰٰوقَلَّبُواٰ ٰقَب لُِٰٰمنٰٱل فِت نَةَٰٰٱب تََغُواٰ لَقَ رَُٰٰوظَهَرَٰٰٱل َحقٰ َجآَءَٰٰحتَّىٰ ٰٱْل  ِٰٰأَم  ِرهَُٰٰوهُمٰ ٰٱلِلَّ ـ  آنها پیش  ،6ونََٰك

انگیزی بودند، و کارها را بر تو دگرگون ساختند )و به هم ریختند(؛ تا آن که حق فرا رسید، از این )نیز( در پی فتنه

 .ان خدا آشکار گشت )و پیروز شدید(، در حالی که آنها کراهت داشتندو فرم

 جلوه وارونه و عکس بر را امر ،کردند فتنه قبل از هااین :گویدمی ،دهدمی تذکر به پیامبر اکرم خداوند

 وظایف از یکی که است این نشانگرل خداوند عم این ؛کندمیافشاگری  منافقان د در اینجا از عملخداون د.دادن

 فتنه عمل به نسبتافشاگری  و نکردن گیریکناره ،میدان در حضور از بعد فتنه مقابل در ه وفتن ایام در ما اساسی

 .است

ه عالو و منافقان هم از این عمل افشاگری ناخشنود بودند، بوده گرانفتنه و فتنه افشاگری مقام در خداوند پس 

  .کندمی افشاگری خداوند که است ماجرا آن از بعد ؛تاس همیشگی و داردهم  ادامه بر آن، این عمل افشاگری

 این هم امروز جامعه در و است مرتبط هم علی امیرمؤمنان کالم که با بشود یسؤال در اینجا است ممکن

ت، چرا باید همیشه از اس افتاده اتفاق تاریخ در گوناگونی یهافتنهشود، و آن سؤال این است که ح میمطر سؤال

هایی فتنهها گذشته است؟ به عنوان مثال از ها نام برد با اینکه از زمان وقوع آن سالها یاد کرد و از آنفتنهاین 

؟ یا بدهیم توضیح و کنیم تکرار را آن باید سال هر ،گذشته آن وقوع از سال دوازده تقریبا که ۸۸ سال همانند فتنه

 حسن امام ماجرای ای مانند فتنههفتن ؟ یاشود تکرار باید سال هر چرا گذرد،قرن میه که چندین سقیف فتنه

 تکرار باید چرا ه است،گذشتها سال کذّاب جعفر فتنه؟ از ماجرای شود تکرار باید راها قبل بوده است چکه سال

ها فراوان داریم که فتنه گونهایندر جنگ صفین اتفاق افتاد و در تاریخ از  که یکردن نیزه به قرآن ؟ یا جریانشود

  ؟شود افشاگری ، وشود تکرار آن از هاسال گذشت از بعد باید چرا اتفاق افتاده است،

                                                           
 .9/38توبه:  - 6
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 کرد. افشا هم آن زمان گذشت از بعدفتنه را  باید :فرمایدمی، است کرده بیان ما برای ن کریم جواب آن راقرآ

؛ است تاریخ از ییرگتعبر برای فتنه افشاگری اما ،است شتهگذ هم سال اندی و هزاره از آن ماجرا ک است درست

 تحلیل از مصداقی حقیقت در تاریخیی هافتنه افشاگری یتعبیر به ؛است ییرگتعبر همین برای تاریخ بیان اصالً

  .است تحلیل نیازمند و باشدمی عرصه این در مهم درسی که است موزیآتعبر و ییرگتعبر برای تاریخی

 :نکته

إبن » موارد از مصداق یک که البالغهنهج ینرحشا سخن این د که بسیار شاذّ و نادر هم هستموار از بعضی در 

 است لوحساده شخصی فرد کهی است آنجای هم آنو  است درست استنشینی و گوشه زینیگتعزل بودن« اللبون

 انجامرا که  کاری هر، کند پیدا حضور میدان در اگر، و ندارد میدان در حضور قدرت هیچ ،ندارد تشخیص قدرت و

 خانه در که است اینافراد  گونهاینی برا کار بهترینکه در این صورت  ،کرد خواهند استفاده سوءز آن ا بدهد

ت، اسنشینی و گوشه زینیگتعزلبرای إبن اللبون بودن  راه بهترین مصداق این با افرادی حقیقت برای در ؛بنشیند

  ت.اس راه آخرین این یعنی! نه بود اگر این از غیر اما

 انقالب در که آقایانی از بعضی ،ایمدیدهرا  ماجرا این از نمادهای و هانمونه هم انقالب از بعدر معاص دوره این در

 هم هاییتالشو  خدمات گفت بشود شایدد و رسیدن ی هممقامات به و کردند مبارزه ،بودند میدان در مدتها ،بودند

 شد بورمج ماماو  کرد استفاده سوء آنان لوحی ساده از دشمن ولی، دنکرد تحملا هم ر یمشکالت، داشتند

 را آنها که کرد تالشهر چه  ماما، ولی بودند شعمر حاصل امام خود قول ه، آنهایی که ببگذارد کنار را اینها

سوء  وی الوح ساده از نحوی هر به ،نشد ولی ،بدهد آنها به بصیرت که کرد سعیو  شودمینکه  دید دارد نگه

 امور در یعنی ،بورزید اشتغال تدریس به و حوزه در بروید کنممی توصیهد: فرمو ماما، لذا کنندمی استفاده

 .نکنید دخالت سیاست و اجتماع
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برای  هم و او دنیای برای هم گیریکناره و عزلت که إبن اللبون بوده مصداق گونه بودفردی این اگر آری!

 .است میدان در حضور او وظیفه بود این از غیر اگر اماباشد؛  راه تنها شاید و است خوب دیگران برای هم و آخرتش

 .کردمی بخشی بصیرت عمار که ایگونه به حق جبهه به بخشی بصیرت -3

  .است ملأت قابل امام کالمآن نکته این است که  و دارد وجود اینجا در اینکته

  باش. چنیناین باطل جبهه در یعنی ،باش فرمود:  ماما

باید  چهچیست و  حقّ جبهه درو آن سؤال این است که وظیفه ما  شودمیا یک سؤال در این جا مطرح ام

 (کنندمی تنهف کهایی آنه)گرانفتنه میان در و هافتنه و باطل جبهه دربه تعبیری دیگر، حضرت فرمود:  ؟کنیمب

 م؟ باشی چگونه) گرانفتنه غیر)دیگر افراد میان در ، حال سؤال این است کهباش  شما

 این در سخنی و ستنی قسمت این به ناظر ماما کالم یعنیدر اینجا ساکت است،  گوییم: کالم اماممی

انجام داد و آن  ینصف در عمار یاسر که کارییعنی  ت بصیرت بخشی است؛قسم در این وظیفه قطعاً .ندارد مورد

، بلکهددهمیکه بصیرت ن  د.بو گرانفتنه به نسبت حقّ جبهه در بخشی بصیرت

می بصیرت نیستند فتنه میان در که آنهایی و حقّ جبهه به اما عمار یاسر قرار نگیرد؛ استفاده سوء  کندمی

 مورد در بخشی بصیرت و فتنه از افشاگری پس قرار نگیرند؛ گرانفتنه فریب مورد و شوندن مفتون هم آنها تا ،دهد

 یک وظیفه است. کرد بخشی بصیرت عمار که همانگونه فتنه

 طرفی بی و سکوت از پرهیز و گرانفتنه مقابل در گرفتن موضع -4

، از بی باشند داشتهت نسکو و کنند گیریموضعذ هستند نفو صاحبکسانی که  خصوصا افراد در برابر فتنه

 .ستا گرانفتنه به کمکخودش نوعی  طرفیبین اعال که کنند پرهیزطرفی 

 که در خالل بحث اشاره ای به آن داشتیم. آن کنی ریشه و فتنه نابودی تا گرانفتنه با مبارزه -5
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 او با نشکستن بیعت و نگذاشتن تنها و زمان ولی از حمایت -6

 در که آنهاییت. اس فقیه ولی است و یا اینکه ممعصو امام، حال ولی زمان یا زمان رهبر و ولی از حمایت

 آنها ،کردیم شکدر این جنگ و قتال  ما ، :گفتند و گرفتند قرار علی امام مقابل

 شک جنگ این قتال و این در ما ،نباشیم شما کنار تا بفرست حدود و مرزها بهرا  ما :گفتند و گذاشتند کنار را ولی

 زمان ولی نگذاشتن تنها ، یعنیزمان ولی از حمایت د؛کنن حمایت را زمانشان امام نتوانستند اینجا در هااین. داریم

 ن.شکستن بیعت و

 کندش حمایت زمان ولی که نتواند امروزه از کس هر، است همین هم امروز د.کردن شکنی بیعت حقیقت در آنها

 .است کرده شکنی بیعت حقیقت در

ت، اس عوام وظیفه از ترسنگین اندازه چه تا فتنه ایام در خاص مسئولیت که شودمی مشخص نگاه همیندر 

میل عوام مردم هم شام اگرچه، نیست دهدب انجام را اشوظیفه کس هر که مردم عوام به ناظر اصالً امام کالم

 .بدهند انجام را خودشان وظیفه که است نفوذ صاحبان وجامعه  اصوخ به ناظر بیشتر امام کالم اما، شود

گیریموضع سایر و قرآن بابدهیم آن را  رحش و کرده بیان ار ماما کالم خواهیممی کهزمانیچه زیبا است 

 .بدهیم تطبیق البالغهنهج و غیر البالغهنهج در حضرت های

 :بگیرد قرار توجه موردموضوع فتنه دو جهت دیگر باید  رد

 .شودمی گریفتنه سبب چیزی چه، اینکه فتنه عوامل و انگیزه  -1

که إبن اللبون  فرمود بیان علی امیرمؤمناننجات از فتنه را  راه یک ت؟ کهچیس فتنه از نجات هایراه -2

  چیست؟ نجات از فتنه دیگر هایراه امابودن است؛ 
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 (:اههریش) فتنه عوامل و اههانگیز

 عوامل، موضوعات شناسیآسیب، اجتماعی هایآسیب در که است خوب است، فتنه اجتماعی هایآسیب از یکی

 م.بشناسی و باشیم داشتها را آنه یابیریشه و اههانگیز و

 نادرست راه پیمودن و قلبی انحراف .1

راه  از انسان اگر؛ است نادرست راه پیمودن و قلبی انحراف ه فتنه،انگیز و زمینه اولین کریم قرآنفرموده  بنابر

 . شودمی فراهمفتنه  زمینه، بپیماید را نادرست راه هم بعد و شود منحرف قلب

 :فرمایدمی گونهاین اجتماعی یآسیب عنوان به فتنه ریشه درباره قرآن

ٰٰ هَُوٰ ـ بََٰٰعلَي كَٰٰأَنَزلَٰٰٱلَِّذ تٰ ِٰمن هُٰٰٱل ِكتَ ـ  تٰ َٰءايَ ـ  َكَم ح  ـ بِٰٰأُمٰ ٰهُنَّٰٰم  تٰ َٰوأَُخرُٰٰٱل ِكتَ ـ  بِهَ ـ  اٰٰۖ ُٰٰمتََش ٰقُلُوبِهِمٰ ٰفِىٰٱلَِّذينَٰفَأَمَّ

ٰـ زَٰ ٰفَيَتَّبُِعوَنَٰماٰتََش لَُمٰتَأ ِويلَهُٰٰۖ ٰٰتَأ ِويلِهِۦَٰوٱب تَِغآءَٰٰٱل فِت نَةِٰٰٱب تَِغآءَِٰٰمن هُٰٰبَهَٰي غ  ٰٰٰۥ َوَماٰيَع  ُٰٰإِلَّ ونَٰٱلرَّٰوَٰٰۖ ٰٰٱلِلَّ ُُ ٰيَقُولُونَٰٰٱل ِعل مِٰٰىفِِِٰٰس

نٰ ُٰكلٰ ٰبِهِۦَٰءاَمنَّا َِٰٰمِّ ٰأُوٰ ٰۖ َٰٰربِّنَاِٰعن بِٰٰواٰ لَُٰوَماٰيَذَّكَُّرٰإَِّلَّ ـ  َل بَ او کسی است که این کتاب )آسمانی( را بر تو نازل  ،7ٱْل 

 باشد؛ )و هر گونه پیچیدگی[ است؛ که اساس این کتاب میصریح و روشن« ]= محکم»کرد، که قسمتی از آن، آیات 

است ]= آیاتی که به خاطر باال « متشابه»گردد.( و قسمتی از آن، در آیات دیگر، با مراجعه به اینها، برطرف می

ه به آیات محکم، رود؛ ولی با توجبودن سطح مطلب و جهات دیگر، در نگاه اول، احتماالت مختلفی در آن می

نند )و انگیزی کگردد.[ اما آنها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنهتفسیر آنها آشکار می

طلبند؛ در حالی که تفسیر آنها را، جز خدا و راسخان در نادرستی( برای آن می)مردم را گمراه سازند(؛ و تفسیر 

 ما به»گویند: ال فهم و درکِ اسرارِ همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهی( میدانند. )آنها که به دنبعلم، نمی

شوند )و این حقیقت را و جز صاحبان عقل، متذکر نمی« همه آن ایمان آوردیم؛ همه از طرف پروردگارِ ماست.

 (.کننددرک نمی

                                                           
 .1/0 :عمران آل - 0
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 فَيَتَّبُِعونَٰ،دارند قلبی زیغ و شد جادای انحراف قلوبشان در که آنهایی، است نکته این بیان مقام در مزبور آیه

 و نیست فهم قابل آنان برای و بفهمند توانند نمی را آن معنای واست  پهلو دو که چیزی هرو  متشابهات سراغ به

 .کنند پا به جامعه در ای فتنه کهبه جهت این روندمی است آنان درک حوصله از برتر

 جسمانیت به قائل نتیجه در ،دنرومی عرش آیه سراغ به و فهمند نمی را کرسی و عرش معنای چون مثال 

 .انجامدمی فتنه بهسرانجام  و شوندمی خداوند

 دین نصرت ترک و کافران والیت پذیرش .2

 .شودمی فتنه ایجاد برایای زمینه ،ددیکر ترک را دین نصرت و پذیرفته را کافران والیت اگر

ٰ فرماید:باره میخداوند متعال در قرآن کریم در این  َُواٰ َٰوهَاَجُرواٰ َٰءاَمنُواٰ ٰٱلَِّذينَٰإِنَّ هَ ـ  وََٰٰوَج ٰفِىٰٰلِِهمٰ بِأَم  َوأَنفُِسِهم 

َِِٰسبِيِلٰ اٰ َٰءاَوواٰ َٰوٱلَِّذينَٰٰٱلِلَّ نََصُرو  ـ  ئِكَٰأُوٰ ٰوَّ ُضهُمٰ ٰلَ لِيَآءُٰٰبَع  نٰلَُكمَٰماٰيُهَاِجُرواٰ َٰولَمٰ َٰءاَمنُواٰ ٰٱلَِّذينَٰوَٰٰۖ ٰٰبَع ضٰ ٰأَو  يَتِٰٰمِّ ـ  ِٰهمَولَ

ن ءٰ ٰمِّ تَنَصُروُكمٰ َوإِِنٰٰۖ ٰٰيُهَاِجُرواٰ َٰحتَّىٰ َٰشى  ينِٰٰفِىٰٱِس  َِّ رُٰٰفََعلَي ُكمُٰٰٱل ٰٰٱلنَّص  م ٰ َٰعلَىٰ ٰإِلَّ قٰ َٰوبَي نَهُمٰبَي نَُكمٰ ٰقَو  ـ  يثَ ُٰوَٰٰۖ ٰٰمِّ ٰبَِماٰٱلِلَّ

َملُونَٰ ٰبَصِٰٰتَع  ُضهُمٰ َٰكفَُرواٰ ٰٱلَِّذينَٰوَٰٰ*ير  لِيَآءُٰٰبَع  ٰتَف َعلُوهُٰتَُكنٰفِت نَة ٰفِىٰٰۖ ٰٰبَع ضٰ ٰأَو  ضِٰإِلَّ َر  کسانی  ،۸رٰ َكبِيَٰوفََساَدٰ ٰٱْل 

که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند و یاری 

در  [گونه والیت ]= دوستی و تعّهدی، هیچنمودند، آنها یاران یکدیگرند؛ و آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند

برابر آنها ندارید تا هجرت کنند! و )تنها( اگر در )حفظ( دین )خود( از شما یاری طلبند، بر شماست که آنها را 

، کنیدیاری کنید، جز بر ضدّ گروهی که میان شما و آنها، پیمان )ترک مخاصمه( است؛ و خداوند به آنچه عمل می

انی که کافر شدند، اولیاء )و یاوران و مدافعان( یکدیگرند؛ اگر )این دستور را( انجام ندهید، فتنه و کس*  !بیناست

 .دهدفساد عظیمی در زمین روی می

 هواپرستی .3

                                                           
 .01-8/02انفال:  - 8
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 ازفرمود  البالغهنهجگونه که امیرمؤمنان در همان ذاری( نیزگتو بدع هواپرستیذاری، که این دو)گتبدع .4

 . است فتنه هایو زمینه هاانگیزه

 فرماید:حضرت می

9، 

ایى که قرآن با آن هیدر احکام آسمانى است، نوآور ذاریگتبدع، هوا پرستى، و هافتنههمانا آغاز پدید آمدن 

 .تن خداسالیت یابند، که بر خالف دیبر گروه دیگر سلطه و و« با دو انحراف یاد شده»مخالف است، و گروهى 

یاند، و اگر حق از باطل جدا و خالص ممید، بر طالبان حق پوشیده نمشیپس اگر باطل با حق مخلوط نم

میزند، آنجاست آییرند و به هم مگیامّا قسمتى از حقّ و قسمتى از باطل را م. ردیدگیشت زبان دشمنان قطع مگ

 .مشمول لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند یافتردد و تنها آنان که گیکه شیطان بر دوستان خود چیره م

 پراکندگی و تفرقه .5

 :فرمود ن علیمنارمؤامی 

همانا  ،10

و به جاى وحدت و  کند باز به یک یک را دین هاییگره خواهدمی کندمی آسان را خودشاى ههشیطان، را

 شما به ،تفرقه و فتنه در بعد کندمی ایجاد تفرقه و گیردمی را شما اتحاد اولهماهنگى، بر پراکندگى شما بیفزاید. 

                                                           
 .02: خطبه البالغهنهج - 9
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که خیرخواه شماست گوش  ینصیحت کسبه ، و برگردانیدارى شیطان روى کبو فریا ههاز وسوس، ددهمی تنهف

 .بپذیریدآن را ، و به جان و دل فرا دهید

 رفاه زدگی .6

: فرمود ر اکرمپیامب

11،  

م ترسمی ا بر شماهآسانی در ا منام، کردید تحمل ید و آن راشد مبتال هاسختی ا بهشم :فرمود ر اکرمپیامب

 د.نکنی ملحتکه آن را 

 دوره، به عنوان مثال: افراد زیادی است تجربه قابل یلیدر جامعه امروزی هم خ این سخن پیامبر اکرم

 نتوانستند و شدند فریفته ان رفاه و آسایشدور در اماد، ناهکرد تحمل را ای آنهسختی ه وکرد تجربه را مقدس دفاع

 .کنند تحمل

شیفتگى به دنیا بزرگترین آزمایش ، 12 :فرمودباره نیز در این ن علیمنارمؤامی

 )گرفتارى، پریشانى( است.

 باطل و حق اختالط  .7

 عوام فریب برای را استفاده بیشترین آن از گرانفتنه که است هاییراه مؤثرترین از باطل، دادنِ جلوه حق

 اهرشاه از پیمایندمی را درست راه اینکه خیال به هستند، حق احقاق خواهان حتی که لوحی ساده افراد. کنندمی

 ینا مشاهده با نیز دیگران که است این آن، از بدتر و ،گیرندمی قرار طلب باطل افراد کنار و شده خارج حقیقت

. وندشمی ملحق آنها به و کرده یقین سپاه آن بودن حق به باطل، سپاه میان در برجسته و شده شناخته ایهچهره

                                                           
 .03 ح ،3/183: والتنرهیب الترغیب - 11
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 شد سبب تنها نه جمل جنگ در کفر لشکر میان عایشه و زبیر و طلحه همچون هاییشخصیت حضور مثال، برای

 از و هشد طرف بی آنها بودن ناحق یا حق در تردید به هم بسیاری بلکه شوند، کشیده هالکت به زیادی افراد تا

 .ماندند باز( علی) حقیقی حق رکاب در جهاد

  حد و مرز بدون هایدوستی .۸

 مرز و حد بدون ایهیدشمن .9

 

  فتنه از نجات هایراه

 شدن الهی لطف مشمولا و خد به بردن پناه .1

 فرماید:می علی

13، 

آنجاست که شیطان بر ...  آسمانى است،در احکام  ذاریگتبدع، هوا پرستى، و هافتنههمانا آغاز پدید آمدن 

 .تنها آنان که مشمول لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند یافتو  گرددمىدوستان خود چیره 

 قرآن به آوردن روی  .2

 :فرمود حضرت که شده نقل ر اکرمپیامباز  حدیثی در

 نجات که وریدی بیابه قرآن رو شما را فرا گرفت تاریک شب هاىپاره همانند شما بر هاآشوب که زمانی ،14

  .است قرآن طریق از شما
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 الهی عذاب شدت به وجهت .3

ٰٰفِت نَة ٰٰٱتَّقُواٰ وَٰفرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می  ة ٰمِٰٰظَلَُمواٰ ٰٱلَِّذينَٰٰتُِصيبَنَّٰٰلَّ َٰخآصَّ اٰ وَٰٰۖ ٰٰنُكم  لَُمو  َٰٱٰأَنَّٰٰٱع  ٰلِلَّ

َُٰ ي َِ رسد؛ )بلکه همه را فرا خواهد گرفت؛ چرا ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمیو از فتنه ٱل ِعقَابَِٰٰش

 !که دیگران سکوت اختیار کردند.( و بدانید خداوند کیفر شدید دارد

 کند: خداوند متعال در این آیه شریفه به دو موضوع اشاره می

 ،ذاردگینم اثر گرفتنه بر فقط هافتنه که، به اینشودمی متذکر را هافتنه آمدپی تعمومی موضوع آیه این در :الًاوّ

 .است مهم بسیار این و گذاردمی اثر جامعه عموم بر بلکه

 .ندکمی مبتال هم را دیگران اثرش که است آن از باالتر گاهی و باشدمی شخود به مربوطانسان  گناهان گاهی

 .دیکنمی پیدا نجات و سراغ فتنه نخواهید رفت بهت کنید هرگز دق عذاب خداوند شدت بهاگر : فرمایدمی ثانیاً:

  الهی تقوای به التزام و توجه .4

 که کسی، 16 :رمایدفمی البالغهنهجدر  امیر حضرت

 .دهدمی قرار او بر را هافتنه از شدن خارج راه خداوند کند پیشه الهی تقوای

که گرفته برای  یموضع آیا که کند دقت خود هایییرگعموض نسبت به مواقعی چنین در باید شخص یعنی

و برون  نجات راههم  خداوند باشد خدا برای شیریگعموض اگر است؛ خدا غیر برای شیریگعموضخدا بوده یا نه! 

 .داد خواهد نشان او به را رفت از مشکالت

 .ستها افتنه از خروج راه الهی تقوایخالصه اینکه 

 :نجات کشتی به آوری روی .5
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یکشته را ب اهبآشو هایجمو اى مردم! ،: فرمودند امیر حضرت

 .نجات و رستگارى شکافته و از آنها بگذرید های

 به نجات هاییکشت مصادیق اول مرحله در که کرد توجه باید ،چیست نجات کشتی از مقصود اینکه تفسیر در

: فرمود نقل شده که حضرت اسالم پیامبراز  روایتی در چنانکه است، شده تاویل بیت اهل

 مثلدر میان شما من  بیت اهل مثلهمانا  .1۸

 داخل شدن در آن تخلف کندکس از  یابد و هرنجات مى داخل)سوار( بر آن شودکس  کشتى نوح است که هر

 .شودنابود مى

 یقبل مورد در که باشد همان از مصداقی هم تقوی است ممکنمایه نجات انسان است و  توسل به اهل بیت

 .گذشت

 عمل و قول و نیت در اخالص  .6

به خوشا فرمود:   :فرمود خدا رسول

 .شودمیآنها هر فتنه تاریک روشن  به وسیلههاى هدایتند و آنان چراغ ،مخلصانحال 

 

 :بصیرت و دانش و علم .7

20، 
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 که آنان مگر ،گردد کافر شب و باشد مؤمن صبح انسان که شد خواهد پا بر یهایفتنهفرمود:  پیامبر

 .باشد کرده زنده علم نور به را آنها متعال خداوند

ه بلک، نیست از علم سواد مقصود البته؛ کند پیدا نجات بصیرتو  دانش و علم به وسیله تواندمی انسان 

 دکنافمینورى است که خداوند به قلب هر کس که بخواهد آن علم، ، 21

فتنه ازن را انسا تواندمی که آن است علمی اصطالحات، آن محتوای علم و آن لماز علم، آن نورانیت ع مقصود

 .دهد نجات ها
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