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چکيده
یکی از خطبههایی که در مطالعات ایرانشناسی مورد غفلت قرار گرفته ،خطبهای سیاسی است کهه انوشهروان در سها ههای پایهانی
حکومت خود ،پس از استقرار صلح و آرامش ،بیان کرده است .این خطبه ،بخشهای مختلفی دارد که محهور اصهلی آن« ،مبهارزه
با هواهای نفسانی» یا «جهاد اکبر» است که در تعالیم اسهممی بسهیار مهورد توجّهه قهرار گرفتهه اسهت .م هادی ههوای نفسهانی کهه
انوشروان آنها را عامل تزلز حکومت میداند ،عبارتاند از :سخنچینی ،حسادت ،تفرقه ،ظلم و ستم و برای اشاره به خطر نفهس
از تعابیری چون «أعدی عدوّکم»« ،أکبر أعداکم» و «عدوّکم الباطن» یاد میکند .در مقابل اموری مانند رعیّهتدوسهتی ،وحهدت و
اتّحاد ،توجّه به نیازمندان ،احترام به همسایگان ،دوستی و محبّت ،پایبنهدی بهه عههد و پیمهان و ...را موجه اسهتحکام حکومهتهها
میداند .هدف از پژوهش حاضر ،معرّفی این خطبه و بررسی توصیفی  -تحلیلی مضامین مشترک آن با نهجالبمغه است.
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،خطبة انوشروان ،جهاد اکبر ،نهجالبمغه.

 .1تاریخ دریافت1391/5/9 :
 .2رایانامة نویسندة مسئو wsabzianpoor@yahoo.com :
 .3رایانامهhadisdarabi67@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1391/6/31 :
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 .3پيشگفتار
 .3-3تعریف موضوع

در کتاب الخطابة ارسطو در تعریف خطابه آمده است :خطابه ،صناعتی است که بهوسیلة آن بتهوان در ههر امهر
جزئی ،دیگران را در حدّ امکان اقناع کرد (ر.ک :ارسطو .)9 :1919 ،خطبه یا خطابه ،نوعی سهخن بلیها اسهت
که توسّط شخص برجستهای ایراد میشود و اغل پس از یک رخداد مهم صهورت مهیپهذیرد و بهرای اقنهاع
دیگران بهه کهار مهیرود (ر.ک :المعهوش)219 :2001 ،؛همچنهین در تعریهف خطابهه گفتههانهد :خطابهه ،هنهر
سخنگفتن است و از مناس ترین فنون برای بیان خواستهها بهشهمار مهیرود و بهه همهین دلیهل ،هنهری عملهی
است (ر.ک :شای  ،2003 ،ج  22 :1و  .)23در خطابه ،دو ویژگی اقناع و تأثیرگهذاری وجهود دارد کهه اراده
را وادار به انجام یک عمل میکند .حضهور افهرادی بههعنهوان شهنونده در خطابهه ضهروری اسهت و بیشهتر در
مجالس عمومی و در برابر فرد یا افرادی برای ایجاد انگیزه نسبت به کاری ایراد مهیشهود و در واقهگ گوینهده،
شنونده را به سخن خود اقناع و بر منظور خویش ترغی میکند (ر.ک :فروغهی)1 :1332 ،؛ بنهابراین ،سهخنی
را که در این فن بهکار برده شود« ،خطبه» و «خطابه» میگویند.
مهمترین اغراض خطبهها را تشوی به جنه ،،دعهوت بهه صهلح ،فراخوانهدن بهه دیهن جدیهد ،هشهدار بهه
خطرهای احتمهالی ،امهور اخمقهی و ...دانسهتهانهد (رک :ح هاوی.)11-13 :1392 ،بها توجّهه بهه محهدودیت
رسانههای اجتمهاعی در گذشهته ،خطبهه تهأثیر بسهیاری در نقهشآفرینهی کلمهات در عقهل و جهان مخاطه و
واقعیّتهای اجتماعات بشری داشته است؛ چراکه هدف اصلی آن ،اقناع و مجابکردن شهنوندگان در خهم
تأثیرات مثبت و منفی است؛ بنابراین ،خطبه ،هنر بیبدیل سخنوران توانا بوده است که در موضهوعات مختلهف
زندگی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و حماسی به ق د تأثیرگذاری بر مخاط استفاده مهیشهده اسهت (ر.ک:
()1

ن یرالدّین طوسی.)530 :1326 ،

 .8-3ضرورت ،اهمّيّت و هدف

زبان و ادبیّات عرب ،در طو تاریخ ،کمابیش تحت تأثیر فرهن ،و تمدّن ایرانی بوده است؛ در
واقگ ،پیش از اسمم ،ایرانیان از راه تسلّط بر سرزمینهای مختلف توانستند فرهن ،و تمدّن خود را
در شئون مختلف آن به فرهن ،عربی انتقا دهند .در حقیقت ،با انجام این پژوهش بسیاری از
اطّمعات مهم ،پیرامون ایرانیان باستان ،شخ یّت انوشروان و گرایشهای اخمقی و دینی او از طری
بررسی این خطبه ،نمایان میشود .هدف از پژوهش حاضر ،معرّفی ،بررسی و تحلیل این خطبه با استفاده
از منابگ کهن عربی و تطبی مضامین آن ،با نهجالبمغه است.
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 .1-3پرسشهای پژوهش

 انگیزة انوشروان از ایراد این خطبه چه بوده است؟ خطبة انوشروان چه مضامینی را دربر میگیرد؟ مضامین مشترک خطبة انوشروان با نهجالبمغه کدام است؟ .4-3پيشينة پژوهش

از میان پژوهشهای مرتبط با این بحث ،میتوان بهه مهوارد زیهر اشهاره کهرد :محمّهدی ممیهری ( ،1335ج :1
 )255-251در ذیل عنوان «قطعهای از سیرت انوشروان و سیاستهای او» ،این خطبه را بهدون تحلیهل ،ترجمهه
و نقل کرده اسهت .محمّهدزاده و همکهاران ( )111-115 :1393مضهامین موجهود در خطبههههای منسهوب بهه
پادشاهان ایران را تحلیل و دستهبندی کرده ،اشارهای به خطبة انوشروان نکهردهانهد .میراحمهدی ()361 :1390
تعریفی از خطبه ارائه داده و برای نمونه به خطبة هرمزد و مضمون آن اشهاره کهرده اسهت .فرجهی ()30 :1335
در پایان نامة «بررسی شخ یّت انوشروان از باستان تا دورة اسممی» به هیچیک از خطبهههای انوشهروان اشهاره
نکرده و بهه مسهائلی چهون جنه،هها ،اصهمحات ،شخ هیّت و خ ها  ،توقیعهات ،دانهشدوسهتی و بررسهی
شخ یّت انوشروان در منابگ زرتشتی ،اسهممی و شهاهنامه پرداختهه اسهت .فردوسهی حهدود چههار ههزار بیهت
دربارة پادشاهی انوشروان و حوادث روزگار او سروده است .در شاهنامه نیز اشارهای به خطبهة مهورد نظهر ایهن
مقاله نشده است.
 .5-3روش پژوهش و چارچوب نظری

در پژوهش حاضر ،با استفاده از روش تحقیه تهاریخی ،اطّمعهات از کتهابههای معتبهر تهاریخی جمهگآوری
شده ،سپس با روش توصهیفی  -تحلیلهی و بها تکیهه بهر مکته ادبیّهات تطبیقهی ،مضهامین خطبهة انوشهروان بها
نهجالبمغه تطبی داده شده است.
 .8پردازش تحليلی موضوع
 .3-8خطبة انوشروان

متن این خطبه در کتاب جتارب األمم وتعاقب اهلمم ابن المسکویه ( ،2000ج  )201-209 :1آمده و نهویری در هنایة

األرب يف فنون األدب ( ،1123ج  )211-201 :15آن را از ابن مسکویه نقل کرده است.
ابنمسکویه در مورد زمان ایراد خطبة انوشروان میگوید :زمانی که انوشروان امور کشهور را سهامان داد و
بر دشمنان پیروز شد ،اسواران ،سرداران ،بزرگهان ،مرزبانهان ،هیربهدان ،موبهدان و گزیهدگان را جمهگ کهرد و
خطبه را برای آنان خواند (ر.ک ،2000 :ج )201 :1
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 .8-8نگاهی به مضامين خطابة انوشروان

مضمون اصلی این خطبه ،جهاد اکبر و خطرهایی است که رویهاروی حکومهتههای پیهروز در جنه ،اسهت،
جهاد اکبر به معنای مبارزه با خواستههای نفسانی است که پس از غلبه بر دشمن ،دامن دولتمردان را مهیگیهرد.
این امیا نفسانی از عواملی است که سب سهقو حکومهتهها مهیشهود .در پایهان ایهن خطبهه انوشهروان بهه
عواملی اشاره کرده که موج استحکام و پایداری حکومتها است.
در تعریف خطابه به حضور جمگ اشاره کردهاند؛ زیرا در جمگ ،وجدان خاصّی حهاکم اسهت کهه همگهان
را تحت تأثیر قرار میدهد .دیگر اینکه خطابه باید غرض و غایتی معهیّن داشهته باشهد .سهخنران بایهد خطابهه را
چون موجود زندهای بداند که آغاز و پایان و سهر و دسهتی د ارد کهه همگهی بهه ههم مهرتبط هسهتند .از دیگهر
ویژگیهای خطابه ،استشهاد بهه داسهتان و حکایهت اسهت .همهة ویژگهیههای بهاب بهه شهکل دقیه در خطابهة
انوشروان دیده میشود ،در جمگ صورت گرفته است ،همة اجزای سخن ،رو به سوی مبارزه بها نفهس و جههاد
اکبر دارد و در این مسیر ،سرنوشهت داریهوش مهورد استشههاد قهرار گرفتهه اسهت( .ر.ک :خوانسهاری:1363 ،
)203-202
 .1-8نشانههای دینداری در خطبة انوشروان

در این خطبه ،انوشروان موفّقیّتهای خود را در جههت دفهگ دشهمنان و آبهادانی کشهور بههسهب توفیه الههی

میداند« :إرادةُ هذا األم ِر الّذي قَد أمتَّه اهللُ لَكم( )2(»...ابن مسةوویه  0222ج ( )022 :1ترجمه :انجام این کاری کهه

خدا برای شما آن را کامل کرده است )...از اینکه مردم در امنیّت و رفاه قرار دارند ،خهدا را شهکر مهیکنهد« :فَة َقةد
أَصةةحُمم ِممة ِةد ِ
العة ِ
اهلل َوتِعممِةةه لشَةةِ َّ
ةرِ األلشةةِ ِمة َةن النّعم ة ِ وال َ ة ِ األ ة ِ» (مهةةان) (ترجمههه :شههما بهههواسههطة خداونههد و
َ ُ
نعمتهای او به پایهای بلند از نعمت و سرافرازی رسیدید ).شکست دشمنان را بهسب ارادة خدا میداندَ « :وقَةد َه َةمَ

ألداء م وقَةمَشَهم» (مهان) (ترجمه :خداوند دشمنانتان را شکست داد و همک کهرد ).امیدوار به افزایش نعمتههای
اهللُ َ

الهی اسهت« :والةمددةُ يف الكرامة ِ ِمةن ِ
اهلل لَكةم( »...مهةان( )022 :ترجمهه :افهزایش کرامهت شهما ،از سهوی خداسهت).
َ ّ
َ
وز بِرضواتِه ِيف اآلخةرةِ( ».مهةان) (ترجمه :رسهیدن بهه خشهنودی خداونهد
امیدوار به رضوان الهی در آخرت است« :وال ُ
در آخرت) نعمتهای دنیا را از جان خداوند میدانهد« :ومةا وصة ُ ِمةن تعمة ِ ِّ
اهلل َلشانةا» (مهةان( )022 :ترجمهه :و
َ
ِ
نعمتهایی که خداوند به ما داده ،وصف کردم ).تهذی نفس را نتیجة خواست خدا میداند« :ف َّ
َّةر مةن
ةنن ّ
اهللَ قَةد َّه َ

ومش َكنةةا وأ ة َةرَ لنةةه و یمَنةةا» (مهةةان) (ترجمههه :خداونههد اخههمو و حکوم هت مهها را از آن چیزههها (دورویههی،
ذلةةأ أخَقَنةةا ُ

سخنچینی و )...پاک کرده و فرمانروایی ما را برتر از آن قهرار داده اسهت ).سهممت و امنیّهت را از جانه خداونهد

ةلسةةَم ِ والعافاة ِ وا م ةةَ ِ ( »...مهةةان( )022 :ترجمههه :آنچههه را کههه
سة َ
هلل اهللُ لشانةةا ّ
مههیدانههد« :أیُّهةةا النّة ُ
اس! إ ّن فامةةا بَ َ
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خداوند با سممت و تندرستی و آبادانی برای ما گسترده است ).خداوند را یاور خود در سرکوب دشمنان میدانهد:
«ألاتَنا اهللُ لشاه َو َخ َ َد لَنا شةو مَه» (مهةان) (ترجمه :خداوند ما را بر او یاری کرده و او را بهرای مها رام کهرده اسهت ).ههر

قدرت و توانی را از جان خدا میداند« :و قُةوةَ إّ ِة ِ
هلل» (مهةان( )022 :ترجمه :ههیچ قهدرتی جهز بههواسهطة خهدا
َ ّ
ِ
ِ
ِ
نیست ).و در پایان ،در همة کارها خود را به خدا میسهپاردِ « :وةهلل ث َقمُنةا يف األمةوِر ُشّهةا» (مهةان) (ترجمهه :در تمهامی
کارها ،اعتما ما به خداست).

ةاس» هرکدام در این خطبه  12بهار تکهرار شهدهانهد .واژة نخسهت ،نشهانة نقهش پررنه،
واژة «اهلل» و «أیُّهةا النَّ ُ
خداوند و دومی ،اهمّیّت مردم در فرهن ،ایرانیان باستان است .رن ،و بوی دینی این خطبه آنقدر زیاد اسهت
که اگر کسی نام گویندة آن را نداند ،گمان میکند که از یکی از شخ یّتهای اسهممی صهادر شهده اسهت.
شاید برای خوانندة خالیالذّهن این همه تعهابیر دینهی در خطبهة انوشهروان ازجملهه امیهد بهه خداونهد ،توکّهل،
شکرگزاری و ...عجی نماید ،این در حالی است که ایرانیان با بسیاری از مفاهیم رایج در دیهن اسهمم آشهنا و
به آن پایبند بودهاند .مضامین این بخش آنقدر به تعالیم قرآن و نهجالبمغه نزدیک اسهت کهه ضهرورتی بهرای
شواهد اسممی دیهده نمهیشهود .بهرای اطّهمع از پاینهدی ایرانیهان باسهتان بهه امهور دینهی و اعتقهادی ازجملهه
خداشناسی ،یاد خدا ،تقوا ،توکّل ،کس رضایت خداوند ،اعتقاد به قیامت و پاداش اعما  ،یهاد مهر  ،توبهه،
خودداری از گناه ،مبارزه با نفس( )1و( ...ر.ک :سبزیانپور و صهالحی )113-99 :1393 ،از نکهات عجیه در
این خطبه ،این است که با نام خدا آغاز نشده ،در حالی که همهچیز و همهکار وابسته به خداست و ایهن سهنّت
در خطبههای شاهان دیگر رعایت میشده است.
 .4-8جهاد اکبر در خطبة انوشروان

هدف انوشروان در این خطبه ،تأکید بر جهاد اکبر است .در علم معانی ،تکهرار یهک مضهمون ،جنبهة تأکیهد و
اهمّیّت موضوع را نشان میدهد .ابوهم عسکری ،معتقد است برخی از مواضگ تکرار برای تأکیهد مناسه تهر
است .مثل نامههای سمطین به کارگزاران اموا  ،زیرا این قبیل نامهههها ،جایگهاه شهر و تکرارنهد و نهه محهلّ
حذف و ایجاز ( .)156 :1952از آنجا که اشارة انوشروان به جهاد اکبر با تأکید فراوان آمده ،انهدکی بهر تعهابیر
او در این خ هو

تأمّهل مهی شهود .وی پهس از شهکرگزاری بهرای شکسهت دشهمن ،بهه وجهود دشهمنی بها

ةددهم قَشاة » (ترجمهه :تعدادشهان کهم اسهت).
ویژگیهای زیر هشدار میدهد :از نظهر تعهداد انهدک اسهت« :ل ُ
قدرت و عظمهت آن بسهیار اسهت« :أب ُ ةهم َشةدید َو َشةوَ مُهم لظامة » (ابةن مسةوویه  0222ج ( )022 :1ترجمهه:

ةوِ لنةدي َلشَةاكم» (مهةان) (ترجمهه :از
توان و قدرت آنها بسیار است ).ترسناکتر از دشمن ظاهری اسهت« :أخ ُ
نظر من ،برای شما ترسناکتر است ).قویتر از دشمنان ظاهری است که دارای شمشیر و نیزه و اسه هسهتند:
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أصُاب ُّ ِ
الرما ِ واخلُاُ ِ
ِ
ول( ».مهةان) (ترجمه( :دشهمنان
یهمموُ م ویَغشِحوُ م ِم َن الّذین غَشَحمُموهم ِمن ألدائِكم
«أحرى أن َ
الساوِ َو ِّ َ
باطنی) برای شکستدادن و چیرهشدن بر شما ،تواناتر از دشمنان شمشیرزن ،نیزهزن و اس سوار است که شما بر آنهها
چیره شدهاید).

مبارزه با این دشمن ،آنقدر مهم است که انوشروان پیروزی نهایی بر دشمن ظاهری و نیهز عهزّت ،اتّحهاد و

ةدو م هةذا الثّةاي غَشِحةمَكم لِع ِّ
ةدو م
ةاس  -غَشِحةمُم ل َّ
امنیّت را مشرو به پیروزی بر این دشمن میدانهد« :فةنن أتةمم -أیُّهةا النّ ُ
ةرم فَة َقةد َمّ الظّ ُةر والنّ ُةر َوَمتةّ فةاكم الق ّةوةُ َومَّ لكةم الع َّةم َوَمتةَّ لشةاكم النّعمة ُ َومَّ لكةم ال َ ة ُ َومّ لكةم
اص ُ
الّذین قاتَشمُم َو َح َ
السَم ُ» (مهان) (ترجمه :ای مردم! اگر بر این دشمن دوم ،همانگونه غلبهه کنیهد کهه بهر آن
ا
ُ
جمماع واألل ُ والنّ اُ ُ و ّ

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

برتری ،نعمت ،فضل ،اتّحاد ،آرامش ،راهنمایی و سممت شما کامل میشود ).همچنین معتقد است کهه در صهورت
کوتاهی و سهلانگاری در مقابل این دشمن ،پیهروزی بهر دشهمن ظهاهری در شهرو ،غهرب ،شهما و جنهوب

ةرب واملَعةر ِ
العدو بِكةم ف َّ
ةنن الظّ َةر الّةذي ةان ِمةنكم لشةِ ل ِّ
رم َوَوهنمُم َوظََ َر هذا ُّ
بیارزش است« :وإن ُ نمُم قَ َ ُ
ةدو م ِةملغ ِ َ
ع ِ
ِ
مال ل یكن ظ را ِمن ُكم( ».مهةان) (ترجمه :اگر در این راه کوتاهی و سستی کنیهد و ایهن دشهمن بهر شهما
َويف
اجلنوب وال ّ

چیره شود ،پیروزیهای گذشته که در غرب ،شرو ،جنوب و شما بهدسهت آوردهایهد ،بهرای شهما پیهروزی نخواههد
بود).

او از مردم و سربازان خود میخواهد که با این دشمن آنگونه بجنگند که با دشهمن ظهاهری جنگیهدهانهد:

ةدو الحةاق ِمثة َ الّةذي قَمشةمُم ِمةن ذلةأ الع ِّ
«فاّشُحوا أن تقمُشةوا ِمةن هةذا الع ِّ
ةدو املاضة » (مهةان) (ترجمهه :پهس بکوشهید کهه ایهن
دشمن باقیمانده را مانند همان دشمن گذشته از بین ببرید ).او تأکید میکند که برای جنه ،بها ایهن دشهمن ،بایهد

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

ِ
ِ
ِ
أجة َّ وأح َةمَ
بزم است تجهیزات و امکانات بیشتری بهه کهار بهردَ « :ولةاَ ُكن ج ُّةد م يف هةذا َواجمهةا ُد م َواحمعةا ُد م أ ة ََ و َ
ِ
ِ
أشدَّ .
أصح َو َّ
فنن َّ
ألظمهم مكادة وأشدُّهم شو ( ».مهةان) (ترجمه :و باید تمش ،کوشهش
ألمَ َو َّ
و َ
أحق األلداء ة معداد له ُ
و اتّحاد شما در این پیکار ،بزر تر ،عظیمتر ،خردمندانهتر ،درستتر و بیشتر باشد ،زیرا هرچه نیرنه ،و حیلهة دشهمن
بیشتر و شوکت آن عظیمتر باشد ،روبهرو شدن با آن آمادگی بیشتری میخواهد).

بار دیگهر تأکیهد مهی کنهد کهه ایهن دشهمن ،مثهل دشهمن قبلهی نیسهت ،مبهارزه بها او موجه رسهتگاری،
سرازیرشدن نعمتهای الهی ،عزّت و کرامت و دسهتیابی بهه بهشهت و رضهوان الههی اسهتَ « :ولةا الّةذي ُ نةمُم
ِ
ِ
آم َةر م بِقم ِةاهلم اآلن ...ف َّ
ةَحكم ومتةا ُ النّعمة ِ لشةاكم
ةنن ذلةأ اجمم َ
ةاع ص ُ
ََتافو َن من لد ِّو م الّذي قاتَشمُم بِقریب من هؤ ء الّذین َ
والمددةُ يف الكرام ِ ِمن ِ
وز بِرضواتِه يف اآلخةرةِ( ».مهةان( )022 :ترجمه :ترسی کهه شهما از دشهمنانی کهه بها آن
اهلل لَكم َوال ُ
ّ
َ
جنگیدید ،داشتید ،با آن دشمنی که اآلن به جن ،با آن دستور میدهم ،نزدیک و قابل مقایسه نیست ،زیرا ایهن اتّحهاد،
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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).

دوباره با تأکید میگوید :دشمنان تُرک ،رومی ،هندی و دیگر ملّتهای جهان هرگز قهدرت ایهن دشهمن

را ندارند؛ زیرا قدرت ،فری و خطر ایهن دشهمن بیشهتر از آنهاسهتُ « :ثَّ الشَ ُمةوا َّ
ةدوُ م ِم َةن ال ُّةر ِ وال ّةروِ واهلن ِةد
أن ل َّ
و ائ ِر ِ
ةدو ِمةنكم إن غَشَةحَ ُكم َوظَ َه َةر َلشةاكم
األمم َل یكوتوا لِاَحشُغوا ِمنكم  -إن ظَ َهةروا لشةاكم َوغَشَحةو م ِ -مثة َ الّةذي یَحشُة ُ هةذا الع ُّ
َّ
أبس هذا ِّ
العدو ُّ
أخوِ ِمةن ذلةأ العةد ِّو»( .مهةان) (ترجمهه :بدانیهد کهه دشهمنان شهما از تهرک،
أمره
ُ
أشد و ا ُده أ ُ ُو ُ
فنن َ
روم ،هند و سایر ملّتها ،هرگز به این اندازه نبودند که بر شما چیره شوند  -کهه اگهر بهر شهما چیهره مهیشهدند و غلبهه
میکردند  ،-تا اندازهای که این دشمن بر شما دست یابد ،اگر بر شما چیره میشدند و غلبه میکردنهد ،زیهرا کینهة ایهن
دشمن سختتر ،فری و نیرن ،او بیشتر و کار او ترسناکتر از آن دشمن است).

بار دیگر انوشروان برای نشاندادن خطر دشمنِ نفس میگوید :من هرگز برای مبارزه با دشمنان خارجی و
جن ،با شمشیر و نیزه در بیابان و دریا و کوه و دشت اینگونه در مقابل شما تضرّع نکردم و با این شدّت از
شما نخواستم که قیام کنید:

ِ
ِ
مح وامل اوِز والحُا ِر والسهول ِ و ِ
ع
الر ِ
اجلحال أقار ُ
اس! ّ
ةلساف و ّ
ّ
إن قَد تَ َح ُ لَ ُكم َ ما َرأیمُم َولََقا ُ ما قد َلشممُم ّ
«د أیُّها النّ ُ
قمال أولئأ ِ
ع يف ِ
اجلنود واملشو ِ َول أ ألكم هذه
الب ُجندا ُجندا وأ اب ُد َمشِكا َمشِكا ل أت ّر إلاكم هذا المّ ر َ
لدوا ّ
ّ
لدوا وأ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
املسأل َ يف ِ
ّشب اجل ّد وا جمهاد وا حم ِال وا حمعاد» (مهان).
(ترجمه :ای مردم! چنانکه دیدید ،من خودم را برای شما سپر بم کردم و همانطور که میدانید با شمشیر ،نیزه،
بیابانها ،دریاها ،دشتها و کوهها دیدار کردم ،در حالی که دشمنان و لشگریان را یکی پس از دیگری درهم

میشکستم و با پادشاهان یکی پس از دیگری میجنگیدم و هرگز در جن ،با آن لشگرها و شاهان چنین خواهش و
تمنّا از شما نکردم و از شما نخواستم که تا این اندازه تمش و کوشش کنید و اتّحاد داشته باشید).

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

عظم َخط ِره ِ
ترس این دشمن بسیار است« :وإّّنا فَة َعش ُ هذا الاوَ لِ ِ
وشدَّةِ َشوَ مِه وخماف ِ صولمِه بِكم» (مهان) (ترجمهه :امهروز

بهسب بزرگی خطر و شدّت عظمت این دشمن و از ترس چیرگیاش بر شما ،این کار را میکنم ).اگر من خطر ایهن
دشمن را از شما دور نکنم و دشمن خارجی را شکست دهم ،بزر ترین دشمن را رها کرده و ضهعیفتهرین

ِ
اس َ -ل أغشب هذا َّ
العدو وأت َ ةه لةنكم فَة َقةد أبقاة ُ فةاكم أ ة َ األلةداء وت اة ُ
آنها را از پا درآوردهام« :وإن أان  -أیُّها النّ ُ
لةنكم أضةةع َها»؛ (مهةةان( )022 :ترجمههه :ای مههردم! اگههر مههن بههه ایههن دشههمن دسههت نیههابم و آن را از شههما دور نکههنم،

بزر ترین دشمنان را در میان شما رها کرده و ناتوانترین آنها را دور کردهام ).سپس از مردم میخواهد کهه او را
در نابودکردن این دشمن خهانگی یهاری دهنهد تها عهزّت و نعمهت و شهرف و پیهروزی شهامل همگهان شهود:

ةمم النّعمة ُ لشَة ولشةاكم والكرامة ُ ِمةن ِ
ةدو املخ ِ
ةوِ لشةاكم القری ِ
«فَأَلانُون َلشَِ تَة هةذا الع ِّ
اهلل ِل ولَكةم
ةب الة ّدا ِر ِمةنكم ... .وت ُّ
َ َّ َ َ
َ
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مكني وهذا الثّةروةُ واملنملة ُ( )».مهةان) (ترجمه :پس من را در دورکهردن ایهن دشهمن
َویمَ ُّم هذا ُّ
ع ُ
العم والنّ ُر وهذا ال ّ
رِ والمّ ُ
ترسناک که به شما نزدیک است ،یاری کنید .این نعمتی که به من و شما ارزانی شده و سهرافرازی کهه از طهرف خهدا
ن ی من و شما شده ،کامل شود و این عزّت ،پیروزی ،شرافت ،قدرت و این ثروت و جایگاه پایدار ماند).

انوشروان سپس به پیروزیهای داریوش بر دشمنان ظاهری و غفلت او از دشمن درونی اشهاره مهیکنهد و
میگویهد :بهیتهوجّهی بهه دشهمن داخلهی ،موجه شکسهت داریهوش و غلبهة اسهکندر شهد ،آنگهاه از مهردم
میخواهد که با هشیاری اسیر دشمن نفس نشوند؛ زیرا مردمی که با این دشمن نجنگنهد ،هرگهز بهه رسهتگاری
نمیرسند .در ادامه میگوید :من اوّلین چیزی که از شما میخواهم ،ترک این اخمو اسهت کهه بهزر تهرین

دشمن شماسهتَ « :ول تُ ةشِح ّأمة قِ ُّ
ةهلل و ُمش ُكهةا لشةِ ظهةوِر هةذه األخةَ ِ فاهةاَّ .
وإن ّأو َل مةا أان انِ واتر ِمةن هةذه األمةوِر
هذه األخَ ُ الّيت ه ألدى ألداءُ م( ».مهةان( )022 :ترجمه :مردم و حکومتی که این اخموها را داشته باشد ،اصهم

نمیشود .اوّلین چیزی که از این امور نفی و ترک میکنم ،این اخمقی اسهت کهه دشهمنتهرین دشهمنان شهما اسهت).

انوشروان پس از چند توصیة اخمقی دیگر میگوید :من حکومتی را ندیدم که نابود شهود مگهر بههسهب ایهن
ةنان َل تَة َةر
اخمو (حاکمیّت نفس) و هیچ حکومتی را ندیدم که رستگار شود مگر بهسب رانهدن ایهن اخهمو« :ف ّ
ِ
ِ
شطاان قِ ُّ
صشُوا إّ َم َعهةا( ».مهةان( )022 :ترجمه :هرگز پادشاه و حکهومتی را
هلل و ّأم َهشكوا إّ بِر هذه األخَ و َ
ندیدیم ،مگر اینکه با ترککردن این اخمو ،نابود شدند و جز با آنها ،اصم نشدند).

 .5-8جهاد اکبر در روایات اسالمی

از آیات و روایات برداشت میشود ،انسهان دو گونهه دشهمن دارد :دشهمن دور یها بیرونهی کهه همهان دشهمن
خارجی است و دشمن نزدیک یا درونی که نفس محسوب میشود .طب احادیهث ،نزدیهکتهرین دشهمن بهه

ک( ».آمةدي )012 :1112
ب ألةدائِک إلاة َ
سة َ
ک أق َةر ُ
انسان ،نفس اوسهت ،از امهام علهی (ع) نقهل شهده اسهت« :تَ ُ

(ترجمه :نفس تو ،نزدیکترین دشمن نسبت به تو است ).همچنین بنا بر فرمودة پیهامبر (

سةک
)« :ألةد لةد ِّوک ت ُ

بني َجنحَاةک( ».اجملشسة  1121ج ( )111 :12ترجمه :دشهمنتهرین دشهمنان تهو ،نفهس توسهت کهه در بهین دو
الّيت َ
پهلوی تو قرار دارد).

پیامبر (

) سپاهى را به جن ،دشمن فرستاد و هنگامى که از جن ،برگشتند به آنهها فرمهود« :مرححةا بِقةو

ةاد الة ةنَّ ِ ( ».الوشاة ة
ةاد األکة ة ُ .فَقاة ة  :د ر ة َ
ةاد األکة ة ُ؟ ق ةةال :جهة ُ
ةول اهلل! م ةةا اجلهة ُ
ةغر َوبَق ةةل لش ةةاهم اجلهة ُ
قَ ةوا اجله ة َ
ةاد األصة َ
 1122ج ( )10 :2ترجمه :آفرین بر کسانى که جهاد اصغر را انجام دادند ،ولى جهاد اکبر هنوز بر آنها باقی مانهده،

گفته شد یا رسو اللَّه! «جهاد اکبر» کدام است؟ فرمودند :جهاد با نفس ).در واقگ پیامبر ( ) با ذکر حدیث بهاب بهه
این نکته تاکید میکند که پیروزی بر دشمنِ بیرون مقدّمهه اسهت و در رأس آن بایهد مبهارزه بها دشهمن درون
(نفس) مورد توجّه قرار گیرد.
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ةاد األکة ُ( ».آمةدي
دع الةنّ ِ َلة ِن اهلةو هةو اجله ُ
حضرت علی (ع) نیهز پیرامهون جههاد اکبهر فرمهوده اسهتَ « :ر ُ

( )122 :1112ترجمههه :بازداشههتن نفههس از هههوا و هههوس ،جهههاد اکبههر اسههت).؛ همچنههین ایشههان در جههایی دیگههر

اد الةنَ ِ فاشةمَغشوا ِهه ِ
میفرمایندَ « :والشَمةوا َّ
ةاد أت ِسةوم( ».مهةان( )222 :ترجمهه :بدانیهد کهه جههاد
ةاد األکة َ جهة ُ
أن اجله َ

اکبر ،جهاد با نفستان است ،پس به مبارزه با نفستان بپردازید ).بدیهی است کهه تعبیهر جههاد اکبهر مربهو بهه خطهر
بسیار زیادی است که در اثر پیروی از هوای نفس ،دامن بشهر را در طهو تهاریخ گرفتهه و موجه م هائ و
دردهای بسیار شده است.
 .6-8جهاد اکبر در ایران باستان

ایرانیان باستان ،نفس را میشهناخته و از خطرههایی کهه بهرای آدمهی بههوجهود مهیآورد ،آگهاهی داشهتهانهد،

العحا ِةد فَةشَةم َيشِكةىن أحةد َو قَة َهة َرن ِمثة ُ هةواي( ».الاو ة :1120
بزرگمهر در این باره میگوید ُ « :نة ُ لحة َد األحةرا ِر َو َ
( )212ترجمه :بندة آزادگان و غممان بودم ،هیچ کدام مانند هواى نفس مرا به تملّک خود درنیهاورد و بهر مهن چیهره
إل
نشد ).وی در سخن حکمتآمیز دیگری اینگونه خطر نفس را گوشزد میکنهد« :لةاداي العةداءُ فَةشَةم َأر ألةد َّ
ِمةن ت سة ( ».مهةان) (ترجمه :دشمنان بسیاری با من دشمنی کردند؛ ولی هیچ دشمنی را مانند نفسهم ندیهدم ).از عبهارت

رْجهر :إ َذا اشةمَحهَ َلشا َ ِ
ال ب ِم ِ
ةأ
َححَّ ُه َمةا َإَ تَة ِس َ
ةأ أَمةران فَةاتظُر أ َ
َ
حکیمانة ذیل ،ضرورت مبارزه با نفس فهمیده میشود« :قَ َ ُ
فَاجمَنِحهُ( ».ابةن القماحةه  1112ج ( .)21 :1ترجمه :اگر دو کار بر تو مشتبه شد ،ببین کدام یک از آن دو ،نهزد نفسهت
محبوبتر است ،از آن خودداری کن).

انوشروان در این خطبه برای اینکه مردم را متوجّه خطر هوای نفس کند ،نوزده مرتبه از کلمهة «لةدو» بهرای
اشاره به نفس استفاده کرده است .کسری ابتدا به حهوادث زمهان «دارا» و پیهروی از ههوای نفهس کهه موجه
سقو او شده ،اشاره میکند؛ از مردم میخواهد که پس از غلبه بر دشمن ،نخستین چیزی را کهه از خهود دور
میکنند ،هوای نفس و رذایل اخمقی باشد؛ زیرا نفس آدمی بدترین دشمن اوست.
انوشروان نیز مانند پیامبر ( ) از عبارت «ألةد لةدو» استفاده کرده اسهت .در جهایی دیگهر دشهمن ظهاهری را
ضعیفترین دشمن و دشمن درونی را «أکة األلةداء» نامیده است .در بخشی دیگر از خطبه ،با تأکید بهر دشهمن
ظاهری و باطنی میگوید :همانطور که موفّ شدید دشمن ظاهری را نابود کنید ،دشمن بهاطنی را ههم از بهین
ببرید.
در خطبههای نهجالبمغه ،علی (ع) در موارد بسیاری به خطر نفس و ضرورت مبارزه با آن اشاره کهرده اسهت،

اهلل وقَادهةا بِ ِمم ِامهةا إِلَةل َّالة ِ ِ
اصة ِ
ازجمله« :امرء أَجلم تَة سهُ بِشِج ِام َها وَزَّم َها بِ ِمم ِام َهةا فَأَمسة َو َها بِشِج ِام َهةا َلةن مع ِ
اهلل( ».خطحةه
َ
َ َ َ َ
ََ
َ
َ
ُ ََ َ َ
َ
َ
( )012ترجمه :انسان باید نفس را مهار کند و آن را در اختیار گرفته ،از طغیان و گناهان بازدارد و زمام آن را بههسهوی
اطاعت پروردگار بکشاند).
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ِ
ال تَةنة ِمعُ إلةل َمع ةةا ِيف
ع َل ةن َشةه َوتِه َوقَ َمة َع َهةوي تَة ِس ةه فةن َّن هةةذه ال ةنَّ َ أ َبع ة ُد شة ء َمن ِملةةا َوإ َّهنةا تَة ة َم ُ
«فَ ة َرح َم اهللُ إمة َةرا تَ ة َم َ
َهةوي( ».خطحةه ( )122ترجمه :پس رحمت خداوند بر کسی که شهوت خهود را مغلهوب و ههوای نفهس را سهرکوب
کند ،زیرا کار مشکل ،بازداشتن نفس از شهوت بوده که پیوسته خواهان نافرمانی و مع یت است).
ِ
السة ِ
سخنان امام (ع) در توصیف پوینهدة راه خهدا اسهتِ« :يف وص ِ
ةف َّ
الک الطَّری ِةق إلةل اهلل ُ ةحُاتَه :قَةد أَحاَةا َلقشَةهُ
َ
سهُ( ».خطحه ( )002ترجمه :پویندة راه خدا ،عقلش را زنده و نفسش را کشته است).
َوأ ََم َ
ات تَة َ

 .1-8دالیل شکست ملّتها

انوشروان چند پدیدة اخمقی و اجتماعی را که زاییدة ههوای نفهس هسهتند ،برمهیشهمارد و مهردم را از آنهها
برحذر میدارد و مبارزه با آنها را وظیفة خود میداند ،زیرا این عوامل موج شکست دولتهاسهت .برخهی
از این عوامل عبارتند از:
 .3-1-8زیادهخواهی

انوشروان در ببهبی خطبه ،با اشاره به حوادث زمانِ دارا میگوید :با وجودی که دارا به پیروزیههای زیهادی
رسید ،ولی چون با دشمن نفس مقابله نکرد ،پیروزیهای دیگرش بیاثر شد تها جهایی کهه محهافظش او را بهه
قتل رسانید .در ادامه یکی از دبیل شکست او را ،زیادهخواهی و حر

میداند:

ِ
ةدو َهشَ َ ِ
الع ِّ
ةوده
ب « َد َارا» املُشو َ َواأل َُم َةم َوقَة َه َرَهةا َوا ةمَ َ
سةحَحِه] َو َهشَ َكة ُجنُ ُ
وَ َلشةِ بَِدهةا ُثَّ ل ََّمةا َل ََي ُكةم أَم َةر َهة َذا َ
«ل َّما غَشَ َ
ةأ [ب َ
السةشطا ُن وقَةوى بِةه لشةِ األلةداءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ ّواشم ّد بِه لَه ُّ
بَة َع َد َّ
ض ِةألم ِر الّذي َمَّ لَه بِه املُش ُ
َم َوالظََّ ِر َوالنَّ ِر َوالغَشَحَ َ .وذَل َ
َ
أ أَتَّه َل یَةر َ
الس َ
َ
ِ ِِ ِ
ض َلشَ ِاه ِمن ُوجوهِ الدُّتاا شِّها ال َكر َام ُ( »...ج .)022 :1
عم ُ َوفَا َ
َوَمتَّ َلشاه به الن َ
(ترجمه :هنگامی که دارا بر پادشاهان و ملّتها پیروز شد و آنها را زیر فرمان خود برد و بهر سرزمینشهان دسهت یافهت،
ولی چون کار این دشمن را نساخت ،خود و لشگریانش پس از فتح و پیروزی نابود شدند و به این دلیل بهود کهه او بهه
آنچه برایش فراهم شده بود و بهواسطة آن پادشاهیاش کما یافته بود و قدرتش استوار شده بود ،راضی نشد).
در نهجالبمغه ،زیادهخهواهی موجه نهابودی قلمهداد شهده اسهت« :وإِن هةا ِ
ِ
ُ( ».حومة
ج بِةه الطَّ َم ُةع أَهشَ َكةهُ اْلةر ُ
َ َ َ
( )122ترحمه :هنگامی که د آدمی ،مورد تههاجم طمهگ قهرار گیهرد ،حهر آن را از پهای درمهیآورد ).بهه همهین
ِ
ِ
ني إِن أُل ِطة َ ِمن َهةةا (الة ّدتاا) َل یَعةةحَع( ».حومة )122
سههب  ،علههی (ع) توصههیه کههرده اسههت َ« :تَ ُكةةن ََّّةةن  ...الة َّةراغحِ َ
(ترجمه :از کسانی مباش!  ...هر آنچه از دنیا به چنگشان میآید ،سیر نمیشوند).
 .8-1-8حسادت

انوشروان ،حسادت را یکی دیگر از م ادی هوای نفس دانسهته و آن را در سهرنگونی حکومهت دارا و بهروز
اختمف و درگیری مؤثّر میداند ،بهگونهای که در زمان حملة اسکندر ،نگهبان دارا کهه وظیفهة حراسهت از او

العةر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُِ .ثَّ
سة ُد بَةعة َ أهة ِ ال َقة ِر ألَهة ِ الغةىن َوأهة ِ اخلُ ُمةول ألهة ِ َّ َ
را به عهده داشت ،وی را به قتل رساندَ ...« :و َد َلةا اْلَ َ
ِ
ِ
أ ََاتهةةم ا ة َكندر لشةةِ ذَلِة َ ِ
ِ ِ
ةاء وقُة َّةوةِ العةةداوةِ فِامةةا باةةنَهم وال َسة ِ
ِ
ةاد ِمةةن ُهمُ .ثَّ
ُ َ
ُ
َ َ
ةأ مة َةن تَة َ ة ُّةر األَهة َةواء َواخةةمَِ األُمةةوِر َوظُُهةةوِر الحَغ َة َ
َ ُ َ َ
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إِرتَة َع ذَلِأ إَِ أَن قَةمشَه ِ
ب َحر ِ ه َوأَِمانِه َلشِ َدِمه( ».ج ( )022 :1ترجمه :رشک و حسادت مهردم فقیهر و نیازمنهد را
َ َ
َ
صاح ُ
در برابر مردم ثروتمند و همچنین مردم گمنام را در برابر بزرگان و اشراف قرار داد؛ سپس اسکندر به آنان حملهه کهرد،
در حالی که مردم دچار تفرقه ،نفاو ،اختمف در کارها ،بروز کینهها و دشمنی شدید و فساد شده بودند و کار تا جهایی
رسید که رئیس نگهبانان شاه و کسی که حافظ جان او بود ،خودش وی را به قتل رساند).

در بخش پایانی خطبه ،حسادت را یکی دیگر از عوامل نابودی دنیا و آخهرت ،عهزت و قهدرت مهیدانهد:

الع ِةم و ِ
«ومةع الم ِ
ِ
ةاع ال ُق َّةوةِ َوهةَ ُ الةدتاا َواآلخةةرةِ( ».ج ( )022 :1ترجمهه :حسهادت موجه از
اتقط ُ
َُّا ُ ةد  ...یَكةو ُن ذَه ُ
ََ َ َ
ةاب ّ َ
بینرفتن عزّت ،قدرت و نابودی دنیا و آخرت میشود).
حضرت علی (ع) نیز یکی از دبیل شکست حکومتهها را ایهن گونهه بیهان مهیکننهدَ « :و ِأب ََدائِِه ُةم األ ََماتَة َ إِ َل
ِ ِ
ِ ِِ
ِِ ِ ِ
س ِادُکم( ».خطحه ( )02ترجمه :بهعلّت اینکه آنها (ارتهش معاویهه) امانهت او
َ
صاحح ِهم َوخاَاتَم ُوم َوب َََحهم يف بََدهم َوفَ َ
را ادا میکنند و شما خیانت میورزید و به این دلیل که آنها در شهرهای خود درستکارند و شما فاسد هستید).

فیض ابسمم ( ،1319ج  )91 :1در شر این خطبه میگوید :یکی از م ادی فسهاد ،حسهادت اسهت کهه
موجبات همکت و نابودی را فراهم میکند.
علی (ع) برای بهتر نشاندادن زشتی حسادت به داستان کشتهشدن هابیل بهوسیلة قابیل اشهاره مهیکنهد کهه
حسادت قابیل ،موج تکبر و خودبزر بینی او شد و درنهایت باعث شد کهه بهرادرش را بکشهدَ « :و َ تَ ُووتُةوا
ِ ِِِ
ِِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
س ِةد َوقَة َد َح ِ اْلَ ِماَّة ُ ِيف قَةشحِ ِةه
کال ُممَ َو ِّ َلشَ اب ِن أ ُّمه من غَ ِي َما فَ َج َعشَهُ اهللُ فاه َوي َمةا أَْلََقة ال َعظَ َمة ُ بنَ سةه مةن َلة َد َاوة اْلَ َ
ِ
ِمن َان ِر الغَ َ ِ
ب َوتَة َ َخ َّ
ني إِ َل یَةةوِ ال ِقاَ َامة ِ( ».خطحةه
العاطَا ُن ِيف أَت ِ ِه ِمن ِری ِةح ال ِوة ِ الَّ ِةذي أَل َقحَةهُ اهللُ بِ ِةه النَّ َد َامة َ َوأَل َمَمةهُ َ
آَث َ ال َقةاتِش َ
( )120ترجمه :شما ماننهد قابیهل نباشهید کهه بهر بهرادرش تکبّهر ورزیهد ،خهدا او را برتهری نهداد ،خویشهتن را بهزر
میپنداشت و حسادت او را به دشمنی واداشت .تع ّ  ،آتش کینه در دلش شعلهور کرد و شیطان باد کبر و غهرور در
او دمید و سرانجام پشیمان شد و خداوند گناه قاتمن را تا روز قیامت برگردن او نهاد).
 .1-1-8سخنچينی

در بخشی دیگر از خطبه ،سخنچینی را یکی از عواملی میداند که عزّت ،سربلندی و قدرت را از بین میبهرد

و نابودی دنیها و آخهرت را نیهز بهه دنبها دارد« :ومةع  ...والن َِّمامة ِ  ...یكةو ُن ذَهةاب الع ِةم و ِ
اتقطَةاعُ ال ُق َّةوةِ َو َه َةَ ُ الةدُّتاَا
َ
َ ُ َّ
ََ َ َ َ
و ِ
اآلخ َةرةِ( ».ج ( )022 :1ترجمه :و با  ...و سخنچینی موج ازدسهترفهتن عهزّت و قهدرت اسهت و همکهت دنیها و
َ
آخرت را بهدنبا دارد).

ِ ِ
ِ
الس ِةم الم َل ِ
ِ
ةاِ( ».يبات( )12 :ترجمهه:
الس َع َاد ُ
ت أَقةمَ ُ م َن األ اَاِ َوم َةن َّ ّ
ثعالبی از گودرز ،پسر شابور نقل کرده استّ « :
سخنچینی بدتر از شمشیر و زهر کشنده است).

با توجه به مضرّات سخنچینی ،امام علی (ع) خطهاب بهه کهارگزاران حکومهت ،در ایهن مهورد فرمودنهد:

السة ِ
ِ
ک أَّشَةةحَ ُهم لِ َم َعائِة ِ
ةب النَّة ِ
ةال َ غَةةا َوإن
ةاس َ ...و َ تَةع َجشَة َّةن إِ َل تَ ة ِةد ِیق َ ةةاع فَةِن َّن َّ
ک ِمنة َ
« َولةةاَ ُون أَبة َعة ُد َرِلاَّمِة َ
ک َوأشةةنَأ َُهم لنة َد َ
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تُعحِه ِةلنّ ِ
ُني( ».انمةه ( :)21ترجمه :باید از رعیّ ت کسی را بهیش از همهه دور و دشهمن داشهته باشهی کهه بهه گفهتن
اصة َ
زشتیهای مردم اصرار دارد ...و در ت دی و باورداشتن بدگو و سخنچین شتاب مکن ،زیرا سهخنچهین ،خیانتکهار و
فری دهنده است ،هرچند شبیه پنددهندگان خیرخواه شوند).
 .4-1-8اختالف و تفرقه

انوشروان ،مردم را از تفرقه و تشتّت برحذر میدارد؛ زیرا عامل تباهی ملّتهاست و موج بهدبختی آنهها در

الع ِةم وات ِقطةاع ال ُق َّةوةِ وهةَ ُ الةدُّتاا و ِ
دنیا و آخرت مهیشهود« :ومةع  ...والمَ َ ِ
اآلخ َةرةِ( ».ج  )022 :1بها
ةاب ِ ّ َ ُ
ََ
عةمُّ یَ ُكةو ُن َذه ُ
َ
ََ َ َ
تفرقه ،عزّت و قدرت از بین میرود و باعث نابودی دنیا و آخرت میشود.

هنگامی که انوشروان حکایت دارا و دبیل شکست او را به اتمام مهیرسهاند ،از مهردم مهیخواههد کهه از

تفرقه ،ستم ،بدگویی و حسادت اجتناب کنند« :د أیُّهةا النّةاس! فَةَ أَمسَع َّةن يف هةذه النِّعمة ِ تَة َرقةا و بةغاةا و حسةدا ظَ ِ
ةاهرا
َ
َ
ُ
َ ّ َ ََ َ ََ
َو ِو َشةایَ َو ِ ةعایَ ( »...ج ( )022 :1ترجمه :ای مردم هرگز نمیخهواهم در ایهن نعمتهی کهه هسهتیم ،پراکنهدهدلهی،
سرکشی ،رشک و حسادت آشکار ،سخنچینی و دورویی بشنوم).
ض ُةع ُوا
رس تَة ُق ُ
ض َةع َاءُ إِّ قَة ُةووا َح َّةُي ُينَ ُعةوا َوَل یَةمََ ّةر أَقة ِودءُ إّ َ
ولَ :ل ََيمَ ِمع ُ
توحیدی 0از ایرانیان نقل کرده است« :ال ُ ُ
َح َُّي ََ َ ُعوا» ( 1112ج ( .)011 :1ترجمه :افراد ضعیف در کنار هم جمگ نمیشهوند ،مگهر اینکهه قهوی و محفهو
میشوند و افراد قوی متفرّو نمیشوند ،مگر اینکه ضعیف و خوار میشوند).

حضرت علی (ع) تفرقه و پراکندگى را موج سستشدن قدرت ،خواری ،اسهارت ،جنه ،،خهونریهزى و
نابودى ملّتها مىداند و براى اثبات مطل خهود ،شهواهدى از سرگذشهت پیشهینیان ،از فرزنهدان اسهماعیل و
اسحاو و یعقوب ذکر مىکند و میفرماید:

«فَالمِ وا ِم ِال ول َِد إِمس ِ
ب اشةمِحَ َاه األَمثَ ِ
ةال! ََت ََّمشُةوا
الس َةَ ُ فَ َمةا أَ َش َّةد المِة َد َ
الا َ َوبَِ إِ َُا َ َوبَة ِ إِ َةرائِا َ َلشَةا ِه ُم َّ
َُ َ َ َ
ال األَح َةو ِال َوأَقة َةر َ
ةف اآلفَةةا ِ وَمة ِر ال ِعةةرا ِ و ُخ ةةرةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ةازوتَة ُهم َلةةن ِریة ِ
أَمةرُهم ِيف َحة ِ
ِ
ةال تَ َ ِ ِ
ةال َکاتَة األَ َکا ة َةرةُ َوال َقاَاصة َةرةُ أَرَةة َهلةُةم ََيمَة ُ
َ
َ َ َ
َ
عةمُّمهم َوتَة َ ة ُّةرقهم لَاَة ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ني إخ َةوا َن َدبَةر َوَوبَةر أَذَل األ َُمةم دارا َوأَجة َدبَة ُهم قَة َةرارا
الر ِ
عِ
الدتةاَا إ َل َمنَاب ال ّ
یح َوتَ َود ال َم َعا فَة َرَُک ُ
سةاک َ
اح َوَم َهايف ّ
وهم َلالَ َم َ
َ ََي ُوو َن إِ َل َجنَةةا ِ َدلة َةوة یَةعمَ ِ ة ُةمو َن ِِبَةةا َو َ إِ َل ِظ ة ِّ أُل َ ة ِ یَةعمَ ِم ة ُدو َن َلشَ ة ِل ِّمَهةةا فَةةاألَح َو ُ
ال ُم ةطَ ِربَ َواألَیة ِةدي ُخممَشِ َ ة َوال َوثة َةرةُ
ِ
ِ
ول َوغَ َارات َمعنُوتَ » (خطحه )120
ودة َوأَر َحا َمقطُ َ
ودة َوأَصنَا َمعحُ َ
ُممََ ِّرقَ ِيف بَََء أَزل وأَّحَا ِ َجه ! من بَةنَات َموءُ َ
(ترجمه :از حا فرزندان اسماعیل ،فرزندان اسحاو و فرزندان یعقوب عبرت گیرید! چقهدر حهابت (ملّهتهها) بها ههم
مشابه و صفات و افعالشان شبیه به یکدیگر است .در حالت تشتّت و تفرقهة آنهان دقّهت کنیهد ،زمهانی کهه کسهریهها و
قی رها حاکم و مالک آنها بودند ،سرانجام آنها را از سرزمینهای آباد ،از کنارههای دجله و فهرات و از محهیطههای
سرسبز و خرّم گرفتند و به جاهای کمگیاه و بیآب و علهف ،محهلّ وزش بادهها و مکهانههایی کهه زنهدگی در آنهها
مشکل و سخت است ،تبعید کردد .آن هها را در آنجها مسهکین ،بیچهاره و همنشهین شهتر سهاختند( .شغلشهان سهاربانی و
خوراکشان تنها شیر شتر و لباس و وسایل زندگیشان از پشم آن تهیّه میشد) آنهان را ذلیهلتهرین امّهتهها از نظهر محهلّ
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سکونت و در بیحاصلترین سرزمینها مسکن دادند .نه کسی داشتند تا آنها را دعوت بهه حه کنهد و بهه او پناهنهده
شوند و نه سایة الفت و اتّحادی که به عزّت و شوکتش تکیه کنند .اوضاع آنها متشتّت ،قدرتهها پراکنهده و جمعیّهت
انبوهشان متفرّو بود ،در بمیی شدید و در میان جهالتی متراکم فرورفته بودند ،دختران را زنده به گور ،بهتهها را مهورد
پرستش قرار میدادند و قطگ رحم و غارتهای پیدرپی در میان آنان رواج داشت).

 .2-8دالیل موفّقيّت و پيروزی حکومتها
 .3-2-8رعيّتدوستی

انوشروان پس از بازگویی حوادث تاریخی مربو بهه دوران گذشهته و برشهمردن عوامهل سهقو و شکسهت
آنها ،به دبیل موفّقیّت و پیروزیهای خود اشاره و عوامل متعدّدی را بیان میکنهد :او مهردمدوسهتی و عشه
به مردم را یکی از دبیل موفّقیّت و پیروزی خود میداند و میگوید این جایگاهی که به آن رسیدهام به دلیهل

عش به رعیّت است ...« :و ِ
ب لِ َشرلاَّة ِ و( »...ج( .)022 :1 :ترجمه :ولهی بهه ایهن مقهام
لك ِّ تِش ُ َه ِذه ُّ
ب َ ...واْلُ ِّ
َ
الرتَ َ
رسیدم  ...و عش به مردم و)...

در سخنان پادشهاهان ایهران باسهتان نیهز توصهیهههایی در مهورد مهردمدوسهتی دیهده مهیشهود؛ ازجملهه در

ِ
ةلرلاّة ِ َوألظَ ُمهةم َل ةوا
پاسخهای قباد به پرسهشههای پادشهاه روم آمهده اسهت« :قّةال أ ُّ
َي املُشةوک أَف َة ُ؟ قَةال :أَرأَفُهةم ّ
وأَحرصهم َلشل املَ ِ
عروِ» (ابن مسوویه ( )12 :1112ترجمه :کدام پادشهاه برتهر اسهت؟ گفهت :مهربهانتهرین آنهان بهه
َ َُ
مردم ،بخشندهترین آنان و کوشاترینشان در انجام کار نیهک ).همچنین در پاسخ موبد به پرسش پادشاهان در مهورد
ِ
رس أ ََل حكاما ِمن حكمائِهم :...فَما صَ املُ ِ
بزرگی آمده استُ « :روي أ َّ
شأ؟ قاة ِّ :
الرف ُةق ِة َّلرلاَّة ِ َوأَخة ُذ
ُ
َن بَع َ مشو ال ِ َ َ
َ َ ُ
ةوي
السةةحُ ِ َوإت ة ُ
ةاِ املَظشةةوِ ِمة َةن الظّةةاِل َوأن یُ ة ِر ُ القة َّ
عة ّق ِ َوأَدا ُؤه إِلةةاهم ِلنة َد أَواتِةةه َو َ ة ُّةد ال ةةروِج َوأمة ُةن ُّ
اْلَة ِّق ِمةةنهم ِيف ِغةةي َم َ
َلشِ ال ِ
َّعاف» (ابن املنقةذ  1122ج ( )21-20 :1ترجمه :روایت شده که یکهی از پادشهاهان ایرانهی از حکیمهی از

حکیمانشان پرسید :صم حکومت در چیست؟ گفت :مهربانی با مردم و گرفتن ح ّ آنان و دادن ح ّ آنها به موقهگ و
تأمین نیازها و ایمن کردن راهها و گرفتن ح ّ مظلوم از ظالم و اینکه قوی را در مقابل ضعیف تشوی به ستم نکند).

این نکته به اندازهای نزد امام علی (ع) مهم است که هرگاه کسی را برای جایی من وب میکردند ،اوّلهین
توصیه و سفارش به او ،مردمدوستی یود .ایهن نکتهه در نامههههای ایشهان بهه مالهک اشهتر ،محمّهد بهن ابهوبکر،
کارگزاران مالیاتی ،عبداهلل بن عبّاس و همچنین در نامه به امام حسن (ع) بهخوبی دیده میشود.
آن حضرت زمانی که مالک اشتر را والی م ر میکند ،نامهای به ایشان مهینویسهد و یکهی از نکهاتی کهه

ةف
ک َّ
بارها در ببهبی نامه به آن اشاره میکند ،مردمدوستی استَ ...« :وأَش ُعر قَةشحَة َ
الرْحَة َ لِ َّشرِلاَّة ِ َوال َم َُحَّة َ َهلةُم َوالشُّط َ
ضا ِرد تَةغمَنِ ُم أَکشَ ُهةم ( »...انمةه ( )21ترجمه :مهربانی به مردم را پوشش قل خود قرار ده و بهه
ِبِِم َو َ تَ ُووتَ َّن َلشَا ِهم َ حُعا َ
همة آنان مهربانی کن و مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت میدانی).
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همچنین زمانی که محمّد بن ابهوبکر را بهه حکومهت م هر من هوب مهیکنهد ،نحهوة مهردمدوسهتی را بها

ِ
ِ
ِ
ک َو ِ
آس باةنهم يف
بسةهلل هلَةم َوج َهة َ
استعارههای زیبا به او گوشزد میکند ...« :فَةاخ هلَةم ج َ
ناحةک َوألَةن هلَةم َجاتحَةک َوأ ُ
الشُّظة ِ َوالنَّظة َرةِ( ».انمةه ( )02ترجمه :با های محبّتت را بهرای آن هها بگسهتر و پهلهوی نهرمش و ممیمهت را بهر زمهین
()1

بگذار ،چهرة خویش را برای آنها گشاده دار و تساوی در بین آنها حتّی در نگاههایت را مراعات کن).
 .8-2-8وحدت و اتحاد

انوشروان ،وحدت و اتّحاد را یکی دیگر از دبیلی میداند که باعث موفّقیّت ،سربلندی و فرمانروایی ملّهتهها

مههیشههودَ ...« :و َذلةةأ أ َّ
السةةشطا َن» (ج ( )022 :1ترجمههه :عههزّت ،قههدرت و
َن َ ...وا جممة َ
ةاع  ...یَكةةو ُن العة َّةم َوالقةةدرَة َو ّ
فرمانروایی ،در گرو اتّحاد است).
ةاتوا قَشةةاَ فَة ُهةةم َکثةةيو َن ِة ةةَِ َلمیةةمو َن
حضههرت علههی (ع) اتّحههاد را عامههل ع هزّت مسههلمانان مههیدانههدَ « :وإِن َکة ُ

ةاع( ».خطحةه ( )112ترجمه :و اگر مسلمانان کماند ،ولی با اسمم زیادنهد و بههواسهطة اتّحهاد ،قدرتمنهد و عزیهز
ِة جمم ِ
هستند).
 .1-2-8عدالت

از نگاه انوشروان ،عامل دیگری که باعث موفّقیّهت و ثبهات دولهتهها مهیشهود ،وجهود عهدالت در جامعهه و
پایبندی به آن است .او عدالتخواهی را یکی از عوامل تثبیت حکومت خود میداند:

ةب لِشرلا ة ِ و ِ
السة ِ
الرتَةةب ِةل ة ِ
ِ
العة ِ
ةدل ( »...ج ( )022 :1ترجمههه :مههن بهههوسههیلة
« َولكة ّةىن تش ة ُ هةةذه ُّ َ ّ ّ
الوفةةاء َو َ
ةُ َو َّ َ
ةَم َواْلةُ ِّ ّ َ َ
درستی ،راستی ،مردمدوستی ،وفاداری و عدالت به این جایگاه رسیدم).
از خلیفة دوم نقل شده است« :تَعشَّم ُ الع َ ِ
سر » (املقد ( )2 :1222ترجمهه :عهدالت را از انوشهروان
َ
دل من َک َ
آموختم).

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

گیردَ « :وإِ َّن أَف َة قُة َّةرةِ َل ِ
ةني ال ُةو َةِ ا ةمِ َق َام ُ ال َعةد ِل ِيف الةحََِ ِد( »...انمةه ( )21ترجمهه :بهتهرین روشهنی چشهم زمامهداران،
َ
برقراری عد اسهت ).همچنین در خطبة  ،15خطاب به عثمان که اموا بیتالما را بهه خویشهاوندانش بخشهیده

بود ،فرمودد که این اموا را به صاحبانشان بازمیگرداند ،زیهرا در عهدالت بهرای همهة مهردم گشهایش اسهت:

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

انوشروان در عبارتهای پایانیاش و با اسهتفاده از فعهل ههای امهری ،مهردم را بهه انجهام کارههای مهمّهی ملهزم
میکند .اوّلین مسئلهای که به آن تأکید میورزد ،رسیدگی به نیازمندان و مستمندان و حمایهت از آنهان اسهت:

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

السة شَ ِم َةن
(ع) بر رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه را در بخشی از این نامه میتهوان دیهد ...« :اهللَ اهللَ ِيف الطَّحَ َقة ِ ُّ
الَّ ِذین َ ِحاشَ َ َهلم والم ِ
ني والمُمَ ِ
ني ( »...ترجمهه :خهدا را خهدا را! در مهورد طبقهة پهایین ،مسهکینهها و نیازمنهدان،
ةاج َ
ساک َ َ ُ
َ
ُ َ ََ
کسانی که هیچ چارهای ندارند).

در یکی از بخشها که حضرت به تقسیم طبقات جامعه میپردازند ،مستمندان را قشری میداننهد کهه بایهد

ِ َّ ِ
السة شَل ِمةةن أَهة ِ اْل ِ
ین ََِية ُّةق ِرفة ُد ُهم َوَم ُعةةوتَةمُ ُهم( ». ...مهةةان)
بیشههتر بههه آنههها بخشههش شههود ...« :الطَّحَ َقة ُ ُّ
ََ
اجة َواملَسة َونَ الةةذ َ
(ترجمه :طبقة پایین از مساکین و نیازمندان و آنان که یاری و رسیدگی به حالشان واج است).
 .5-2-8احترام به همسایگان

انوشروان ،خواستار احترام به همسهایگان و بیگانگهانی اسهت کهه در میهان آنهها زنهدگی مهیکننهد و توصهیه

ِ
ِ
األم ِةم
ةاوَر مَ .وأحسةنوا ُ
صةُح َ َمةن َد َخة َ مةن َ
میکند که در برخورد با آنان ظلم و ستم نکننهد ...« :وأَ ِرمةوا جةو َار َمةن َج َ
فاكم فنهنّم ِيف ِذ َّمُيَ .جت ُحهوهم َو تَظشِ ُمةوهم( ».ج ( )022 :1ترجمه :هر کس با شما همجوار است ،بایهد او را گرامهی
بدارید .با مردمانی که از ملّتهای دیگر در میان شما به سر میبرند ،نیکرفتاری کنید ،زیرا آنهان در پنهاه مهن هسهتند و
موج رنج آنها نشوید و بر آنها ستم نکنید).

در نامة  11نیز یکی از مسائلی که مورد تأکید قرار گرفته ،برخورد خوب بها همسهایگان اسهتَ « :واهللَ اهللَ ِيف

ال ی ِ
ِ
ِج ِ
وص ِبِِم َح َّيت ظَنَنَّا أَتَّهُ َ ةاَُوِّرثةُ ُهم( ».ترجمهه :خهدا را خهدا را کهه در مهورد همسهایگان
يات ُوم فَِنتَّة ُهم َوصاَّ ُ تَحِاِّ ُوم َما َز َ ُ
َ
خود خوشرفتاری کنید ،چراکه آنان مورد توصهیه و سهفارش پیهامبر شهما هسهتند .وی همهواره نسهبت بهه همسهایگان

سفارش می فرمود تا آنجا که ما گمان بهردیم بهه زودی سههمیهای از ارث برایشهان قهرار خواههد داد ).و همچنهین در

ةار ِةجلةا ِر( ».ترجمهه ... :و
خطبة  ،193آزارنرساندن به همسایه را از ویژگیهای پرهیزگاران مهیدانهدَ ...« :و یُ ُّ
به همسایه زیان نرسانید).
 .6-2-8وفاداری به عهد و پيمان

انوشروان ،وفاداری را یکی دیگر از عواملی میداند که باعث رشد و پیشرفت او شده اسهت و تمسّهکجسهتن
ِ ِ
الوف ِةاء و( ». ...ج )022 :1؛ همچنهین در بخهش
ةب َ ...و َ
الرت َ
به این امر را دلیل موفّقیّتش میداندَ « :ولك ّىن تش ُ هةذه ُ
پایانی خطبهاش سفارش میکند که مردم باید بهه عههد و پیمهانی کهه بها یکهدیگر مهیبندنهد ،وفهادار باشهند و
پیمانشکنی نکنند ...« :واح ظوا أماتمكم ولهد م( ». ...ج ( )022 :1ترجمه :امانت و پیمانتان را حفظ کنید).
از رستم نقل شده است« :إذا ذهب الوفاء تمل الحَء( ».ابن مسةوویه ( )10 :1112ترجمه :اگهر وفهاداری از بهین
برود ،بم ناز میشود).

علی (ع) نیز در نامه به مالک اشتر به او توصیه میکند که هرگز پیمانشکنی نکند و حتّی اگر بها دشهمنش
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ک
ةني َلة ُد ّو لَة َ
ت بَةانَة َ
عهدی بست ،حتماً به آن وفادار باشد و جان خودش را سپر پیمانش قرار دهدَ « :وإِن َل َقةد َ
ک َوبَة َ
ِ
ع ِذ َّممة َ ِ ِ
ک ُجنَّة ُدو َن َمةةا أَلطَاة َ فَِنتَّةةهُ لَةةا َ ِمةةن
سة َ
ُلقة َدة أَو أَلحَسةةمَهُ ِمنة َ
ک ِذ َّمة فَ ُُةةهلل َلهة َد َ
ک ِةل َوفَةةاء َوار َ َ
ک ةأل ََماتَة َواج َعة تَة َ
ةام ِ
اهلل َش ة ء النَّةةاس أَشة ُّةد لشَاة ِةه اجمِمالةةا مةةع تَة ِریة ِةق أَهةةوائِِهم وتَعةةمِا ِ ِ ِ
فَةةرائِ ِ ِ
ةاء ِةلعهة ِ
ک
ةودَ .وقَةةد لَة ِمَ ذلِة َ
َ
الوفَة ُ ُ
ََ
َ
َ
آرائ ِهةةم مة َةن تَةعظة ِ َ
َ
ُ
َ
المع ِرُکو َن ِفاما بةانَهم ُدو َن المسِ
ِ
ني لِ َما ا مَوبَةشُوا ِمن َل َو ِاق ِ
ب الغَد ِر( ».انمه )21
م
ش
َ
َ َ ُ
ُ
ُ
(ترجمه :اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد شد ،یا در پناه خود او را امان دادی ،بهه عههد خهویش وفهادار بهاش و آنچهه
برعهده گرفتی امانتدار باش و جان خود را سپر پیمان خود قرار ده ،زیرا هیچیک از واجبهات الههی هماننهد وفهای بهه
عهد نیست که همة مردم جهان با تمام اختمفاتی که در افکار و تمایمت دارند ،در آن اتّفاو نظر داشته باشند .تها آنجها
که مشرکین زمان جاهلیت به عهد و پیمانی که با مسلمانان داشهتند وفهادار بودنهد ،زیهرا آینهدة نهاگوار پیمهانشهکنی را
آزموده بودند).

در ادامه از مالک میخواهد که در اجرای عهد و پیمان دشمن را فری ندهد؛ زیرا هر عههد و پیمهانی کهه

با نام خدا منعقد می شهود ،خداونهد آن را مایهة رحمهت و آسهایش بنهدگانش قهرار داده اسهت ...« :فَةََ تَةغ ِةد َر َّن
ِ
ِ
ک فَِنتَّةهُ َ ََي َِ
بِ ِذ َّممِ َ
ةريءُ َلشَةل اهلل إِ َّ َج ِاهة َش ِةق َ .وقَةد َج َعة َ اهللُ َلهة َدهُ َوِذ َّممَةهُ أَمنةا أَف َةاهُ
ک َو َ ََتمِشَ َّن َل ُد َّو َ
اس َّن بَة َعه ِد َ
ک َو َ ََت َ
ِِ ِ
ِ
ِ
بَة َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
لل ِج َوا ِرِه »...
ني العحَاد ب َرْحَمه َو َحريا یَس ُونُو َن إلل َمنَ َعمه یَسمَ ا ُو َن إ َ
(ترجمه :پس هرگز پیمانشکن مباش و در عهد خود خیانت مکن و دشمن را فری مده ،زیرا کسی جز نهادان بهدکار،
بر خدا گستاخی روا نمیدارد ،خداوند عهد و پیمانی که با نام او شکل میگیرد با رحمت خود مایة آسایش بنهدگان و
پناهگاه امنی برای پناهآورندگان قرار داده است تا همگان به حریم امن آن روی بیاورند).

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

میداند و تمام قدرت و توان را از خدا میداند« :فَة َعشَاكم ِِبا أ ََمةران ُ م بِةه َواحة َذروا مةا هنَانَةا ُ م َلنةه َو قُة ّةوةَ إّ ِةهلل( ».ج
( )022 :1ترجمه :بر شما واج است که امر ما را اطاعت کنید و از آنچه شهما را از آن بازداشهتیم بهر حهذر باشهید و
هیچ نیرویی جز از سوى خداوند نیست).

 .1نتيجه
 .1محور اصلی خطبة انوشروان ،دعوت به جهاد با نفس بهعنوان خطرناکترین دشمن بهرای آدمهی اسهت ،بههویهژه در
زمانی که دشمن خارجی سرکوب شده است.
 .2خطر نفس آدمی که همواره میل به برتری دارد و در این مسیر دچار حسادت ،بدخواهی ،سهخنچینهی و ...مهیشهود
در دو فرهن ،ایرانی و اسممی سخت مورد توجّه قرار گرفتهه اسهت؛ در ههر دو فرهنه ،،ایهن امیها پسهت انسهانی از
عوامل مهمّ سقو حکومتها برشمرده شده و نسبت به خطر آن هشدارهای جدّی داده شده است.
 .3از مقایسة این مضامین مشترک در مضمون جهاد با نفس و سقو حکومتها و پایداری آنها در خطبة انوشهروان و
فرهن ،اسممی بهویژه سخنان علی (ع) در نهجالبمغهه مهیتهوان نتیجهه گرفهت کهه ایرانیهان باسهتان از طریه تجربهه،

بررسی مضامین خطبة سیاسی و مقایسة آن با نهجالبمغه 31/

عقمنیّت و احتمابً تعالیم ادیان کهن ،بسیاری از مضامین برجستة سیاسهی ،اجتمهاعی و اخمقهی را مهیشهناخته و علّهت
استقبا آنها از دین اسمم این بود که گمشدة خود را در تعالیم اسممی پیدا کرده بودند .هر چند دخل و ت هرّف ابهن
مسکویه را در این خطبه برای همسوکردن با فرهن ،اسممی نمیتوان نادیده گرفت.

 .4پینوشتها
( .)1پیشینة خطابه در دوران مختلف :یونان :ارسطو با مطالعة آثار تدوینشده در فنّ خطابه و تأثیر گستردة سوفسطاییان کهه
سخنورانی ماهر در یونان بودند ،اصو و مبانی خطابه را پایهگذاری کرد .در ع ر عباسی و همزمان با ورود علوم یونهان و
ترجمة آنها به زبان عربی ،فنّ خطابة ارسطو از سریانی به عربی ترجمه شد و در اختیار فیلسهوفان و مبتکهران اسهممی قهرار
گرفت و آنها هر یک به سههم خهود در پرورانهدن اصهو و مبهانی ایهن علهم ،نقهش بسهزایی ایفها کردنهد (رک :شهریعتی
سبزواری.)32 :1331 ،
دوران جاهلی :برخی صاح نظران عرب از رواج خطبه در دوران جهاهلی سهخن گفتههانهد ،بهه ایهن سهب

کهه در آن

روزگار ،حکومت و نظام اجتماعی خاصّی وجود نداشته است .بزرگان و رؤسای قبایل برای ابمغ پیام خود و هدایت مردم
به ایراد خطبه میپرداختهاند( .ر.ک :عطیه )61 :1991 ،در تهاریخ ادب عربهی نهام چنهد خطیه در دورة جهاهلی بهه چشهم
میخورد؛ ازجمله اکثم بن صیفی ،قسّ بن ساعده ،ابوطال

عموی پیامبر و( ...ر.ک :فقههی و غفهاری 110 ،165 :1390 ،و

.)111
دوران اسممی :عمقة مردم به درک محتوای دینی و دستورالعملهای سیاسی موج

شد که خطابه در عههد اسهممی

رواج بسیاری پیدا کند و مردم به آن مشتاو شوند و برای شنیدنش در محافل ،مجهالس ،ق هرهای خلفها و امهرا و حتّهی در
خانههای شخ ی گرد آیند ،زیرا اسباب و علل آن فراهم بود و جامعه با آیینی تازه آشنا شده بود ،دینی که دعوتش را بهه
همهجا گسترش میداد و با دشمنانش دست به گریبان بود و واعظان را بر منبرها به سخن آورده بهود تها ایمهان مهردم را بهه
دین جدید بارور سازند (ر.ک :فاخوری.)313-311 :1335 ،

پیشوای خطیبان دورة اسممی ،پیامبر ( ) بود و خود فرمودند :أان أف َ ُح ِ
العرب .پس از پیامبر ( ) ،حضرت علی (ع)

قرار داشت .از دیگر خطیبان این دوره می توان به ابوبکر ،حجاج بن یوسف ،سههیل بهن عمهرو ،عبهداهلل بهن زبیهر ،بشهر بهن
محص ،سعد بن ربیگ ،عبداهلل بن عبّاس ،جبیر بن مطعم ،سعید بن مسیّ  ،قتاده ،عمروعا  ،عبداهلل بن ابی ربیعه اشاره کهرد
(ر.ک :فقهی و غفاری.)169 :1390 ،
خطبههای علی (ع) :جاحظ در مورد خطیبان صدر اسمم میگوید :ابوبکر ،عمر و عثمان هر سهه خطیه بودنهد ،ولهی
امام علی (ع) خطی ترین آنها بود (ر.ک :الجاحظ ،1913 ،ج  )91 :1در نههجالبمغهه 211 ،خطبهه از حضهرت نقهل شهده
است .حضرت در این خطبهها شنونده را به فکر و تأمّل دعوت میکند و با استفاده از مباحهث فلسهفی و کممهی ،اصهو و
مبانی دین اسمم را به خواننده عرضه میکند .از اندرز و بشارت بهعنوان ابزاری برای ارشاد استفاده میکند ،اصو و مبانی
اخمقی را به آنها میآموزد و آنها را به جهاد در راه خدا تشوی میکند (ر.ک :فقهی و غفاری 161 :1390 ،و .)119
ایران باستان :یکی از سنّتهای رایج در ایران باسهتان ،ایهراد خطبهه در هنگهام تهاجگهذاری پادشهاهان بهوده اسهت .در
شاهنامة فردوسی ،تاریخ طبری و غرر السّیر ثعالبی ،خطبههایی از شاهان اسهاطیری چهون کیهومرث ،هوشهن ،،طهمهورث،
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شاهان دورة پهلوانی مانند فریدون ،منوچهر ،نوذر ،کیقباد و نیز از شاهان دورة تاریخی چون بهمن ،داریوش ،بوران دخت،
اردشیر بابکان و  ...نقل شده است .محمدزاده و همکاران پس از مقایسة بیش از  50خطبه از شهاهان ایرانهی ،نشهان دادهانهد
که روایات سه کتاب شاهنامه ،غرر السّیر و تاریخ طبری در این خ و

بسیار به هم نزدیک است ؛ همچنین بهه مضهامین

مشترک اخمقی ،دینی ،سیاسی این خطبهها اشاره کرده ،به این نتیجه رسیدهاند که تأکید بر فره ایهزدی ،عهدالتخهواهی و
عدالتگستری ،صدرنشین موضوعات این خطبههاست (ر.ک .)131-119 :1393 :مضامین خطبهها در ایران باستان نیهز در
دو بخش دینی و سیاسی قابل بررسی است :در بُعد دینی ،بیشتر بر ستایش خداوند تأکید میشود و پادشهاه اعهمم مهیکنهد
پروردگار ،تاج و تخت سلطنت را به او ارزانی داشته اسهت ،زیردسهتان را بهه دینهداری و اطاعهت از فرمهان خهدا ،امیهد بهه
پروردگار ،نشکستن پیمان الهی ،توکّل به خدا و مسائلی مانند این فرامیخوانند .در بُعد سیاسی ،پادشهاه بهه بیهان وظهایف و
مسئولیتهای خود در ادارة کشور میپردازد و در زمینة مسائلی مانند ایجاد امنیّت ،اجرای عدالت ،رسیدگی به تهیدستان،
اهتمام در آبادانی کشور ،مبارزه با ستمگران ،رسیدگی به مشکمت مالی کارگزاران و گشودهبودن دربار بر روی همگهان،
خود را متعهّد میداند .گاهی نیز حکمران به بیان وظایف مردم و کارگزاران در برابر پادشهاه مهیپهردازد و لهزوم تبعیهت از
فرمان پادشاه ،لزوم رعایت عد و ان اف و پایبندی به اصو اخمقی ،تسلّط بر خشم و ع بانیت و مسائلی از این دست را
یادآور میشوند (رک :محمدزاده و همکاران.)111-115 :1393 ،
همچنین از اشاراتی که برخی از مورّخان نظیر «هردوت» و «گزنفون» از وضگ اجتماعی ایران در کتابهای خهود بیهان
کردهاند ،فهمیده میشود که در ایران قبل از اسمم ،سخنرانی از طرف پادشاه و سرداران در مقابل لشگریان معمو بهوده و
بعضی از موبدان نیز خطابههای مذهبی را در جشنها و مناسبتهای دیگر در معابد و آتشکدههها ایهراد مهیکردنهد (ر.ک:
شریعتی سبزواری .)32 :1331 ،این خطبهها معموبً بهوسیلة دبیران و مت دّیان امور دیوانی نوشهته مهیشهد و بههطهور کلّهی
وظیفة دبیر اوّ یا «ایران دبیربد» بود (ر.ک :میراحمدی)361 :1390 ،
( )2منبگ برای نقل خطبة انوشروان ،کتاب تجارب األمم ابن مسکویه چاپ  2000میمدی است که برای رعایت اخت ار،
فقط به شمارة جلد و صفحة آن اشاره شده است.
( )3البتّه نباید نقش مترجم را در رویکرد اسممی این خطبه نادید گرفت ،بعید نمینماید که در مهتن اصهلی خطبهه مطهالبی
مربو به دین زرتشت ،آتشپرستی و دوگانهپرستی وجود داشته که ابن مسکویه در ترجمه ،آنها را حذف کهرده اسهت.
کما اینکه انوشروان در ابتدای خطبه یکی از از افتخارات خود را تأسیس چند آتشکده در قسطنطنیة میداند« :وأقم باوت

النّيان بقسطنطنا »؛ از دیگرسو ،استقبا شگفتانگیز ایرانیان از دین اسمم و فداکاری آنها در نشر آن و تمشهای علمهی
کمنظیر آنان در راه توسعة علوم اسممی را می توان اینگونه توجیه کرد که جریانههای فکهری مشهترک در اندیشههههای
ایرانی و اسممی ،موج

جذب ایرانیان به فرهن ،اسممی شهد ،ایهن اشهتراک ،بها معیارههایی چهون تجربهه ،واقهگنگهری،

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

سلسلهای از حقای متّ ل بههم است( .سبزیانپور و صالحی 1391 ،الف :بیست و نه).

( )1تأکید به این مسئله در نامههای  60 ،5 ،13 ،16 ،53 ،31 ،51و حکمتهای  10و  21دیده میشود.
( )5در مقالهای با عنوان «بررسی دادورزی ایرانیان در منابگ عربی و مقایسة آن با نهجالبمغه» به تف هیل بهه بررسهی عهدالت
ایرانیان پرداخته شده است( .ر.ک :سبزیانپور و صالحی 1391 ،ب.)169-115 :

بررسی مضامین خطبة سیاسی و مقایسة آن با نهجالبمغه 39/
( )6نویری نیز این نکته را دربارة شاهان ایرانی بهخوبی نشان داده است« :و ان ال رس ینم حون لذلأ أبت سةهم يف ّأد معشومة

ينةع

لةةنهم مةةن یق ةةدهم فاهةةا مةةن ذوى اْلاجةةات وأرةب ال ّ ةرورات( .النّةویري  1101ج ( )022 :2ترجمههه :پادشههاهان ایرانههی روزهههای
خاصّی را برای خود قرار میدادند و مانگ حضور نیازمندانی که ق د ممقات با آنها را داشتند ،نمیشدند).

کتابنامه
الف :کتابها
 نهجالبالغه

 .1آمدي ،عبدالواحد ()1111؛ غرر اْلوم و درر الوشم ،حتقیق :سید مهدي رجایي ،قم :دار الکتب االسالمي.
 .2ابن القتیبه ،أبو حممد عبد اهلل ()1111؛ لاون األخحار ،بريوت :دار الكتب العلمیة.

 .3ابن املسکویه ،أبو علي أمحد بن حممد ()2111؛ جتارب األمم وتعاقب اهلمم ،حتقیق :أبو القاسم إمامي ،طهران :سروش.

)1116( -------------------- .1؛ اْلوم ة ة اخلالة ةةدة ،حتقیق ققق :عبق ققد الق ققرمحن بق ققدوي ،القق ققا ر  :مکتبق ققة ال هضق ققة
املصریة.
 .5ابن امل قذ ،ابو املظفر ()1111؛ لحاب اآلداب ،لتقیق :أمحد حممد شاکر ،القا ر  :مکتبة الس ة.
 .6التوحیدي ،ابوحیان ()8041؛ الح ائر والذخائر ،حتقیق :د .وداد القاضي ،بريوت :دار صادر.
 .1ارسطو ،طالیس ()1111؛ اخلطاب ،حققه وعلق علیه :عبد الرمحن بدوي ،بريوت :دار القلم.

 .1اجلاحظ ،عمرو بن حبر ()1111؛ الحاان والمّحاني ،القا ر  :جل ة التألیف والرتمجة وال شر.
 .9خوانساری ،محمّد ()1363؛ دورة مختصر منطق صوری ،تهران :دانشگاه تهران.

 .10سبزیانپور ،وحید و پیمان صهالحی ( 1391الهف)؛ حکمـتهـای ایرانيـان باسـتان در منـابب عربـی ،تههران:
یاردانش.

 .11شایب ،أمحد ()2113؛ ا شوب ،القا ر  :مكتبة ال هضة املصریة.
 .12شریعتی سبزواری ،محمّدباقر ()1331؛ دربارة سخن و سخنوری ،قم :بوستان کتاب.
 .13العسکري ،ابو ال ل ()1152؛ ال ّ نالمني ،بريوت :دار اإلحیا الکتب العربیة.

 .11عطیة ،حممد اشم ()1111؛ األدب العريب واترَه يف الع ر اجلاهش  ،بريوت :دار الفکر العريب.

 .15الفاخوري ،ح ا ()1315؛ اتریخ األدب العريب ،هتران :توس.
 .16فروغی ،محمّدعلی ()1332؛ آیين سخنوری ،تهران :زوّار.

 .11فیض ابسمم ،سیّد علی نقی ()1319؛ ترجمه و شرح نهجالبالغه ،تهران :مؤسّسة چاپ و نشهر تألیفهات فهیض
ابسمم.

 .11الکلیين ،حممد بن یعقوب بن اسحاق ()1111؛ الوايف ،هتران :دار الکتب االسالمیة.

 .11اجمللسي ،حممد ابقر ()1113؛ مار األتوار ،بريوت :دار إحیاء الرتا العريب.
 .20محمّدی ممیری ،محمّد ()1335؛ تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر عباسی بـه عصـر اسـالمی،
جلد  ،1تهران :توس.

 /90کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سا هشتم ،شمارة  ،31پاییز 1391

 .21املسعودي ،علي بن حسنی ()1316؛ مروج ال ّذهب ومعادن اجلوهر ،القا ر  :املطبعة املصریة.

املعرفا ا َماّ يف أدب صدر ا َ  ،بريوت :دار ال هضة العربیة.
 .22املعوش ،سامل ()2111؛ القوالد ّ
 .23املقدسي ،مشس الدین ()1116؛ أحسن المّقا ام يف معرف األقالام ل د :لیدن.
 .21میراحمدی ،مریم ()1390؛ ،تاریخ تحوّالت ایرانشناسی ،تهران :طهوری.
 .25نصريالدین طوسي ،حممد بن امحد ()1326؛ أ اس ا قمحاس ،هتران :دانشگاه هتران.

 .26ال ویري ،شهاب الدین ()1123؛ هنای األرب يف فنون األدب ،القا ر  :دار الكتب والواثئق القومیة.

 .21الیوسققي ،نققور الققدین ()1112؛ احملاض ةرات يف الشّغة ة واألدب ،حتقیققق وشققر  :حمم قد حج ق وأمحققد شققرقاوي ،بققريوت :دار
الغرب اإلسالمي.

ب :مجالّت
 .23ح اوی ،محمّدجواد ()1392؛ «بررسی تطبیقی نثر دورة جاهلی و دورة اسممی با رویکرد قرآنی» ،فصـلنامة
مطالعات ادبی  -قرآنی ،دانشکدة اصو الدّین قم ،سا اوّ  ،شمارة  ،1صص .11-31
 .29سبزیانپور ،وحید و پیمان صالحی ( 1391ب)؛ «بررسهی دادورزی ایرانیهان در منهابگ عربهی و مقایسهة آن بها
نهجالبمغه» ،نشریة پژوهشهای زبانشناسی تطبيقی ،سا دوم ،شمارة  ،1صص .169-115
)1393( --------------------------- .30؛ «بازتههاب دیانههت ایرانیههان باسههتان در منههابگ عربههی» ،نشــریة

پژوهشهای علوم تاریخی ،دانشکدة ادبیّات دانشگاه تهران ،دورة  ،6شمارة  ،2صص .113-99
 .31فقهی ،عبدالحسهین ،محمّدرضها غفهاری ()1390؛ «بررسهی تطهوّر خطابهه در دورة جهاهلی و صهدر اسهمم»،
فصلنامة لسان مبين ،سا دوّم ،دورة جدید ،شمارة چهارم ،صص .131-160
 .32محمدزاده ،مریم؛ علی رمضانی و رسو عبادی ()1393؛ «منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باسهتان (بها
تأمّلی در شاهنامه ،تاریخ طبری ،غرر األخبار ملوک الفرس و سهیرهم)» ،پژوهشـنامة ادب حماسـی ،سها دههم،
شمارة هجدهم ،صص .111-115
ج :پایاننامه
 .33فرجی ،علیرضا ()1335؛ بررسی شخصيت انوشروان از باستان تا دورة اسالمی ،اسهتاد راهنمها :فهر زاههدی،
رشتة فرهن ،و زبانهای باستانی ،دانشگاه تهران.

لشما  -حمكّم )
موث يف األدب املقارن (ف ّشا ّ
کشّاّ اآلداب والعشو ا تساتاّ جامع رازي کرماتعاه
السن الثّامن العدد  11خریف  1122هة 1112 / .هة 0212 / .صص 21-21
ّ

الساا اّ ومقارتمها مع هنجالحَغ
درا امل امني خلطح أتوشيوان ّ

1

وحاد حمدنپور

2

أستاذ يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة رازي ،کرمانشاه ،إیران

3

حدیث دارايب
الدکتوراه يف فرع اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة رازي ،کرمانشاه ،إیران
املش ّخص
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 اجقداء متعققدد ولكققن حمور ققا الرئیسققي ققو اجلهققاد االققس او مكافحققة املیققو ل ال فسققیة الققيت حتظق یققة قصققوى يف
التعلیمات االسالمیة .ا م مناذج اا واء ال فسانیة اليت اعتس ا انوشروان أسبااب لدعدعة القدو ل و اسققاا اوكومقات قي لالتقان يال میمقة،
اوسققد ،الفرقة،الضققیم .مققن امللفققا ان الكسققرى اإلیقراع انوشققروان عققس عققن خطققور الق فس االمققار ابلسققوء ب ق «اعققدى عققدولم» و «عققدولم
البققاطن»لمققا عققد العا ققا اإلی قراع الشققهري ،الرعیققة و اوبققة والوحققد و الققوا و اال تمققا بققذوي اواجققة و رعایققة اجلققار والت ق خي و التحققاب
والوفقاء ابلعهقود و ...عوامقا مقن شقا ا ان تعققدز اوكومقات .یسقتهدح قذا البحقع واعتمقادا علق املق هل الوصقفي التحلیلقي التعریقف هبققذه
اخلطبة اوال و دراسة مضامی ها املشرتلة مع ل البالغة لالما علي(ع) اثنیا.
الوشمات ال ّدلاشاّ  :اادب املقارن،خطبة انوشروان،اجلهاد االس ،لالبالغة.
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