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ABSTRACT
Since the people of dissension incite fitnah in different ways in society every
day and try to mislead the people, it is very important to study and identify
the causes and contexts of fitnah from different angles. In this study, using
descriptive-analytical method, the roots of fitnah in Islamic government have
been investigated. The results of the research show that fitnah is also defined in its Qur'anic application to infidelity, polytheism, and hypocrisy.
The roots of fitnah are in some cases internal, which is due to following the
desires of the soul. Studies show that wherever there is fitnah, the desires of
the soul are involved, and wherever the desires prevail, fitnah occurs. Some
of the roots of fitnah are external, such as the devil, Taghout, and the infiltrators of the enemy. Among the external factors, the infiltrators of the enemy
have a very destructive role in inciting fitnah in the Islamic society, sometimes these infiltrators reach the most sensitive places and key positions and
cause irreparable damage.
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چکیده

ازآنجاکه فتنهگران هر روز با شیوههای مختلف در جامعه فتنه به پا میکنند و در
صدد گمراه کردن مردماند ،بررسی و شناخت عوامل و زمینههای وقوع فتنهها،
از جوانب مختلف ،بسیار حائز اهمیت است .در این پژوهش با استفاده از روش
توصیفیتحلیلی ،ریشههای فتنه در حکومت اسالمی بررسی شده است .نتایج
پژوهش نشان میدهد که فتنه در کاربرد قرآنی خود به کفر ،شرک ،نفاق نیز
تعریف شده است؛ ریشههای فتنه در برخی درونی است که ناشی پیروی از هوای
نفس است .بررسیها نشان میدهد که هرجا فتنه هست ،پاي هواي نفس در ميان
است و هرجا خواهشهاي نفساني حاكم است فتنهها بروز میکند .برخی از
ریشههای فتنه بیرونیاند ،مانند ،شیطان ،طاغوت و عوامل نفوذی دشمن .در میان
عوامل بیرونی ،عوامل نفوذی دشمن نقش بسیار مخربی در فتنهانگیزی در جامعۀ
اسالمی دارد ،گاهی این نفوذیها به حساسترین جاها و پستهای کلیدی نیز
دست پیدا میکنند و خسارتهای جبرانناپذیری به بار میآید.
کلیدواژهها :ریشه فتنه ،فتنهانگیزی ،حکومت اسالمی
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مقدمه

حکومت اسالمى كه مهمترین ويژگى آن نفى حكومت غيرخداست ،همواره در معرض
خطرها و تهديدات فراوان از سوى صاحبان قدرتى است كه منافع خويش را در اینگونه جوامع،
بربادرفته میبینند .شبههافکنی و آميختن حق با باطل ،ايجاد تفرقه و نفاق و سرانجام هرجومرج و
افروختن آتش نزاعهای داخلى ،کوبندهترین و درعینحال پنهانترین فتنه در حکومت اسالمی
است .آیات قرآن فتنه را در دو گسترۀ فردی و اجتماعی موردتوجه قرار داد ه و در رابطه با
َ ْ َْ ُ َ َ
َْْ
و ال ِفتنة أش ُّد ِم َن القتل( بقره191 :و :)217
پیآمدهای ناگوار آن به مسلمانان هشدار دادهاند:
«و فتنه از قتل شدیدتر و بزرگتر است».
علت آنکه فتنه از قتل بدتر است آن است که قتل و کشتار ،از نتایج فتنه است .فتنه ،عالوهبر
قتل ،موجب آسیبهای زیانباری است که جبران آن در بسیاری از موارد ناممکن است .بروز
فتنه در حکومت اسالمی از سوی دشمنان و سودجویان با خلط حق و باطل و غبارآلود کردن
فضای جامعه ایجاد میشود؛ ازاینرو ،شناسایی ریشۀ فتنهها و تالش در پرهیز از غلتیدن جامعه
به دامن فتنهها بسی آسانتر از نجات جامعۀ فرورفته در فتنهها خواهد بود؛ اما ازآنجاکه در جامعۀ
اسالمی امکان وقوع فتنهها ،بسیار محتمل است ،پیجویی راههای برونرفت از آن نیز ضروری
است؛ زیرا تداوم فتنه،فروکاهی قدرت و شوکت مسلمانان را در پی دارد و جامعه را با بحرانها و
انحطاط روبهرو میکند و روح امید و مجال تالش را از جامعه باز میستاند .امیرمؤمنان (ع) تداوم
فتنه را از بزرگترین محنتها میداند (آمدی .)464 :1 ،1366 ،هدف مقالۀ حاضر شناسایی
ریشۀ فتنهها در قرآن و چارهجویی برای حکومت اسالمی است .سؤال اصلی این مقاله این است
که ریشههای فتنه در حکومت اسالمی از نگاه قرآن چیست؟
تا کنون در مورد ریشههای فتنه تحقیقاتی انجام شده است که به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1شمسالله صفرلکی ( )1379در مقالۀ «ریشۀ فتنهها از دیدگاه امام علی (ع)» با استفاده از خطبۀ
 50نهج البالغه ،ریشۀ فتنه را بررسی کرده است که طبق آن ،امام علی (ع) تبعیت از هوای نفس
و بدعتگذاری در دین را عامل اصلی فتنه دانسته است؛  .2سید محمدصادق حسینی سرشت
( )1391در مقالۀ «درآمدی بر شناخت مفاهیم اخالق سیاسی؛ فتنه در بیان امام علی (ع)»،
ریشههای فتنه و راههای دفع و آثار فتنه را بیان کرده که طبق آن ،برخی از ریشههای فتنه عبارتاند
از پیروی از هوای نفس ،بدعتگذاری ،غلو در اعتقادات ،اختالفافکنی ،حب ریاست،
وسوسههای شیطانی و جریان نفاق؛  .3رضا مهدیانفر ( )1394در مقالۀ «فتنههای اجتماعی و

میرک نآرق هاگن زا هنتف یاههشیر ییاسانش 31 

راهکارهای برونرفت از آن» با تأکید بر روایات نبوی ،با استفاده از روایات پیامبر اکرم (ص)
راهکارهایی برای برونرفت از فتنه ارائه داده است ،مانند بازگشت به قرآن و عترت ،اقتدار حاکم
اسالمی ،شناخت ظرفیتهای جامعه اسالمی و  ...؛  .4محسن مطلبی جونقانی ( )1389در مقالۀ
«ریشههای فتنه از دیدگاه نهج البالغه» براساس سخنان امام علی (ع) در نهج البالغه ریشۀ اصلی
فتنه را مواردی از قبیل پیروی از هوای نفس ،استکبار ،آرزوهای زیاد ،دنیاطلبی شمرده است.
تمایز این تحقیق با تحقیقات انجامشده در این است که در این تحقیق با تکیهبر آیات قرآن
کریم ،ریشههای فتنه بررسی شده که طبق آن ،ریشههای فتنه بر اساس بیان قرآن کریم به دو دسته
درونی و بیرونی تقسیم میشود؛ ازاینرو بسیاری از ریشههای فتنه مانند ،کبر ،حب دنیا ،حسادت
و  ...همه در ضمن ریشۀ درونی که همان هوای نفس است بیان شده است.
 .1مفهومشناسی فتنه

فتنه از ریشۀ «فتن» است و «فتن» به معنای سوزاندن با آتش است و «فتنه» به معنای ابتال و
عذاب است (فراهیدی .)127 :8 ،1408 ،راغب اصفهانی مینویسد «فتنه» در لغـت به معناى
«در آتش انداختن» و «گـداخـتـن سـیـم و زر» بهمنظور آزمـایـش و جـدا سـاخـتـن مـواد
َّ َ
ُ
خـالص آن از ناخالصیهاست (راغبَ .)623 ،1363 ،
الصائغ الذهب و الفضة ِف ْت َنة» به
«فت َن
معنای ذوب کردن با آتش است تا مرغوب از غیر مرغوب جدا شود و مشخص شود آیا آن شیء،
لوغش دارد (شرتونی .)118 :4 ،1377 ،فتنه به معنای امتحان و آزمایش است،
خالص است یا غ 
بهگونهای که باطن انسان با آن پیدا میشود و نیز به معنای خصلت و حالتی است که با پدید آمدن
آن ،مردمان به یکدیگر ظلم کنند (ابوالفتوح رازی.)94 :9 ،1397 ،
واژۀ «فتنة» و مشتقات آن  57بار در قرآن کریم آمده است و دارای معانی متعدد است که با
جمعبندی کلی آن میتوان پنج معنای  .1آزمایش؛  .2عذاب یا اسباب عذاب؛  .3ایجاد فساد و
نفاق؛  .4بال؛ و  .5شرک به خدا را معانی کلی فتنه در قرآن دانست (طبرسی.)199 :16 ،1372 ،
از مجموع آنچه بیان شد به دست میآید که در معنای فتنه ابتال و امتحان نهفته است،
همانطور که راغب قائل بود که «فتن» در اصل به معنای قرار دادن طال در کوره است تا خالص
از ناخالص آن جدا شود؛ سپس فتنه به معانی دیگر نیز تسری داده شده و اگر به آشوبهای
اجتماعی نیز فتنه میگویند بهدلیل آن است که این نیز وسیلهای برای محک افراد است و دوست
و دشمن در این آشوبها شناخته میشوند.
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 .2اقسام ریشههای فتنه از منظر قرآن

َ
ف َا َّما َّال َ
ذین فى
از آیات قرآن کریم به دست میآید که ریشۀ فتنه گاهی درونی است ،مانند:
ُ
َ َ
َ
َ ٌ َ َ َّ َ َ َ َ ُ
َ
أویل ِه( ...آل عمران« :)7 :اما آنها که
الفتن ِة و اب ِتغاء ت ِ
لوب ِهم زیغ فیت ِبعون ما تشـبه ِمنه اب ِتغاء ِ
ق ِ
در قلوبشان انحراف است ،به دنبال متشابهاتاند تا فتنهانگیزی کنند (و مردم را گمراه سازند)؛ و
تفسیر (نادرستی) برای آن میطلبند ». ...
از این آیه روشن میشود که ریشۀ این فتنهانگیزی درونی است ،چون قلب آنان ناسالم است،
لذا فتنهانگیزی میکنند.
ُ
َ ََ
در برخی آیات ،ریشۀ فتنهانگیزی را عامل بیرونی و نفوذی دانسته است :لو خرجوا فیکم
ّ
ََ
ُ
ُ ّ َ ً َ َ
وفیکم َس ّمـعو َن َل ُهم ّ ُ
َُ َ َُ ُ
وللا َع ٌ
لیم ِبالظـ ِـلمین
الفتنة
ما زادوکم ِاال خباال والوضعوا ِخلــلکم یبغونکم ِ
َ َ ُّ َ َ
ََ
َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ّ
مر ّللا ُ
ََ َ َُ
وهم ک ِـارهون( توبه:
الفتنة ِمن ق
بل وقلبوا لک االمورحتى جاء الحق وظ َه َرا ُ ِ
* لق ِد ابتغوا ِ
« :)48-47اگر این منافق مردم هم در میان شما مؤمنان بیرون میآمدند جز خیانت و مکر در
سپاه شما چیزی نمیافزودند و هرچه میتوانستند در کار شما اخالل و خرابی میکردند ،برای
شما از هر سو در جستجوی فتنه بر میآمدند ،و هم در میان لشکر شما از آنان جاسوسهایی
وجود دارد ،و خدا به احوال ظالمان داناست .آنها پیش از این (نیز) در پی فتنهانگیزی بودند،
و کارها را بر تو دگرگون ساختند (و به هم ریختند)؛ تا آنکه حق فرا رسید ،و فرمان خدا آشکار
گشت (و پیروز شدید) ،درحالیکه آنها کراهت داشتند».
بنابراین از آیات قرآن کریم استفاده میشود که برخی ریشههای فتنه درونی است و برخی
بیرونی است.
 .1-2ریشههای درونی فتنه

منظور از ریشۀ درونی فتنه ،خواستههایی است که درون انسان وجود دارد که میتواند زمینۀ
بروز فتنه را در جامعه ایجاد کند .بهعبارتدیگر ،انسان دارای هوای نفس است که ریشۀ بسیاری
از فتنهانگیزیهاست .اگر انسان بر نفسش مسلط نشود ،عنان اختیارش به دست نفس میافتد،
آنگاه برای برآورده ساختن خواستههای نفسانی فتنههای فراوانی به پا میکند.
خداي متعال هیجانات و احساساتی را در وجود بشر نهاده است كه همۀ آنها در تكامل و
تعالي انسان مؤثرند .احساساتی همچون خشم ،غضب ،دوستي و محبت ،ميل به زندگي و كشش
جنسي باوجود برخي اختالف و تضادها ميان آنها ،در پي هدف و مقصود واحدي هستند؛ اما
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آنچه مهم است نظاممندي و اعتدال در بهره جستن از اين اميال و غريزههاست .تا هنگامی كه
انسان هر يك از خواستهها را در جاي خود بهكار گيرد و آن را از نظم طبيعي خارج نسازد ،در
مسير رسيدن به هدف متعالي و سعادت و رستگاري گام برميدارد؛ اما نگونبختي انسان زماني
است كه يكي از هوسهاي دروني او از حد خويش تجاوز كند و از دايرۀ خود پا را فراتر گذارد.
ً
وسوسه از زیانبارترین امراض قلبى است و ضد آن ،اندیشهها و تصورات ستودهاى است که شرعا
ً
و عقال نیکو باشند (امام خمینى26 :1378 ،و .)27
در قرآن كريم ،آيات فراواني وجود دارد كه مسلمانان را از پرستش هواي نفس و پيروي از آن
برحذر ميدارد و انسان را از فرجام ناگوار پيروي از آن آ گاه ميسازد .قرآن كريم هنگام گزارش
داستان حضرت داوود (ع) ،به سخن خداوند خطاب به آن حضرت اشاره ميكند كه فرمودَ :يا
َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ً ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ
ْ َ ّ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
يل
اس ِبالح ِق ول تت ِب ِع الهوي في ِضلك عن س ِب ِ
ض فاحكم بين الن ِ
داوود ِإنا جعلناك خ ِليفة ِفي الر ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّللا إ َّن َّالذ َ
َ
ٌ َ ُ َْ َ
ين َيض ُّلو َن َعن َسبيل َّ ُ ْ َ ٌ
اب( ص« :)26 :اي
ِ
ِ ِ ِ
ِ
للا لهم عذاب ش ِديد ِبما نسوا يوم ال ِحس ِ
ِِ
داوود ،ما تو را در زمين ،خليفه [و جانشين] گردانديم؛ پس ميان مردم به حق داوري كن و زنهار
ً
از هوس كه تو را از راه خدا بهدر كند .قطعا كساني كه از راه خدا بهدر ميروند ،برايشان عذابي
سخت است؛ بهدليل اينكه روز حساب را فراموش كردهاند».
اين آيه گوياي آن است كه هرجا گمراهی هست ،پاي هواي نفس در ميان است و هرجا
خواهشهاي نفساني حاكم است ،نتيجهاش گمراهي است و اين دو الزم و ملزوم يكديگرند:
َ َ َ َّ ْ
َ َّ
ول تت ِب ِع ال َه َوي ف ُي ِضل َك .در آيۀ ديگري از قرآن نيز گمراهترين انسانها كسي معرفي شده كه
َ
َّ
َ َ َ
و َم ْن أض ُّل ِم َّم ِن ات َب َع َه َو ُاه ِبغ ْي ِر
خواهشهاي نفساني را راهنماي عمل خويش قرار داده است:
َ َّ
ُ
للا( قصص« :)50 :و آيا گمراهتر از آنکس كه پيروى هواى نفس خويش كرده و
هدي ِمن ِ
هيچ هدايت الهى را نپذيرفته ،كسى پيدا مىشود؟!»
شدت لحن سخن خداوند در سورۀ «فرقان» بيشتر و شديدتر است .خداوند در اين سوره،
انسانهايي را كه از هواي نفس خود پيروي كردهاند و به تعبير قرآن ،هواي نفس خويش را «اله»
و معبود خود برگزيدهاند ،از دايرۀ انسانيت خارج کرده ،بلكه از چهارپايان نيز گمراهتر دانسته
َّ َ ْ َ ْ
ً
ْ
َ َ
استِ :إن ُه ْم ِإل كالن َع ِام َب ْل ُه ْم أض ُّل َس ِبيال( فرقان« :)44 :آنان جز مانند ستوران نيستند،
بلكه گمراهترند».
هواي نفس همانند حجابی است كه بر عقل افكنده ميشود و انسان را از درك حقايق ناتوان
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
ض َّل ُه َّ ُ
للا
ميکند .در آيهاي از قرآن در بيان اين معنا آمده است :أفر أيت م ِن اتخذ ِإلهه هواه وأ
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َ ْ َّ َ َ َ َ َ َّ َ
ََ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ َ ََ َ َ
َ ًَ ََ َ
للا أفل تذك ُرون
علي ِعل ٍم وختم علي سم ِع ِه وقل ِب ِه وجع َل علي بص ِر ِه ِغشاوة فمن ي ْه ِد ِيه ِمن بع ِد ِ
(جاثیه« :)23 :آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده و خداوند او را با
آ گاهى (بر اينكه شايستۀ هدايت نيست) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش ُمهر زده و بر چشمش
ّ
پردهاى افكنده است؟! با اين حال چه كسى مىتواند غير از خدا او را هدايت كند؟! آيا متذكر
نمىشويد؟!»
از این آیات روشن میشود که هواپرستي مهمترين عامل بازدارندۀ انسان از هدايت و پيشبرندۀ
او بهسوی گمراهي است .چنانكه حضرت علي (ع) ميفرمايد« :باوجود هوسهاي نفساني ،دين
وجود ندارد» (آمدى.)362 :6 ،1376 ،
خداي متعال در قرآن كريم ،پس از آنكه مسلمانان را به برپايي قسط و عدل فراميخواند ،راز
ناكامي انسانها را در برپايي عدالت ،پيروي از هواي نفس معرفي ميكند و آنان را از پيروي هواي
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ ْ ُ َ َ ّ َ َ َ ُ ُ َ
ل َول ْو َعلي أنف ِسك ْم أ ِو
نفس برحذر ميدارد :يا أيها ال ِذين آمنوا كونوا قو ِامين بال ِقس ِط شهداء ِ ِ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ْ َ َ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َّ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ
الو ِالدي ِن واألقرِبين ِإن يكن غ ِنيا أو فقيرا فالل أولي ِب ِهما فال تت ِبعوا الهوي أن تع ِدلوا و ِإن تلووا أو
ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ
ضوا ف ِإ َّن للا كان ِب َما ت ْع َملون خ ِبيرا( نساء« :)135 :اي كساني كه ايمان آوردهايد ،پيوسته به
تع ِر
عدالت قيام كنيد و براي خدا گواهي دهيد ،هرچند به زيان خودتان يا پدر و مادر و خويشاوندان
[شما] باشد .اگر [هر يك از دو طرف دعوا] توانگر يا نيازمند باشد ،باز خدا به آن دو [از شما]
سزاوارتر است .پس از پي هوس نرويد تا [در نتيجه از حق] عدول كنيد؛ و اگر به انحراف گراييد
ً
يا اعراض نماييد ،قطعا خدا به آنچه انجام ميدهيد آ گاه است».
یکی از خواستههای نفس ،مالدوستی و دنیاطلبی است .با بررسی تاریخ روشن میشود
بسیاری از فتنهها براثر پیروی از هوای نفس و به دنبال برآورده کردن خواستههای نفسانی است.
چنانکه در عصر پیامبر (ص) و عصر امامان (ع) موارد زیادی در تاریخ آمده است که افراد برای
رسیدن به اموال دست به هر کاری زدهاند ،چنانچه در مورد فتنۀ طلحه و زبیر آمده است که آنان
به سهم مساوی با دیگران راضی نبودند (قطب راوندی1409 ،ق.)187-186 :1 ،
اسالم دنيا را مزرعۀ آخرت ميداند؛ اما کسانی که پیرو هوای نفس خویشاند ،دنيا را جوالنگاه
َّ َ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ
َ ََ ُ َ
ص ُّدون َعن
اآلخر ِة وي
آرزوها و هوسهاي خويش میدانند :ال ِذين يست ِحبون الحياة الدنيا علي ِ
َسبيل ّ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ
يد( ابراهیم« :)3 :آنان كه دنيا را بر آخرت ترجيح
للا ويبغون َها ِعوجا أولـ ِئك ِفي ضال ٍل ب ِع ٍ
ِ ِ ِ
ميدهند و راه خدا را سد مينمايند و آن را كج ميكنند در گمراهی دوري هستند».
در قرآن كريم 115 ،بار واژۀ «دنيا» به كار رفته كه در همۀ آنها از هدف بودن دنيا ،نفي و
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مذمت شده است .موالي متقيان (ع) نيز ميفرمايند« :آ گاه باشيد دنيا خانهاى است كه كسى در
آن ايمنى ندارد جز آنكه به جمعآورى توشۀ آخرت مشغول باشد و از كارهاى دنيايى كسى نجات
نمى يابد .مردم به وسيلۀ دنيا آزمايش مىشوند ،پس هر چيزى از دنيا را براى دنيا بهدست آورند
از كفشان بيرون مىرود و بر آن محاسبه خواهند شد ،و آنچه را در دنيا براى آخرت ّ
تهيه كردند
به آن خواهند رسيد و با آن خواهند ماند ،دنيا در نظر خردمندان چونان سايهاى است كه هنوز
گسترش نيافته ،كوتاه مىگردد ،و هنوز فزونى نيافته كاهش مى يابد (نهجالبالغه :خطبۀ .»)63
امام صادق (ع) فرمودهاند« :خداي عزوجل به مردي فرمود :آ گاه باش كه آغاز هر فتنه،
دوستي دنياست» (كلينى.)135 :2 ،1362 ،
با بررسی تاریخ اسالم روشن میشود که در موارد متعددی ،زمینۀ امتحان و فتنه به وجود
آمده است که بسیاری از بزرگان در آن لغزیدهاند ،نمونۀ آشكار آن فتنۀ «جمل» است كه
عامل و منشأ آن رسيدن به پست و مقام دنيايي بود .زماني كه در اثر سياستهاي غلط خلفا،
تفاوت
بهخصوص عثمان ،برخي اصحاب ،صاحب مالومنال و كاخ و كنيز فراوان شدند و به اين
ِ
در بيتالمال و تفاخر عادت كردند ،بهگونهای كه امكان بازگشت آنان در حكومت عدل علي
(ع) ّ
ميسر نشد و همچنان بر زيادهطلبي خود و حقوق افزونتر از ديگران در بيتالمال و حفظ
دنيايي كه به آنها روي آورده بود ،پاي فشردند و چون امام علي (ع) را دربرابر خواستههاي خود
محكم و تغييرناپذير و قاطع يافتند ،پيمان شكستند و تمامي سوابق مبارزاتي خود را در راه اسالم
بهپای منافع مادي قرباني كردند و اينگونه بود كه فتنۀ جمل را به وجود آوردند.
ُ
ُ
ّ
حضرت علي (ع) ميفرمايند :إن أخوف ما أخاف علیکم اثنتان :اتباع الهوی و طول األمل،
ً
فتزودوا فیالدنیا ما تحرزون به انفسکم غدا( نهج البالغه :خطبۀ « :)29اي مردم ،دو چيز است
كه من سخت از آنها برای شما بيمناكم :يكي پيروي از هواي نفس و ديگري آرزوي طوالني
(و دنياگرايي) .حال كه در جهان هستيد ،از آن بهاندازهای توشه برگيريد كه فردا بتوانيد نفوس
خويش را حفظ كنيد».
نفاق موجب میشود که فرد در ظاهر وانمود کند که با دیگران همراه و همفکر است و
درعینحال ،جرئت بیان نیات خود را ندارد ،اما در پوشش نفاق کار خود را پیش میبرد و به
دنبال رسیدن به خواستههای نفسانی خود است و بهمحض آنکه فرصتی بیابد نقشۀ خود را عملی
میکند.
همراهی ظاهری با جامعه و تودههای مردم موجب میشود که فرد با فتنهگری در جامعه
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برای رسیدن به خواستههایش تالش کند .از سوی دیگر اینگونه افراد در دلشان خود را باالتر
َ َ
َ َُ ْ ُ َ َ َ َ ّ
الن ُ
اس
و ِإذا ِقیل لهم ِآمنوا کما آمن
از دیگران میدانند ،قرآن در مورد اینگونه افراد میفرماید:
َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ّ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َُ
قالوا أنؤ ِمن کما آمن السفهأ أال ِإنهم هم السفهأ ول ِكن ل يعلمون( بقره« :)13 :و هنگامى كه به
آنان گفته شود :همانند (ساير) مردم ايمان بياوريد ،مىگويند :آيا همچون ابلهان ايمان بياوريم؟!
بدانيد اینها همان ابلهاناند ولى نمىدانند!»
نفاق موجب تظاهر به دین و حقنمایی است و همین باعث می شود که برخی از افراد ،در
شناخت جبهۀ حق و باطل و تفکیک این دو از هم ،با مشکل روبرو شوند.
از دیگر آثار کنترل نکردن هوای نفس ،گرفتار شدن به رذیلۀ اخالقی حسادت است .حسادت
نیز موجب فتنهانگیزی زیادی میشود .تأکید قرآن در سورۀ فلق برای پناهجویی به خدا برای در
امان ماندن از شر فتنههای حسود بهویژه در زمانی که اقدام عملی برای به دست آوردن یا زوال
نعمت میکند خود بیانگر آن است که ازنظر قرآن حسادت ریشۀ بسیاری از فتنههاست .خداوند
َ َّ َ ٌ ْ َ ْ ْ َ َ
َُ
ْ َْ ُ
ُ ُ َّ
اب ل ْو َي ُر ُّدونك ْم ِم ْن َب ْع ِد ِإ َيما ِنك ْم كف ًارا َح َس ًدا ِم ْن ِعن ِد أنف ِس ِه ْم
میفرماید :ود ك ِثير ِمن أه ِل ال ِكت ِ
( . ...بقره« :)109 :بسیاری از اهل کتاب ،از روی حسدی که در وجود آنها ریشه دوانده آرزو
میکردند شما را بعد از اسالم و ایمان ،به حال کفر باز گردانند ». ...
ن اخطب
ي اب 
در شأن نزول این آیه آمده است که در مورد برخی از بزرگان یهود ،مانند يحي 
و برادرش ابي ياسر ،كعببن اشرف و  ...نازل شده است که با توجه به حسادتی که به پیامبر
(ص) و مسلمانان داشتند آرزو میکردند مردم از اطراف پیامبر (ص) پراکنده شوند و اوضاع مانند
پیش از بعثت پیامبر (ص) شود و مردم مسلمان نشوند و از اطراف پیامبر (ص) متفرق شوند و
یهود قدرتمند شود (طیب)147 :2 ،1348 ،؛ و همین حسادت یهود باعث شد که علیه مسلمانان
فتنهانگیزیهای متعددی راه انداختند و یکی از عامالن به راه انداختن جنگ احزاب شدند و
مشرکان قریش و دشمنان پیامبر (ص) را متحد کردند تا بتوانند ریشۀ اسالم را برکنند (واقدى،
1409ق، :1185 – 187؛ ابن هشام،1383 ،.)54 - 58 :3
پناه بردن به خدا از شر حسود ،دستور الهی است و بیانگر آن است که این صفت ناپسند
ممکن است خطراتی را برای دیگران ایجاد کند (فلق.)5_1 :
َ ْ َّ
حاس ٍد ِإذا
از اینکه در قرآن کریم میفرماید از شر حسود به خدا باید پناهنده شد :و ِمن ش ِر ِ
َ
َح َسد( فلق )5 :روشن میشود که این افراد شرورند و به دیگران شر میرسانند.
ازاینرو از مردمان خواسته شده که از چنین موجودات و افرادی که شرارت حسادت جزو
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ذات و صفت دوم ایشان شده است به خدا پناه برند که رفتارهای زشت آنان را جز خداوند
نمیتواند دفع کند .بهخاطر نهان بودن شر حسادت است که خداوند به پیامبر (ص) دستور
میدهد که برای رهایی از آسیبها و خطرهای آن به خدا پناه ببرد که تنها او عالم به دلها و اسرار
مردمان است و میتواند شر ایشان را به خودشان بازگرداند.
حسادت همچنین موجب میشود تا اشخاص به یکدیگر تهمت بزنند یا به تخریب یکدیگر
بپردازند .حسادت برخی از زنان پیامبر (ص) یکی از علل رفتارهای نابهنجار ایشان دربرابر زن
دیگری بوده بهگونهای که سورهای در این زمینه نازل شده است (آمدی.)۱۸۰ :3 ،1376 ،
در جامعۀ اسالمی یکی از ریشههای برخی از فتنهانگیزیها حسادت است که گاهی برخی
افراد بهدلیل آنکه نمیتوانند موفقیت برخی از افراد را که فکر میکنند همسطح آنها بودهاند ببیند
به دسیسههای روی میآورند تا آن موفقیت را کمرنگ کنند یا آن را از آن خود کنند .نمونۀ این
افراد را در انقالب اسالمی فراوان دیدهایم که افرادی به خاطر حسادتی که در وجود آنان بود و
جایگاه خود را از همردیفان خود پایینتر میدیدند ،دست به اقدامات ناشایست زدند و افرادی را
ترور فیزیکی یا شخصیتی نمودند و حتی طرح کودتا برای انقالب اسالمی ایران ریختند .چنین
رفتارهایی از مهمترین نابهنجاریهای رفتاری انسان در حوزۀ عمل اجتماعی است که خاستگاه
آن ،درونی و ناشی از کنترل نکردن هوای نفس و حسادت است .بنابراین تسلط نداشتن بر نفس
موجب میشود که غرایز نفسانی انسان را وادار به فتنهانگیزی نماید.
 .2-2ریشههای بیرونی فتنه

فتنه گاهی برخاسته از ریشههای بیرونی است که در این مبحث به مهمترین ریشههای بیرونی
از منظر قرآن کریم اشاره میشود.

 .1-2-2شیطان

از مهمترین ریشههای بیرونی فتنه شیطان است .از کارهای اصلی شیطان فتنهانگیزی در
جامعه است .درصورتیکه انسان ایمانش ضعیف باشد متوجه وسوسههای شیطان نمیشود ،لذا
ْ َ َّ
َّ
َ
وسوسههای شیطان را دنبال میکند .چنانکه در سورۀ اعراف میفرمایدِ :إنا َج َعلنا الشياطين
َ
ياء ل َّل َ
َْ َ
ذين ال ُي ْؤ ِم ُنون( اعراف« :)27 :ما شياطين را اولياى كسانى قرار داديم كه ايمان
أو ِل ِ
نمىآورند ».اما انسانهایی که باتقوا باشند بهمحض آنکه شیطان بخواهد برای آنان تردید در
َّ َّ َ َّ َ َ
ين اتق ْوا ِإذا َم َّس ُه ْم
امری ایجاد کند و موجب فتنهانگیزی شود متوجه شیطان میشوندِ :إن ال ِذ
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َّ َ َ َ َّ َ َ
َ ٌ
َ
طا ِئف ِم َن الش ْيط ِان تذك ُروا ف ِإذا ُه ْم ُم ْب ِص ُرون( اعراف« :)201 :پرهیزگاران هنگامی که گرفتار
وسوسههای شیطان شوند ،به یاد (خدا و پاداش و کیفر او) میافتند؛ و (در پرتو یاد او ،راه حق را
میبینند و) ناگهان بینا میشوند».
َ
َ
َ
َّ
ُ
قرآن کریم در مورد علت رانده شدن آدم (ع) و حوا (س) میفرماید :ف َو ْس َو َ
س ل ُه َما الش ْيطان
لَّ َ ْ َ ُ َ َ َ
ُ
ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
َّ
ال َما ن َهاك َما َرُّبك َما َع ْن َه ِذ ِه الش َج َر ِة ِإ أن تكونا َملك ْي ِن
وري عنهما ِمن سو ِآت ِهما وق
َِليب ِدي لهما ما و ِ
َُْ َ
ونا م َن ْال َخالد َ
ين (اعراف« :)20 :سپس شيطان آن دو را وسوسه كرد ،تا اندامی که از آنها
ِِ
أو تك ِ
پنهان بود ،آشكار سازد؛ و گفت :پروردگارتان شما را از اين درخت نهى نكرده مگر بهخاطر
اينكه (اگر از آن بخوريد )،فرشته خواهيد شد يا جاودانه (در بهشت) خواهيد ماند!»
خداوند وسوسۀ شیطان و اطاعت آدم (ع) و حوا (س) از آن را باعث رانده شدن ایشان از
بهشت میداند و یک سورۀ کامل را در استعاذه از ّ
شر وسوسهگران ابلیسی و انسانی اختصاص
داده است (سورۀ ناس).
شیطان در اصل خود ،مفهوم گستردهای دارد و به معنای هر موجود سرکش و طغیانگر و
موذی است .بدینجهت ،در قرآن به انسانهای پست و خبیث و طغیانگر نیز کلمۀ شیطان اطالق
ّ
ُ ُ
ّ َُ ْ ُ
اس ِم َن
میشود .در سورۀ ناس دربارۀ شیطان چنین میخوانیم :الذی یوس ِوس فی صد ِ
ور الن ِ
ْ ّْ َ ّ
اس( ناس« :)5 :آن شیطان جنی و انسی که در درون سینۀ انسانها وسوسه میکند».
ال ِجنه والن ِ
شیطان بشری ،کارش
شیطان جنی کافر است و کارش تخریب و شیطنت است؛ همانطور که
ِ
ِ
افساد و ضرر رسانیدن به دیگران است .شیطانهای جنی با شیطانهای انسانی همکاری و رفاقت
دارند و جنهای باایمان درصدد کمک و یاریرساندن به انسانهای مسلمان هستند .با این تفاوت
که شیاطین انسانی از ظاهر و بیرون در انسان وسوسه میکنند و با سخنان فریبندۀ خود ،انسان
را از راه راست بیرون میآورند و بهسوی اهداف فاسد خود که نتیجهاش خسران و ندامت است
میکشانند؛ ولی شیاطین جنی از باطن و درون در انسان وسوسه میکنند و انسان را به بیراهه و
فتنهانگیزی میکشاند.
ماهیت و اساس کار شیطان را وسوسه و دعوت به باطل و گناه شکل میدهد؛ ولی با توجه
به هر مورد ،آن را به شیوههای گوناگون عملی میکند .ایجاد تردید در باورهای دینی و درنهایت
کشاندن فرد به کفر ،ایجاد نفاق و ناامیدی ،جلوگیری از نیکی به یکدیگر و سرگرم کردن انسان
به امور باطل ،از مهمترین کارهای شیطان است .شیطان از همان روزی که رانده شد بنای
َُْ
َ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ ُ ْ ْ َ ْ
ض َولغ ِو َي َّن ُه ْم
فتنهگری و دشمنی با انسانها را بنا کرد :قال ر ِب ِبما أغويت ِني لزِينن لهم ِفي الر ِ
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َأ ْج َمع َين( حجر)39 :؛ گفت« :پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی ،من (نعمتهای ّ
مادی را) در
ِ
زمین در نظر آنها زینت میدهم ،و همگی را گمراه خواهم ساخت».
َ ُ ٌ ُ ُّ ّ
َ
ُ
ُ َ ُ َّ
ُ
مرو ُهو
الن ِ
الفتن ثالث :حب ِ
امام علی (ع) میفرمایدِ :
ساء و هو سيف الش ِ
يطان ،و شرب الخ ِ
َ
ّ
َ
َّ
َ ُّ َّ
ّ
َ َ
َ َ ْ َ
ُ
الدينار و ّ َ ُ َ ُ
يش ِه،
يطان ،و ح ُّب ِ ِ ِ
يطان ،فمن أح َّب ِ
النساء لم ينت ِفع بع ِ
الدره ِم و هو سهم الش ِ
فخ الش ِ
َ
فهو َع ُ
ينار و ّ
أح َّب ّ
عليه َ
الج ّن ُة ،و َمن َ
و َمن َ
ََ َ َ
الد َ
الد َره َم ُ
بد الدنيا( مجلسی،
أح َّب
ِ
ِ
األشربة ح ُرمت ِ
ِ
1440ق« :)140 :73 ،فتنهها سه چيزند  :حب زن كه شمشير شيطان است و شرابخواری كه
دام شيطان است و عشق به درهم و دينار كه تير شيطان است .كسى كه عشق به زنان داشته باشد،
از زندگیاش بهرهمند نشود و كسى كه مشروبات را دوست داشته باشد ،بهشت بر او حرام شود
و كسى كه عشق به درهم و دينار داشته باشد ،بندۀ دنياست».
 .2-2-2طاغوت

طاغوت هر معبود غیرخدا و هر فرمانرواي ظالمي است كه از اطاعت الهي طغیان میکند و
به غير قوانين خداوند عمل میکند (راغب .)305 ،1363 ،انسان باید تنها مطیع خدا باشد که او
َ َ
ْ
َ
ذلك ِبأ َّن َّللا ُه َو ال َح ُّق( حج:
حق است و غیرخدا باطل است .خداوند در قرآن فرموده است:
ْ
« :)62خداوند اصلیترین مصداق حق است ».ال َح ُّق ِمن َّرِّب َك( بقره)147 :؛ يعني سرمنشأ حق
خداوند است .ازاینرو ،عدم اطاعت از خداوند طغيان دربرابر حق است.
هر حقی از خداست و هر حقی که از خدا صادر یا ظاهر میشود حق است؛ پس در حریم
فیض خداوند باطل راه ندارد .اگر مجالی برای بطالن در قلمرو افاضۀ الهی نیست ،برای شک
و شبهه هم جایی نخواهد بود؛ زیرا شک بین حق و باطل است ،چنانچه در منطقۀ هوا و هوس
مجالی برای امتراء نیست ،چون در ویل طغیان و بغی چیزی جز باطل نیست (جوادی آملی،
.)443 :7 ،1378
در قرآن کریم ،به هر طغیانگر و متجاوز از حدود طاغوت اطالق میشود ،پس همۀ ساحران و
کاهنان و مانعان راه خیر ،بتها یا شیاطین یا َا ّ
جنهای که عبادت میشوند ،انسانهای گمراهکنندۀ
مردم ،و همۀ کسانی که بدون رضایت خدا فرمانبری میشوند ،طاغوت هستندَ :أ َت َو َ
اص ْوا ِب ِه َب ْل
َ َ ُ َ
ُه ْم ق ْو ٌم طاغون( ذاریات« :)53 :آیا یکدیگر را به آن سفارش میکردند (که همه چنین تهمتی
بزنند)؟! نه ،بلکه آنها قومی طغیانگرند ».این آیه اشاره به مخالفان و دشمنان انبیای الهی دارد
که با هم متحد میشدند که انبیا را متهم به سحر و جنون کنند .خداوند ،در این آیه ،پیامبر (ص)
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را دلداری میدهد که این کارهای دشمنان از سر طغيان و سرکشی آنان است (طیب،1348 ،
.)287 :12
کسانی که پیامبر اکرم (ص) را کاهن ،مجنون یا شاعر میخواندند (طور 29 :و  )33و دیگر
مردمان ستمکار و ناسپاس (صافات30-22 :؛ قلم )31 :به کار رفته است که عاقبت امر همۀ این
طغیانگران جهنم است (ص56_55 :؛ نبأ)22_21 :
وجه اطالق «طاغوت» بر حاكم ستمگر و اولياي كفر آن است كه اينان ،هم در حكمراني
خود با تجاوز از حدود الهي و هم در ممانعت از حاكميت دستورات الهي« ،طاغوت» محسوب
میشوند .قرآن کریم ،در آیات متعددی ،مسلمانان را از اینکه سلطهی کفار را بر خود بپذیرند
َ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ
رین َعلى
للا ِللکا ِف
یا کفار را به دوستی و والیت انتخاب کنند ،برحذر داشته است :و لن یجعل
ّ
ُْ ْ َ
الؤ ِمنین َسبیال( نساء« :)141 :و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطى نداده است».
َ
همچنین در آیات دیگری نیز از دوستی با کفار نهی شده است .خداوند میفرماید :یا أ ُّی َها
ذین َآم ُنوا ال َت َّتخ ُذوا ْالکاف َ
َّال َ
رین َأ ْول َ
یاء ( ...نساء« :)144 :اى كسانى كه ايمان آوردهايد! غير از
ِ
ِ
ِ
ّ
مؤمنان ،كافران را ولى و تكيهگاه خود قرار ندهيد!»
در مقابل در آیات دیگری نهتنها دوستی با کفار و منافقان را نهی کرده ،بلکه جهاد با آنان
َ َ ُْ ْ
ُْ
ْ ُ َّ
َ ُّ َ َّ
ظ َع َل ْیه ْم َو َم ْأ ُ
واه ْم َج َه َّن ُم َو ب ْئ َ
س
جاه ِد الکف َار َو النا ِفقین و اغل
را الزم دانسته است :یا أیها الن ِب ُّی ِ
ِ
ِ
َْ
ّ
الصیر( تحریم« :)9 :اى پيامبر! با كفار و منافقين پيكار كن و بر آنان سخت بگير! جايگاهشان
جهنم است ،و بد فرجامى است!»
بر همین اساس یکی از عوامل فتنه در جامعه اسالمی نفوذ و گسترش اندیشههای طاغوتی
است.
 .3-2-2عوامل نفوذی دشمن

ً
استکبار جهانی در دوران معاصر غالبا از طریق نفوذ در کشورها و نیروهای نیابتی و اهدافش
را پیش میبرد؛ ازاینرو ،برای تحتتأثیر قرار دادن افراد و نیز نفوذ در کشورهای اسالمی ،بسیار
باحوصله کار میکند .گاهی با بورسیۀ تحصیلی دادن به افراد و شستشوی مغزی آنان در مراکز
تحصیلی زیرنظر خود ،افراد را بهعنوان نیرویی نفوذی تربیت میکند و آنها را پس از آماده شدن به
وطن خود بازمیگرداند و در پست حساس از آنها بهرهبرداری میکند .با توجه به اینکه این افراد
ظاهری خودی دارند کنار زدن آنان و برخورد با آنان برای حکومت اسالمی بسیار هزینهبردار است.
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قرآن کریم خطرناکترین جریان نفوذی را منافقان دانسته است« :إ َّن ْالُنافق َین فی َّ
الد ْرک
ِِ ِ
ِ
َّ َ َ َ َ َ ً
َْ َ
ال ْسف ِل ِم َن الن ِار َو ل ْن تجد ل ُه ْم ن ِصیرا» (نساء« :)145 :منافقان در پایینترین و نازلترین مراحل
دوزخ قرار دارند و هیچگونه یاورى براى آنها نخواهى یافت».
از این آیه بهخوبی استفاده میشود که ازنظر اسالم نفاق بدترین انواع کفر است و منافقان
دورترین مردم از خدا هستند و به همین دلیل ،جایگاه آنها بدترین و پستترین نقطۀ دوزخ است.
خدای متعال خطر منفاقان را همواره به پیامبر گوشزد کرده و یک سوره از قرآن کریم به
ََ َ َ ََ َ َ ََ ْ
ول ْو نش ُاء ل َرْيناك ُه ْم فل َع َرف َت ُه ْم
نام آنان اختصاص داده است .خداوند به پیامبر (ص) فرمود:
َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ُ
للا َي ْعل ُم أ ْع َمالك ْم( محمد« :)30 :و اگر ما بخواهیم آنها
ِب ِسيماهم ولتع ِرفنهم ِفي لح ِن القو ِل و
را به تو نشان میدهیم تا آنان را با قیافههایشان بشناسی ،هرچند میتوانی آنها را از طرز سخنانشان
بشناسی؛ و خداوند اعمال شما را میداند!»
فتنۀ منافقان بدتر از فتنۀ کافران است؛ چراکه این جریان نفوذی همۀ مظاهر اسالمی را با خود
دارد و نمیتوان بهسادگی آن را از جریان اصلی باز شناخت .هرچند که در فتنهها جریان نفوذ
همانند کفی در سیل ،از آب جدا میشود و خار و خاشاک خود را نشان میدهد ،ولی در حاالت
عادی ،پنهان است .راههای شناخت این جریان غیر از فتنه ،توجه به ادبیات و لحن گفتاری و
رفتار منافقان است.
منافقان بهدلیل دو چهره بودن ،بهراحتی میتوانستند در میان مسلمانان نفوذ کنند و آنها با
نفوذ در صف مسلمانان ،از هر فرصتی برای کارشکنی استفاده میکردند .گاهی در انجمنهای
ّ
سری خود تصمیم میگرفتند کمکهای مالی خود را از یاران رسول خدا (ص) قطع کنند
(منافقون .)7 :گاهی تصمیم میگرفتند پس از بازگشت از جنگ به مدینه ،دستبهدست هم
دهند و در یک فرصت مناسب ،مؤمنان را از مدینه بیرون کنند (منافقون.)8 :
منافقان با این تعبیر که «کسانی که جهاد رفتند ،اگر نزد ما بودند نه میمردند و نه کشته
میشدند» (آل عمران )156 :مسلمانان را برای شرکت در جهاد و اطاعت از امر خدا و رسول
(ص) ،دچار دودستگی میکردند و بدین ترتیب عدهای از شرکت در جهاد باز میماندند.
این گفتار و رفتار منافقان که نفوذی دشمن نیز به حساب میآمدند ،موجب تردیدافکنی
برای عدهای در درستی باورهای اصیل بود ،به گونهای که در مورد وجوب شرکت در جهاد و
کشته شدن در راه خدا برای آنان تردید ایجاد میشد و همین تردید مانع از پیوستن آنان به صفوف
مجاهدان میشد.

  42فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال دوم /شماره  / 1بهار  /1401پیاپی 5

شرکت در جهاد توأم با روحیة شهادتطلبی و ایثار ،از باورهای خدشهناپذیر مؤمنان بود و
منافقان از همین زمینه برای تردیدافکنی در باورهای ایشان استفاده میکردند .در ابتدای جنگ
تبوک که پیامبر (ص) در حال آمادهسازی نیروها برای شرکت در جهاد بود ،یکی از رؤسای طایفة
ّ
بنی سلمه به نام جد بن قیس که در صف منافقان بود ،خدمت پیامبر (ص) آمد و عرض کرد اگر
ً
اجازه دهی من در این جنگ شرکت نکنم ،زیرا عالقة شدیدی به زنان دارم مخصوصا اگر چشمم
به دختران رومی بیافتد ،ممکن است دل از دست بدهم و مفتون آنها شوم! اجازة شرکت نکردن
برای این منافق صادر شد ،ولی قرآن برای رفع این تردیدافکنی در باورهای مؤمنان ،عمل این منافق
را مساوی با سقوط در فتنه و جهنم را محیط بر کافران دانست (توبه.)49 :
خداوند از مؤمنان میخواهد که منافقان شناختهشده را در صفوف خود بهویژه مراکز حساس
کشوری و لشکری جا ندهند و اجازه ندهند که منافقان از امور نهان مؤمنان آ گاه شوند تا مبادا
ً
آن امور را به دشمنان کافر خبر دهند .اصوال حضور منافقان هرچند که بهظاهر مفید باشد ،ولی
در عمل بسیار زیانبار است .اگر تخصص و توانایی دارند بهسبب تعهد ایشان به کفر و کافران،
هیچ بهرهای از این تخصص و توانایی ایشان به امت و ملت و دولت اسالمی نمیرسد؛ بنابراین
گران منافق را از صفوف لشکری و کشوری خودی بیرون برانند و به ایشان
الزم است تا این فتنه ِ
اجازۀ بهرهمندی از فرصتهای بهدستآمده را در موقفهای مهم ندهند (توبه)48-47 :
عالمه طبرسی و ابن کثیر بر این باورند که این آیات دربارۀ منافقانی است که در میان
مسلمانان حضور داشته و به جاسوسی علیه ایشان و به نفع دشمنان میپرداختند (طبرسی،1372 ،
۵۵ :۵؛ ابن کثیر .)۱۴۰ :۴ ،1402 ،پس با توجه به آیاتی که گذشت به دست میآید که یکی از
عوامل بیرونی ایجاد فتنه در جامعۀ اسالمی ،عوامل نفوذی دشمن هستند که باعث ایجاد فتنه در
حکومت اسالمی میشوند.
نتیجهگیری

از آیات قرآن برداشت میشود که ریشههای فتنه گاهی درونی است و گاهی بیرونی .در
میان ریشههای درونی ،ريشۀ اصلي همۀ فتنهها خواهشهاي نفساني است كه منشأ گمراهيها
در سطح جامعه ميشود .همچنین در آیات متعددی ،نفاق و حسادت ،ریشۀ درونی فتنه معرفی
شده است.
از مهمترین ریشههای بیرونی نیز فتنۀ شیطان و طاغوت و عوامل نفوذی دشمن هستند .شیطان
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از همان روزی که رانده شد بنای فتنهگری و دشمنی با انسانها را بنا نهاد .طاغوت نیز در قرآن
کریم به هر طغیانگر و متجاوز از حدود اطالق میشود ،پس همۀ ساحران و کاهنان و مانعان راه
خیر ،بتها یا شیاطین یا َا ّ
جنهای که عبادت میشوند ،انسانهای گمراهکننده طاغوت هستند.
عوامل نفوذی دشمن در جامعۀ اسالمی بیش از سایر عوامل ،در ایجاد فتنه در جامعه نقش
دارند .امروزه ،استکبار جهانی از طریق نیروهای نیابتی و نفوذی در کشورهای دیگر اعمال قدرت
میکند و با تربیت برخی افراد نفوذی و حمایت از آنان برای رسیدن به قدرت ،به اهداف خود
میرسد.
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