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شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر
ندا ملکی فاراب
مجید معارف

چکیده

این پژوهش به مطالعه خطبههای جمعه و عیهدین پیهامبر گرامهی اسهالم

1
2

مهیپهردازد.

در یههک نگههرش كلههی ،بهها جمههعآوری خطبههههههای جمعههه و عیههدین بههه جهها مانههده رسههول

خ ههدا

از جوامههع ح ههدیثی شههیعه و اه ههلسههنت بهههه مهههواردی چهههون گهههزارش اجمهههالی از

خطبهههههها ،فهرسههت كههل نمایههههههای خطب هههههها بههدون حههذف مکهههررات و فهرسهههت كهههل

نمایههههههای خطبهههههها بهها حههذف مکههررات اشههاره شهههده اسهههت .سهههس

در قالهههب تحلیهههل

موضههوعات خطبهههههها مسههائلی از قبیههل تعیههین مؤلفههههههای مهههم خطبهههههها ،میههزان تکههرار

مؤلفههههای مههم ،اولو یهتبنهدی ارزشهههای دینهی ،شاخصههههای جامعهه دینهی از دیههدگاه
پیامبر اسالم

 ،حجم و مدت زمان ایراد خطبهها و تحلیل مناسبتی آنها مورد بررسهی

قرار گرفتهه اسهت .از آنجها كهه مؤلفههههای اخالقهی بیشهترین میهزان تکهرار را در میهان سهایر

مؤلفهههها بههه خهود اختصهاص داه اسههت ،لهذا اخهالقمههداری بهه عنهوان مهههمتهرین شاخصههه
جامعه دینی از دیدگاه نبی مکرم اسالم

کلیدواژهها :پیامبر خدا

معرفی گردیده است.

 ،خطبههای جمعه ،خطبههای عیدین ،تحلیل مممونی.

مقدمه
از آنجا كه یکی از اسلوبهای رایج بیان میان اعهراب در عصهر جهاهلی روش خطابهه بهوده
ِ
نیهز در مقهام خطهاب ،موعظهه و ههدایت مهردم و تبلیه دیهن الههی و
است ،لهذا پیهامبر ا كهرم

القههای مقاصههد خههویش از ایههن روش بهههره بههرده و از ایههن رو ،بخشههی از میههراث حههدیثی شههیعه و
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.

غافل نبوده و به جمهعآوری خطبههههای حمهرت پرداختههانهد .از میهان خطبههههای

اسالم

نبی مکرم اسالم

 ،خطبههای جمعه و عیدین ،از آن جهت كه در این خطبهههها ،خطیهب

مسائل و دغدغههای دینی و اجتماعی را به مسلمانان گوشزد میكند ،اهمیهت بیشهتری پیهدا

مههیكنههد .بنهها بههر ایههن ،تحلیههل خطبههههههای پیههامبر مههیتوانههد دغدغهههههها و اولو یههتهههای دینههی و
اجتمههاعی آن روز جامعههه اسههالمی را نشههان دهههدن ضههمن ایههن كههه خطبههههههای پیههامبر بخشههی از

سههنت ایشههان بههه شههمار مههیرود .البتههه بههه لحههاظ اهمیههت خطبهههههها مسههلمانان اهتمههام جههدی
نسبت به جمعآوری آنها داشتهاند.

3

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

اهلسنت خطبههای حمرت است .در طول تاریخ ،محدثان نیز از این بخهش از كهالم پیهامبر

گزارش اجمالی از خطبهها
از میان خطبههای پیامبر اسالم

تعداد چههارده خطبهه ،متشهکل از ده خطبهه جمعهه و

چهار خطبه عیهدین ،جمهعآوری گردیهده اسهت كهه ایهن تعهداد بها توجهه بهه مهدت زمهان حیهات

مبههارک پیههامبر اسههالم

بسههیار انههدک بههوده و عههواملی هههمچههون نقههل شههفاهی حههدیث ،نقههل بههه

معنها ،تقطیهع حههدیث و وجهود جنهگههها و مسهافرتهههایی كهه بهه اقتمههای شهرایت دوره رسههالت

ایشهان پههیش مههیآمهده ،موجههب تقلیههل خطبههههها گردیههده اسههت .از سههوی دیگهر ،بههه دلیههل فههراهم
بودن شرایت و مقدمات الزم ،همه خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

در شهر مدینهه ایهراد

شده است .همچنین ،تعهداد یهازده خطبهه تنهها در منهابع اههلسهنت ،دو خطبهه تنهها در منهابع
شیعی و یک خطبه نیز ههم در منهابع اههلسهنت و ههم در منهابع شهیعی نقهل شهده اسهت .زمهان

صدور خطبهها نیز به جز خطبه اول _ كهه در اولهین سهال هجهرت پیهامبر اسهالم

ایهراد شهده

اسههت _ نامشههخص اسههتن ضههمن ایههن كههه بههه جههز خطبههه اول _ كههه بههه صههورت كامههل در منههابع
ذكههر شههده اسههت _ دیگههر خطبهههههها نههاقص بههوده و در برخههی مههوارد ،فقههت یههک جملههه از آنههها بههاقی

مانده است.

جدول شماره :1بررسی وضعیت خطبهها
خطبه

اول
دوم

محل صدور

مدینه
مدینه

مذکوردرمنابع

اهلسنت
شیعه

زمان صدور

اول هجری
نا مشخص

وضعیت

كامل
ناقص

 .3از جمله آنها میتوان به كتب ذیل اشاره كرد )1 :الجانب االعالمی فی خطب الرسول االعظم  )2 ،سید نهج الخطابهه،
خطب الرسول االعظم  ،حسن تقوی )3 ،نهج الخطابه ،علی علم الهدی خراسانی )4 ،پیام پیامبر .
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خطبه

سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم

محل صدور

مدینه
مدینه
مدینه
مدینه
مدینه
مدینه
مدینه
مدینه
مدینه
مدینه
مدینه
مدینه

مذکوردرمنابع

اهلسنت وشیعه
اهلسنت
اهلسنت
اهلسنت
اهلسنت
اهلسنت
اهلسنت
اهلسنت
اهلسنت
شیعه
اهلسنت
اهلسنت

خطبه اول (نخستین خطبه جمعه پیامبر

وضعیت

زمان صدور

ناقص
ناقص
ناقص
ناقص
ناقص
ناقص
ناقص
ناقص
ناقص
ناقص
ناقص
ناقص

نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص

 ،در شهر مدینه)

بنا بر شهواهد تهاریخی ،ایهن خطبهه اولهین خطبهه نمهاز جمعهه پیهامبر ا كهرم

شهههر مدینههه ایههراد گردیههده اسههت و نقههل شههده هنگههامی كههه پیههامبر

اسهت كهه در

از مکههه بههه طههرف مدینههه

مهاجرت فرمود ،روز دوشنبه دوازدهم ربیع االول در دهکده «قبا» بر «بنهی عمهرو بهن عهوف» وارد
گردید و سه روز در آنجا توق

فرمهوده و مسهجدی بنها نمهود و جمعهه همهان هفتهه از قبها حركهت

نموده و در یثرب فرود آمدند و در آنجا اقامه نمهاز جمعهه نمهوده و ایهن خطبهه را بهه عنهوان اولهین

خطبه و سخنرانی در آن هنگام ایراد فرمودند 4.اسناد این خطبه در مصهادر و منهابع مختله ،

اعم از منابع شیعه و اهلسنت ذكر گردیده است كه البته همه این منابع سند و خود خطبهه را

از كتاب تاریخ االمم و الملوک طبری نقل كردهاند:

حدثآ ی و س ب م ع دادع  ،ق ال أ ر ا اب م وه ب ،ق ال ح دثآ ی عغد ب م ع دالرَحم
ؤ اُل ع ! ی ها باِلدیه ! ؤ ب آ ی اَل
المح  ،أ ُ باو ُ ع م َ ! ری ل اهّلل
ج
بم عوف
ُ
ُ ُ َّ
َّ َّ ُ َّ َّ ُ
َّ
َّ ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
وم م ب ُ و ُت أ كف َره و أع ادی م م
وفَره ،و أی ل ن
َّلم د َّهّلل أَح َّده و أی تعغهُ و أی ت ن
دیُ و أ ِّ
َّ َّ
ُ
َّ َّ ُ َّ َّ َّ
یک لُ
حد ُه ُت ن
یوف َُر ُه َّو أ َّه ُد أف ُت ذلُ ذُت اهّلل و

حمد و سهساس خهدای راسهت ،او را سهتایش مهیكهنم و از او یهاری مهیجهویم و از او
بخشایش و هدایت میطلبم و بهه او مهیگهروم و بها ههر آن كه

كهه بهه او كهافر شهود،

دشمنی میورزم .و گواهی میدهم كهه معبهود راسهتینی جهز «اهلل» _ كهه یگانهه و بهی
انباز است _ وجود ندارد ...
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شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

نمایه موضوعات خطبه اول
َ
َ َ
َ ُ
أحمههد ُه و
لحمههدهلل
• حمههد و سههساس خداونههد و یههاری و بخشههش و هههدایت طلبیههدن از او( :ا
ست ِف ُر ُه ،و َ
عین ُه و َأ َ
أست ُ
َ
هدیه)،
أست ِ
ُ
َ
ت ُ
(َ :و ّأن ُم َح َّمدا َعبد ُه َو َرسول ُه)،
• شهادت به پیامبری و رسالت حمرت محمد
ُ
َ
َ
ُ
ُ
• اعالم ایمان به خدا و دشمنی با كافران(َ :و أ ِوم ُن به َو ال أ كف ُر ُه َو أعادی َمن یکف ُر ُه)،
َّ
َ
َ َّ َ َ َ
• اشاره به شرایت دوره بعثت(َ :أ َرس َل ُه ب ُ
وعظ ِن َعلی ف َترة ِم َن ُّالر ُس ِهل َو ِقلهن
الهدی و الن ِور و الم ِ
ِ
َ
َ ُ ُ ّ َ َّ َ َ َ
َ َّ
َ َ َ َ َّ
َ
َ
ت
مان و دنو ِمن الساع ِن و قریب ِمن األج ِل)،
اس َو ِ
ِم َن ِ
انقطار ِمن الز ِ
الع ِلم و ضاللن ِمن الن ِ
َ
ََ َ َ
• اشاره به اطاعت پیامبر به عنوان وسیله ههدایت مهردم(َ :مهن ِیطهع َ
اهلل َو َرس ُهول ُه فقهد َرشهد َو
ِ
َ َّ َ ت
ت
ََ َ
َ
یعصه فقد غوی َو ف َّر َط َو ضل ضالال َبعیدا)،
َمن ِ
ُ
اهلل)،
• دعوت به تقوای الهی و تبیین مصادی و آثار آن(َ :و أوصیکم ِب َت َقوی ِ
َ ُ َ َ َ
• اشهاره بههه احههوال انسهان په از مههر ( :و ُذخه تهرا فیمها َبعه َهد َ
هرم ِإلههی َمهها
هوت حههین یفت ِقهر المه
المه ِ
َ َّ
قد َم)،

• اشاره به بهره گرفتن مسلمانان از زندگی دنیوی ،بدون این كه در كهار خهدا كوتهاهی كنهد:
ّ ُ َ
ُ ُ
اهلل)،
(خذوا ِب َح ِظکم َو ال َت َفر ُطوا فی َج
نب ِ
ِ
ََ
َ
حس َهن ُ
حس ُ
هنوا َك َمها أ َ
اهلل
• دعوت مسلمانان به احسان و نیکهی كهردن در حه یهکدیگهر( :فه ِ
َ ُ
ِإلیکم)،
َ َ
• امر به دشمنی كردن با كسی كه دشمن خداوند استن (تبری)(َ :و َع ُادوا أعد َام ُه)،
َ َ
َ
َ
اهلل َو اعل ُمههوا ِل َمهها َبعهد
• دعههوت بههه كثههرت یههاد پروردگههار و تههالش بههرای آخههرت( :فههه ِكث ُروا ِذكه َهر ِ
الیوم)،
ِ
َ
َ
ّ
• دعوت مسلمانان به اصال آنچه بهین آنهها و خداونهد اسهت( :ف ِإن ُهه َمهن یص ِهلح َمها َب ُینهه َو
ُ َ َ َ ُ َ َ َ َّ
َب َ
الناس).
یکفیه اهلل ما بینه و بین
اهلل
ِ
ین ِ

خطبه دوم (خطبه جمعه آخر ماه شعبان)
این خطبه را پیامبر اكرم

در جمعه آخر ماه شعبان ایراد فرمودهاند .نکته قابل ذكر ،این

كههه فقههت در منههابع شههیعی بههه خطبههه اشههاره شههده اسههت 5.شههیخ كلینههی _ رحمههن اهلل علیههه _ در

الکههافی ،خطبههه را بههه نقههل از امههام محمههد بههاقر
 .5این خطبه در منابع مختل
نقل شده است.

نقههل مههیكنههدن بههدین صههورت كههه امههام بههاقر

شیعی ،از جمله :الکافی ،االمالی صدوق ،بحار االنوار و  ...با قدر ی اختالف در مهتن خطبهه
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مههیفرمایههد :پیههامبر ا كههرم

در جمعههه آخههر مههاه شههعبان پ ه

از سههتایش و ثنههای خداونههد ایههن

خطبه را ایراد فرمود .این خطبه فقت در منابع شیعی آمده است .شیخ صهدوق سهند خطبهه را

در االمالی چنین ذكر كرده است:

حدثها َممد بم ْحب و غغره ،عم أَحد ب م َمم د ب م عغ  ،ع م الس م ب م َم وُ ،ع م
الها ؤ م ر ع! م م
أ أیوُ ،عم أ ال رد ،عم أ جعفر ،قال َب ری ل اهّلل
َّ َّ َّ َّ َّ
َّ ُ َّ َّ َّ
اهّلل َّو َّثآ َّعا نغُ ،قال
ع اف ،فح نمد
َّ
َّ
6
غامُُ
إ َّ ُُ َّق مد أ َّظ َّا ُو مش َّ مه سَر نف نغُ َّل َّغا س! َّ سغَر نم مم أ مل نف َّ مهر َّو ُه َّو َّ مه َُر ََّ َّم َّض َّاف َّف ََّر َّض ُ
اهّلل نی َّ
ٍ
ن

امام بهاقر

روایهت فرمهوده كهه پی مبهر ا كهرم

ستایش و ثنای خداوند فرمود:

در جمعهه آخهر مهاه شهعبان په

از

ای مردم ،ماهی برشما سایه افکنده است كه در آن ماه شبی است كهه از ههزار مهاه
نیکوتر است ،و آن ماه رممان است ،پروردگار روزه این ماه را واجب فرمود و ...

نمایه موضوعات خطبه دوم
َ َ َ َ َ َ َ ََ
• حمد و ستایش پروردگار( :فح ِمداهلل و اثنی عل ِیه)،
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ َ َ َ َّ ُ َ
• اشاره به فمیلت شب قدر(ِ :إ ّن ُه قد أبلکم شه ٌر ِف ِیه لیلن َخ ٌیر ِمن أل ِ شهر)،
ُ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ
ُ
اهلل
• اشههاره بههه وی گههیهههای مههاه رممههان و فمههیلت و اهمیههت آن( :هههو شهههر رممههان فههر
ِص َ
یام ُه َو ،)...

• ثهواب افطهاری در مهاه رممهان (تبیهین وبهای مسهلمانان در مهاه مبهارک رممهان)(َ :و َمهن
ُ
ت
َ
َ َّ
ت َ َ َُ َ َ
َ
َ َ
یما َممی)،
اهلل ِعت ُ َرق َبن َو َم ِف َر ٌة ِلذ ُن ِوب ِه ِف
فط َر ِف ِیه ُمؤ ِمنا َصا ِئما كان له ِبذ ِل ِعند ِ
َّ َ
• دعوت مسلمانان به رعایت بزرگواریههای اخالقهی و ذكهر پهاداش آنهها(َ :و َمهن َخفه ِفی ِهه
ُ
َ َّ َ
ُ
اهلل َعن ُه ِح َس َاب ُه ،)...
َعن َممل ِوك ِه خف
َ
• یادآوری چهار خصلت كه مسلمانان همواره نا گزیرند متص به آنهها باشهند(َ :و ال ِغ َنهی
ب ُکم َعن َأر َبع ِخ َصال َخص َل َتین ُتر ُض َ
ون َ
اهلل ِب ِه َما)،
ِ
ِ
ِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ
َ
ُ
• گواهی دادن به یکتایی خدا( :فشهادة أن ال ِإله ِإال اهلل)،
َ َ َّ ُ َ َّ ت َ ُ ُ
اهلل)،
• شهادت به پیامبری و رسالت پیامبر اكرم ( :و أن محمدا رسول ِ
َ
َ
ّ
ُ
• خواستار شهدن حهوایج از خداونهد بهه ضهمیمه عافیهت (دعها)(َ :و َأ َّمها الل َ
هان ال ِغ َنهی ِبکهم
ت
ِ
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خطبهه دیگهری را نقهل
 .6الکافی ،ج ،4ص .67نکته :الزم به ذكر است كه شیخ صدوق در االمالی از پیامبرگرامی اسالم
كرده است كه حمرت آن را در یکی از روزهای پایانی ماه شعبان در استقبال از ماه مبارک رممان ایراد فرمودهانهد و البتهه
به روز ایراد خطبه كه جمعه بوده یا نه اشارهای نشده است (ر.ک :االمالی (صدوق) ،ص.)96 - 94

خطبه سوم( :خطبه پیامبر ا کرم
این خطبه را پیامبر اكرم

در امر به اقامه نماز جمعه)

در امر به اقامه نماز جمعه ایراد فرمودهاند و آن طوركهه از بهاهر

خطبه برمیآید ،این خطبه به فرمان خداوند به اقامه اولین نماز جمعه اشاره دارد .البته همهان

طههور كههه گذشههت ،در بههار اقامههه اولههین نمههاز جمعههه مسههلمانان نقههلهههای تههاریخی متعههدد و

مختلفی وجود داردن اما آن چه كه در بار این خطبه ،قابل ذكر است ،این است كهه بها توجهه بهه
متن خطبه ،پ

از ایراد آن باید نماز جمعه اقامه شود .این خطبه هم در منابع شیعی و ههم در

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

ُ
َعن ُه َما َف َتس َه ُل َ
ون َ
اهلل ِف ِیه َح َوا ِئ َجکم)،
َ َّ
• پناه بردن به خدا از آتش دوزه(َ :و َت ُع ُوذ َ
النار).
ون ِب ِه ِمن

منابع اهلسنت آمده است كه البته منابع شیعی به نقل از منابع اهلسنت آن را ذكر كردهاند.
ابن ماجه در سنن خود سند و متن خطبه را اینچنین ذكر كرده است:

حدثها َممد بم ع د اهّلل بم منغر ،ثها الولغ د ب م بوغ ر ،اب و جه اُ )جه اُین ،ح دثآ ع د اهّلل
بم َممد العدُی ،عم ع ب م حل ی د ،ع م ی عغد ب م اِلس غب ،ع م ج ابر ب م ع داهّلل ،ق ال
َّ ََّ ها ری ل اهّلل ،
َّ
فُال َّ َّ َّ
َّ
ُ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
7
باد ُر وا اُتعمال الص ن َّ
الها َُ ُبوا ذیل َّر بوش ق َ أف ُُت ُ
ال! أف َ و ُاوا
أُت أهیا
وَواَّ ،و ن
ن

ای مردم ،پیش از آن كه بمیرید ،به سوی پروردگهار خهود بازگردیهد و قبهل از ایهن كهه

گرفتار شوید ،به افعال نیک مبادرت ورزید ...

نمایه موضوعات خطبه سوم
َ
َ
َ
َ
َ َّ
الناس ُت ُوبوا إلی َر ّب ُکم َقبل أن َت ُم ُ
وتوا)،
• دعوت مردم به توبه قبل از مر ( :أال أیها
ِ
َ ُ َ َ
بادروا االعمهال
• مبادرت ورزیدن به كار نیک در دنیا قبل از عذاب گرفتاری در آخرت( :و ِ
َ
َّ
الصا ِل َحن أن َتش َ ُلوا)،

• توصههیه بههه ذكههر خههدا و صههدقه دادن بههه عنههوان عههاملی بههرای مسههتحکم كههردن ارتبههاط بههین
َّ
ُ َ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ
انسان و خدا و اشاره بهه نتهایج آن(َ :و َص ُ
هین َر ّ ِبکهم ِبکث ِهرة ِذك ِهركم ل ُههَ ،و
هلوا الهذی بیهنکم و ب
َ َ َّ َ َ
السر َو َ
العالنین)،
كثر ِة
الصدق ِن ِفی ّ ِ
ِ
َ َ َ ََ
ُُ
َ َ َ َّ َ َ َّ َ
• فرم ههان ب ههه اقامهههه نم ههاز جمع ههه و تشهههریح آن( :أن اهلل _ ع ههز و ج ههل _ قهه ِهد افت ههر علهههیکم
ُ
الج ُم َعن ،)...
َ َ َََ َ َ َ َ ٌ ََ َ َ َ َ َ َ َ
اهلل ل ُه شمل ُه ،)...
• اشاره به عواقب ترک نماز جمعه( :فمن تركها و له ِإمام ،فال جمع

 .7سنن ابن ماجه ،ج ،1ص.343
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ُ ت َّ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ
ََ َ َ َ َ
یخههاف
هاجر م ِومنهها ِإال أن یقهههره سههلطان
ه
ف
• برشه
همردن وی گههیهههای امههام جمعههه( :أال و ال یههوم ِ
َُ َ
ُ
َ
َسیفه أو َسوطه).

خطبه چهارم (جمعه)
در اولهین جمعهه حمورشهان در

در منابع اههلسهنت ،بهه جهز خطبههای كهه پیهامبر ا كهرم

شهههر مدینههه ایههراد فرمههودهانههد ،خطبههه جمعههه كههاملی دیههده نمههیشههود و فقههت بخههشهههایی از

خطبههههههای جمعههه حمههرت نقههل شههده اسههت كههه ایههن خطبههه نیههز همههین گونههه اسههت .مسههلم
نیشابوری در صحیح مسلم از طرق مختل

خطبه را به روایهت از جهابر نقهل كهرده اسهت كهه در

هر كدام از این روایهتهها بها كمهی ت ییهر و تفهاوت در الفهاظ ،بهه خوانهدن دو ركعهت نمهاز هنگهام
ورود به مسجد در روز جمعه ،در حالی كهه امهام خطبهه مهیخوانهد ،سهفارش شهده اسهت كهه بهه
یکی از این طرق نقل روایت در زیر اشاره میشود:

و حدثها أبو الن ب المهرا و قتغ ! بم یعغدَّ ،قاُت حدثها َحاد و هو ابم حل ید ،ع م عم نو ب م
َّ َّ
دیه ار،عم ج ابر ب م ع د اهّلل ،ق ال نأ َّاا َّج َّاء أ َّح ُد ُكش ی َّوم ا ج ُل َّ
مع ن! َّو ق د َّب َّج نادم ُام م م
َّ
َّ َّ َّ خ 8
اغصَ َكعتی
َّمسجدف ن

نمایه موضوعات خطبه

بههه خوانههدن دو ركعههت نمههاز تحیههت 9هنگههام ورود بههه مسههجد در روز
• دسههتور پیههامبر
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
مع ِن َو قدخ َر َج ِاأل ُ
الج َ
جمعه ،در حالی كه امام خطبه میخواند(ِ :أذا َج َام أ َحدكم َ
یوم ُ
مام
من َمسجد َفلیصل َر َ
كع َتین).

خطبه پنجم (جمعه)
حمههرت در یکههی از خطبههههههای جمعههه مسههیر بیههان خطبههه خههود را ت ییههر داده و در اثههر ورود

فردی به نماز جمعه او را توصیه به خواندن دو ركعهت نمهاز تحیهت مهیكنهدن بهه ایهن ترتیهب كهه

هنگههام خوانههدن خطبههه توسههت پیههامبر گرامههی اسههالم

فههردی بههه نههام سههلیک العطفههانی وارد

مکههان اقامههه نمههاز جمعههه مههیشههود و مههینشههیند .حمههرت او را دیههده و مههیفرمایههد« :ای سههلیک،
برخیز و خیلهی كوتهاه دو ركعهت نمهاز تحیهت بهه جها آور» .سهس
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حمهرت جملههای را در قالهب

 .8صحیح مسلم ،ج ،2ص.163
 .9در شر نوو ی بر صحیح مسلم مقصود از خواندن دو ركعت نماز در این حدیث ،نمهاز تحیهت اسهت (ر.ک .شهر صهحیح
مسلم ،ج ،2ص.)164

شده است:

و حدثها ایحا بم ابراهمی و ع بم رم ك َها ،عم عغ بم یو س ،قال ابم رم
َّ
َّ ُ
أ ر ا عغ  ،عم أعمش ،عم ا یفغاف ،عم جابر بم ع د اهّلل ،قال نإاا َّج َّاء َّح ُدكش ی َّوم
ُ خ ُ ُ َّ َّ َّ َّ خ َّ َّ َّ َّ َّ
10
ج ُ َّ
فهیما
المع ن! و ادمام ْحَب فاغرك َكع ن
تی و لغتج ز ن
هنگامی كهه یکهی از شهما در روز جمعهه وارد مکهان اقامهه نمهاز جمعهه مهیشهود ،در

حالی كه امام خطبه میخواند ،پ

خیلی كوتاه دو ركعت نماز تحیت بخواند.

خطبه ششم (جمعه)
از این خطبه فقت یک جمله بر جای مانهده اسهت و فقهت در منهابع اههلسهنت بهه آن اشهاره

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

خطبه بیان میفرماینهد .در صهحیح مسهلم بهه روایهت از جهابر سهند و مهتن خطبهه ایهن گونهه نقهل

شده است .در برخی از این منابع ،خطبه با یک جمله بیشتر و همچنین ،از طرق دیگری نقهل

شده است .در صحیح البخاری است كه از پیامبر

در حالی كه بر باالی منبر خطبهه ایهراد

میفرموده اند ،شنیده شده است و دلیل ایراد خطبه بدین قهرار اسهت كهه مهردم در زمهان پیهامبر
اسالم

فقیر بودند و جن

لباسشان از پشم و بر های نخل بود و مسجد پیامبر _ كه مهردم

در آن جمع میشدند _ تنگ و مساحت آن كم بود .به همین دلیل ،مردم زمانی كه در صهفوف
به هم پیوسته كنار هم قرار مهیگرفتنهد ،عهرق مهیكردنهد و نقهل شهده زمهانی كهه بهوی بهد عهرق بهه

علههت كوتههاه بههودن ارتفههار منبههر پیههامبر اسههالم

و فاصههله كههم آن بهها مههردم بههه حمههرت رسههید،

ایشان این جمالت را در قالب خطبه ایراد فرمودند.

دو سند در بار این خطبه در كتهب روایهی اههلسهنت وجهود دارد كهه یکهی از آنهها در مسهند

احمد بن حنبل و دیگری در صحیح البخاری است .ما ابتدا اسهناد خطبهه و مهتن آن را بهه نقهل
از این دو منبع آورده و سس

روایت مسند احمد بن حنبل را بهه دلیهل تقهدم زمهان نگهارش آن بهر

صحیح البخاری مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهیم.

• در مسند احمد بن حنبل سند و متن خطبه این گونه آمده است:

مأ
حدثها ع د اهّلل ،حدثآ أ  ،ثها أب و ی عغد ،ثه ا ی اغماف ب م ب ل ،ع م عم نو یع آ اب َّ
َّ
المع ! ،فُ ال ی ا أهی ا
عمنو ،عم عورم! ،عم ابم ع ا و یألُ
رجَ عم الوسَ یوم ج
َّ
َّ ُ َّ َّ ُ ُ
َّ ُ 11
الها ُ ال إاا ج ُ ُم ُ َّ ُ َّ َّ
َّ
َّ
أطغب طغب نأف كاف نعهده
ج
المع! فاغت نساوا ،و لغ س أحدكش نمم ٍ
ن ن
 .10همان جا.
 .11مسند احمد بن حنبل ،ج ،1ص.269
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• در صحیح البخاری سند و متن خطبه این چنین آمده است:
حدثها مدم بم أ ذیا  ،قال :حدثها ابم أ ائب ،عم المهن  ،عم ی اَل ،ع م أب ُ ،ق ال:

َسع الهِب

مع! َّف َّ
جاء إ َّیل ج ُ
خْحَب ع اِله ر ،فُال َّو َّمم َّ
اغوت نسَ
ال َّ ن
ن

12

و در مسند احمد بن حنبل به روایت ابن عباس و با صرفنظر از ذكر مقدمه ایشهان ،بهه نقهل

از پیامبر

این گونه آمده است:
و هر ك

كه به نمهاز جمعهه مهیآیهد ،په

بایهد غسهل كنهد .ای مهردم ،آ گهاه باشهید

هنگامی كه به نماز جمعه میآیید ،غسل كنید تا هر كدام از شهما كهه نهزد دیگهری

است ،پاکترین پاكان را لم

كند.

نمایه موضوعات خطبه

• اهتمام و دستور رسول خدا

به امر نظافت مسلمانان در روز جمعه و سایر اوقات.

خطبه هفتم (جمعه)
این خطبه _ كه تنها جملهای از آن باقی مانده است _ فقت در منابع اهلسهنت ،آن ههم در

المعجههم الص ه یر طبرانههی آمههده اسههت :پیههامبر ا كههرم
خطبه را ایراد فرمودهاند كه به قرار زیر است:

در یکههی از جمعههههههای حیاتشههان ایههن

عم الس م ب م أب راهمی ب م مَ نُ خ
ال وُت اِلص نی ،ح دثها یز ی د ب م ی عغد اُتی وهدرا
الص اح  ،ح دثها مال ک ب م ا س ،ع م ی عغد ب م ا ی عغد اِلُ نی ،ع م ذب ُ ،ع م ذ
الم
هن یرة أف ری ل اهّلل
قال ؤ ع! مم ج
س َّ َّ َّ ُ ُ َّ ُ
خَّ َّ
َّ
َّ 1معا ن ََّر ُ
سامیال نإف هذا یوم جعاُ اهّلل لوش عغد
امل ن
َّ َّ ُ
13
َّ َّ
السوا نک
 2فاغت نس ُاوا َّو عاغوش نب ن

ای گ ههروه مس ههلمانان ،همان هها خداون ههد ای ههن روز (جمع ههه) را ب ههرای ش ههما عی ههد ق ههرار

داده است.
پ

باید در این روز غسل كنید و مسواک بزنید.

نمایه موضوعات خطبه

• اشاره به عید بودن جمعه برای مسلمانان،
158

 .12صحیح البخار ی ،ج ،1ص 2و.4
 .13المعجم الص یر ،ج ،1ص129

خطبه هشتم (جمعه)
طبرانی این خطبه را در المعجم الکبیر ذكر كرده و مینویسد :گروه هفهت نفهره یها نهه نفهرهای

بهه نماینهدگی از مهردم سههرزمین خهود محمهر پیهامبر رسههیدند .بهه آنهها اذن ورود داده شهد ،داخههل

شدند و گفتند :ای رسول خدا ،ما بهه دیهدار شهما آمهدهایهم بهرای ایهن كهه در حه مها دعهای خیهر

بکنید و به ما دستوری بدهید .سس

نشستند ،به آنها خرما و جایگاهی تعارف كردند تا چند

روزی در آنجا اقامت داشته باشند .چند روز در آنجا اقامت داشتند تا این كهه در روز جمعهه
با پیامبر بودند و شاهد بر این كه پیامبر اكرم

تکیه داده بودنهد .په

ایستادند ،در حالی كه بر كمان و یها عصهایی

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

• امر به غسل كردن و مسواک زدن (رعایت نظافت) در روز جمعه.

بها كلمهاتی پهاک و مبهارک حمهد و ثنهای پروردگهار را گفتنهد و خطبههای را

ایراد فرمودند كه با سند زیر این گونه نقل شده است:

ح دثها أب و الزبه اع َُ ب م االف نر اِلص نی ،ثه ا عم نو ب م ال د ال را و ثه ا ع ب م ع د
العز یم ،ثها یعغد بم مهص ر و اهغ .بم ارج ! ،ق الوا ثه ا اُ ب م راش ب م حو ب،
یُ ال ل ُ
حدثآ عغب بم حلَ ی الَاِئ ،قال :جاس ایل رجَ ل ُ ی ح ! م اله ِب
َّ َّ َّ ُ َّ ُ َّ ُ ُ َّ َّ َّ َّ ُ َّ
َّالوش بم حزف الواِف ،فأَّ أ ْحدل ،قال أهیا الها ال نإ وش ل م ََغُ وا و ل م َفعا وا كم ا
َّ
ُ
ُ 14
لوم َّیددوا َّو أب ن نوا
أ َّمرُت نب نَُّ ،و ن

ای مردم ،اگر شما طاقت ندارید و نمیتوانید آنچه را كه به شما امر شده و دسهتور
داده شده انجام دهید ،لکن (در عو

آن بشارت دهید.

) آن را درست بدانید و تصدی كنید و بهه

نمایه موضوعات خطبه

• خبردادن و آ گاه كردن پیامبر از نبود توان و قدرت مردم بر انجام همه آنچهه در بهار آن بهه
ایشان امر شده است.

خطبه نهم (جمعه)
از این خطبه نیز تنها جمالت كوتاهی بر جای مانده است و تنها در منابع اهلسنت بهه آن

اشاره شده است .احمد بن حنبل در مسند خویش از ابی هریره روایت كرده است:

حدثها ع داهّلل ،حدثآأ  ،ثها ع د ال نعا  ،ثه ا معم ر ،ع م َمم د ب م حل ی اد ،ع م ا هن ی رة،
 .14المعجم الکبیر ،ج ،3ص.213
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َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
مع! َّ
و هو ع اِله ر یُ ل أ َّف ؤ ج ُ
یاع!َّ ،و أ َّاَ نبوف نُ ،كأ ُُ
قالَ :سع ریوال اهّلل
ال َّ ن
َّ َّ َّ ن
َّ ُ َّ َّ
15
َّیُا ُا َّها َُّت ی ُ َّ
ُ
ُ
سا ٍش یسأل اهّلل غ ا أُت أعَاه نإیاه
وافُ ا ع د ٍ م ن
ن
ن

همانهها در روز جمعههه سههاعتی اسههت ،و اشههاره كردنههد بههه دستشههان ،كههه ا گههر بنههده
مسههلمانی آن را درک كنههد ،امکههان نههدارد كههه از خههدا چیههزی بخواهههد ،مگههر ایههن كههه
خدا آن چیز را به او بدهد.

نمایه موضوعات خطبه

• اشاره به ساعتی كه در روز جمعه جهت اجابت دعای مسلمان وجود دارد.

خطبه دهم (جمعه)
این خطبه فقت در مصادر اهلسنت آمده و از جهابر روایهت شهده اسهت .ابهو یعلهی موصهلی

در مسند خویش سند و متن خطبه را این گونه ذكر كرده است:

حدثها یفغاف ،حدثها أ  ،عم یعغد بم ع غد ادعدی ،ح دثها الفض َ الرق اَش ،ع م َمم د
س
المع ! ،فُ ال َّع َّ ََّ ُج َ
ب م اِلهو در ،ع م ج ابر ،ق ال ق ام ری ل اهّلل
َغ ا ی وم ج
َّ
َّ ُ ُ ُ َّ
ُ
مع ! َّ ُ ،ق َّال ؤ الثا غ ! عَّ
مع! َّو ُه َّو َّع َّقدر َّمغَ م َّم َّ َّ
ُ
ُ
ال
ن
ال ن
املدیه ن! ف ْحض َُر ج
َضَره ج
ن ٍ ن
َّ
َّ ُ ُ َّ ُ ُ ُ َّ َّ َّ ُ َّ َّ َّ
ُ
ْحض َُرها َّو َّق َّال ؤ ال َّ ال َّ ! :عَّ
َّ
َّ
خ
در مغای ؤ املدیه! ،قال
ن ن
َجَ َضَره ج
المع! و هو ع َّ ق ن
َّ ُ س
َّ َّ َّ َّ
ُ ُ ُ َّ َّ َّ ُ ُ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
16
المع ن! ،و یََ اهّلل ع قا ن ُ
مغال نمم املدیه ن! ،ف ْحضَر ج
در ث ث ٍ! أ ٍ
َجَ یو ف ع ق ن

در حهالیكهه خطبهه مهیخوانهد ،ایسهتاده بهود.
از جابر روایت شهده :رسهول خهدا
پ فرمود :ممکن اسهت شخصهی بخواههد در نمهاز جمعهه حاضهر شهود ،در حهالی
كههه بههه انههدازه یههک میههل از شهههر فاصههله داشههته باشههد ،پ ه در نمههاز جمعههه حاضههر
نمیشهوند .سهس بهار دوم فرمهود :ممکهن اسهت شخصهی بخواههد در نمهاز جمعهه
حاضر شود ،در حالی كهه بهه انهدازه دو میهل از شههر فاصهله دارد .په حمهور پیهدا
نمههیكنههد .و بههرای بههار سههوم فرمههود :ممکههن اسههت مههردی بههه انههدازه سههه میههل از شهههر
فاصله داشته باشد ،پ در نماز جمعه حاضر نمیشود .در این صورت ،خداونهد
بر قلب او مهر میزند.

نمایه موضوعات خطبه

• مهر زدن خداوند بر قلب كسی كه با وجود داشهتن فاصهله كهم از مکهان اقامهه نمهاز جمعهه
در این مراسم عبادی شركت نمیكند (اشاره بر آثار ترک نماز جمعه).
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 .15مسند احمد بن حنبل ،ج ،2ص.280
 .16مسند ابی یعلی ،ج ،4ص.141

ای ه ههن خطب ه ههه _ ك ه ههه پی ه ههامبر ا ك ه ههرم

در روز عی ه ههد قرب ه ههان ای ه ههراد فرم ه ههودهان ه ههد _ فق ه ههت در

منابع اهلسنت آمده است .احمد بن حنبل در مسند خویش سهند و مهتن آن را ایهن گونهه ذكهر
كرده است:

حدثها ع داهّلل ،حدثآ أ  ،ثه ا عف اف ،ثه ا ع ! ،ق ال حلب د أ ر مهص ر و داود و اب م
ع ف و جَمالد ،عم ال عِب و هذا حدیه حلب د ،قال َسع ال عِب ْح دل ع م ال راء و ثه ا
عه د ی اَ ی! ؤ اِلس جد ،ق ال َّ و ل و كه ُ ُت رَوش بوا َّع ا ،ق ال َ ه ا ری ل اهّلل _
َّ
َّ
ُ َّ ُ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
رج ُ ف َّه َّح رََّ ،ف م
یومه ا َّه ذا أف ص
ی اهّلل عاغ ُ َّوی اش _ « نإف أُل َّم ا دأ ب ُ ؤ ِّ
َّ ن
َّ َّ َّ ُ َّ
َّ
َّ َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ
ها نُ ل َّغس نم َّم
اُ ُیه ُت َّها َّو َّمم َّا َّب َّح ق َ نال
ف َّعَ نالک فُد أی
ک ف نإ َّّن ا ه َّو ل سش قدم ُ ند ن
َّ
َّ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
ُ
ک نؤ َش نء» ،قالَّ :و ا َّب َّ َّح ایل أبو َّب َّردة نبم غار ،قال :یا ََّی ُ ل َّالَاله ا َّبح ُ َّو نعه دی
اله ُس ن
َّ
َّ
جعا ا َّم َّو َّاهنا َّو َل َزی أوَوف َّعم أ َّحد َّب َّ
17
ُج َّ
ذع! غر مم مسه! قال «أ َّ
عدک»
ٍ
ج

همانا ما روز عید قربان را با خواندن نماز آغاز میكنیم .سس

میكنیم .پ

هر ك

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

خطبه یازدهم (عیدقربان)

بر میگردیم و قربانی

این گونه عمل كند ،به سنت ما عمل كهرده اسهت .و كسهی

كه قبل از نمهاز عیهد قربهانی را ذبهح كنهد ،بهرای خهانواده خهود گوسهفند كشهته ،ولهی

مناسک و شعایر دینی را انجام نداده است .در این هنگام شخصی گفت :دایهی
مهن ابهو بهردة نیهار قربهانی كهرده اسههت( .دو بهاره) گفهت :ای رسهول خهدا ،مهن قربههانی
كردم و (باهرش این است كه قبل از نمهاز قربهانی كهرده اسهت) و نهزد مهن گوسهفند

جوانی كه از گوسفند قبلی جوانتر است ،وجود دارد (میخواهد گوسفند جهوان را

به جای قبلی قربهانیكنهد) .حمهرت فرمودنهد :كهار اول مجهزی نیسهت (تکلیه

انجام ندادهای) .آن را به عنوان تحفه قربانی كن.

را

نمایه موضوعات خطبه

• اعمال روز عیدقربان،
• آداب قربانی كردن.

خطبه دوازدهم )عیدفطر یا عیدقربان(

این خطبه را پیامبر در یکی از دو عید فطر و یا اضحی ایراد فرمودهاند كه بهه زمهان دقیه آن

در منههابع اشههاره نشههده اسههت و فقههت ایههن مطلههب كههه پیههامبر در یکههی از دو عیههد خطبههه را ایههراد
 .17مسند احمد بن حنبل ،ج ،14ص.281
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فرموده انهد ،ذكهر شهده اسهت .ایهن خطبهه فقهت در منهابع شهیعی آمهده اسهت .بهه نظهر مهیرسهد بها
توجه به وی گیهای یک خطبه كامهل 18،بخشهی از یهک خطبهه كامهل پیهامبر ا كهرم

اسهت و

آن را دیلمی در اعالم الدین این گونه ذكر كرده است:
ُ َّ ُ َّ َّ ُ ُ ُ َّ
الد غا داَ ب ٍء و م نهز ل باو ٍ!
«عم عغ بم عسر ،عم معاُی! ،قال َسع ری ل اهّلل
َّ
َّ
َّ
َّ َّ ُ ُ َّ ُ ُ
19
ُ
داء َّو ا َّت ََّ َّع نبالو ََّر ِّة نمم أیدی اُت نُغا نء
َّو عهاء قد نمع ع َِّنا فو ُ الس َّع ن
دنیه هها خانه ههه گرفته ههاری و منزلگه ههاه رنه ههج و س هههختی اسه ههت ،اروا سه ههعادتمندان از

این جهان كنده شده است ،و دست تیهرهبختهان از ایهن خانهه بهه ا كهراه قطهع شهده

است …

نمایه موضوعات خطبه

• مههذمت دنیهها و اشههاره بههه عاقبههت كسههانی كههه بههه آن دل مههیبندنههد و كسههانی كههه از آن روی
ُّ َ ُ َ َ ُ ُ
نزل ُبل َ ن)،
گردانند( :الدنیا دار بالم و م ِ
َ
َ
ُ
• معرفههی خوشههبختتههرین و گرفتههارترین آدمههی كههه در ایههن دنیهها زنههدگی مههیكنههد( :فاسه َهعد
َ ُ
َ َ
َ َ
َّ
اس ِبها ارغ ُب ُهم َعنها َو اش َ ل ُهم ِب َها أرغ ُب ُهم فیها)،
الن ِ
َ
َ َ
• ترغیب به رعایت تقواُ :
فیها َر ّب ِه)،
(طو بی ِل َعبد ّاتقی
هب َش َ
• توصیه به توبه و بازگشت به سوی خدا قبل از مر (َ :ق َّهد َم َت َوب َت ُهه َو َغ َل َ
ههو َت ُهِ ،مهن قبهل
َ ُ ُ ُّ
َ
االخ َر ِة)،
ان ت
لقیه الدنیا ِالی ِ
ُ
َ
َ
• اشاره به معاد ،روز قیامت و دائمی بودن پاداش و یا عذاب اخروی( :ث ّم ینش ُهر ف َ
یحشهر ِا ّمها
َ
َ
ُ ُ َ ُ َ َ َّ
َ َ
الینف ُد َع ُ
ذاب َها).
النار
الج ّن ِن یدوم نعیمها او ِالی
ِالی

خطبه سیزدهم (عیدقربان)
ایهنخطبهه نیهز فقههت در مصهادر اههلسهنت آمههده اسهت و ماننهد بیشهتر خطبهههههای بهه جههای

مانده از رسول خدا

 ،كامل نیست و فقت جمالتی از آن _ كه در باره احکام قربهانی و مهوارد

نهی یا كراهت آن است _ باقی مانده است و شاهدی دال بر خطبه بودن آن بهه جهز جملهه «قهام

فینا رسول اهلل

» وجود ندارد و فقت به دلیل این كه احکام قربانی در آن ذكرشهده اسهت ،مها

آن را جزم خطبههای عید قربان پیامبر اكرم

میآوریم .البتهه بهه زمهان دقیه ایهراد خطبهه در

هیچ كدام از مصادر اشاره نشده است و راوی این گونه آورده است كه پیامبر اسالم
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 .18از و ی گیهای یک خطبه كامل شرور آن با هم و ثنای پروردگار است كه در متن این خطبه مشاهده نمیشود.
 .19اعالم الدین ،ص.342

میان

حدثها ع د اهّلل ،ح دثآ أ  ،ثه ا ْح ب ،ع م ع ! ،ح دثآ ی اغماف ب م ع د ال رَحم ،ع م
قال یأل ال راء بم عاعُ ،قا ح دثآ م ا هن عه ُ ری ل اهّلل _ ی
ع غد بم فغنُع َّ
َّ َّ َّ ُ َّ خَّ َّ َّ َّ َّ َّ
ُ
الَ خی َّم ََّر َّا اَّ ،و َّ
َّ
العرج اءُ
یض ُ! َّ
ُتْح نمئم :لع راء الَی ع َها ،و املن
اهّلل عاغُ و یاش _ أَ ب
ج
َّ َّ
20
الوسغَر َّالی َُّت ََّهِفَّ
ُ
الَ خَّی ظ ُاع ا و

اگر چهار چیهز را قربهانی كنهیم ،تکلیه

انجهام نشهده اسهت :حیهوانی كهه كهوری آن

واضههح اسههت ،حیههوانی كههه بیمههاری آن آشههکار اسههت ،حیههوانی كههه لنههگ اسههت و
لنگی آن آشکار است و حیوانی كه شکستگی در آن هست و خوب نمیشود.

نمایه موضوعات خطبه

احکام حیوانی كه قربانی كردن آن موجب انجام تکلی

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

ما ایستاده بودند (و در همین حالت) فرمودند:

نمیشود.

خطبه چهاردهم (عیدقربان)
ای ههن خطب ههه فق ههت در من ههابع اه ههلس ههنت آم ههده اس ههت و در ب ههار احک ههام قرب ههانی ك ههردن روز

عیههد قربههان اسههت .بههه تههاریخ دقی ه آن در مصههادر هههیچ اشههارهای نشههده اسههت و نقههل شههده كههه
ابههو سههعید خههدری نههزد خههانواده اش حاضههر شههد و سههینی چههوبی بزرگههی كههه حههاوی گوشههتهههای
خشههک بههود ،پیههدا كههرد .سههس

از خههوردن آن امتنههار ورز یههد .پ ه

شد و قتادة بن نعمان به او از كهالم پیهامبر

نههزد قتههادة بههن نعمههان حاضههر

گفهت كهه ایسهتاده بهود و در بهار احکهام خهوردن

گوشهت قربههانی مهیگفههت 21.كههالم پیهامبر را بههه صهورت خطبههه مههیآور یهم البتههه تنهها شههاهدی كههه
داللت بر خطبه بودن جمالت زیر دارد ،كلمه «قام فقهال» اسهت و در ایهن روایهت بهه صهراحت،
به خطبه بودن آن اشاره نشده اسهت .احمهد بهن حنبهل در مسهند خهویش سهند و مهتن خطبهه را

اینگونه آورده است:

حدثها ع د اهّلل ،حدثآ أ  ،ثها َممد بم بور ،قال أ ا ابم جن یح ،قال أ ر اف أبا ی عغد
خ
الدَی و عم یاغماف بم مویس ،عم ف ف و عم أ الز ب ر ،عم جابر بم ع د اهّلل و َل ی ا
أبو الز ب ر هذه الُص! كا ا اف أبا قتادة أ أهاُ و جد قصع! َن ید مم قدیر اداح  ،ف أ
ق ام ؤ ح ج ،فُ ال إ ُكه ُ
اف اله ِب
َّاف یأ كا َُّ ف ا قت ادة ب م الهعم
ن
اف ،ف َّ أ َّ ره َّ
ُ َّ َّ
َّ َّ َّ ُ
ُ
َّ ُ
َّ
22
یام نلتسعوش
أ
ث!
ث
ف
ااح
اد
أ َّم ُرَوش أف ُت ََّأ ك ُاوا ل ُوم
ٍ
 .20مسند احمد بن حنبل ،ج ،4ص.289
 .21همان ،ص.15
 .22همانجا.
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همانا من امر كردم به شهما كهه گوشهتههای قربهانیههایی را _ كهه بهیش از سهه روز از

قربههانی كههردن آنههها مههیگههذرد _ نخور یههد ،تهها بههه همههه برسههد و همههه شهههر یههک وعههده

گوشت قربانی را بخورند.
نمایه موضوعات خطبه

تبیین احکام مربوط به گوشت چهار پایانی كه در روز دهم ذی الحجه قربانی میشوند.

فهرست کل نمایهها (بدون حذف مکررات)
• حمد و سساس خداوند و یاری و بخشش و هدایت طلبیدن از او،
،

• شهادت به پیامبری و رسالت حمرت محمد
• اعالم ایمان به خدا و دشمنی با كافران،
• اشاره به شرایت دوره بعثت،

• اشاره به اطاعت پیامبر به عنوان وسیله هدایت مردم،
• دعوت به تقوای الهی و تبیین مصادی و آثار آن،
• اشاره به احوال انسان پ

از مر ،

• اشاره به بهره گرفتن مسلمانان از زندگی دنیوی ،بدون این كه در كار خدا كوتاهی كند،
• دعوت مسلمانان به احسان و نیکی كردن در ح یکدیگر،

• امر به دشمنی كردن با كسی كه دشمن خداوند است (تبری(،
• دعوت به كثرت یاد پروردگار و تالش برای آخرت،

• دعوت مسلمانان به اصال آنچه بین آنها و خداوند است،
• حمد و ستایش پروردگار،

• اشاره به فمیلت شب قدر،

• اشاره به وی گیهای ماه رممان و فمیلت و اهمیت آن،
• ثواب افطاری در ماه رممان (تبیین وبای

مسلمانان در ماه مبارک رممان)،

• دعوت مسلمانان به رعایت بزرگواریهای اخالقی و ذكر پاداش آنها،
• یادآوری چهار خصلت كه مسلمانان همواره ناگزیرند متص
• گواهی دادن به یکتایی خدا،
164

• شهادت به پیامبری و رسالت پیامبر اكرم

،

• خواستار شدن حوایج از خداوند به ضمیمه عافیت (دعا)،

به آنها باشند،

• دعوت مردم به توبه قبل از مر ،

• مبادرت ورزیدن به كار نیک در دنیا قبل از عذاب گرفتاری در آخرت،

• توصههیه بههه ذكههر خههدا و صههدقه دادن بههه عنههوان عههاملی بههرای مسههتحکم كههردن ارتبههاط بههین
انسان و خدا و اشاره به نتایج آن،

• فرمان به اقامه نماز جمعه و تشریح آن،
• اشاره به عواقب ترک نماز جمعه،

• برشمردن وی گیهای امام جمعه،

• دستور پیامبر به خواندن دو ركعت نماز تحیت هنگهام ورود بهه مسهجد در روز جمعهه ،در

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

• پناه بردن به خدا از آتش دوزه،

حالی كه امام خطبه میخواند،

• اهتمام و دستور رسول خدا به امر نظافت مسلمانان در روز جمعه و سایر اوقات،
• اشاره به عید بودن جمعه برای مسلمانان،

• امر به غسل كردن و مسواک زدن (رعایت نظافت) در روز جمعهT

• خبردادن و آ گاه كردن پیامبر از نبود توان و قدرت مردم بر انجام همه آنچهه در بهار آن بهه
ایشان امر شده است،

• اشاره به ساعتی كه در روز جمعه جهت اجابت دعای مسلمان وجود دارد،

• مهر زدن خداوند بر قلب كسی كه با وجود داشهتن فاصهله كهم از مکهان اقامهه نمهاز جمعهه
در این مراسم عبادی شركت نمیكند (اشاره بر آثار ترک نماز جمعه)،

• اعمال روز عید قربان،
• آداب قربانی كردن،

• مههذمت دنیهها و اشههاره بههه عاقبههت كسههانی كههه بههه آن دل مههیبندنههد و كسههانی كههه از آن روی
گردانند،

• معرفی خوشبختترین و گرفتارترین آدمی كه در این دنیا زندگی میكند،
• ترغیب به رعایت تقوا،

• توصیه به توبه و بازگشت به سوی خدا قبل از مر ،

• اشاره به معاد ،روز قیامت و دائمی بودن پاداش و یا عذاب اخروی،
• احکام حیوانی كه قربانی كردن آن موجب انجام تکلی

نمیشود،

• تبیین احکام مربوط به گوشت چهار پایانی كه در روز دهم ذی الحجه قربانی میشوند.
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فهرست نمایه موضوعات خطبهها با حذف مکررات
1

3
5
7
9
11
13

خدا

مر و آخرت
تقوا
صدقه
دعا
ماه مبارک رممان
اعیاد اسالمی(فطر و أضحی)

2

4
6
8
10
12
14

پیامبر اسالم
دنیا
توبه
ذكر
قرآن
نماز جمعه
تاریخ عصر بعثت

تحلیل محتوایی خطبهها (تحلیل موضوعات خطبهها)
از آن جهها كههه در تحلیههل هههر سههخن ممههمون ،سههاختار ز بههانی و زمههان و مکههان صههدور آن قابههل

بررسی است ،لهذا در تحلیهل محتهوایی خطبههههای جمعهه و عیهدین رسهول گرامهی اسهالم

ممههمون آنههها _ كههه شههامل نمایههههههای موضههوعات خطبهههههها اسههت _ و نیههز سههاختار ز بههانی آن در

قالب مرور ادبیات خطبهها نیز عوامل تاثیرگذار بر ادبیات خطبهها مهورد تحلیهل قهرار مهیگیهردن
ضمن این كه زمان و مکان صدور خطبهها هم با تحلیل مناسبتی آنها ارزیابی می گردد.
الزم به ذكر است كه تحلیل مورد نظر بهر اسهاس دو پهیش فهر

 .1 :همهه خطبههههای پیهامبر

مدنی بوده استن  .2به دلیل تقطیع خطبهها اطالعات مها در بهار همهه خطبههههای ایهراد شهده
توست پیامبر اسالم در طول حیات مبارک ایشان ناقص است ،صورت می گیرد.

تحلیل مؤلفههای مهم خطبهها
مؤلفههای مهم خطبهها را میتوان در قالب چهار موضور مورد تحلیل قرار داد:

مؤلفههههای اعتقهادی ،مؤلفههههای اخالقهی ،مؤلفههههای فقههی و مؤلفههههای تهاریخی .اینهک

توضیح اجمالی هر كدام از این مؤلفههای یاد شده:
الف .مؤلفههای اعتقادی

اولین مسهلهای كه در میان مؤلفههای اعتقادی در خطبههای پیامبر اسالم

آشکارا به

چشهم مههیخهورد ،خههدا و مسههله توحیههد اسهت .حمههرت بهه جههز در خطبهههههای نهاقص ،در تمههام

خطبهها كالم خویش را با حمد و سساس و ستایش الهی اغاز نموده و سس

به ذكر موارد دیگهر

پرداخته است .الزم به ذكر است كه پیامبر اسالم در خطبههها بهه اقسهام توحیهد ،اعهم از توحیهد
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در ذات ،توحید در صفات ،توحید در افعال و توحید در عبادت اشاره فرموده است.
پ

از ذكر مسهله خدا و توحید و نبهوت ،معهاد و تهولی و تبهری و موضهوعات دیگهر اعتقهادی

است .البته حمهرت تنهها در خطبهه اول _ كهه تنهها خطبهه جمعهه كامهل بهه جها مانهده از ایشهان
است _ به نبوت خویش (نبوت خاصه) شهادت دادهاند و با دو صفت «عبهد» و «رسهول» خهود

را معرفی كردهاند .در بار موضور معاد باید گفت كه پیامبر اسالم
مههرتبت بهها آن را ،از جملههه :قبهر و احههوال انسههانههها په

رابطه دنیا و آخرت و بهشت و جهنم متذكر شدهاند.

در چنهد خطبهه مسهائل

از مههر  ،جهههان آخههرت و وی گههیهههای آن،

حمرت در بار تولی و تبری نیز _ كه یکهی از فهرور دیهن اسهت _ در خطبهه كامهل جمعهه ،در

عبارتی كوتاه و فقت یک بار از كافران و از دوستی با آنان اعالم بیزاری كرده و برائت جستهاند.

نتیجههه ،ایههن كههه بهها توجههه بههه مباحههث مههذكور در میههان مؤلفههههههای اعتقههادی ،موضههور معههاد

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

امههت كههه بخشههی از كههالم پیههامبر را در خطبههههههای عیههدین و جمعههه بههه خههود اختصههاص داده

بههه دلیههل تکههرار آن در خطبههههههای متعههدد و ذكههر مصههادی و مههوارد مههرتبت بههاآن ،بیشههترین میههزان

تکرار را دارد.

جدول شماره :2گزارش از میزان تکرار مؤلفههای اعتقادی
مؤلفهها

تعداد

توحید

4

نبوت

1

معاد

7

تولی وتبری

1

ب .مؤلفههای اخالقی

یکی دیگهر از مؤلفههههایی كهه پیهامبر ا كهرم

در خطبههههای جمعهه و عیهدین بهر آن اشهاره

فرمودهاند ،مؤلفههای اخالقی است كه حمرت در موارد متعدد و فرصهتههای گونهاگون مهردم
را به رعایت اخالق توصیه فرمودهاند .این موارد عبارتاند از:

• تقوا كه شامل حقیقت تقوا ،آثار تقوا در دنیا و آثار اخروی تقوا است،
• توبه،

• دنیها كهه شهامل اوصهاف دنیهای مهذموم وممههدو  ،نحهوه برخهورد انسهان بها دنیها ،دنیههاداری
دینی است،

• صدقه،

• یاد خدا (ذكر)،

• دعا كه شامل زمان استجابت دعا و محتوای آن است،

• قرآن.
در میههان موضههوعات یههاد شههده اخالقههی ،تقههوا و دنیهها بههاالترین میههزان تکههرار را در مصههادی و
موارد مربوط به آنها داشتهاند.
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جدول شماره :3گزارش از میزان تکرار مؤلفههای اخالقی
تقوا

مؤلفهها

8

تعداد

دنیا

توبه

6

1

صدقه

ذکر

1

دعا

2

1

ج .مؤلفههای فقهی

مباحث فقهی _ كه شامل تشریح احکام و فرای

دینی و بیان فلسهفه تشهریح آنهها اسهت _

یکی دیگر از مؤلفههایی است كه حمرت در چند خطبه جمعه و عیدین به آنها پرداختهاند.

این مؤلفهها شامل موارد زیر است:

 .1تکلی ،

 .2مههاه مبههارک رممههان (اهمیههت ،فمههیلت و وی گههیهههای مههاه مبههارک رممههان و وبههای

مسلمانان در ماه مبارک رممان)،

 .3نماز جمعه (عواقب ترک نماز جمعه و وی گیهای امام جمعه)،

 .4عید قربان (اعمال عید قربان ،خواندن نماز عید ،قربانی كردن پ

حیوانی كه باید در روز عید قربانی شود و احکام گوشت قربانی).

از نماز ،وی گهیههای

جدول شماره :4گزارش از وضعیت تکرار مؤلفههای فقهی
مؤلفهها

تعداد

تکلیف

1

ماه مبارك رمضان

12

نمازجمعه

3

عیدقربان

5

میزان تکرار مؤلفههای مهم و اولویت بندی ارزشهای دینی

بههه طههور خالصههه ،در بههاره ایههن كههه چههه مؤلفههههههایی بهها توجههه بههه همههین تعههداد و خطبههههههای

بههاقی مانههده از پیههامبر اسههالم

از جانههب ایشههان از اولو یههت بههاالیی برخههوردار بههوده و حمههرت

چهه موضههوعاتی را در بیشهتر خطبههههها بههرای مسهلمانان گوشههزد مهیكردنههد ،مهیتههوان در مهوارد ز یههر

خالصه كرد:

الویت اول .مؤلفههای اخالقی ،اولین مؤلفهای است كه بیشترین حجم مطالب را به خهود

اختصاص داده است.

الویت دوم .مؤلفههای فقهی دومین مؤلفه از میان سایر مؤلفهها اسهت كهه بیشهترین حجهم

مطالب خطبهها را به خود اختصاص داده است.

الویت سوم .سومین حجم مطالب ،مربوط به مؤلفههای اعتقادی ،به و یه ه معهاد اسهت كهه
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بخش قابل توجهی از مطالب خطبهها را به خود اختصاص داده است.

داده است.

گزارش از میزان تکرار مؤلفههای خطبهها
مؤلفهها

میزان تکرار

اعثقادی

13

اخالقی

1

فقهی

21

تاریخی

2

شاخصههای جامعه دینی از دیدگاه پیامبر اسالم
بر مبنای آنچه در بحث میزان تکرار مؤلفههای مهم در خطبههای جمعه و عیدین پیهامبر

اسالم

مطر شد ،میتوان به وی گیهای جامعه دینی پی برد .بر اساس دیهدگاه حمهرت،

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

اولو یههت چهههارم .مؤلفههههههای تههاریخی كههه كمتههرین حجههم مؤلفهههههها را بههه خههود اختصههاص

جامعه دینی:

• جامعهای است دین باور و معتقد به آموزههای دینی،

• تنظههیم نظههام حقههوقی و مناسههبات اجتمههاعی بههر اسههاس دیههن و شههریعتمههداری صههورت
میگیرد،

• در چنین جامعهای مردم ،سلوک و رفتار فردی و اجتماعی خود را با دین موزون میكنند
و داوری دین را در این باره پذیرایند،

23

• اولویت و رجحان ارزشها در جامعه دینی با مکهارم اخهالق و پهرورش فمهایل اخالقهی در
ابعههاد فههردی و اجتمههاعی اسههت .و جامعهههای دینههدارتر و دیههنمههدارتر اسههت كههه پایههههههای

اخالق در آن مستحکم تر و عمل كردن به آن با قدرت و توان بیشتری انجام پذیرد.

حجم و مدت زمان ایراد خطبهها
با تتبع در خطبههای حمرت و با توجه بهه ایهن كهه تعهداد خطبههههای جمعهه و عیهدین بهه

جا مانده از حمرت با در نظر گرفتن مدت زمان رسهالت ایشهان بسهیار انهدک اسهت و از همهین

تعداد هم عبارتهایی كوتاه به دست ما رسیده و اطالعات مها نهاقص اسهت ،مهیتهوان نتیجهه

گرفهت كههه حجههم و محتهوای خطبهههههها ،تههوازن خاصهی نههدارد و بههه همههین دلیهل ،نمههیتههوان بههرای

مههدت زمههان ایههراد همههه خطبهههههها ،یههک زمههان مخصههوص را در نظههر گرفههت .هههمچنههین ،ب ها در
ت
نظرگرفتن خطبههایی كه كامل بوده و حجم آنها نسبتا كوتاه هستند ،میتوان چنین ادعها كهرد
كههه وی گههیهههای خههاص زمههان ایشههان و اتفاقههات آن دوره و سههاختار شخصههیتی افههراد معاصههر بهها

 .23جامعه برین ،ص 209و .210
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حمرت به نحو چشمگیری در حجم خطبههای آن بزرگوار تهثیر داشته است.

تحلیل مناسبتی خطبهها
یکی دیگر از تحلیلهایی كه باید مورد توجه قرار گیرد ،تحلیل مناسبتیخطبهههای پیهامبر

گرامی اسالم

اسهتن بهدین معنها كهه در تهاریخ حیهات ایشهان ،اتفاقهاتی در جامعهه اسهالمی

روی داده و موجب گردیده تا حمرت با توجهه بهه آن رو یهدادها و در نظهر گهرفتن مناسهبتهها بهه

ایراد خطبهها ب ردازند .البته به دلیل این كهه تعهداد محهدودی از خطبههههای جمعهه و عیهدین
در منابع اسالمی آمده است ،هیچ رویداد سیاسی در میان مناسهبتهها دیهده نمهیشهود ،بلکهه

اتفاقهای فرهنگی ،اجتماعی و یا مسائلی كه در مسیر تبلی دین و تشریع احکام برای پیامبر

پیش آمده ،عاملی برای ایراد خطبهها است .با ایهن توضهیح ،مناسهبتههای تهثیرگهذار بهر ایهراد

خطبههای حمرت به شر زیر هستند:

مورد اول .خطبه دوم و فرار رسیدن ماه مبارک رممان،
مورد دوم .خطبه سوم و فرمان تشریع نماز جمعه،

مورد سوم .خطبه پنجم و عدم اهتمام مسلمین به آداب حمور در نماز جمعه،

مورد چهارم .خطبه چهارم و عدم اطالر مسلمانان از برخی از احکام شرعی و پاسهخگهویی

به سؤاالت آنها.

بههدین ترتیههب ،از مجمههور خطبههههههای حمههرت ،فقههت چهههار مههورد یافههت گردیههد كههه متهههثر از

وقایع دوران رسالت ایشان هستند و حمرت به جهت تثبیهت جایگهاه و موقعیهت دیهن اسهالم

در میان مردم و آموزش و تبلی آن و نیز اصال مشکالت فرهنگی موجهود در جامعهه ،بها لحنهی
متفاوت ،به ایراد خطبه پرداختههانهد .ههمچنهین ،ایهن مناسهبتهها باعهث گردیهدهانهد تها حجهم

خطبهها در مقایسه با سایر خطبهها متفاوتتر باشدن ضمن این كه وقور این رویدادها بیهانگهر

سعه صدر حمرت در دریافت نظر یات مهردم و پاسهخگهویی بهه آنهها تحهت ههر شهرایطی اسهت.
ایشان بیشتر از هر موضوعی دلسوزانه و مشفقانه درصدد هدایت مردم و اسالمی كهردن حیهات

آنها بودند.

تحلیل ادبیات خطبهها
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عهالوه بهر متنهور بهودن موضهور آنهها ،شهاهد

تنههور لحههن كههالم حمههرت نیههز هسههتیم كههه تنههور لحههن حمههرت بیههانگههر تسههلت ایشههان بههر اوضههار

گههرفتن زمههان و مکههان و نیههز بهها در نظههر گههرفتن مخاطبههان ایههراد گردیههده اسههت .بههه طههور خالصههه،

ادبیات خطبهها را میتوان در دو قسمت بیان كرد:
ال  .مرور ادبیات خطبهها،

ب .عوامل تهثیرگذار بر ادبیات خطبهها.

مرور ادبیات خطبهها

را مهیتهوان بهه دو بخهش

به طور كلی ادبیات خطبههای جمعه و عیدین پیامبر اسهالم

تبلی ی و انتقادی تقسیم كرد .اینک توضیح هر كدام از موارد یاد شده:

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

جامعهه اسهالمی ،زمهان شناسهی و مخاطهب شناسههی ایشهان دارد كهه بسهیار عالمانهه و بها در نظههر

 .1تبلیغی و ارشادی

ت
حجههم نسههبتا ز یههادی از ادبیههات خطبههههههای پیههامبر اسههالم

سههاختار اعتقههادی مههردم ،بیههان فههرای

تبلی ههی اسههت .تصههحیح

الهههی ،تشههریع احکههام الهههی ،آمههوزش آداب و سههلوک

اسالمی ،سفارش به حیاتی اخالقمدارانه و متصه

شهدن بهه فمهایل اخالقهی ،اولو یهتبنهدی

ارزشههها در یههک جامعههه دینههی و بیههان دهههها مههورد دیگههرن آن هههم بهها لحنههی سراسههر دلسههوزانه و
مشفقانه حکایت از آن دارد كه حمرت در روز جمعه به عنهوان مبل هی كهه شهیوهههای تبلی هی

او بر اساس وحی الهی و ناشی از شدت اشهتیاق ایشهان بهه ههدایت مهردم اسهت ،تمهام همهت و

عزمشان این است تا نظام فکری ،عقیدتی و اخالقی جامعهه را اصهال كهرده ،اعمهای آن را بهه

عمل كردن به آموزههای دینی ترغیهب و تشهوی نمهوده و شهؤون مختله

دیهن اسهالم را بهه آنهها

تعلیم دهند .با توجه به این كهه بخهش اعظهم خطبههههای جمعهه و عیهدین پیهامبر ا كهرم

بها

چنین ادبیاتی بیان گردیدهاند ،از این رو ،از ذكر موارد مصداقی پرهیز نموده و فقت به ذكر مهوارد

كلی ،بسنده میكنیم.
 .2انتقادی

حهها كم شههدن آداب و رسههوم غلههت جاهلیههت در جامعههه و عههدم آشههنایی مههردم بهها رفتارهههای

صههحیح اجتمههاعی در زمههان حیههات پیههامبر اسههالم

موجههب شههده اسههت ادبیههات برخههی از

خطبهها ،مانند خطبههههایی كهه پیهامبر اسهالم در بهار آداب نظافهت سهخن مهیگوینهد ،حالهت
انتقادی به خود گرفته و ایشان نارضایتی خود را از وضعیت موجود اعالم فرمایند.

بنا بر این ،هر چند تعداد خطبههای جمعه و عیدین _ كه از حمرت به دست ما رسیده _
به شههر مدینهه تها زمهان
بسیار اندک استّ ،اما از آنجا كه این خطبهها از زمان ورود پیامبر
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رحلهت ایشههان ایههراد شههده اسههت ،مههیتههوان نتیجههه گرفههت كههه ادبیههات بیشههتر خطبهههههها بههه دلیههل
فراهم بودن شرایت برای تبلیه دیهن ،تبلی هی و ارشهادی اسهت و ایهن كهه در مهواردی نیهز حالهت

انتقادی به خود گرفته است ،مقصود اصال آسیبها بوده است.
عوامل تأثیرگذار بر ادبیات خطبهها

در بررسههی یههک مههتن و یهها بههه عبههارت دیگههر سههخن ،توجههه و دقههت در عههواملی كههه در ارائههه،

تعیین و ت ییر سبک آن كالم مؤثر بودهاند ،ضروری مینماید .به عبارت دیگر ،پیشفر

های

گوین ههده آن در س ههه س ههطح محت ههوا ،لف ههظ و س ههاختار و قال ههب قاب ههل بررس ههی اس ههت ك ههه بررس ههی

تنههور موضههوعی خطبههههههای جمعههه و عیههدین پیههامبر اسههالم

و ادبیههات آن نیههز از مصههادی

ایههن ام ههر اسههت .ای ههن نکتههه نی ههز قاب ههل ذكههر اس ههت كههه بررس ههی م ههوارد یههاد ش ههده نیههاز ب ههه كس ههب

اطالع ههات دقیه ه ت ههاریخی دارد و ای ههن مس هههله ب هها مراجع ههه ب ههه من ههابع ت ههاریخ اس ههالم و تحلی ههل

زمان ایراد خطبهها توست پیامبر اكرم
ذكر شده:

محق شهده اسهت .اینهک بررسهی ههر كهدام از مهوارد

ساختار و قالب

اسههلوبهههای رایههج در كههالم عههرب عصههر نههزول قههرآن و دوره جههاهلی بههه لحههاظ شههکل و قالههب

بیشتر بر چهار روش است:

اسلوب محاوره (كهه در مکالمهات روزمهره متهداول بهود و مخصهوص قبیلهه و طایفهه خاصهی

نبههود) ،اسههلوب خطابههه (كههه میههان خطبهها و بل ههای عههرب رایهج بههود) ،اسههلوب شههعر (كههه مبنههی بههر
بحرهههای معههروف عروضههی اسههت) و اسههلوب سههجع تکل ه

متداول بود).

آمیههز (كههه میههان گروهههی از اعههراب

24

از میان ایهن اسهلوبهها ،اسهلوب محهاوره و اسهلوب خطابهه در كهالم نبهوی مشههور اسهت .از

آنجا كه محور این پژوهش خطبههای جمعه و عیدین پیامبر اكرم

است ،تنها بهه بررسهی

اسههلوب خطابههه _ كههه یکههی از سههاختارها و شههکلهههای مههورد اسههتفاده حمههرت در كههالم ایشههان

است _ میپردازیم.

خطابه روشی از روشهای تبلی و اعالن دینی و سیاسی مورد نیاز حکومت نوپای اسهالمی

بود كه مورد استعمال نبی مکرم اسالم

در طول دوران حیات رسهالت ایشهان واقهع شهدن بهه

طههوری كههه بنهها بههه ادعههای برخههی مورخههان و پههژوهشگههران ادبیههات عههرب ،پیههامبر ا كههرم
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 .24المحاضرات فی الهیات ،ص.310

بهها

در عصر جاهلی نیهز ،خطبهه بهدان سهبب كهه همهواره علهل ایهراد آن موجهود بهود ،رواج فهراوان

داشههت  ...هههر ك ه

بههرای دفههار از خههود و قههومش ،یهها بههرای فخههر یهها منههافرت ،یهها دفههار از شههرف و

حیثیهت قههوم ،و یهها اصههال میههان دوتههن یهها دو گههروه یهها دو قبیلههه ،یهها دعههوت بههه تفههاهم و صههلح ،یهها

تحری

به جنگ و انتقام ،یا سفارت نزد سران قبایل و بزرگان یا نزد ملوک و عمالشان به ایهراد

خطابههه نیههاز داشههت .اعههراب بههدوی خطابههه خههود را بههه نههور خاص هی در اعیههاد و محافههل بههزر و

بازارهای متعدد ایراد میكردند و خطیبان مقام شامخی داشتند.

26

بنها بهر ایههن ،پیهامبر اسهالم

بهها اسهتفاده از هنهری كههه میهان اعهراب بههود ،بهه تبلیه و تبیههین

اههداف رسههالت خهویش پرداختههه و مخاطبهان خههود را از ایهن طریه (در قالهب خطابههه) متنبههه و

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

خطبههای بلی خویش ،پایههای این فن را استوار ساخت.

25

آ گاه نمودند.
محتوا

از آن جا كه خطیب جمعه باید متناسب بها شهرایت فکهری ،ذهنهی ،اجتمهاعی و فرهنگهی و

برفیتهای علمی مخاطب خود به ایراد خطبه ب ردازد ،به همین دلیل پیهامبر ا كهرم

نیهز _

كهه پیشهوای خطیبهان اسههت و همهه فصهحا و بل ها بههه ایهن حقیقهت اذعهان كههردهانهد و بهه عنههوان

فصیحترین عرب ،قدرت بیان و فصاحت و بالغت آن حمرت را در مقام خطابه سهتودهانهد _

بهها تهثیر پههذیری از محیطههی كههه در آنجهها بههه پیههامبری مبعههوث شههدهانههد و زنههدگی مههیكردنههد،

خطبههای جمعهه و عیهدین را ایهراد فرمهودهانهد .نیهز بهه دلیهل ایهن كهه حمهرت په

از هجهرت،

شرایت و موقعیت مناسب را برای اقامه نماز جمعه و عیدین یافته ،با توجه به شرایت مختل
حا كم بر شهر مدینه به بیان این جمالت پرداختهاند:
ویژ گیهای شهرمدینه و مردم آن

اهالی مدینه در اصل ،مردمهان مههاجر یمهن بودنهد كهه در قهدیم االیهام نهوعی تمهدن ابتهدایی

داشتند .آنها نه همانند مردمان بیابانگرد عرب ،قلبهای خشهن داشهتند و نهه ههمچهون مهردم

قریش در فمهای روانهی خاصهی بهه دنبهال امتیهازات و یه ه و مصهالح منطقههای بودنهد 27.در بهار

ماهیت تركیب ساكنان یثرب باید گفهت كهه آنهها از دو قبیلهه اوس و خهزرج و یهودیهان تشهکیل

 .25تار یخ االدب العربی ،ص.366
 .26همانجا.
 .27سیره صحیح پیامبر اعظم  ،ج ،2ص 146و .147
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یافته بودند و بر سر حاكمیت شهر مدینه بین این دو گروه رقابتهایی وجود داشت 28.بها همهه

وی گیهایی كه از شهر مدینه پیش از اسالم ذكر شد ،باید گفت كه آمهدن مههاجران بهه مدینهه و
قرار گرفتن آنها در كنار انصار (ساكنان مدینه كه بهه اسهالم ایمهان آورده بودنهد) مشهکالتی را بهه

همراه داشت كه پیامبر اسالم

جهت رفع این موانع راهکارهایی را در جامعه مدینه به كار

بستند .برخی از ایهن راهکارهها در خطبههههای جمعهه و عیهدین پیهامبر

تعیین محتوای خطبهها مؤثر بوده است.

دیهده مهیشهود و در

عوامل تأثیرگذار در تعیین محتوا

به هها توجه ههه به ههه مقدمه ههه مه ههذكور ،در ایه ههن قسه ههمت به ههه ذكه ههر عوامه ههل تهثیرگه ههذار به ههر محته ههوای

خطبهها میپردازیم:

سازگارشدن مهاجران با وضع مدینه

نخستین مشکلی كه مهاجران در مدینه با آن مواجه شدند ،بیماری ناشی از ناسازگاری بها

آب و هوای مدینه بود .طبیعت مدینه تفاوت ز یهادی بها طبیعهت بقیهه جزیهرة العهرب نداشهت،

اما به دلیل زراعت بسیار در مدینه و كمبهود كهارگر مهاهر _ كهه الزمهه اصهال خهاک و انتقهال آب

بود _ آب و هوای مدینه در آن زمان مستعد گسترش وبا شده بود و بیشتر مهاجران بیمار شده و

از تب شکایت داشتند 29.از جانب دیگر ،به دلیل اختالف انصار و مهاجران در آداب و رسوم
زندگی نوعی ناسازگاری اجتماعی نیهز په

از هجهرت پیهامبر اسهالم

در ایهن شههر بهه چشهم

میخورد .حمرت در مقام معلم و ههدایت كننهده و عهاملی بهرای یهکدسهت سهازی و اسهالمی

كههردن عههادات مههردم عمههل كههرد .ایشههان مههردم را بههه یکههی شههدن در آداب غههذاخوردن 30،آداب و

رفتار 31و مجال  32و دیگر عادات و رسوم اسالمی دعوت میكهرد كهه بخشهی از ایهن دعهوتهها
در خطبههای پیامبر قابل مشاهده استن از جمله در قسمتهایی كه به زدن مسهواک ،غسهل
كردن ،و رعایت بهداشت و نظافت به عنوان آداب حمور در نماز جمعه اشهاره مهیفرماینهد.

33

احادیههث دیگههری نیههز وجههود دارنههد كههه بههه تحههول آداب و رسههوم و بهداشههت اجتمههاعی در زمههان
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 .28تار یخ تحلیلی اسالم ،ص.50
 .29السیرة النبو ین ،ج ،2ص 426و 427ن البداین و النهاین ،ج ،3ص.221
 .30االصابن ،ج ،1ص.354
 .31همانجا.
 .32همان ،ج ،3ص.641
 .33خطبه هفتم ،فقره .2

مشکالت اجتماعی و اقتصادی ناشی از هجرت

مش ههکالتی مانن ههد نداش ههتن مح ههل س ههکونت و نی ههز تهی ههه غ ههذا ب ههرای مه ههاجران و دع ههوت ب ههه

كمک كردن آنها از جانهب انصهار بها توجهه بهه ایهن كهه جمعیهت مههاجران در حهال افهزایش بهود،

از جملهههه دغدغهههههه ههای پیهههامبر در مدینهههه به ههه شهههمار مهههیرفه ههت .ایشهههان در ایهههام گرسه ههنگی و

كمه ه ِهی محصه ههوالت ،به ههرای كاسه ههتن از شه ههدت سه ههختیهه هها به هها مه ههردم مدینه ههه در انجه ههام كارهه هها

مشههاركت مههیكههرد .حمههرت در یکههی از خطبههههههای خههود _ كههه در ایههام قحطههی و در عیههد قربههان

ایههراد فرمودنههد _ از نگهداشههتن گوشههت گوسههفند ،بههیش از سههه شههب ،نهههی فرمودنههد و دسههتور
دادند بقیۀ گوشهت قربهانی را صهدقه دهنهدن 35ز یهرا بهه هنگهام عیهد قربهان ،مسهکینانی بهه مدینهه

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

پیامبر

داللت میكنند.

34

آمدند و پیامبر برای معشیت و رفع نیاز آنان آن كار را ضروری میدیهد .همهان طهور كهه مالحظهه

میشود ،برقرارای عدالت اقتصادی از جمله مهواردی اسهت كهه بهر محتهوای خطبهههها تهثیرگهذار
بوده است.

ایجاد پیوندهای اجتماعی

ترغیب و تشوی پیامبر به رعایت اخالق در جامعهه تهازه تهسهی

اسهالمی بهه جههت ایجهاد

پیوندها و همکاری در شهری _ كهه عهدهای انصهار و عهدهای دیگهر مههاجر بودنهد _ یکهی دیگهر از
عواملی است كه بر كالم پیامبر از جهت محتوا و معنا تههثیر گذاسهته اسهت .پیهامبر اسهالم

حیات اجتماعی مدینه را با تذكر و توصیههای اخالقی _ كه خود نمونه كامل عملی آنهها بهود _

قوام و استحکام بخشید.

ترویج و تعلیم مکارم اخالق

نزدیههک بههودن بههه زمههان جاهلیههت و رشههد و نمههو اكثههر قر یههب بههه اتفههاق صههحابه در محههیت

س ههیاه و نکب ههتب ههار ج ههاهلی ،و نی ههز حم ههور انص ههار و مه ههاجران ب هها تع ههدد خواس ههتهه هها و آداب و
رسههوم متفههاوت از جانههب دیگههر ،موجههب شههده كههه تههرویج فمههایل اخالقههی و دوری گز یههدن از
اعمال ناپسند در كلمات و افعال رسول خدا جلوهای خاص داشهته باشهد 36.حمهرت جههت
اسههتحکام بخشههیدن بههه حیههات معنههوی جامعههه تههازه تهسههی

 .34برای كسب اطالعات بیشتر ،ر.ک .سنن ابی داوود ،ج ،1ص.14
 .35خطبه چهاردهم.
 .36تار یخ حدیث شیعه ،ص.27

اسههالمی بههه حهها كم شههدن رو
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اخالقمداری در جامعه نیاز داشتن 37چرا كه ایهن فمهایل بها گهوهر وجهودی انسهان ،ههمخهوان
بههوده و او را بههه سههمت كمههاالت انسههانی سههوق مههیدهههد .بههه همههین دلیههل اسههت كههه در میههان

احادیه ههث وارد شه ههده از پیه ههامبر اسه ههالم

 ،احادیه ههث اخالقه ههی و تربیته ههی بیشه ههتر از احادیه ههث

استداللی و عقالنی است 38.از مصادی این موضهور توصهیه پیهامبر بهه نیکهی كهردن و احسهان

در ح یکدیگر ،دادن صدقه ،صهدق در گفتهار و مهواردی از ایهن دسهت درخطبههههای جمعهه
است.

پیامبر اكرم

39

تشریع احکام الهی

پ

از برقرار شدن پیمهان دوسهتی و بهرادری میهان انصهار و مههاجرین كهمكهم پایههههای دیهن

اسالم محکم شده و پیامبر اكرم

_ كه وبیفه تبلی دین و تشریع احکام الهی داشهتند _ بهه

تبیین آنهها پرداختهه و در مهوارد متعهدد و زمهانههای مقتمهی بهه پرسهشههای مسهلمانان در بهاره
احکام شرعی پاسخ داده و یا این كه در قالب خطبهها به تشهریح آنهها مهیپرداختنهدن از جملهه

در برخی خطبههای جمعه و عیدین حکم شرعی برخی موضوعات پیش آمده را ،مانند روزه،

نمههاز جمعههه ،احک ه ام قربههانی كههردن و  ...مطههر فرمودنههد .بنهها بههر ایههن ،یکههی از عههواملی كههه در

شکلگیری محتهوای خطبهههها مهؤثر اسهت ،مسههله آمهوزش احکهام و قهوانین شهرعی و اسهالمی از
جانب رسول اكرم

است.

بنا بر این ،حمرت با تیزبینی و دقهت نظهر و در نظهر گهرفتن سهاختارهای جامعههشهناختی و

روانشناختی شهر مدینه ،و به عبارت دیگر ،با شناختن مخاطب به ایراد خطبه پرداختهاند.
لفظ

بهها توجههه بههه وی گههیهههای مکههانی و زمههانی كههه در آن بههه سههر مههیبردنههد ،محتههوای

پی هامبر

خطبههای خود را انتخاب كردهاند .مختصات زبانی و ادبی خطبههای پیامبر

را بایهد در

سبک ادبیات عرب عصر جاهلی جسهت و جهو كهردن آن ههم بهه دلیهل قهرب زمهانی ایهن دو دوره
نسبت به هم.

40

وی گههیهههای كلههی سههبک ادبیههات جههاهلی و نثههر عر بههی جاهلیههت در سههطح ادبههی و بالغههی،
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 .37جامعه مدینه در عصر نبوی ،ص.115
 .38تار یخ حدیث شیعه ،ص.28
 .39خطبه اول ،فقره 4ن خطبه سوم ،فقره .2
 .40فصاحن الرسول المصطفی و بالغن ،ص.370

مبال ههات بههه دور اسههت و البتههه انههدكی آهنگههین اس هت 41.عههرب جههاهلی ،بههدون لحههن ،بههه نثههر

سههخن مههیگفههت و از قههوت قریحههه ،وراثههت و قلههت اخههتالط بهها اعههاجم فایههده مههیبههرد .بههه همههین

دلیل ،امتیاز نثر در جاهلیت به جریان طبیعی آن بودن به طوری كه تکل  ،تهزیین و مبال هه در

آن دیده نمیشد .این نور سخن ،در تعامل با اخالق بدوی عرب بود .بنا بهر ایهن ،نثهر جهاهلی،
دارای الفاظ قوی ،تركیب متین ،دارای جملههای كوتاه ،تعابیر موجز و مقطع ،اشارات قر یهب،

اسههتعارات انههدک ،و معههانی سههطحی اسههت 42.همههه ایههن مختصههات در سههبک كههالم پیههامبر در

خطبههههههای جمعههه و عیههدین مشههاهده مههیشههود .حمههرت بههه عنههوان خطیههب بایههد بهها توجههه بههه

وی گیههای ز بهانی و سهاختارهای ادبهی قهوم خهویش بها آنهها سهخن مهیگفهت و ایشهان را بهه دیهن

شاخصههای جامعه دینی با توجه به خطبههای جمعه و عیدین پیامبر

سادگی ،كوتاهی و مقطع بهودن كهالم اسهت .نثهر عر بهی جهاهلی بهه كلهی از صهنایع و آراسهتگی و

اسههالم دعههوت مههی كههرد .كههالم نبههوی ،لبههاس زمههانی را كههه در آن متولههد شههده بههود ،پوشههیده و ز بههان
كالم نبوی ،زبان زنده ،و پویای رایج در روزگار زندگیاش بهود .بهه دلیهل همهین تهثیر پهذیری ،ا گهر

در الفههاظ صههادره از پیههامبر ا كههرم

 ،اعههم از كههالم ادبههی ،علمههی ،شههرعی و كههالم روزمههره آن

حمرت _ كه در جایگاه یک انسان با دیگران سخن میگفت _ دقهت شهود ،مالحظهه مهیگهردد
كه ایجاز در آن امر واضهح و روشهنی اسهت .لهذا در كهالم آن حمهرت و خطبههههایش ههیچ گونهه

زیادت و اضافهای _ كه سیاق یا شرایت خطاب آن را اقتما نکند _ وجود نداردن ضمن این كهه
در عین ایجاز و اقتصار ،تمام معنا و فوایدش را میرساند.

عالوه بر آنچه ذكر شهد ،وی گهی دیگهری كهه بهه لحهاظ سهبکشناسهی در كهالم پیهامبر

و

خطبههای ایشان وجود دارد ،مقطع (فاصلهدار) و ناپیوسته بودن كهالم اسهت .ایهن وی گهی غیهر
از كوتاه و موجز بودن سخن اسهت .چهه بسها كالمهی بلنهد و طهوالنی باشهد ،امها مقطهع و جهدا .بها

بررسی خطبهههای حمهرت مشهخص مهیشهود كهه ایشهان بیشهتر از جمال تهی كوتهاه و فاصهلهدار
بههرای ایههراد آنههها بهههره بههردهانههد .امههام رضهها

روایت میكند كه در وص

در حههدیثی از پههدرانش ،از امههام حسههن مجتبههی

سبک سخن پیامبر فرمود:

َّ َّ َّ
وام الواش فص ُتفض ل و ُت َفصغر
یتوا َّش ج َّل ن

تعبیر «فصل» به همین وی گی اشاره داردن یعنی قطعه قطعه و جدا جهدا .نیهز از عایشهه نقهل

شده است كه گفت:

 .41تار یخ االدب العربی ،ص.154
 .42همان ،ص.18
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پیامبر اكرم

مانند شما طوالنی و به هم پیوسته سخن نمیگفت ،بلکهه سهخن

آن حمرت جدا جدا و مقطع بودن به طوری كه همه قلبها آن را درک میكردند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
خطبههههههای پیههامبر اسههالم

بههه عنههوان بخشههی از میههراث حههدیثی مسههلمانان مههورد توجههه

محههدثان قههرار گرفتههه و آنههها بههه جمههعآوری خطبههههههای حمههرت پرداختهههانههد .در ایههن میههان،

خطبههههای جمعههه و عیهدین ایشههان بهه دلیههل ایهن كههه خطیهب جمعههه بها توجههه بهه اقتمههائات و
شههرایت زمههان و مکههان و حههوادث سههاری و جههاری جامعههه اسههالمی بههه ایههراد خطبههه مههیپههردازد،

اهمیت وی های پیدا میكند .از میان خطبههای گردآوری شده ،تنها یهک خطبهه كامهل بهوده و

سههایر خطبهههههها دارای شههرایت و وی گههیهههای خطبههه كام هل نیسههتندن ولههی بهها نگههاه كلههی بههه همههه
خطبهها ،چنین بهه نظهر مهیآیهد كهه از نظهر محتهوا ،دارای تنهور موضهوعی و از نظهر حجهم ،دارای

حجمی نامتوازن هستندن به طوری كه مدت زمان خاصهی را نمهیتهوان بهرای ایهراد خطبهههها در

نظر گرفت.

از میههان مفههاهیم مؤلفههههههای مههذكور در خطبهههههها ،اعههم از مؤلفههههههای اعتقههادی ،اخههالق،

فقههی و تههاریخی ،مؤلفهههههای اخالقهی بیشههترین حجهم مطالههب را بهه خههود اختصهاص دادهانههد.
بن هها ب ههر ای ههن ،از دی ههدگاه نب ههی مک ههرم اس ههالم

اخ ههالقم ههداری از مه ههمت ههرین شاخص هههه ههای

جامعههه دینههی اسههت .عنصههر زمههان و مکههان نیههز در خطبههههههای آن حمههرت ،جایگههاه تعیههین

كننههدهای دارنههدن چههرا كههه بعمههی از خطبهههههها ،بههه طوركامههل ،بهها در نظههر گههرفتن شههرایت پههیش

آمهده ،ایههراد گردیههدهانههد .هههمچنههین ،رویکههرد ادبیههات خطبهههههها بیشههتر تبلی ههی و ارشههادی بههوده و
ایههن مسهههله بهها توجههه بههه وبیفههه ابههالت دیههن اسههالم و تبیههین آیههات و تشههریع احکههام الهههی كههه بههر

عهههده پیههامبر ا كههرم

بههود ،تههدبیری هوشههمندانه و حکایههت از مخاطههبشناسههی آن حمههرت

داردن ضههمن ایههن كههه ایههن امههر بیههانگههر اهتمههام حمههرت بههر اصههال امههور اخالقههی ،فرهنگههی و
اجتمههاعی جامعههه خههود اسههت .هههمچنههین ،بهها توجههه بههه وی گههیههها و مختصههات ادبیههات عههرب

جههاهلی ،حمههرت از ایههن سههبک بههرای القههای مقاصههد خههویش در قالههب خطبههه بهههره جسههته و
متناسب با زبان مردم عصر خویش با آنها سخن گفته و از به كهاربردن پیچیهدگیههای لفظهی و

تطوی ل كالم خودداری كرده است .البته به كاربردن برخهی از صهنایع ادبهی و كلمهات هشهدار و
اس ههتفاده از آی ههات اله ههی در خطب ههه از جمل ههه امتی ههازات خطب هههه ههای جمع ههه و عی ههدین پی ههامبر
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