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 پيشگفتار. 3

 موضوعتعریف . 3-3

وسیلة آن بتهوان در ههر امهر    صناعتی است که به ،ارسطو در تعریف خطابه آمده است: خطابه الخطابةاب در کت

خطبه یا خطابه، نوعی سهخن بلیها اسهت    . (9: 1919ارسطو، ر.ک: ) امکان اقناع کرد جزئی، دیگران را در حدّ

پهذیرد و بهرای اقنهاع    شود و اغل  پس از یک رخداد مهم صهورت مهی  ای ایراد میکه توسّط شخص برجسته

هنهر   ،خطابهه انهد:  (؛همچنهین در تعریهف خطابهه گفتهه    219: 2001  رود )ر.ک: المعهوش، دیگران بهه کهار مهی   

عملهی   رود و بهه همهین دلیهل، هنهری    شهمار مهی  به هاترین فنون برای بیان خواستهگفتن است و از مناس  سخن

ژگی اقناع و تأثیرگهذاری وجهود دارد کهه اراده    دو وی ،در خطابه .(23و  22: 1، ج 2003شای ، ر.ک: ) است

ضهروری اسهت و بیشهتر در    در خطابهه  عنهوان شهنونده   کند. حضهور افهرادی بهه   را وادار به انجام یک عمل می

شهود و در واقهگ گوینهده،     ایراد مهی مجالس عمومی و در برابر فرد یا افرادی برای ایجاد انگیزه نسبت به کاری 

(؛ بنهابراین، سهخنی   1: 1332کند )ر.ک: فروغهی،  اع و بر منظور خویش ترغی  میشنونده را به سخن خود اقن

 گویند. می« خطابه»و « خطبه»کار برده شود، را که در این فن به

هشهدار بهه     فراخوانهدن بهه دیهن جدیهد،      ها را تشوی  به جنه،، دعهوت بهه صهلح،    ترین اغراض خطبهمهم 

(.بها توجّهه بهه محهدودیت     11-13: 1392انهد )رک: ح هاوی،   هخطرهای احتمهالی، امهور اخمقهی و... دانسهت    

آفرینهی کلمهات در عقهل و جهان مخاطه  و      های اجتمهاعی در گذشهته، خطبهه تهأثیر بسهیاری در نقهش       رسانه

کردن شهنوندگان در خهم    چراکه هدف اصلی آن، اقناع و مجاب ؛های اجتماعات بشری داشته استواقعیّت

بدیل سخنوران توانا بوده است که در موضهوعات مختلهف   ابراین، خطبه، هنر بیبن؛ تأثیرات مثبت و منفی است

شهده اسهت )ر.ک:   زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حماسی به ق د تأثیرگذاری بر مخاط  استفاده مهی 

 (1)(.530: 1326ن یرالدّین طوسی، 

 . ضرورت، اهمّيّت و هدف3-8

در  ؛ن ایرانی بوده استتحت تأثیر فرهن، و تمدّ بیشدر طو  تاریخ، کماات عرب، زبان و ادبیّ

ن خود را های مختلف توانستند فرهن، و تمدّط بر سرزمینپیش از اسمم، ایرانیان از راه تسلّ ،واقگ

با انجام این پژوهش بسیاری از  ،حقیقتدر شئون مختلف آن به فرهن، عربی انتقا  دهند. در 

از طری  های اخمقی و دینی او ت انوشروان و گرایشن، شخ یّایرانیان باستامعات مهم، پیرامون اطّ

این خطبه با استفاده و تحلیل بررسی فی، معرّ حاضر، هدف از پژوهششود. خطبه، نمایان میاین  بررسی

  است. البمغهنهجبا  ،از منابگ کهن عربی و تطبی  مضامین آن
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 های پژوهش. پرسش3-1

 خطبه چه بوده است؟ انگیزة انوشروان از ایراد این -

 ؟گیردمی خطبة انوشروان چه مضامینی را دربر -

 ؟  کدام است البمغهنهجبا  خطبة انوشروانمشترک مضامین  -

 . پيشينة پژوهش3-4

: 1، ج 1335ی ممیهری ) محمّهد توان بهه مهوارد زیهر اشهاره کهرد:      های مرتبط با این بحث، میاز میان پژوهش

، این خطبه را بهدون تحلیهل، ترجمهه    «های اوای از سیرت انوشروان و سیاستهقطع»( در ذیل عنوان 251-255

ههای منسهوب بهه    ( مضهامین موجهود در خطبهه   111-115: 1393زاده و همکهاران ) محمّهد و نقل کرده اسهت.  

( 361: 1390انهد. میراحمهدی )  ای به خطبة انوشروان نکهرده  ه، اشارهبندی کردپادشاهان ایران را تحلیل و دسته

( 30: 1335عریفی از خطبه ارائه داده و برای نمونه به خطبة هرمزد و مضمون آن اشهاره کهرده اسهت. فرجهی )    ت

ههای انوشهروان اشهاره    یک از خطبهبه هیچ« بررسی شخ یّت انوشروان از باستان تا دورة اسممی»ة در پایان نام

دوسهتی و بررسهی   ، دانهش هها، اصهمحات، شخ هیّت و خ ها ، توقیعهات     نکرده و بهه مسهائلی چهون جنه،    

فردوسهی حهدود چههار ههزار بیهت      اسهممی و شهاهنامه پرداختهه اسهت.       شخ یّت انوشروان در منابگ زرتشتی،

ای به خطبهة مهورد نظهر ایهن     انوشروان و حوادث روزگار او سروده است. در شاهنامه نیز اشارهپادشاهی  ةدربار

   مقاله نشده است.

 پژوهش و چارچوب نظریروش  .3-5

آوری جمهگ ههای معتبهر تهاریخی    کتهاب از عهات  مبا استفاده از روش تحقیه  تهاریخی، اطّ  حاضر، پژوهش ر د

ات تطبیقهی، مضهامین خطبهة انوشهروان بها      تحلیلهی و بها تکیهه بهر مکته  ادبیّه       - ، سپس با روش توصهیفی دهش

 .  تطبی  داده شده است البمغه نهج

 . پردازش تحليلی موضوع8

 . خطبة انوشروان8-3

هنایة  ( آمده و نهویری در  201-209: 1، ج 2000ابن المسکویه ) جتارب األمم وتعاقب اهلممتن این خطبه در کتاب م
 آن را از ابن مسکویه نقل کرده است. (211-201: 15، ج 1123) األرب يف فنون األدب

را سهامان داد و   ورامور کشه  گوید: زمانی که انوشروانمسکویه در مورد زمان ایراد خطبة انوشروان میابن 

و  کهرد  را جمهگ  گزیهدگان  موبهدان و  هیربهدان،  مرزبانهان،  بزرگهان،  اسواران، سرداران،  بر دشمنان پیروز شد،

 (201: 1، ج 2000)ر.ک: خطبه را برای آنان خواند 
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 خطابة انوشروان مضاميننگاهی به . 8-8

ههای پیهروز در جنه، اسهت،     تو خطرهایی است که رویهاروی حکومه   مضمون اصلی این خطبه، جهاد اکبر

گیهرد.  های نفسانی است که پس از غلبه بر دشمن، دامن دولتمردان را مهی جهاد اکبر به معنای مبارزه با خواسته

شهود. در پایهان ایهن خطبهه انوشهروان بهه       هها مهی  این امیا  نفسانی از عواملی است که سب  سهقو  حکومهت  

 ها است.ری حکومتعواملی اشاره کرده که موج  استحکام و پایدا

زیرا در جمگ، وجدان خاصّی حهاکم اسهت کهه همگهان      اند؛طابه به حضور جمگ اشاره کردهدر تعریف خ 

دهد. دیگر اینکه خطابه باید غرض و غایتی معهیّن داشهته باشهد. سهخنران بایهد خطابهه را       را تحت تأثیر قرار می

ارد کهه همگهی بهه ههم مهرتبط هسهتند. از دیگهر        ای بداند که آغاز و پایان و سهر و دسهتی د  چون موجود زنده

ههای بهاب بهه شهکل دقیه  در خطابهة       های خطابه، استشهاد بهه داسهتان و حکایهت اسهت. همهة ویژگهی      ویژگی

شود، در جمگ صورت گرفته است، همة اجزای سخن، رو به سوی مبارزه بها نفهس و جههاد    انوشروان دیده می

: 1363مهورد استشههاد قهرار گرفتهه اسهت. )ر.ک: خوانسهاری،        اکبر دارد و در این مسیر، سرنوشهت داریهوش  

202-203) 

 های دینداری در خطبة انوشرواننشانه. 8-1

سهب  توفیه  الههی    های خود را در جههت دفهگ دشهمنان و آبهادانی کشهور بهه      در این خطبه، انوشروان موفّقیّت

)ترجمه: انجام این کاری کهه  ( 022 :1   ج0222)ابن مسةوویه   (2)«إرادُة هذا األمِر اّلذي َقد أمتَّه اهللُ َلكم...»داند:  می

فَةَقةد  »کنهد:   خهدا را شهکر مهی     رفاه قرار دارند،از اینکه مردم در امنیّت و  (برای شما آن را کامل کرده است...خدا 
ِِ األلشةِة ِمةةَن الّنعمةةِ  والَ  ةةِ  األ ةة ِ  ُمم ِممةةِد اهلِل َوتِعممِةةه لشَةِة العَّةةر ةةحَُ واسههطة خداونههد و  ه)ترجمههه: شههما بهه  ()مهةةان «َأص 

َوقَةد َهةَمَ  »داند: سب  ارادة خدا میشکست دشمنان را به ای بلند از نعمت و سرافرازی رسیدید.(های او به پایه نعمت
ههای  امیدوار به افزایش نعمت )ترجمه: خداوند دشمنانتان را شکست داد و همک کهرد.(  )مهان( «اهللُ ألداءَ م وقَةمََشهم

 کرامهت شهما، از سهوی خداسهت.(     افهزایش )ترجمهه:   (022)مهةان:  «َوالةّمددُة يف الكرامةِ  ِمةَن اهلِل َلكةم...»ی اسهت:  اله

)ترجمه: رسهیدن بهه خشهنودی خداونهد      )مهةان( «.وال وُز بِرضواتِه يف اآلخةرةِ »امیدوار به رضوان الهی در آخرت است: 

)ترجمهه: و  ( 022)مهةان:  « َلشانةاَومةا وصة ُ  ِمةن  تعمةِ  اهللِّ »انهد:  دهای دنیا را از جان  خداوند مینعمتدر آخرت( 

ةَر ِمةن  اهللَّ  فةننَّ » داند:تهذی  نفس را نتیجة خواست خدا می هایی که خداوند به ما داده، وصف کردم.(نعمت  قَةد  َّهَّ
ههها )دورویههی، ت مهها را از آن چیز)ترجمههه: خداونههد اخههمو و حکومهه  )مهةةان( «ذلةةأ أخَقَنةةا وُمشَكنةةا وأ ةةَرَ  لنةةه و یمَنةةا

سهممت و امنیّهت را از جانه  خداونهد     ..( پاک کرده و فرمانروایی ما را برتر از آن قهرار داده اسهت.(   چینی و. سخن

ِ ...أیُّهةةا النّةة»دانههد: مههی مِ  والعافاةةِ  وا  م ةَة )ترجمههه: آنچههه را کههه  (022)مهةةان:  «اُس! إّن فامةةا َبَسةةهلَل اهللُ لشانةةا ةلّسةَة
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دانهد:  خداوند را یاور خود در سرکوب دشمنان می اوند با سممت و تندرستی و آبادانی برای ما گسترده است.(خد

ههر  کهرده اسهت.(    او را بهرای مها رام  )ترجمه: خداوند ما را بر او یاری کرده و  )مهةان(« ألاتَنا اهللُ لشاه َوَخَ َد لَنا شةو َمه»

واسهطة خهدا   ه)ترجمه: ههیچ قهدرتی جهز به     (022)مهةان:  «َو  قُةّوَة إّ  ِةهللِ »داند: می خداقدرت و توانی را از جان  

)ترجمهه: در تمهامی    )مهةان( «ِوةهلِل ثَِقمُنةا يف األمةوِر ُ شِّهةا»سهپارد:  و در پایان، در همة کارها خود را به خدا مینیست.( 

 کارها، اعتما ما به خداست.(

انهد. واژة نخسهت، نشهانة نقهش پررنه،      بهار تکهرار شهده    12ام در این خطبه هرکد« أیُّهةا النَّةاسُ »و « اهلل»واژة  

خداوند و دومی، اهمّیّت مردم در فرهن، ایرانیان باستان است. رن، و بوی دینی این خطبه آنقدر زیاد اسهت  

های اسهممی صهادر شهده اسهت.     کند که از یکی از شخ یّتکه اگر کسی نام گویندة آن را نداند، گمان می

جملهه امیهد بهه خداونهد، توکّهل،      تعهابیر دینهی در خطبهة انوشهروان از    الذّهن این همه د برای خوانندة خالیشای

شکرگزاری و... عجی  نماید، این در حالی است که ایرانیان با بسیاری از مفاهیم رایج در دیهن اسهمم آشهنا و    

نزدیک اسهت کهه ضهرورتی بهرای      البمغهجنهو  قرآناند. مضامین این بخش آنقدر به تعالیم به آن پایبند بوده

جملهه  اسهتان بهه امهور دینهی و اعتقهادی از     شهود. بهرای اطّهمع از پاینهدی ایرانیهان ب     شواهد اسممی دیهده نمهی  

خداشناسی، یاد خدا، تقوا، توکّل، کس  رضایت خداوند، اعتقاد به قیامت و پاداش اعما ، یهاد مهر ، توبهه،    

( از نکهات عجیه  در   113-99: 1393پور و صهالحی،  و... )ر.ک: سبزیان (1)خودداری از گناه، مبارزه با نفس

کار وابسته به خداست و ایهن سهنّت   چیز و همه این است که با نام خدا آغاز نشده، در حالی که همه ،این خطبه

 شده است.های شاهان دیگر رعایت میدر خطبه

 جهاد اکبر در خطبة انوشروان. 8-4

خطبه، تأکید بر جهاد اکبر است. در علم معانی، تکهرار یهک مضهمون، جنبهة تأکیهد و       هدف انوشروان در این

تهر  معتقد است برخی از مواضگ تکرار برای تأکیهد مناسه    ،دهد. ابوهم  عسکریاهمّیّت موضوع را نشان می

د و نهه محهلّ   هها، جایگهاه شهر  و تکرارنه    های سمطین به کارگزاران اموا ، زیرا این قبیل نامهه است. مثل نامه

(. از آنجا که اشارة انوشروان به جهاد اکبر با تأکید فراوان آمده، انهدکی بهر تعهابیر    156: 1952حذف و ایجاز )

شهود. وی پهس از شهکرگزاری بهرای شکسهت دشهمن، بهه وجهود دشهمنی بها           او در این خ هو  تأمّهل مهی   

)ترجمهه: تعدادشهان کهم اسهت.(      «اة   قَش لةدُدهم»دهد: از نظهر تعهداد انهدک اسهت:     های زیر هشدار می ویژگی

)ترجمهه:  ( 022: 1  ج 0222)ابةن مسةوویه   «لظامة    َوَشةوَ ُمهم َشةدید   أبُ ةهم»قدرت و عظمهت آن بسهیار اسهت:    

ُِ »تر از دشمن ظاهری اسهت:  ترسناکها بسیار است.( توان و قدرت آن )ترجمهه: از  )مهةان(  «َلشَةاكم لنةدي أخةو

تر از دشمنان ظاهری است که دارای شمشیر و نیزه و اسه  هسهتند:   قویست.( تر انظر من، برای شما ترسناک
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ِِ السُّ  أصُابِ  ألدائِكم ِمن   غَشَحُمموهم اّلذین ِمنَ  ویَغِشحوُ م  یهَمموُ م أن أحرى» )دشهمنان  )ترجمه:  )مهةان( «.َواخلُُاولِ  َوالّرِما ِ  او

هها  سوار است که شما بر آنزن و اس زن، نیزهشمنان شمشیربر شما، تواناتر از دشدن دادن و چیرهباطنی( برای شکست

 اید.(  چیره شده
آنقدر مهم است که انوشروان پیروزی نهایی بر دشمن ظاهری و نیهز عهزّت، اتّحهاد و     ،مبارزه با این دشمن 

 لِعةدوِّ م غَِشحةَمكم الثّةاي هةذا ملةدوَّ  غَِشحةُمم -النّةاُس  أیُّهةا -أتةمم فةنن  »دانهد:  را مشرو  به پیروزی بر این دشمن می امنیّت
ةُ   لكةم َومَّ  الّنعمةُ   لشةاكم َومتَّة    العةمَّ  لكةم َومَّ  القةّوةُ  فةاكم َومَتّة    والّن ةُر  الظّ ةرُ  مَّ  فَةَقةد   َوَحاَصةرُم  قاتَشُمم اّلذین  لكةم َومّ  الَ   

کهه بهر آن   غلبهه کنیهد   گونه اگر بر این دشمن دوم، همان )ترجمه: ای مردم! )مهان( «والّسَم ُ  والّن اُ ُ  واألل  ُ  ا جمماعُ 

، در آن هنگام است که پیهروزی، سهرافرازی، قهدرت و    چیره شدید کردیددشمنی که با آن جنگیدید و او را محاصره 

همچنین معتقد است کهه در صهورت    شود.( آرامش، راهنمایی و سممت شما کامل می  حاد،برتری، نعمت، فضل، اتّ

شهما  و جنهوب    ن، پیهروزی بهر دشهمن ظهاهری در شهرو، غهرب،      انگاری در مقابل این دشمسهلکوتاهی و 

 َواملَعةر ِ  ِةملغةربِ  لةدوِّ م لشِة ِمةنكم  ةان الّةذي الظّ ةرَ  فةننَّ  ِبكةم  العدوُّ  هذا َوظََ رَ  َوَوهنُمم  َقَ رمُ  ُ نُمم وإن  » ارزش است: بی
)ترجمه: اگر در این راه کوتاهی و سستی کنیهد و ایهن دشهمن بهر شهما       )مهةان( «.مِمنكُ  ظ را   یكن   ل   والّعماِل  اجلنوبِ  َويف

ایهد، بهرای شهما پیهروزی نخواههد      دسهت آورده هشرو، جنوب و شما  ب ،های گذشته که در غربچیره شود، پیروزی

   بود.(
انهد:  جنگیهده گونه بجنگند که با دشهمن ظهاهری   خواهد که با این دشمن آناو از مردم و سربازان خود می 

)ترجمهه: پهس بکوشهید کهه ایهن       )مهةان( «املاضة  العةدوِّ  ذلةأ ِمةن   قَمشةُمم الّةذي ِمثة َ  الحةاق  العةدوِّ  هةذا ِمةن   تقمُشةوا أن فاّشُحوا»

کند که برای جنه، بها ایهن دشهمن، بایهد      او تأکید می مانده را مانند همان دشمن گذشته از بین ببرید.(دشمن باقی

ت بیشتری به کار ببرند، زیرا برای رویارویی با دشمنی کهه قهدرت و حیلهة بیشهتری دارد،     تمش، اراده و امکانا

 وأحةَم َ  وأَجة َّ  أ ةَ َ  َواحِمعةادُ م َواجِمهةادُ م هةذا يف ِجةدُّ م َول ةَاُكن  » بزم است تجهیزات و امکانات بیشتری بهه کهار بهرد:   
)ترجمه: و باید تمش، کوشهش   )مهةان(« .شو     وأشدُّهم مكادة   ألظُمهم له دِ ة  معدا األلداءِ  أحقَّ  فننَّ . َوأشدَّ  َوأصحَّ  وألَم َ 

چه نیرنه، و حیلهة دشهمن    تر و بیشتر باشد، زیرا هر، درستترتر، خردمندانهتر، عظیمحاد شما در این پیکار، بزر و اتّ

   خواهد.(رو شدن با آن آمادگی بیشتری میتر باشد، روبهبیشتر و شوکت آن عظیم
کنهد کهه ایهن دشهمن، مثهل دشهمن قبلهی نیسهت، مبهارزه بها او موجه  رسهتگاری،             ار دیگهر تأکیهد مهی   ب 

 ُ نةُمم الّةذي َولةا »های الهی، عزّت و کرامت و دسهتیابی بهه بهشهت و رضهوان الههی اسهت:       سرازیرشدن نعمت
ُحكم  اجممةاعَ  ذلةأ فةننَّ  ...اآلن بِقمةاهِلم آَمةرَ م اّلذین هؤ ء ِمن   قریب  بِ  قاتَشُمم  اّلذي لدوِّ م ِمن   ََتافونَ   لشةاكم  الّنعمة ِ  ومتةا ُ  صَة
)ترجمه: ترسی کهه شهما از دشهمنانی کهه بها آن       (022)مهةان:  «.اآلخةرةِ  يف بِرضواتِه َوال وزُ  َلكم  اهللِ  ِمنَ  الكرام ِ  يف والّمددةُ 

حهاد،  ابل مقایسه نیست، زیرا ایهن اتّ دهم، نزدیک و قن به جن، با آن دستور مید، داشتید، با آن دشمنی که اآلجنگیدی
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صم  کار شماست و تکمیل نعمت خدا بر شما و همچنین افزایش شرف و سهربلندی شهما از جانه  خداونهد در ایهن      

 جهان و رسیدن به خشنودی خداوند در آن جهان است.(  
ت ایهن دشهمن   های جهان هرگز قهدر گوید: دشمنان تُرک، رومی، هندی و دیگر ملّتدوباره با تأکید می 

 واهلنةدِ  والةّرو ِ  الةرُّ ِ  ِمةنَ  لةدوَُّ م أنَّ  الَشُمةوا ثَّ »هاسهت:  را ندارند؛ زیرا قدرت، فری  و خطر ایهن دشهمن بیشهتر از آن   
 َلشةاكم  َوظََهةرَ  َحُكمغَشَة إن   ِمةنكم  العةدوُّ  هةذا یَحشُة ُ  الّةذي ِمثة َ  -َوغَشَحةو م  لشةاكم ظََهةروا إن   -ِمنكم  لِاَحشُغوا یكوتوا لَ   األمِم  و ائرِ 
ُِ  ُوأمُره أ ُ   و اُده أشدُّ  العدوِّ  هذا أبسَ  فننَّ  )ترجمهه: بدانیهد کهه دشهمنان شهما از تهرک،        )مهةان( «.العةدوِّ  ذلةأ ِمةن   أخو

شهدند و غلبهه   ر بهر شهما چیهره مهی    کهه اگه   - ها، هرگز به این اندازه نبودند که بر شما چیره شوندتروم، هند و سایر ملّ

کردنهد، زیهرا کینهة ایهن     شدند و غلبه میای که این دشمن بر شما دست یابد، اگر بر شما چیره می، تا اندازه- دندکر می

   تر از آن دشمن است.(کار او ترسناک تر، فری  و نیرن، او بیشتر ون سختدشم
شمنان خارجی و گوید: من هرگز برای مبارزه با ددادن خطر دشمنِ نفس میبار دیگر انوشروان برای نشان

گونه در مقابل شما تضرّع نکردم و با این شدّت از جن، با شمشیر و نیزه در بیابان و دریا و کوه و دشت این

 : شما نخواستم که قیام کنید
 أقارعُ  واجلحالِ  والّسهول ِ  ُارِ والح وامل اوزِ  والّرمحِ  ةلّسافِ  َلِشمُمم قد ما َولََقا ُ  رَأیُمم  َ ما َلُكم َتَ ح  ُ  َقد إنّ  النّاُس! أیُّها د»

 هذه أ أل كم َول   واملشوِ   اجلنودِ  أولئأ قمالِ  يف الّم رعَ  هذا إلاكم أت رّ  ل   َمِشكا   َمِشكا   وأ ابدُ  ُجندا   ُجندا   وأ البُ  لدّوا   لدّوا  
 .)مهان( «وا حمعادِ  وا حم الِ  وا جمهادِ  اجِلدِّ  ّشبِ  يف املسأل َ 

دانید با شمشیر، نیزه، میطور که که دیدید، من خودم را برای شما سپر بم کردم و همان! چنانم)ترجمه: ای مرد

هم را یکی پس از دیگری درلشگریان  ها دیدار کردم، در حالی که دشمنان وها و کوهها، دریاها، دشت بیابان

ن لشگرها و شاهان چنین خواهش و جنگیدم و هرگز در جن، با آشکستم و با پادشاهان یکی پس از دیگری می می

 حاد داشته باشید.( ا از شما نکردم و از شما نخواستم که تا این اندازه تمش و کوشش کنید و اتّتمنّ

و  قهدرت  گونه با التماس و خواهش از شما تقاضای آمادگی برای جن، دارم؛ زیرا خطر حملهه، من امروز این

)ترجمهه: امهروز    )مهان( «ِبكم صولِمه وخماف ِ  َشوَ ِمه وِشدَّةِ  َخطرِه  لِعظمِ  الاو َ  هذا فَةَعش ُ  وإّّنا»ترس این دشمن بسیار است: 

اگر من خطر ایهن   کنم.(اش بر شما، این کار را میت عظمت این دشمن و از ترس چیرگیسب  بزرگی خطر و شدّبه

تهرین  ها کرده و ضهعیف ترین دشمن را ردشمن را از شما دور نکنم و دشمن خارجی را شکست دهم، بزر 

 وت اة ُ  األلةداِء  أ ة َ  فةاكم أبقاة ُ  فَةَقةد لةنكم  وأتَ ةه العدوَّ  هذا أغشب   لَ   -النّاُس  أیُّها -أان  وإن  »ام: ها را از پا درآوردهآن
اگههر مههن بههه ایههن دشههمن دسههت نیههابم و آن را از شههما دور نکههنم،   ای مههردم!)ترجمههه: ( 022)مهةةان: ؛ «أضةةعَ ها لةنكم

خواهد کهه او را  سپس از مردم می ام.(ها را دور کردهترین آنترین دشمنان را در میان شما رها کرده و ناتوان بزر 

در نابودکردن این دشمن خهانگی یهاری دهنهد تها عهزّت و نعمهت و شهرف و پیهروزی شهامل همگهان شهود:            

ِِ  العةدوِّ  هةذا تَة    َلشَِ فََألاُنون»  وَلكةم  ِل  اهللِ  ِمةنَ  والكرامة ُ  َوَلشةاكم َلشَة َّ  الّنعمة ُ  وتةممُّ  .... نكمِمة الةّدارِ  القریةبِ  لشةاكم  املخةو
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ُِ  والّن رُ  العمُّ  هذا َویَممُّ  کهردن ایهن دشهمن    )ترجمه: پس من را در دور )مهةان( «(واملنملةُ . الثّةروةُ  وهذا والّممكنُي  وهذا الّعر

من و شما ارزانی شده و سهرافرازی کهه از طهرف خهدا     ترسناک که به شما نزدیک است، یاری کنید. این نعمتی که به 

   ت، پیروزی، شرافت، قدرت و این ثروت و جایگاه پایدار ماند.(ن ی  من و شما شده، کامل شود و این عزّ

کنهد و   لت او از دشمن درونی اشهاره مهی  های داریوش بر دشمنان ظاهری و غفانوشروان سپس به پیروزی 

لبهة اسهکندر شهد، آنگهاه از مهردم      موجه  شکسهت داریهوش و غ    ،داخلهی  تهوجّهی بهه دشهمن   گویهد: بهی  می

خواهد که با هشیاری اسیر دشمن نفس نشوند؛ زیرا مردمی که با این دشمن نجنگنهد، هرگهز بهه رسهتگاری      می

تهرین  خواهم، ترک این اخمو اسهت کهه بهزر    گوید: من اوّلین چیزی که از شما میرسند. در ادامه مینمی

ِ   أان مةا أّولَ  وإنَّ . فاهةا األخَة ِ  هةذه ظهةورِ  لشِة ُمشُكهةا و  ِقةهللُّ  أّمة    ُت ةِشح   َول  »دشمن شماسهت:    األمةوِر  هةذه ِمةن   واتر    ان
ها را داشته باشد، اصهم   )ترجمه: مردم و حکومتی که این اخمو( 022)مهةان:  «ألداءُ م. ألدى ه  اّليت األخَ ُ  هذه

.( تهرین دشهمنان شهما اسهت    قی اسهت کهه دشهمن   کنم، این اخمامور نفی و ترک می لین چیزی که از اینشود. اوّنمی

سهب  ایهن   گوید: من حکومتی را ندیدم که نابود شهود مگهر بهه   انوشروان پس از چند توصیة اخمقی دیگر می

 تَةةرَ  لَ   فةنانّ »: سب  رانهدن ایهن اخهمو   اخمو )حاکمیّت نفس( و هیچ حکومتی را ندیدم که رستگار شود مگر به
شاه و حکهومتی را  )ترجمه: هرگز پاد (022)مهةان: « َمَعهةا. إّ   َصشُوا و  األخَِ   هذه ِبر ِ  إّ   َهشكوا أّم    و  ِقهللُّ   شطاان  

   ها، اصم  نشدند.(کردن این اخمو، نابود شدند و جز با آنندیدیم، مگر اینکه با ترک
 جهاد اکبر در روایات اسالمی. 8-5

دشهمن  دشهمن دور یها بیرونهی کهه همهان       :شود، انسهان دو گونهه دشهمن دارد   روایات برداشت می از آیات و

تهرین دشهمن بهه    شود. طب  احادیهث، نزدیهک  است و دشمن نزدیک یا درونی که نفس محسوب می خارجی

 (012: 1112)آمةدي   «.لاةکَ إک لةدائِ أ بُ قةرَ أ کَ  ُسةتَ »نقهل شهده اسهت:    امهام علهی )ع(    ازانسان، نفس اوسهت،  
ک ک ت ُسةلةد  لةدِوّ أ») (:  امبریه پة فرمودبنا بر  همچنین (ترین دشمن نسبت به تو است.نفس تو، نزدیک)ترجمه: 

بهین دو  ، نفهس توسهت کهه در    تهو  تهرین دشهمنان  دشهمن )ترجمه:  (111: 12  ج 1121)اجملشسة    «.اةکنحَ جَ  بنيَ  يتالّ 

 .(قرار دارد پهلوی تو

 قةو   مرححةا  بِ »هها فرمهود:    هنگامى که از جن، برگشتند به آنو  ن فرستادسپاهى را به جن، دشمپیامبر ) (  
)الوشاةةة   .«   ِ الةةةنَّ  ؟ قةةةال: جهةةةادُ األکةةة ُ  مةةةا اجلهةةةادُ  !اهلل د ر ةةةولَ  :قاةةة . فَ األکةةة ُ  قةةةل لشةةةاهم اجلهةةةادُ بَ وَ  األصةةةغرَ   ةةةوا اجلهةةةادَ قَ 

 باقی مانهده، ها  ولى جهاد اکبر هنوز بر آن ،ندرا انجام داد اصغرآفرین بر کسانى که جهاد )ترجمه: ( 10: 2  ج 1122

در واقگ پیامبر ) ( با ذکر حدیث بهاب بهه    .(: جهاد با نفسندکدام است؟ فرمود «جهاد اکبر»گفته شد یا رسو  اللَّه! 

 مبهارزه بها دشهمن درون   بیرون مقدّمهه اسهت و در رأس آن بایهد     پیروزی بر دشمنِکند که این نکته تاکید می

 د توجّه قرار گیرد.مور )نفس(
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)آمةدي   «رَدُع الةّن ِ  َلةِن اهلةو  هةو اجلهةاُد األکةُ .»حضرت علی )ع( نیهز پیرامهون جههاد اکبهر فرمهوده اسهت:        
؛ همچنههین ایشههان در جههایی دیگههر )ترجمههه: بازداشههتن نفههس از هههوا و هههوس، جهههاد اکبههر اسههت.( (122: 1112

)ترجمهه: بدانیهد کهه جههاد      (222)مهةان: « اُد الةَن  ِ  فاشةَمغشوا ِههةاِد أت ِسةوم.َوالَشمةوا أنَّ اجلهةاَد األکةَ  جهة»فرمایند:  می

بدیهی است کهه تعبیهر جههاد اکبهر مربهو  بهه خطهر         اکبر، جهاد با نفستان است، پس به مبارزه با نفستان بپردازید.(

موجه  م هائ  و   بسیار زیادی است که در اثر پیروی از هوای نفس، دامن بشهر را در طهو  تهاریخ گرفتهه و     

 دردهای بسیار شده است.

 جهاد اکبر در ایران باستان. 8-6

انهد،  آورد، آگهاهی داشهته  وجهود مهی  شهناخته و از خطرههایی کهه بهرای آدمهی بهه      نفس را می ،ایرانیان باستان

ةشِ يَ  م  شَةفةَ   حاةدِ العَ وَ  األحةرارِ  لحةدَ  نة ُ  ُ »گوید: بزرگمهر در این باره می : 1120او ة   ال) «ي.هةوا ثة ُ  مِ نرَ َهةقةَ   وَ  ىن أحةد  ك 
)ترجمه: بندة آزادگان و غممان بودم، هیچ کدام مانند هواى نفس مرا به تملّک خود درنیهاورد و بهر مهن چیهره      (212

 إلَّ   ألةد أرَ  م  شَةفةَ  لةاداي العةداءُ »کنهد:  گونه خطر نفس را گوشزد میآمیز دیگری اینوی در سخن حکمت نشد.(
از عبهارت  .( )ترجمه: دشمنان بسیاری با من دشمنی کردند؛ ولی هیچ دشمنی را مانند نفسهم ندیهدم   )مهةان( .«ت سة  ن  ِمة

ََ تَة  ِسةَأ »شود: ضرورت مبارزه با نفس فهمیده می ،حکیمانة ذیل ةمََحَه َلشاةَأ أَم ةراِن فَةات ظُر  َأَححَُّهَمةا إ هر: إَذا اش  قَاَل بُمِرْجِ 
مَنِح ُه. )ترجمه: اگر دو کار بر تو مشتبه شد، ببین کدام یک از آن دو، نهزد نفسهت   . (21: 1  ج 1112)ابةن القماحةه  « فَاج 

 تر است، از آن خودداری کن.(محبوب

بهرای  « لةدو»هوای نفس کند، نوزده مرتبه از کلمهة   انوشروان در این خطبه برای اینکه مردم را متوجّه خطر 

و پیهروی از ههوای نفهس کهه موجه       « دارا»وادث زمهان  اشاره به نفس استفاده کرده است. کسری ابتدا به حه 

خواهد که پس از غلبه بر دشمن، نخستین چیزی را کهه از خهود دور   کند؛ از مردم میسقو  او شده، اشاره می

 کنند، هوای نفس و رذایل اخمقی باشد؛ زیرا نفس آدمی بدترین دشمن اوست.می

استفاده کرده اسهت. در جهایی دیگهر دشهمن ظهاهری را      « لةدو ألةد »انوشروان نیز مانند پیامبر ) ( از عبارت 

نامیده است. در بخشی دیگر از خطبه، با تأکید بهر دشهمن   « أکة  األلةداء»ترین دشمن و دشمن درونی را ضعیف

طور که موفّ  شدید دشمن ظاهری را نابود کنید، دشمن بهاطنی را ههم از بهین    گوید: همانظاهری و باطنی می

 ببرید.

، علی )ع( در موارد بسیاری به خطر نفس و ضرورت مبارزه با آن اشاره کهرده اسهت،   البمغهنهجهای بهدر خط

َمَ  ام ُرء  »ازجمله:     )خطحةه« .اهللِ  َّاَلة ِ  إِلَةل بِمَِماِمَهةا َوقَاَدهةا اهلِل  َمَعاِصة  َلةن   بِِشَجاِمَهةا فَأَم َسةَوَها بِمَِماِمَهةا  َوزَمََّها بِِشَجاِمَها  تَة  َسهُ  َأجل 
 سهوی بهه  را آن زمام و بازدارد گناهان و طغیان از گرفته، اختیار در را آن و کند مهار را نفس باید )ترجمه: انسان (012

 (.بکشاند پروردگار اطاعت
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ةةإوَ   لةةا  نمِ مَ  شةة ء   دُ بَعةةأ   َ هةةذه الةةنَّ  نَّ نه  فةةِسةة   وي تةَ َهةة عَ َمةةقَ وَ  ه تِ وَ ه  َشةة ن  َلةة عَ مَ تَةةة ا  مةةرَ إ اهللُ  مَ حِ رَ فَةةة»   يف     ع ةةامَ  للةةإ عُ ِم ن ةةتةَ  الُ مَ ا  تَةةةهنَّ
 سهرکوب  را نفهس  ههوای  و مغلهوب  را خهود  شهوت که کسی بر خداوند رحمت )ترجمه: پس (122)خطحةه  .« ويَهة

 است.( مع یت و نافرمانی خواهان پیوسته که بوده شهوت از نفس بازداشتن مشکل، کار زیرا کند،

اَةا : قَةد  هحُاتَ ُ ة اهللِ  للةإ ریةقِ الطَّ  الکِ السَّة صةفِ  وَ يف » :خهدا اسهت   راه ةخنان امام )ع( در توصیف پوینهد س   َلق شَةُه  َأح 
 است.( کشته را نفسش و زنده را عقلش خدا، راه )ترجمه: پویندة (002)خطحه   «تَة  َسُه. َوأََماتَ 

 هادالیل شکست ملّت .8-1

هها  شهمارد و مهردم را از آن  هسهتند، برمهی   انوشروان چند پدیدة اخمقی و اجتماعی را که زاییدة ههوای نفهس  

هاسهت. برخهی   داند، زیرا این عوامل موج  شکست دولتها را وظیفة خود میدارد و مبارزه با آنبرحذر می

 از این عوامل عبارتند از:

 خواهیزیاده. 8-1-3

ههای زیهادی   را به پیروزیگوید: با وجودی که دابه حوادث زمانِ دارا میبی خطبه، با اشاره انوشروان در ببه

اثر شد تها جهایی کهه محهافظش او را بهه      های دیگرش بیرسید، ولی چون با دشمن نفس مقابله نکرد، پیروزی

 داند:خواهی و حر  میقتل رسانید. در ادامه یکی از دبیل شکست او را، زیاده

ةَموََ  َوقَةَهَرَهةا َواألَُمةَم  املُشو َ  «َدارَا» غََشبَ  َلّما» ِدهةا  َلشِة َوا   ةا ثَّ  بَِ  ُجنُةوُده  َوَهَشَكة   [ ِبَسةحَِحه] َهشَةأَ  الَعةدوِّ  َهةَذا أَم ةرَ  ََي ُكةم   لَ   َلمَّ
 األلةداِء  َلشِة بِةه َوقَةوى السُّةشطانُ  لَه بِه ّواشمدّ  املُش ُأ  بِه لَه َمَّ  اّلِذي ِةألمرِ  یَةر ضَ  لَ   أَتَّه َوَذِلأَ . َوالغَشََح ِ  َوالنَّ  رِ  َوالظََّ رِ  السَََّم ِ  بَةَعدَ 
 (.022: 1)ج « الَكراَمُ ...  شِّها الدُّتاا ُوجوهِ  ِمن   َلشَاهِ  َوفَاَض    الِنعَمُ   بِهِ  َلشاهِ  َومتَّ   

ها را زیر فرمان خود برد و بهر سرزمینشهان دسهت یافهت،     ها پیروز شد و آن)ترجمه: هنگامی که دارا بر پادشاهان و ملّت

ن دشمن را نساخت، خود و لشگریانش پس از فتح و پیروزی نابود شدند و به این دلیل بهود کهه او بهه    ولی چون کار ای

 اش کما  یافته بود و قدرتش استوار شده بود، راضی نشد.(واسطة آن پادشاهیآنچه برایش فراهم شده بود و به

َشَكةهُ  الطََّمةعُ  بِةهِ  جَ َهةا  َوِإن  »خهواهی موجه  نهابودی قلمهداد شهده اسهت:       زیاده ،البمغهنهجدر  . َأه  ُُ ِةر  )حومة   « اْل 
بهه همهین    آورد.()ترحمه: هنگامی که د  آدمی، مورد تههاجم طمهگ قهرار گیهرد، حهر  آن را از پهای درمهی        (122

ةةَحع   )الةةّدتاا( الةةرَّاِغِحنَي ِإن  ُأل ِطةةَ  ِمن َهةةا...  َ  َتُكةةن  ََّّةةن  »سههب ، علههی )ع( توصههیه کههرده اسههت:    (122)حومةة    «.لَ  َیع 
 شوند.(آید، سیر نمی)ترجمه: از کسانی مباش! ... هر آنچه از دنیا به چنگشان می

 حسادت. 8-1-8

حسادت را یکی دیگر از م ادی  هوای نفس دانسهته و آن را در سهرنگونی حکومهت دارا و بهروز      ،انوشروان

در، نگهبان دارا کهه وظیفهة حراسهت از او    ای که در زمان حملة اسکنگونهداند، بهاختمف و درگیری مؤثّر می

ة ِ  بَةع ة َ  اْلََسةدُ  َوَدَلةا»...  را به عهده داشت، وی را به قتل رساند: ة ِ  الَ ق ةرِ  أه  ِِ  أِلهة ِ  اخلُُمةولِ  َوأهة ِ  الِغةىن  أِلَه   ثَّ  .العَّةَر
ةةَكن درُ  َأاَتُهةةم ِِ  األَهةةَواِء  تَةَ ةةرُّ ِ  ِمةةنَ  َذلِةةأَ  َلشةِة ا     ثَّ . ِمةةن ُهم َوالَ َسةةادِ  بَاةةَنُهم  ِفامةةا الَعةةداَوةِ  َوقُةةةوَّةِ  الَحغ َ ةةاِء  َوظُُهةةورِ   األُمةةورِ  َواخةةمَِ
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)ترجمه: رشک و حسادت مهردم فقیهر و نیازمنهد را     (022: 1)ج « َدِمه. َلشِ َوأَِماِنه َحرِ ه َصاِحبُ  قَةمََشه َأن   إَِ َذِلأ ِإرتَةَ عَ 

  سپس اسکندر به آنان حملهه کهرد،   م را در برابر بزرگان و اشراف قرار داد؛در برابر مردم ثروتمند و همچنین مردم گمنا

ها و دشمنی شدید و فساد شده بودند و کار تا جهایی  در حالی که مردم دچار تفرقه، نفاو، اختمف در کارها، بروز کینه

 رسید که رئیس نگهبانان شاه و کسی که حافظ جان او بود، خودش وی را به قتل رساند.(

دانهد:   نیا و آخهرت، عهزت و قهدرت مهی    در بخش پایانی خطبه، حسادت را یکی دیگر از عوامل نابودی د 
َُاُ ةِد ... یَكةونُ  َوَمةعَ » )ترجمهه: حسهادت موجهه  از    (022: 1)ج « َواآلخةةرِة. الةدتاا َوهَة ُ  الُقةوَِّة  َواتِقطةاعُ  الِعةمِّ  َذهةابُ  المَّ

 شود.(می رفتن عزّت، قدرت و نابودی دنیا و آخرتبین

ََماتَة َ  َوأِبََدائِِهةمُ »کننهد:  هها را ایهن گونهه بیهان مهی     حضرت علی )ع( نیز یکی از دبیل شکست حکومت   ِإَل  األ 
ََِحهم   َوِخاَاتَِمُوم   َصاِحِحِهم   َِدِهم   يف َوِبَ  ها )ارتهش معاویهه( امانهت او    علّت اینکه آن)ترجمه: به (02)خطحه  « َوَفَسادُِکم . بَِ

 ها در شهرهای خود درستکارند و شما فاسد هستید.(ورزید و به این دلیل که آنکنند و شما خیانت میادا می را

گوید: یکی از م ادی  فسهاد، حسهادت اسهت کهه     ( در شر  این خطبه می91: 1، ج 1319فیض ابسمم ) 

 کند.موجبات همکت و نابودی را فراهم می

کنهد کهه   وسیلة قابیل اشهاره مهی  شدن هابیل بهشتی حسادت به داستان کشتهدادن زعلی )ع( برای بهتر نشان 

 َتُووتُةوا َو َ »بینی او شد و درنهایت باعث شد کهه بهرادرش را بکشهد:    حسادت قابیل، موج  تکبر و خودبزر 
 ِ ََقة ِ أَ  َمةا ِ َوي ِفاهِ  اهللُ  َجَعَشهُ  َف      َما َغي ِ  ِمن   أُمِّهِ  اب نِ  َلَش  کال ُمَمَو ِّ ََسةِد  َلةَداَوةِ  ِمةن   بَِن  ِسةهِ  ال َعَظَمة ُ  ْل  َِماَّة ُ  َوقَةَدَح ِ  اْل   قَةش حِةهِ  يف  اْل 

)خطحةه  « .ال ِقاَاَمة ِ  یَةةو  ِ  ِإَل  ال َقةاتِِشنيَ  آََث َ  َوأَل َمَمةهُ  النََّداَمةَ   بِةهِ  اهللُ  َأل َقحَةهُ  الَّةِذي ال ِوة  ِ  رِیةحِ  ِمن   أَت ِ هِ  يف  العَّا طَانُ  َوتَةَ خَ  ال َغَ ِب  اَنرِ  ِمن  
ا برتهری نهداد، خویشهتن را بهزر      )ترجمه: شما ماننهد قابیهل نباشهید کهه بهر بهرادرش تکّبهر ورزیهد، خهدا او ر         ( 120

ور کرد و شیطان باد کبر و غهرور در  پنداشت و حسادت او را به دشمنی واداشت. تع ّ ، آتش کینه در دلش شعله می

 شد و خداوند گناه قاتمن را تا روز قیامت برگردن او نهاد.(او دمید و سرانجام پشیمان 
 چينیسخن. 8-1-1

بهرد  داند که عزّت، سربلندی و قدرت را از بین میچینی را یکی از عواملی میدر بخشی دیگر از خطبه، سخن

ََ ُ الةدُّتاَا الُقةوَِّة  َواتِقطَةاعُ  العةمِّ  ابُ َذَهة ... یَكةونُ  َوالنَِّماَمةِ   ... َوَمةعَ »: و نابودی دنیها و آخهرت را نیهز بهه دنبها  دارد       َوَهة
رفهتن عهزّت و قهدرت اسهت و همکهت دنیها و       موج  ازدسهت چینی )ترجمه: و با ... و سخن (022: 1)ج « َواآلِخةَرِة.

 (دنبا  دارد.آخرت را به
.»پسر شابور نقل کرده است:  ،ثعالبی از گودرز ِِ ِِ َوِمةَن السَّةِم الّمَلةا َعاَدُت أَقة َمُ  ِمَن األ اَا )ترجمهه:  ( 12ات: )يب «السِّ

 چینی بدتر از شمشیر و زهر کشنده است.(سخن

، در ایهن مهورد فرمودنهد:    ( خطهاب بهه کهارگزاران حکومهت    عامام علی )چینی، با توجه به مضرّات سخن 

ةةنَأَُهم   ِمن ةةَک  أَبة َعةةُد رَِلاَّمِةةکَ  َول ةةَاُون  » ّ شَةةَحُهم   ِلن ةةَدَک  َوأش  ةةِدیقِ  ِإَل  تَةع َجشَةةنَّ  َو َ ... النَّةةاِس  ِلَمَعائِةةبِ  َأ ةةاِل َ  فَةةِننَّ  َ ةةاع   َت    ن  إوَ  غَةةا    السَّ
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ت کسی را بهیش از همهه دور و دشهمن داشهته باشهی کهه بهه گفهتن         باید از رعیّ)ترجمه: : (21  )انمةه.« ُنيَ اِصةلنّ ه ةِ حِ ع  تُ 

چهین، خیانتکهار و   ، زیرا سهخن کنچین شتاب ماصرار دارد... و در ت دی  و باورداشتن بدگو و سخن های مردمزشتی

 .(شبیه پنددهندگان خیرخواه شوندهرچند  ،دهنده استفری 
 اختالف و تفرقه. 8-1-4

هها در  هاست و موج  بهدبختی آن دارد؛ زیرا عامل تباهی ملّتمردم را از تفرقه و تشتّت برحذر می ،انوشروان

بها   (022: 1)ج « َواآلِخةَرِة. الةدُّتاا َوَهَة ُ  الُقةوَِّة  َوات ِقطةاعُ  الِعةمِّ  َذهةابُ  یَُكةونُ  َوالَمَعةمُِّ   ... َوَمةعَ »شهود:  دنیا و آخرت مهی 

 شود.رود و باعث نابودی دنیا و آخرت میتفرقه، عزّت و قدرت از بین می

خواههد کهه از   رسهاند، از مهردم مهی   او را به اتمام مهی هنگامی که انوشروان حکایت دارا و دبیل شکست  

 ظَةاِهرا   َحَسةدا   َو  بَةغ اَةا   َو  تَةَ ّرقةا   النِّعَمة ِ  هةذه يف َأمسََعةنَّ  فََة! النّةاسُ  أیُّهةا دَ »تفرقه، ستم، بدگویی و حسادت اجتناب کنند: 
دلهی،  خهواهم در ایهن نعمتهی کهه هسهتیم، پراکنهده      می)ترجمه: ای مردم هرگز ن (022: 1)ج « ... ِ ةعایَ    َو  ِوَشةایَ    َو 

 (چینی و دورویی بشنوم.سرکشی، رشک و حسادت آشکار، سخن

الُ رُس تَةُقوُل: لَ  ََي َمِمع  ُضةَعَ اُء ِإّ  قَةةُووا َحةُيَّ ُي َنُعةوا  َولَ  یَةَمَ ةّر   أَق ةِودُء إّ  َضةُعُ وا »از ایرانیان نقل کرده است: 0توحیدی  
 شهوند، مگهر اینکهه قهوی و محفهو      )ترجمه: افراد ضعیف در کنار هم جمگ نمی. (011: 1  ج 1112« ) ََ َ ُعواَحُيَّ 

 .(شوندشوند، مگر اینکه ضعیف و خوار میشوند و افراد قوی متفرّو نمیمی

ریهزى و  خهون  ،جنه، خواری، اسهارت،  شدن قدرت، تفرقه و پراکندگى را موج  سستحضرت علی )ع( 

داند و براى اثبات مطل  خهود، شهواهدى از سرگذشهت پیشهینیان، از فرزنهدان اسهماعیل و       مى هاتملّنابودى 

 فرماید:  و میکند اسحاو و یعقوب ذکر مى

َاِلا َ  َوَلدِ  ِمَالِ  فَال َمِ ُوا» َُا َ  َوَبِ   ِإمس  ةرَائِا َ  َوبَةِ   ِإ   ُ   َلشَةا ِهمُ  ِإ   ََ ة ةَواِل  ال مِةَدالَ  َأَشةدَّ  َفَمةا السَّ ةمِحَاهَ  َوأَقة ةَربَ  اأَلح  َم ثَةالِ  اش   ََتَمَّشُةوا! األ 
ةَرُهم   فَةةاِ   رِیةةفِ  َلةةن   ََي مَةةازُوتَةُهم   هَلُةةم   أَر َةة   َوالَقاَاِصةةَرةُ  اأَلَکاِ ةةَرةُ  َکاتَةة ِ  لَاَةةاِلَ  َوتَةَ ةةرُِّقِهم   َتَعةةمُِّمِهم   َحةةالِ  يف  أَم  ةةَرةِ  ال ِعةةرَاِ   َوَم ةةرِ  اآل   َوُخ  
اِح  َمنَاِب ِ  ِإَل  تة اَا الدُّ  ةَوانَ  َمَسةاِکنيَ  َلالَ    فَةرََُکوُهم   ال َمَعاِ   َوتََودِ  الّرِیِح  َوَمَهايف  العِّ َُمةمِ  َأَذلَّ  َوَوبَةر   َدبَةر   ِإخ  ةَدبَةُهم   دارا   األ   قَةةرَارا   َوَأج 
َوالُ  ِلّمَِهةةةا  َلشَةةة  یَةع َمِمةةةُدونَ  أُل َ ةةة ِ  ِظةةة ِّ  ِإَل  َو َ  ِِبَةةةا  یَةع َمِ ةةةُمونَ  َدل ةةةَوة   َجنَةةةا ِ  ِإَل  َيَ ُوونَ   َ  َح  ةةةطَرِبَ    فَةةةاأل  َی ةةةِدي ُم    َوال َوث ةةةَرةُ  خُم مَِشَ ةةة    َواأل 

َءِ  يف  ُمَمَ ّرِقَ    ّ حَا ِ  أَز ل   بََ ُنوتَ    َوغَارَات   َمق طُوَل    َوأَر َحا    َمع ُحوَدة   َوَأص نَا    َمو ُءوَدة   بَةنَات   ِمن  ! َجه     وَأ  (  120)خطحه   «َمع 
هها( بها ههم    )ترجمه: از حا  فرزندان اسماعیل، فرزندان اسحاو و فرزندان یعقوب عبرت گیرید! چقهدر حهابت )ملّهت   

هها و  مشابه و صفات و افعالشان شبیه به یکدیگر است. در حالت تشتّت و تفرقهة آنهان دّقهت کنیهد، زمهانی کهه کسهری       

ههای  های دجله و فهرات و از محهیط  های آباد، از کنارهها را از سرزمینند، سرانجام آنها بودقی رها حاکم و مالک آن

هها  ههایی کهه زنهدگی در آن    وزش بادهها و مکهان   آب و علهف، محهلّ  گیاه و بیسرسبز و خرّم گرفتند و به جاهای کم

د. )شغلشهان سهاربانی و   هها را در آنجها مسهکین، بیچهاره و همنشهین شهتر سهاختن       مشکل و سخت است، تبعید کردد. آن

هها از نظهر محهلّ    تهرین امّهت  شد( آنهان را ذلیهل  خوراکشان تنها شیر شتر و لباس و وسایل زندگیشان از پشم آن تهیّه می



 33/ البمغهنهجو مقایسة آن با  سیاسیبررسی مضامین خطبة 

ها را دعوت بهه حه  کنهد و بهه او پناهنهده      ها مسکن دادند. نه کسی داشتند تا آنترین سرزمینحاصلسکونت و در بی

و جمعیّهت   هها پراکنهده  ها متشتّت، قدرت ت و شوکتش تکیه کنند. اوضاع آنحادی که به عزّشوند و نه سایة الفت و اتّ

هها را مهورد   انبوهشان متفرّو بود، در بمیی شدید و در میان جهالتی متراکم فرورفته بودند، دختران را زنده به گور، بهت 

 ج داشت.(درپی در میان آنان رواهای پیدادند و قطگ رحم و غارتپرستش قرار می

 هادالیل موفّقيّت و پيروزی حکومت. 8-2

 دوستیرعيّت. 8-2-3

انوشروان پس از بازگویی حوادث تاریخی مربو  بهه دوران گذشهته و برشهمردن عوامهل سهقو  و شکسهت       

دوسهتی و عشه     او مهردم  کنهد: های خود اشاره و عوامل متعدّدی را بیان میها، به دبیل موفّقیّت و پیروزیآن

ام به دلیهل  گوید این جایگاهی که به آن رسیدهداند و میدم را یکی از دبیل موفّقیّت و پیروزی خود میبه مر

ترجمه: ولهی بهه ایهن مقهام     ) (.022: 1)ج: « لِشَرلاَّةِ  و... َواْلُبِّ   ... الرَُّتبَ  َهِذه تِش  ُ  َولِك ِّ »... : عش  به رعیّت است

 (و... رسیدم ... و عش  به مردم
شهود؛ ازجملهه در   سهتی دیهده مهی   دوههایی در مهورد مهردم   سخنان پادشهاهان ایهران باسهتان نیهز توصهیه      در 

ةوا  »ههای پادشهاه روم آمهده اسهت:     های قباد به پرسهش  پاسخ قّةال َأيُّ املُشةوِک أَفَ ةُ ؟ قَةال: أَرأَفُهةم ةلّرلاّةِ  َوألَظُمهةم َل  
 ِِ تهرین آنهان بهه    )ترجمه: کدام پادشهاه برتهر اسهت؟ گفهت: مهربهان     ( 12 :1112 )ابن مسوویه « َوَأح َرُصهم َلشل املَعرو

همچنین در پاسخ موبد به پرسش پادشاهان در مهورد  ترین آنان و کوشاترینشان در انجام کار نیهک.(  مردم، بخشنده

 َوَأخةذُ  ِةلرَّلاَّةِ   الّرِفةقُ : قاة  شِأ؟املُ  َصَ ُ  َفَما: ُحكمائِهم... ِمن َحكاما   َ َألَ  ال رسِ  مشو ِ  بَع َ  َأنَّ  رُوي»بزرگی آمده است: 
ةةنُ  ال ةةروِج  َوَ ةةدُّ  َأواتِةةه  ِلنةةدَ  إِلةةاهم َوَأداُؤه َمَعةةّقِ   ِغةةي يف  ِمةةن هم اْلَةةقِّ  ةةُحِ   َوأم  ُِ  السُّ  القةةويَّ  یُ ةةِر ُ    َوأن   الظّةةاِل  ِمةةنَ  املَظشةةو ِ  َوإت ةةا
مه: روایت شده که یکهی از پادشهاهان ایرانهی از حکیمهی از     )ترج (21-20: 1  ج 1122)ابن املنقةذ  « ال َّعافِ  َلشِ

ها به موقهگ و  در چیست؟ گفت: مهربانی با مردم و گرفتن ح ّ آنان و دادن ح ّ آنحکومت حکیمانشان پرسید: صم  

 ند.(ها و گرفتن ح ّ مظلوم از ظالم و اینکه قوی را در مقابل ضعیف تشوی  به ستم نکتأمین نیازها و ایمن کردن راه

اوّلهین    کردند،ای نزد امام علی )ع( مهم است که هرگاه کسی را برای جایی من وب میاین نکته به اندازه 

بهن ابهوبکر،    محمّهد ههای ایشهان بهه مالهک اشهتر،      دوستی یود. ایهن نکتهه در نامهه   توصیه و سفارش به او، مردم

 شود.خوبی دیده میام حسن )ع( بهعبداهلل بن عبّاس و همچنین در نامه به ام کارگزاران مالیاتی،

نویسهد و یکهی از نکهاتی کهه     ای به ایشان مهی نامه  کند،آن حضرت زمانی که مالک اشتر را والی م ر می  

َة َ  قَةش حَةکَ  َوَأش ُعر  »... دوستی است: کند، مردمبی نامه به آن اشاره میبارها در ببه حَّة َ  لِشرَِّلاَّةِ   الرَّْح  َُ  َوالشُّط ةفَ  م  هَلُة َوال َم
َشُهةم   تَةغ مَِنمُ  َضارِد   َ حُعا   َلشَا ِهم   َتُووتَنَّ  َو َ  ِِبِم   مهربانی به مردم را پوشش قل  خود قرار ده و بهه  )ترجمه:  (21)انمةه  ...« َأک 

 دانی.(همة آنان مهربانی کن و مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت می
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دوسهتی را بها   کنهد، نحهوة مهردم   بن ابهوبکر را بهه حکومهت م هر من هوب مهی       محمّدزمانی که  همچنین 

باةنهم يف  آسِ   وَ کَ َهةج  م وَ هَلة هلل  بُسةأک  وَ حَةاتِ م جَ ن هَلةلَةأک  وَ ناَحةم جِ هَلة    اخ ِ فَة»... کند: های زیبا به او گوشزد میاستعاره
هها بگسهتر و پهلهوی نهرمش و ممیمهت را بهر زمهین        تت را بهرای آن محبّهای با )ترجمه:  (02)انمةه   «.ةِ رَ ظ ةالنَّ وَ   ِ ُظةالشّ 

 (1).(هایت را مراعات کنی در نگاهها حتّها گشاده دار و تساوی در بین آنخویش را برای آن ةچهر ،بگذار

 وحدت و اتحاد. 8-2-8

هها  ی و فرمانروایی ملّهت داند که باعث موفّقیّت، سربلندانوشروان، وحدت و اتّحاد را یکی دیگر از دبیلی می

)ترجمههه: عههزّت، قههدرت و   (022: 1)ج « َوالّسةةشطانَ  َوالقةةدرةَ  العةةمَّ  یَكةةونُ  ... َوا جممةةاَع ... َأنَّ  َوَذلةةأ»... شههود: مههی

 فرمانروایی، در گرو اتّحاد است.(

َ  فَةُهةةم َکثةةي »دانههد: حضههرت علههی )ع( اتّحههاد را عامههل عههزّت مسههلمانان مههی   ِ  َلمیةةموَن َوِإن  َکةةاتُوا قَشةةا وَن ِة  ةَة
واسهطة اتّحهاد، قدرتمنهد و عزیهز     اند، ولی با اسمم زیادنهد و بهه  )ترجمه: و اگر مسلمانان کم (112)خطحةه  « ِة جممةاِع.

 هستند.(

 عدالت. 8-2-1

شهود، وجهود عهدالت در جامعهه و     هها مهی  از نگاه انوشروان، عامل دیگری که باعث موفّقیّهت و ثبهات دولهت   

 داند:خواهی را یکی از عوامل تثبیت حکومت خود میبه آن است. او عدالتپایبندی 

ُّ ِ  الرُّتَةةبَ  هةةذه تِشةة ُ  َولكةةىّن » َمِ   ِةلّ ةة ةَة وسههیلة )ترجمههه: مههن بههه  (022: 1)ج ...«  َوالَعةةدلِ  َوالَوفةةاءِ  لِشرلاّةةِ   َواْلُةةبِّ  َوالسَّ

 رسیدم.(دوستی، وفاداری و عدالت به این جایگاه درستی، راستی، مردم

)ترجمهه: عهدالت را از انوشهروان     (2: 1222   قد امل) « سرَ کَ   ن  مِ  دلَ العَ   ُ م  عشَّ تَ »: شده استدوم نقل  ةاز خلیف 

   آموختم.(

خواهد که در برخورد با رعیّهت، عهدالت را در پهیش    حضرت علی )ع( نیز در نامه به مالک اشتر، از او می 

ِ  قُةةرَّةِ  أَف َ ة َ  َوِإنَّ » گیرد: ةِمَقاَم ُ  ال ةُو َةِ  َلةني  َِد... يف  ال َعةد لِ  ا   )ترجمهه: بهتهرین روشهنی چشهم زمامهداران،       (21)انمةه  « ال ةحَِ

الما  را بهه خویشهاوندانش بخشهیده    ، خطاب به عثمان که اموا  بیت15همچنین در خطبة  برقراری عد  اسهت.( 

ا در عهدالت بهرای همهة مهردم گشهایش اسهت:       گرداند، زیهر بود، فرمودد که این اموا  را به صاحبانشان بازمی

 )ترجمه: در عد  گشایش است...( (5)«العدِل ِ َع  ... . ...فننَّ يف»
 نيکی به نيازمندان. 8-2-4

ههای امهری، مهردم را بهه انجهام کارههای مهّمهی ملهزم         اش و با اسهتفاده از فعهل  های پایانیانوشروان در عبارت

ورزد، رسیدگی به نیازمندان و مستمندان و حمایهت از آنهان اسهت:    تأکید میای که به آن اوّلین مسئله کند. می

 )ترجمه: بر شماست که با فقرا همدردی کنید.( (6)(022: 1ج ) «َلشاكم ِبوا اِة أهِ  الَ اقَِ  ...»
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 تأکیهد علهی   نیز بارها به نیکی و اهتمام به امور نیازمندان سفارش شده است. 53های مختلف نامة در بخش 

 ِمةنَ  السُّة  َش  الطََّحَقة ِ  يف  اهللَ  اهللَ  »...تهوان دیهد:   می این نامه )ع( بر رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه را در بخشی از
مَةاِجنَي  َوال َمَساِکنيَ  هَلُم   ِحاَش َ   َ  الَِّذینَ   ُ هها و نیازمنهدان،   )ترجمهه: خهدا را خهدا را! در مهورد طبقهة پهایین، مسهکین       ...« َوال ُم

 ای ندارند.(نی که هیچ چارهکسا

داننهد کهه بایهد    پردازند، مستمندان را قشری میها که حضرت به تقسیم طبقات جامعه میدر یکی از بخش 

ةة  َشل الطََّحَقة ُ »... ههها بخشههش شههود: بیشههتر بههه آن ةة ِ  ِمةةن   السُّ َاَجةة ِ  َأه  ةةَوَن ِ  اْل  )مهةةان( .. .« .َوَمُعةةوتَةُمُهم   رِف ةةُدُهم   َيَِةةقُّ  الَّةةِذینَ  َواملَس 
 (یاری و رسیدگی به حالشان واج  است.و آنان که  نیازمنداناز مساکین و )ترجمه: طبقة پایین 

 احترام به همسایگان. 8-2-5

کننهد و توصهیه   هها زنهدگی مهی   آن خواستار احترام به همسهایگان و بیگانگهانی اسهت کهه در میهان      انوشروان،

ِسةنوا َمةن   جةوارَ  وَأ رِمةوا ...» کننهد: کند که در برخورد با آنان ظلم و ستم ن می ح َ  َجةاَورَ م. َوأح   األَمةمِ  ِمةن   َدَخة َ  َمةن   ُصُة
جوار است، بایهد او را گرامهی   )ترجمه: هر کس با شما هم (022: 1)ج « َو  َتظِشُمةوهم.   جَتحُهوهم .ِذمَُّي يف  فنهّنم فاكم 

رفتاری کنید، زیرا آنهان در پنهاه مهن هسهتند و     برند، نیکبه سر میهای دیگر در میان شما بدارید. با مردمانی که از ملّت

 ها ستم نکنید.(ها نشوید و بر آنموج  رنج آن

 يف  اهللَ  َواهللَ »نیز یکی از مسائلی که مورد تأکید قرار گرفته، برخورد خوب بها همسهایگان اسهت:     11در نامة  
خهدا را خهدا را کهه در مهورد همسهایگان      )ترجمهه:   «َ ةُاَورِّثُةُهم . أَتَّهُ  ظَنَنَّا َحيتَّ  ِِبِم   یُوِص  زَالَ  َما تَحِاُِّوم   َوِصاَّ ُ  فَِنتةَُّهم   ِجيَاتُِوم  

چراکه آنان مورد توصهیه و سهفارش پیهامبر شهما هسهتند. وی همهواره نسهبت بهه همسهایگان           ،رفتاری کنیدخود خوش

و همچنهین در   (قهرار خواههد داد.   ای از ارث برایشهان یهسفارش می فرمود تا آنجا که ما گمان بهردیم بهه زودی سههم   

)ترجمهه: ... و   .«جلةارِ ةِ   ةارُّ یُ   وَ »...  دانهد: پرهیزگاران مهی های ، آزارنرساندن به همسایه را از ویژگی193خطبة 

 به همسایه زیان نرسانید.(

 وفاداری به عهد و پيمان .8-2-6

جسهتن   داند که باعث رشد و پیشرفت او شده اسهت و تمسّهک  میوفاداری را یکی دیگر از عواملی  ،انوشروان

همچنهین در بخهش    ؛(022: 1)ج .«  ...... َوالَوفةاِء و الُرتةبَ  هةذه تِش ُ  َولِكىّن »داند: به این امر را دلیل موفّقیّتش می

اشهند و  بندنهد، وفهادار ب   بهه عههد و پیمهانی کهه بها یکهدیگر مهی       کند که مردم باید اش سفارش میپایانی خطبه

 )ترجمه: امانت و پیمانتان را حفظ کنید.( (022: 1)ج  ... .«ولهد م أماتمكم واح ظوا»... شکنی نکنند:  پیمان
)ترجمه: اگهر وفهاداری از بهین     (10: 1112)ابن مسةوویه  « إذا ذهب الوفاء تمل الحَء.»از رستم نقل شده است:  

 شود.(برود، بم ناز  می

شکنی نکند و حتّی اگر بها دشهمنش   کند که هرگز پیمانه مالک اشتر به او توصیه میعلی )ع( نیز در نامه ب 
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َ  بَةا نَةکَ  َلَقةد تَ  َوِإن  »عهدی بست، حتماً به آن وفادار باشد و جان خودش را سپر پیمانش قرار دهد:   لَةکَ  َلةُدوّ  َوبَةةني 
ةةَدة   ةةَمهُ  َأو   ُلق  ةةهلل   ِذمَّةة    ِمن ةةکَ  أَل َحس  ُُ ةةَدکَ  َف ََماتَةةِ   ِذمَّمَةةکَ  َوار عَ  َوفَةةاِء ِةل   َله  َعةة    ِةأل   ِمةةن   لَةةا  َ  فَِنتَّةةهُ  َأل طَا ةةَ   َمةةا ُدونَ  ُجنَّةة    تَة  َسةةکَ  َواج 
ء   اهللِ  فَةةةرَاِئ ِ  ِممالةةا   َلشَا ةةهِ  َأشةةدُّ  النَّةةاسُ  َشةة   ةةَوائِِهم   تَة  رِیةةقِ  َمةةعَ  اج  ةةمِا ِ  َأه   ذلِةةکَ  لَةةمِ َ  ُعُهةةوِد. َوقَةةد  ِةل   الَوفَةةاءِ  تَةع ظةةامِ  ِمةةنَ  آرَائِِهةةم   َوَتع 

بَةُشوا ِلَما ال ُمس ِشِمنيَ  ُدونَ  بَةا َنُهم   ِفَاما ال ُمع رُِکونَ  َمو  ِر. َلَواِقبِ  ِمن   ا      (21)انمه  « ال َغد 
 آنچهه  و بهاش  وفهادار  خهویش  عههد  بهه  دادی، امان را او خود پناه در یا شد، منعقد دشمن و تو بین پیمانی )ترجمه: اگر

 بهه  وفهای  هماننهد  الههی  واجبهات  از یکهیچ زیرا قرار ده، خود پیمان سپر را خود جان و باش دار امانت رفتیگ برعهده

 آنجها  تها . باشند داشته نظر اتّفاو آن در دارند، تمایمت و افکار در که اختمفاتی تمام با جهان مردم همة که نیست عهد

 را شهکنی  پیمهان  نهاگوار  آینهدة  زیهرا  بودنهد،  وفهادار  داشهتند  انانمسلم با که پیمانی و عهد به جاهلیت زمان مشرکین که

 (آزموده بودند.

زیرا هر عههد و پیمهانی کهه     ؛خواهد که در اجرای عهد و پیمان دشمن را فری  ندهددر ادامه از مالک می 

ََ »... شهود، خداونهد آن را مایهة رحمهت و آسهایش بنهدگانش قهرار داده اسهت:         با نام خدا منعقد می  تَةغ ةِدرَنَّ  فَة
ةَدهُ  اهللُ  َجَعة َ  َوقَةد  . َشةِق    َجاِهة    ِإ َّ  اهللِ  َلشَةل ََي ةَرِيءُ   َ  فَِنتَّةهُ  َلُدوََّک  ََت مَِشنَّ  َو َ  بَةَعه ِدَک  َتَِاَسنَّ  َو َ  ِبِذمَِّمَک   أَف َ ةاهُ  أَم نةا   َوِذمَّمَةهُ  َله 

 َ َِمِه  ال ِعحَادِ  بَةني  َمِ اُ ونَ  َمَنَعِمِه  إِلل ونَ َیس ُونُ  َوَحرِيا   بَِرْح   ...«ِجَوارِِه  إِللَ  َیس 
 بهدکار،  نهادان  جز کسی زیرا مده، فری  را دشمن و مکن خیانت خود عهد در و مباش شکن پیمان هرگز )ترجمه: پس

 و انبنهدگ  آسایش مایة خود رحمت با گیرد می شکل او نام با که پیمانی و عهد خداوند دارد، نمی روا گستاخی خدا بر

 .(بیاورند روی آن امن حریم به همگان تا است داده قرار آورندگان پناه برای امنی پناهگاه

برشهمرده بهود را بهر مهردم واجه        در پایان خطبه، انوشروان پیروی از امهور پسهندیده و دوری از رذایلهی کهه    

 )ج« ِةهلل. إّ   قُةةّوةَ  َو  َلن ةه  هَنانَةاُ م مةا َواحةَذروا بِةه  أََمةرانُ م ِبا فَةَعشَاكم» داند:داند و تمام قدرت و توان را از خدا می می
بهر حهذر باشهید و     بازداشهتیم  از آن از آنچه شهما را و  اعت کنیدما را اطامر که ست واج  ا )ترجمه: بر شما (022: 1

 (.جز از سوى خداوند نیست ییهیچ نیرو
 . نتيجه1
ویهژه در  ترین دشمن بهرای آدمهی اسهت، بهه    عنوان خطرناکنفس به . محور اصلی خطبة انوشروان، دعوت به جهاد با1

 زمانی که دشمن خارجی سرکوب شده است.

شهود   چینهی و... مهی  . خطر نفس آدمی که همواره میل به برتری دارد و در این مسیر دچار حسادت، بدخواهی، سهخن 2

دو فرهنه،، ایهن امیها  پسهت انسهانی از       در ههر  ؛در دو فرهن، ایرانی و اسممی سخت مورد توجّه قرار گرفتهه اسهت  

 و نسبت به خطر آن هشدارهای جدّی داده شده است. ها برشمرده شدهعوامل مهمّ سقو  حکومت

ها در خطبة انوشهروان و  ها و پایداری آن. از مقایسة این مضامین مشترک در مضمون جهاد با نفس و سقو  حکومت3

باسهتان از طریه  تجربهه،     تهوان نتیجهه گرفهت کهه ایرانیهان     مهی  البمغهه نهج ویژه سخنان علی )ع( درفرهن، اسممی به



 31/ البمغهنهجو مقایسة آن با  سیاسیبررسی مضامین خطبة 

شهناخته و علّهت   و اخمقهی را مهی   عقمنیّت و احتمابً تعالیم ادیان کهن، بسیاری از مضامین برجستة سیاسهی، اجتمهاعی  

ف ابهن  هر چند دخل و ت هرّ  ها از دین اسمم این بود که گمشدة خود را در تعالیم اسممی پیدا کرده بودند.استقبا  آن

 توان نادیده گرفت.کردن با فرهن، اسممی نمیسوهممسکویه را در این خطبه برای 
 

 هانوشت. پی4

شده در فنّ خطابه و تأثیر گستردة سوفسطاییان کهه  ارسطو با مطالعة آثار تدوین: یوناندر دوران مختلف:  پیشینة خطابه .(1)

زمان با ورود علوم یونهان و  گذاری کرد. در ع ر عباسی و همبودند، اصو  و مبانی خطابه را پایه سخنورانی ماهر در یونان

ها به زبان عربی، فنّ خطابة ارسطو از سریانی به عربی ترجمه شد و در اختیار فیلسهوفان و مبتکهران اسهممی قهرار     ترجمة آن

ایهن علهم، نقهش بسهزایی ایفها کردنهد )رک: شهریعتی         ها هر یک به سههم خهود در پرورانهدن اصهو  و مبهانی     گرفت و آن

 (.32: 1331سبزواری، 

بهه ایهن سهب  کهه در آن       انهد، نظران عرب از رواج خطبه در دوران جهاهلی سهخن گفتهه   برخی صاح : دوران جاهلی 

هدایت مردم روزگار، حکومت و نظام اجتماعی خاصّی وجود نداشته است. بزرگان و رؤسای قبایل برای ابمغ پیام خود و 

نهد خطیه  در دورة جهاهلی بهه چشهم      ( در تهاریخ ادب عربهی نهام چ   61: 1991 اند. )ر.ک: عطیه، پرداختهبه ایراد خطبه می

و  110، 165: 1390ابوطال  عموی پیامبر و... )ر.ک: فقههی و غفهاری،     جمله اکثم بن صیفی، قسّ بن ساعده،خورد؛ از می

111.) 

های سیاسی موج  شد که خطابه در عههد اسهممی   ه درک محتوای دینی و دستورالعملعمقة مردم ب: دوران اسممی 

رواج بسیاری پیدا کند و مردم به آن مشتاو شوند و برای شنیدنش در محافل، مجهالس، ق هرهای خلفها و امهرا و حتّهی در      

ا شده بود، دینی که دعوتش را بهه  های شخ ی گرد آیند، زیرا اسباب و علل آن فراهم بود و جامعه با آیینی تازه آشنخانه

داد و با دشمنانش دست به گریبان بود و واعظان را بر منبرها به سخن آورده بهود تها ایمهان مهردم را بهه      جا گسترش میهمه

 (.313-311: 1335دین جدید بارور سازند )ر.ک: فاخوری، 

. پس از پیامبر ) (، حضرت علی )ع( َ ُح العربِ أان أفخود فرمودند: ن دورة اسممی، پیامبر ) ( بود و پیشوای خطیبا 

قرار داشت. از دیگر خطیبان این دوره می توان به ابوبکر، حجاج بن یوسف، سههیل بهن عمهرو، عبهداهلل بهن زبیهر، بشهر بهن         

شاره کهرد  عبداهلل بن ابی ربیعه ا  سعید بن مسیّ ، قتاده، عمروعا ،  عبداهلل بن عبّاس، جبیر بن مطعم،  محص، سعد بن ربیگ،

 (.169: 1390  )ر.ک: فقهی و غفاری،

عمر و عثمان هر سهه خطیه  بودنهد، ولهی       گوید: ابوبکر،صدر اسمم می جاحظ در مورد خطیبان: های علی )ع(خطبه 

خطبهه از حضهرت نقهل شهده      211 ،البمغهه در نههج  ( 91: 1، ج 1913  ها بود )ر.ک: الجاحظ،ترین آنامام علی )ع( خطی 

کند و با استفاده از مباحهث فلسهفی و کممهی، اصهو  و     ها شنونده را به فکر و تأمّل دعوت میت در این خطبهاست. حضر

کند، اصو  و مبانی عنوان ابزاری برای ارشاد استفاده میکند. از اندرز و بشارت بهمبانی دین اسمم را به خواننده عرضه می

 (.119و  161: 1390کند )ر.ک: فقهی و غفاری، جهاد در راه خدا تشوی  میها را به آموزد و آنها میاخمقی را به آن

گهذاری پادشهاهان بهوده اسهت. در     های رایج در ایران باسهتان، ایهراد خطبهه در هنگهام تهاج     یکی از سنّت: ایران باستان 

ث، هوشهن،، طهمهورث،   هایی از شاهان اسهاطیری چهون کیهومر   ثعالبی، خطبه غرر السّیرو  تاریخ طبریفردوسی،  شاهنامة
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شاهان دورة پهلوانی مانند فریدون، منوچهر، نوذر، کیقباد و نیز از شاهان دورة تاریخی چون بهمن، داریوش، بوران دخت، 

انهد  خطبه از شهاهان ایرانهی، نشهان داده    50پس از مقایسة بیش از  اردشیر بابکان و ... نقل شده است. محمدزاده و همکاران

در این خ و  بسیار به هم نزدیک است ؛ همچنین بهه مضهامین    تاریخ طبریو  غرر السّیر، شاهنامه که روایات سه کتاب

خهواهی و  اند که تأکید بر فره ایهزدی، عهدالت  ها اشاره کرده، به این نتیجه رسیدهمشترک اخمقی، دینی، سیاسی این خطبه

در ایران باستان نیهز در   ها(. مضامین خطبه131-119: 1393هاست )ر.ک: گستری، صدرنشین موضوعات این خطبهعدالت

کنهد  شود و پادشهاه اعهمم مهی   دو بخش دینی و سیاسی قابل بررسی است: در بُعد دینی، بیشتر بر ستایش خداوند تأکید می

بهه  زیردسهتان را بهه دینهداری و اطاعهت از فرمهان خهدا، امیهد          تاج و تخت سلطنت را به او ارزانی داشته اسهت،   پروردگار،

خوانند. در بُعد سیاسی، پادشهاه بهه بیهان وظهایف و     پروردگار، نشکستن پیمان الهی، توکّل به خدا و مسائلی مانند این فرامی

دستان، پردازد و در زمینة مسائلی مانند ایجاد امنیّت، اجرای عدالت، رسیدگی به تهیهای خود در ادارة کشور میمسئولیت

بودن دربار بر روی همگهان،  زه با ستمگران، رسیدگی به مشکمت مالی کارگزاران و گشودهاهتمام در آبادانی کشور، مبار

پهردازد و لهزوم تبعیهت از    داند. گاهی نیز حکمران به بیان وظایف مردم و کارگزاران در برابر پادشهاه مهی  خود را متعهّد می

سلّط بر خشم و ع بانیت و مسائلی از این دست را فرمان پادشاه، لزوم رعایت عد  و ان اف و پایبندی به اصو  اخمقی، ت

 (.111-115: 1393شوند )رک: محمدزاده و همکاران، یادآور می

های خهود بیهان   از وضگ اجتماعی ایران در کتاب« گزنفون»و « هردوت»برخی از مورّخان نظیر  همچنین از اشاراتی که 

خنرانی از طرف پادشاه و سرداران در مقابل لشگریان معمو  بهوده و  شود که در ایران قبل از اسمم، ساند، فهمیده میکرده

کردنهد )ر.ک:  هها ایهراد مهی   های دیگر در معابد و آتشکدهها و مناسبتهای مذهبی را در جشنبعضی از موبدان نیز خطابه

طهور کلّهی   شهد و بهه  وشهته مهی  وسیلة دبیران و مت دّیان امور دیوانی نها معموبً به(. این خطبه32: 1331شریعتی سبزواری، 

 (361: 1390بود )ر.ک: میراحمدی، « ایران دبیربد»وظیفة دبیر اوّ  یا 

میمدی است که برای رعایت اخت ار،  2000 ابن مسکویه چاپ تجارب األمممنبگ برای نقل خطبة انوشروان، کتاب ( 2)

 فقط به شمارة جلد و صفحة آن اشاره شده است.

نماید که در مهتن اصهلی خطبهه مطهالبی     این خطبه نادید گرفت، بعید نمی مترجم را در رویکرد اسممی( البتّه نباید نقش 3)

ها را حذف کهرده اسهت.   پرستی وجود داشته که ابن مسکویه در ترجمه، آنپرستی و دوگانهمربو  به دین زرتشت، آتش

وأقم  باوت »داند: س چند آتشکده در قسطنطنیة میکما اینکه انوشروان در ابتدای خطبه یکی از از افتخارات خود را تأسی
های علمهی  ها در نشر آن و تمشانگیز ایرانیان از دین اسمم و فداکاری آن؛ از دیگرسو، استقبا  شگفت«يان بقسطنطنا النّ 

ههای  اندیشهه ههای فکهری مشهترک در    گونه توجیه کرد که جریاننظیر آنان در راه توسعة علوم اسممی را می توان اینکم

نگهری،  ایرانی و اسممی، موج  جذب ایرانیان به فرهن، اسممی شهد، ایهن اشهتراک، بها معیارههایی چهون تجربهه، واقهگ        

خردورزی و تعالیم ادیان، قابل درک است و نشانگر حقای  مشهترک و پیونهدهای تهاریخی، فرهنگهی و اعتقهادی ایهن دو       

 : بیست و نه(.الف 1391پور و صالحی، م است. )سبزیانهای از حقای  متّ ل بهملّت، در قال  سلسله

 شود.دیده می 21و  10های و حکمت 60  ،5، 13، 16، 53، 31، 51های ( تأکید به این مسئله در نامه1)

 لتبه تف هیل بهه بررسهی عهدا    « البمغهبررسی دادورزی ایرانیان در منابگ عربی و مقایسة آن با نهج»ای با عنوان ( در مقاله5)

 (.169-115: ب 1391 پور و صالحی،ایرانیان پرداخته شده است. )ر.ک: سبزیان
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أّد  معشومة    ينةع  و ان ال رس ینم حون لذلأ أبت سةهم يف»خوبی نشان داده است: ( نویری نیز این نکته را دربارة شاهان ایرانی به6)
)ترجمههه: پادشههاهان ایرانههی روزهههای    (022: 2   ج1101  يویر نّةةالرورات. )لةةنهم مةةن یق ةةدهم فاهةةا مةةن ذوى اْلاجةةات وأرةب الّ ةة

 شدند.(ها را داشتند، نمیدادند و مانگ حضور نیازمندانی که ق د ممقات با آنخاصّی را برای خود قرار می

 کتابنامه
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فصـلنامة  ، «بررسی تطبیقی نثر دورة جاهلی و دورة اسممی با رویکرد قرآنی»(؛ 1392ح اوی، محمّدجواد ). 23

 .11-31، صص 1، دانشکدة اصو  الدّین قم، سا  اوّ ، شمارة قرآنی -مطالعات ادبی 

رانیهان در منهابگ عربهی و مقایسهة آن بها      بررسهی دادورزی ای »ب(؛  1391و پیمان صالحی ) پور، وحیدسبزیان. 29

 .169-115صص  ،1، سا  دوم، شمارة شناسی تطبيقیهای زباننشریة پژوهش، «البمغهنهج

 نشــریة، «بازتههاب دیانههت ایرانیههان باسههتان در منههابگ عربههی» (؛1393) ---------------------------. 30

 .113-99، صص 2، شمارة 6ران، دورة ، دانشکدة ادبیّات دانشگاه تههای علوم تاریخیپژوهش

 ،«بررسهی تطهوّر خطابهه در دورة جهاهلی و صهدر اسهمم      »(؛ 1390فقهی، عبدالحسهین، محمّدرضها غفهاری )   . 31

 .131-160، سا  دوّم، دورة جدید، شمارة چهارم، صص فصلنامة لسان مبين

خطبة پادشاهان ایران باسهتان )بها   منشور سلطنت و »(؛ 1393محمدزاده، مریم؛ علی رمضانی و رسو  عبادی ). 32

، سها  دههم،   پژوهشـنامة ادب حماسـی   ،«تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرر األخبار ملوک الفرس و سهیرهم( 

 .111-115صص   شمارة هجدهم،

 نامهج: پایان

، زاههدی : فهر   ، اسهتاد راهنمها  بررسی شخصيت انوشروان از باستان تا دورة اسالمی(؛ 1335فرجی، علیرضا ). 33

 دانشگاه تهران. ،های باستانیرشتة فرهن، و زبان
 



 
 حمّكم ( -موث يف األدب املقارن )ف شّا  لشمّا  

 کشّّا  اآلداب والعشو  ا تساتّا   جامع  رازي  کرماتعاه
 21-21   صص  0212 / هة.  1112هة.  /  1122  خریف 11الّسن  الثّامن   العدد 

 1الحَغ هنجمع  مقارتمهاو  الّساا ّا  واني توشأطح  خل  امنياملدرا   

 2پوروحاد  حمدن
 رازي، کرمانشاه، إیران جامعة ،أستاذ يف قسم الل غة العربی ة وآداهبا

 3حدیث دارايب
 یرانإ، کرمانشاه،  رازيجامعة  ،الل غة العربی ة وآداهبا فرعيف  اهر و کتد  ال

 ملشّخصا
إحدى اخلطب اليت اغفلها الباحثون يف جما ل الدراسات االیرانیة خطبة سیاسیة ألقا ا انوشقروان يف اخقر ت حكمقه ااقر اسقتتباب السقال  و 
االمن.أتلفققا اخلطبققة مققن اجققداء متعققدد  ولكققن حمور ققا الرئیسققي  ققو اجلهققاد االققس او مكافحققة املیققو ل ال فسققیة الققيت حتظقق    یققة قصققوى يف 

، لیمات االسالمیة. ا م مناذج اا واء  ال فسانیة اليت اعتس ا انوشروان أسبااب  لدعدعة القدو ل و اسققاا اوكومقات  قي لالتقان يال میمقةالتع
لم عققدو  »و « لماعققدى عققدو  »ق اوسققد ،الفرقة،الضققیم. مققن امللفققا ان الكسققرى اإلیققراع انوشققروان  عققس عققن خطققور  القق فس االمققار  ابلسققوء بقق

مققا عققد العا ققا اإلیققراع الشققهري ،الرعیققة و اوبققة والوحققد  و الققوا  و اال تمققا  بققذوي اواجققة و رعایققة اجلققار والتقق خي و التحققاب ل«البققاطن
والوفقاء ابلعهقود و ...عوامقا مقن شقا ا ان تعققدز اوكومقات. یسقتهدح  قذا البحقع واعتمقادا علقق  املق هل الوصقفي التحلیلقي التعریقف هبققذه 

 مضامی ها املشرتلة مع  ل البالغة لالما  علي)ع( اثنیا.  اخلطبة اوال و دراسة

 .البالغة للس، املقارن،خطبة انوشروان،اجلهاد اااادب الوشمات الّدلاشّا : 
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