
 
 بویسرگذشت خطبه از جاهلیت تا عصر رسالت ن

 
 ٣سلیميابراهیم علی، ٢زاده هادی عالم، ١قنبرعلی رودگر

 )٢٦/٠٦/٩٦:  نهایی پذیرش ـ٢٥/٠٤/٩٦:  مقالهدریافت(

 
 چکیده

خواندن خطبه که در عصر جاهلی سخت مورد توجه عربها بود، بعد از اسالم، تحت 
لی دور های جاهآلود و اندیشه های شرک، از داللت)ص(های پیامبر تأثیر قرآن و آموزه

ترین ابزار کارآمد و مؤثر در تبلیغ دین جدید و  شد و رنگ توحیدی گرفت و به مهم
 منابع تاریخی، خطبه در محیط  برپایه. های وحیانی تبدیل شد ترویج احکام و آموزه

عالوه بر تعالی موضوعی و ) ص(های شخص پیامبر ویژه با خطبه دعوت اسالمی به
ساختار ثابت و  عالوه قالب وبه یز روی به تعالی نهاد، محتوایی، از حیث هدف و غایت ن
آنجاکه خطبه در بطن فریضه نماز جمعه و عیدین  مشخصی نیز یافت و سرانجام از

ها که در  این ویژگی. جای گرفت و در شمار واجبات شرعی درآمد، قداست تام یافت
 ابزار مفاخره و ینِدست آمد، خطبه را از جایگاه فرودبه) ص(پرتو بعثت پیامبر اکرم 

 .رساند) در اسالم(به مرتبه فرازین و قدسی ذکرهللا ) در جاهلیت(منافره 
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 مقدمه
ترین و   مهمدر عصر جاهلی، خطبه را به العرب غلبه مطلق فرهنگ شفاهی در جزیرة

ای  رو خطیبان منزلت ویژه از همین.بود  د ارتباط جمعی بدل کرده ایجاترین ابزار همگانی
های عصر جاهلی با این که آراسته به صنایع لفظی و  خطبه. اند میان قبیله داشته در

اند، از مضامین عالی، خاصه از روح توحیدی و ساختار متناسب  ویژه سجع بودهمعنوی، به
ها  واقع خطبه در.  بهره نداشتند شدند،  آراستهها بدان  با آن، که در دوره اسالمی خطبه

ای و ارتباطی، خاصه در دعوت  فردشان در ایفای نقش رسانهسبب کارآیی منحصربهکه به
های دین اسالم از جهات و  اند، تحت تأثیر آموزه پیوسته مورد استفاده بوده) ص(پیامبر

ر تاریخی این رشد و بررسی سی. حیثیات مختلف دگرگون شده، رشد و تعالی یافتند
 .های فرهنگی و اجتماعی و دینی آن، موضوع این مقاله است تعالی و نیز واکاوی زمینه

 
 تعریف خطبه با نگاهی تاریخی

 و هم اسم، یعنی هم به معنای خَطابه در زبان عربی هم مصدرند دو واژه خُطبه و
چه خطیب انجام   آندرواقع هم. اند و هم به معنای خود سخن  رفته کار اندن به سخن
شنوند، و خَطابه است، و هم حاصل این فعل او که مستمعان آن را می دهد، خطبه می

در میان مسلمانان از همان آغاز، خطبه به همین معانی لغوی . شود نامیده می خطبه 
بودن گفتند، گرچه برخی مسجع  آنان به مطلق سخنرانی خطبه می و١استشناخته بوده

ان آن در حضور دیگران را هم شرط اطالق اصطالح خطبه بر سخن می سخن و نیز بی
 ).١١٤ زمخشری،( دانستند

توان  وسیله آن می صناعتی است که به خطابه/در اصطالح منطقیان و حکما، خطبه
به تعبییر دیگر، . رود، در حد امکان قانع کردمردم را به چیزی که انتظار تصدیق آن می

یا به ود مخاطب را با کالمش قانع کند ش  توسط آن قادر میخطابه فنّی است که خطیب
خطبه با چنین تعریفی، ). ٥٢٩نصیرالدین طوسی، ( خواهد، راغب سازد می چه خود آن

در منطقیات ارسطو . وارد جهان اسالم شد) م.ق٣٢٢ (٢ابتدا از طریق منطقیات ارسطو

                                                                                                                                            
) ٢/٣٧٠زبیـدی،   ( تـاج العـروس   ؛  )١/٣٦٠ن منظـور،    اب( لسان العرب این تعریف از کتابهای لغت چون       . ١

 . استگرفته شده
های وی در منطق است که شامل هشت کتاب موسـوم بـه    منطقیات ارسطو، عبارت از مجموعه نوشته     . ٢

 .باشد می) الشعر(» بوطیقا«و ) الخطابه(» ریتوریقا«ارغنون بود که از جمله آنها 
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نّ خطابه است که بعد از  در ف١»ریتوریقا«که شامل هشت جزو است، یک جزو موسوم به 
 ).٩٣ صفا،(  نام گرفتالخطابهترجمه به عربی، در بین مسلمانان کتاب 

شده چون خطبه مبتنی بر مشهورات،  گری خطبه گفتهدر علّت تأثیر و قدرت اقناع
ین و بزرگان مظنونات و مقبوالت است و خطیب نیز از اقوال پیامبران و اولیای د

ها  سازد، سخنش بر دلکند و لحن را نیز با کالم متناسب می القول، استشهاد می مقبول
خواجه نصیرالدین طوسی ). ٤٢٥خوانساری، ( انگیزد نشیند و شوری در حاضران می می

 در افاده تصدیقِ ٢هیچ صنعتی از صناعات خمس« :است درباره علت تأثیر خطبه گفته) ٥٣١(
 ادراک قیاسات برهانی قاصر است، پس رسد، زیرا عقول عامه از  خطبه نمی اقناعی به درجه

چه  به تعبیر وی آن. »صناعتی که متکفّل افادتِ اقناع بوَد، در اذهان جمهور، جز خطابت نبوَد
ها و حکایات است، چه  گردد، استشهادها و تمثیالت و بیان داستان باعث تأثیر خطبه می

 ).٥٣٦، انمه( دهند مردم به تمثیل و داستان بیش از قیاس عالقه نشان می
وجود ترجمه کتاب خطابه ارسطو از همان قرون نخستین اسالمی و توجه  با

دانشمندان مسلمان بدان، این کتاب بر رشد و شکوفایی خطبه در جهان اسالم تأثیری 
اسالم از خطبه مراد چه در میان عربها، پیش و پس از  آنبین در واقع . است  نداشته

 ارسطو وارد جهان خطابهن نهضت ترجمه، با ترجمه کتاب چه بعدها در زما شد، با آن می
پیوندی آن بود های این ناهم یکی از علت. نداشته استوجود اسالم شد، پیوند وثیق متقابلی 

در . که پیشینه و کاربرد خطبه در یونان و نیز در روم با شبه جزیره عربستان تفاوت داشت
ها، برای  رسید که در محکمه ش از میالد مییونان، پیشینه خطابه منطقی به قرن پنجم پی

رفت؛ امّا ورود آن به جهان اسالم از مسیر  کار می غلبه بر خصم، یا در مشاجرات سیاسی، به
شده در حالی که  خطبه شناخته. ای کامالً ذهنی و نظری بود، صورت گرفت فلسفه که مقوله

گشت، امری عینی و   از اسالم برمیونیم  قرن قبلدر میان عربها که پیشینه آن به حدود یک
گرفت و با هنری کامالً بومی و اصیل و جوشیده از روح و عملی بود و در حوزه ادب جای می

فرهنگ عربها، در بین آنها جاری بوده و با زندگی بدوی و ساختار اجتماعی و فرهنگی 
عد دقیق و که از قوا آن توان گفت خطبای عرب، بی می. جمعی آنان تناسب داشته است

ای  تعاریف علمی خطبه در علوم یونانی و مراکز علمی روم اطالعی داشته باشند، به گونه

                                                                                                                                            
  . شده استRhetorica یونانی است که بعدها در زبان رومی Rhetorikeریتوریقا یا ریتوریکه معرب لفظ . ١
در منطق، قیاس از نظر نوع و ارزش مقدماتش پنج قسم است که منجر به پنج صنعت بنـام صـناعات                     . ٢

 ).٢/١٦٨ مظفر، :ـ نک(برهان، جدل، مغالطه، خطابه و شعر : شودخمس می
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بستند و از خطبه چونان ابزاری کارساز و مؤثر  همان قواعد را با قریحه و ذوق خود به کار می
 ).٢٥؛ ابوزهره، ١/٢٩،جاحظ( بهره می بردند

ز جمله فنّ خطابه، خطبه را جدا از مسلمانان با وقوف کامل بر منطقیات ارسطو ا
 یکسانی دارند، ولی واقع اگرچه خطبه و خطابه معنای لغوی در. اند خطابه تعریف کرده

دانشمندان مسلمان تعریفی که از خطبه . شوند گونه تعریف میدر اصطالح دو
 ،اسالماست؛ خطبه با ظهور   اند، متناسب با کاربرد آن در جامعه خود آنان بوده کرده ارائه

با قرار گرفتن در بطن نماز، جایگاه  قدسی و در عین حال سیاسی یافت و متناسب با 
این کاربرد و جایگاه، دارای قالب و محتوای مشخصی گردید؛ به بیان دیگر از آنجا که 

) جمعه و عیدین(  نماز خطبه عالوه بر کاربرد تبلیغ دین و وعظ، در چارچوب فریضه
که  های ثابت و مشخصی گردید، چنان ر فرایض دارای مؤلفهقرارگرفت، همانند سای

و خاندان نبوت آغاز و با وصیت به تقوا ) ص(معموالً با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر
تعریفی که تهانوی از خطبه و خطابه ارائه ). مقالهادامه  .ـ نک( یافته استو دعا پایان می

به نوشته او، . اصطالح در بین مسلمانان استکرده، حاکی از داللتهای رایج این دو 
 و ستایش خداوند، به »بسم هللا الرحمن الرحیم«: خطبه گفتاری است که شامل اینهاست

چه سزاوار است، درود بر پیغمبر و آل او، توصیه به پرهیز گاری، وعظ و تذکر و امثال  آن
 از خطابه ارائه کرده و این در حالی است که همو تعریفی منطقی). ١/٧٥٢تهانوی، ( »آن

خطابه نزد منطقیان و «:  دانسته و نوشته است»تأثیر به بیان« یا »فریفتن به زبان«آن را 
حکیمان، قیاسی است مبتنی بر مظنونات و یا مقبوالت که قیاس خطابی نیز نامیده 

گویند، و هدف از آن ترغیب مردم بدان چیزی است  شود و متکلمان بدان اَماره می می
 در). ٢/٨٦؛ نگری، ٧٥٠، انهم( »ه نفعشان در معاش روزانه یا امور اخروی در آن استک

معین نیز، دو واژه خطبه و خطابه جداگانه درج و فرهنگ فارسی  دهخدا و لغتنامه
دهخدا و معین، هر دو، خطابه را تعریف منطقی کرده و تعریف تهانوی را . اند تعریف شده

های  اند و خطبه را نیز با داللت نماید، آورده تر می لکه نسبت به دیگر تعاریف کام
رو  از همین). دهخدا، ماده خطابه و خطبه؛ معین، ماده خطابه( اند اسالمی معنا کرده

های رایج داللت از خطبه ارائه کرده،)   ه٧٥١ ـ٦٩١(رسد تعریفی که ابن قَیّم  نظر می به
او مراد از خطبه را . کند ت بیان میاین اصطالح در بین مسلمانان را به بهترین صور

ستایش خداوند و او را به بزرگی یاد کردن و به یگانگی او و « :چنین تبیین کرده است
اش گواهی دادن، و یادآوری ایام هللا به بندگان او و برحذر داشتن آنان از  رسالت فرستاده

دا و بهشت او نزدیک چه آنان را به خ عذاب و مجازات الهی، و سفارش بندگان خدا به آن
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ابن ( »کند چه آنان را به خشم خدا و آتش او نزدیک می دارد، و بازداشتن آنان از آن می
 ).١/٣٨٦ قیم الجوزیه،
» خطابه« خاص و متفاوت از تعریف» خطبه«چه گفته شد، تعریف مسلمانان از  بنابرآن

اظ کاربرد، محتوا توان گفت در اصطالح مسلمانان خطبه به لح در واقع می. منطقی است
و جایگاهش، اخص از خطابه بوده، چرا که خطابه به وجه اعتقادی و دینی منحصر نبوده،  

 ).٢، ١ابو زهره، . ـ نک( اند نامیده  هر سخنرانی در هر موضوعی را خطابه میکهبل
 

 خطبه در عصر جاهلی
هی، از سوادی عمومی و غلبه مطلق فرهنگ شفا در عصر جاهلی، خطبه که به سبب بی

 برقراری ارتباطات فراگیر جمعی بود، منزلتی خاص داشت های شیوه ترین اصلی
مرور ایام  شعر و شاعران بوده، به  این جایگاه فرازین که در آغاز ویژه). ٢/٧٣ عمرفروخ،(

عربها در «: جاحظ به نقل از ابوعمروبن العالء گوید. به خطبه و خطیبان اختصاص یافت
ضبط یادگارها و به رخ کشیدن مفاخر قبیله و ترساندن دشمن  ت وعصر جاهلی برای ثب

شدند، اما بعد از  از شجاعت و کثرت جنگجویان و اسبان خویش به شاعران متمسک می
در ازای  که شاعر رونق گرفتن بازار شعر و فزونی شمار شاعران و خصوصاً پس از آن

کرد،  شعر  ه آبروی آنان تعرض می یا بستود   را میسرود و دیگران دریافت پول، شعر می
رفته خطبه جای شعر را گرفت و خطیب بیش از از منزلت بلند پیشین فرو افتاد و رفته

 ).١/١٦٤جاحظ، ( »شاعر قدر دید
 

 محتوای خطبه و کارکردهای خطیب
ای جزیرةالعرب کارکردهای گوناگون، و خطیب جایگاه ممتاز و  خطبه در ساختار قبیله

 ی وظایف و کارکردهایاین جایگاه بسیار ممتاز هم از طریق بررس. داشتفردی  منحصربه
 خطبا در ی که برای و هم با تأمل در شروطی جاهلیا متعدد و متنوع خطیبان در نظام قبیله

-در واقع خطیب زبان گویای قبیله خود به شمار می. شده، قابل درك استنظر گرفته می
کرد و هیچ قبیله و حتی  خنگوی قبیله ایفای نقش میرفت و در محافل و مراسم به عنوان س

ارزش و اهمیّت  ).دانشنامه جهان اسالمرودگر، خطبه، ( ای بدون خطیب نبوده است عشیره
بالیدند؛  بیهوده نیست که  خطیب توانا چندان بود که قبایل به داشتن خطیب سخنور می

 را برشمرده، داشتن خطیب اعشی، شاعر جاهلی در مدح قومی، آنگاه که افتخارات آنان
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وفور «: است ترین مفاخر و امتیازات یک قبیله آورده ترین و عالی آور را درشمار مهم زبان
اعشی، ( »نعمت، بزرگواری و کرامت، دالوری و شجاعت، و خطیب سخنور متعلق به آنهاست

 ).ـدة فیهم و الخاطب الصالق/  فیهم الخِصَب و السماحة والنجـ :١٢٩
عرب هرچه گفته بدیهه و ارتجالی «: اند  و بالغت خطیبان عرب جاهلی گفتهدر فصاحت

کافی بود عرب خیالش را به سوی . شده است که گویی آن سخنان به او الهام می چنان بوده،
که  که از قبل به موضوع اندیشیده باشد به محض آن آنکالم معطوف کند، در این صورت، بی

چه مقصودش بود، متمرکز  و ذهن و خیالش را بر آن... شد تخیلش متوجه موضوع می
از این رو کالم . آوردند رسیدند و الفاظ به ذهنش هجوم می کرد، معانی فوج فوج فرا می می

نغز بین عرب، فراوان و شایع بود و همگان در انشا و بیان آن توانا بودند و به شنیدن آن 
 ).٣/٢٨جاحظ، ( » سخنورتر می انگاشتدادند، و هرکسی خود را گویاتر واشتیاق نشان می

اجتماعی و فرهنگی با نظر به ساختار ویژه قبیلگی و چندوچون معیشت و مناسبات 
تشویق : توان وظایف خطبا را به این امور منحصر کردبا اتکا بر منابع میدر عصر جاهلی، 

فره، بیان و به جنگ، ترغیب به خونخواهی، اصالح بین قبایل در اختالفات، مفاخره و منا
های  توضیح مقاصد سفیران و وفود، دعوت به فضایل و پرهیز از رذایل و ابالغ پیام

 گیری از جنگ و یا دامن زدن بدان و ترغیب و نقش خطیب درپیش. تسلیت و تبریک
پیمانان به جنگ و  او در فراخوان اعضای قبیله و هم.  بود بدیل تشجیع جنگجویان بی

ات نقش اصلی داشته و با استعانت از زبان گویا و جایگاه زدن به آتش منازعدامن
ها آتش جنگ را برافروخته نگاه دارد و جنگجویان قبیله  توانسته تا سال  خود می برجسته

به . را چنان به خونخواهی ترغیب کند که چون پروانه خود را به آتش جنگ دراندازند
ها از ترس به  ها بپرد و چهره نگ از رخدر کارزار رویاروی، آنگاه که ر« :قول شاعر جاهلی

 ).همانجا( »نهد زردی گراید، خطیب پای پیش می
بدیلی در تقویت  های امروزی، سهم بی ها، همانند تبلیغات در جنگ در واقع خطبه

 دشمن نیز سخت مؤثر بوده  که در تضعیف روحیه  جنگجویان داشته است، چنان روحیه
های قبیلگی، آنجاکه پی منازعات و رقابت که در بوددر عین حال باز این خطیب . است

شد، با بیان شیوا و زبان رسای خود رقیب را دعوت به  شیخ قبیله راضی به صلح می
عامر بن محاربی در . نمود کرد و اهل قبیله را نیز اقناع و آرام می همدلی و صلح می

 حاضران را در هرجاکه مجال سخن تنگ شود و سخنگویان،« :ستایش قوم خود گوید
خشم رها کنند، خطیبان ما کالم را بر خط قوام آرند، و هنگامی که گرانجانِ کُندزبان، 



  ٣٥  سرگذشت خطبه از جاهلیت تا عصر رسالت نبوی

 »هیچ سستی و ناتوانی به گفتار زبان گشاید ف زدن را فراموش کند، خطیب ما بیحر
 ).٩/٩٣١ابوالفرج اصفهانی، (

 مفاخره و  د خطبهو ایرا از دیگر کارکردهای خطبه در جاهلیت، مفاخره و منافره بود،
 ←؛ برای نمونه٨/٧٧٤جوادعلی، ( رفت شمار می دائم خطیبان بهاًمنافره از وظایف تقریب

و نَسَب و افتخارات قبیله و بالیدن ١خطبۀ مفاخره و منافره بیان حَسَب). ٢/٩٩، قالی
رخ بدانهاست و خطیب در ضمن آن، عیوب و نقاط ضعف قبیله رقیب را نیز برشمرده به

که حدّ (نوازی محتوای خطب  مفاخره و منافره عمدتاً بیان کرم، مهمان. یده استکش می
شجاعت  ها، قدرت وسال ، بخشندگی در قحط)اعالی آن نحر شتر برای میهمان بوده

قهرمانان قبیله، طول قامت آنان، کثرت شمار وابستگان، فضایل اقارب و اوالد و عفو و 
 زکی صفوت،( شد ازگفتن عیوب قبیله رقیب می و در ضمن آن سعی در ببودایثار 

گردید  منتهی می گرفت که به درگیری و مجادالت گاهی تفاخر چندان شدت می). ٢/١٢
؛ در )٢/٢٧٢جاحظ، ( شد می   خواندهداور و ناگزیر خطبه مفاخره و منافره در حضور

هَرِم بن قُطبة بن طفیل نزد  ها از منافره خطیبانی چون عَلقمة بن عُالثه و عامر گزارش
 ).١٥/٥١ابوالفرج اصفهانی، ( بن فزاری یاد شده است

است در هیأتهایی که از سوی قبایل به  ابالغ پیام قبیله از دیگر وظایف خطیب بوده
ایستاد و از زبان قومش وی  خطیب به پا می رفت، معموالً نمایندگی نزد امرا و حاکمان می

این رسم رایج عرب در . کرد  آن را بیان میگفت و مقاصد قبیله و رئیس را درود می
خواندند،  شدند خطابه می جاهلیت بود که چون نزد امیر یا رئیس یا بزرگی وارد می

] اکنون که تو نیستی! [ای ابودُلیجة«:  بن کلده گویدکه اوس بن حجر در رثای فُضالة چنان
و در محضر / فرو نشاند؟ ها را و آتش اختالف/ های عشیره را کفایت کند گرفتاریچه کسی

 ٢؟»چه کسی سخنگوی قوم خواهد بود/ ملوک قدرتمند و صاحب کرم و فضیلت

                                                                                                                                            
پایدار در میان پدران و نیاکان و آنچه انسان از مفاخر            کرامت و شرف     یواژه حَسَب را در اصل به معنا      . ١

 )."حسب ونسب"،  مهدوی دامغانی.ـ نک (اند شمارد، دانسته آنان می
لـدی  / أم من یکون خطیب القوم اذ حلفوا      / أمسو من الخب فی نار و بلبال      /  ابا دلیجة من یکفی العشیرة اذ       . ٢

تصریح شده کـه از سـال    ) ص(الم نیز در سیره رسول هللا       ؛ بعد از اس   )١٠٣اوس،  (الملوک ذوی أید و افضال    
خاسـت و در مقابـل        آمدند؛ رئیس گروه بـر مـی      های متعدد به حضور پیامبر می     هشتم هجرت به بعد هیأت    

کرد، نمونه اش داستان وفد       خطبه جواب را ایراد می    ) ص(ایستاد، سپس خطیب پیمبر     حضرت به سخن می   
این پیامها شـامل مـضامینی چـون        . جب بن زراره در حضور آن حضرت      تمیم است و سخنرانی عطار بن حا      

 ).٣/١١٥طبری، (عرض تبریک یا تسلیت یا درخواست پایان دادن به خصومتها و پرداخت دیه بوده است 



 ١٣٩٤بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هشتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٣٦

  سیما و شخصیت خطیب
برآمدن خطیب از عهده این . عهده داشتندهای مهمی بربان وظایف و مأموریتخطی

 او از یمند  در مجامع عام و پرجمعیت، مستلزم بهرهیوظایف مهم، به ویژه سخنران
ها  ضرورت برخورداری از این قابلیت. های فردی بوده است ها و ویژگی وانایي تیبرخ

ها ضروری منحصر به عصر جاهلی نبوده و برای خطیبان دوره اسالمی نیز همان ویژگی
 ی از بالغت و فصاحت، باید صداییمند به نوشته جاحظ، خطیب عالوه بر بهره. بوده است

 از ادیبان و شاعران عرب به یاهمیت داشت که برخ صدا چندان یرسای. رسا داشته باشد
)  صدا می شدهیکه مایه بلند( دهان ینکوهشِ دهان تنگ و به ستایش گشادگ

 با بیان ویژگیهای ضروری برای )١/١٠٢ (جاحظ). ١٢٢، ١/١٢١جاحظ، ( اندپرداخته
به خطیب و عیوب او می نویسد؛  محمد بن بشیرِ شاعر، از عربی پرسید که جمال مرد 

به بلندی قامت، تنومندی جسم و دهان گشاده و صدای بلند و ": چیست؟ پاسخ داد
همچنین جعفر بن ). طول القامة، و ضَخم الهامة، و رحب الشدق، و بُعدالصوت: قال( "رسا

چشمان تیزبین، ابروان بلند و دهان «: سلیمان از عربی همین را پرسید که پاسخ شنید
قامت بلند وجسم تنومندِ مرد نشان شجاعت و قوت اوست، که  پیداست همچنان. »گشاده

ای بلند و رسا نیز بیانگر و صد) که باعث طنین و شدّت صدا شود(دهان گشاده 
ترین عامل زیبایی مرد را توانایی او در  جاحظ مهم. تواند باشدهای دیگر او می تونایی

آورده که در پاسخ ) ص(مسخنوری دانسته و در تأیید نظر خود، روایتی از پیامبر اسال
 .آوری اودر زبان: زیبایی مرد در چیست؟ فرمود عباس که پرسیدابن

ریزان و   لرزان و عرقی دهان و خطبه خواندن با صدایی صدا، تنگیدر مقابل، ضعف و نازک
اعضای قبایل که به . شمار آمده و نکوهش شده استزنان از معایب و نقایص خطیبان به نَفس

کردند، اگر خطیبی دهانی تنگ و صدایی نازک داشت، او را   سخنور افتخار میداشتن خطیبِ
که شاعر دهان خطیبی با چنین مشخصات را به دهان و صدای  گرفتند، چنان به تمسخر می

 ).١/١٣٣، انهم( ملخی تشبیه کرده است که هنوز قدرت پرواز ندارد
های دیگری ویژگیخطیب بایستی  ها که از الزامات سخنرانی است،عالوه بر این ویژگی

از . از لحاظ توان علمی و شخصیتی نیز داشته باشد تا کالم او تأثیرگذار و رأی او نافذ گردد
ها، شجاعت، جرأت و جسارت، قوت نفس، شخصیت استوار و نامتزلزل، جمله این ویژگی

 گوید چه می  آنبایستی  به هیبت و وقار، شرافت خانوادگی و حَسب و نَسب بود؛ همچنین او 
افزون بر اینها خطیب بایست هنگام . بند باشد تا سخنش موثر و رأیش نافذ شود خود نیز پای



  ٣٧  سرگذشت خطبه از جاهلیت تا عصر رسالت نبوی

ایراد خطبه، دارای آرامش و سکون باشد و به این سو و آن سو نگاه نکند، دست به چانه 
 ).همانجا( نکشد و با ریش و سبلت خود بازی نکند

معموالّ در  .کردند فات خاصی برگزار میخطیبان دوره جاهلی، خطبه را با تشری
مراسم مهم و در جاهای پرجمعیت، در جای بلندی ایستاده یا بر روی مرکب خود خطبه 

جامه نفیس و  نهادند و کردند و غالباً در هنگام ایراد خطبه عمامه بر سر می ایراد می
ه حاضران اشاره دستی ب و هنگام سخنرانی با عصا یا سرنیزه یا چوب. پوشیدندفاخری می

 ).٤١٧ ،العصرالجاهلی تاریخ االدب العربی؛ شوقی ضیف، ٢٥، ابوزهره( کردند می
 

 خطبه در عصر رسالت
ای مانند ظهور اسالم و نزول قرآن متأثر ها از هیچ حادثهتردید تاریخ طوالنی عرببی

 و ی فردی را در نگرش، تفکر و رفتارهای ظهور اسالم، تحوالت بسیار.نگردیده است
). ٢٢، العصر االسالمی، تاریخ االدب العربی همو( ها موجب شده است عربیاجتماع
هایی از زندگی آشنایی داشتند که محیط  ها پیش از اسالم با مفاهیم و روشعرب

هایی در  ای بر آنها تحمیل کرده بود، ولی اسالم مفاهیم و روش جاهلیت و زندگی قبیله
در نتیجه ادبیات عرب . عاد زندگی آنان را دگرگون ساختمیانشان پدید آورد که همه اب

چه در  این تحول و تطور بیشتر از آن. نیز از این رویداد تازه سخت متأثر و متحول شد
این تحوّل عمیق . های ادبیات از جمله شعر حاصل شود، در نثر نمایان گردید دیگر گونه

ی تعبییر می شود، علل متعددی داشت و دامنه دار که از آن به انقالب ادبی در زبان عرب
که شعر هنری سنتی به  که در اینجا مجال و ضرورت تفصیل آن نیست، از جمله این

تنیدگی بیشتری  رفت که از نظر موضوع و محتوا با فرهنگ جاهلیت درهمشمار می
از همین رو شعر صدر اسالم نیز، . جست می داشت و شاعر در آن افکار گذشتگان را باز

های دوره جاهلیت را در خود حفظ کرد چندان که شماری  ها و ویژگی اری از نشانهبسی
آلود خود بودند، مانند عبدهللا از شاعرانی که  بعد از اسالم همچنان بر اعتقادات شرک

پرداختند که آن حضرت  می) ص( الحارثه، به هجو رسول خداسفیان بنبن الزِّبَعری و ابی
این در ). ١٤ابوزیدالقرشی، ( داشتروان را از نقل اشعارشان بازیآنان را نفرین کرد و پ

از این رو خطبه که جزو نثر . پای تحوالت جدید گام برداردبهکه نثر توانست پا حالی بود 
در آن ). ١/٢٥٥عمر فروخ، ( آمد، بیشترین تأثیر و تغییر را پذیرفت ادبی به شمار می

ای بود که برای نشر دین جدید به کار ین وسیلهمقطع زمانی، خطبه هم بهترین و مؤثرتر
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پژوهشگران بر این . رفت و هم خود تحولی عمیق و گسترده یافته، به شکوفایی رسیدمی
ای از رشد و شکوفایی رسید  موضوع اتفاق نظر دارند که در صدر اسالم خطبه به درجه

یخ االدب العربی شوقی ضیف، تار. ـ نک( ای بدان نرسیده بوده است که در هیچ دوره
 ).٦٨به بعد؛ ابوزهره، ١٠٦، العصر العباسی

 
 تأثیر قرآن بر خطبه

گسترش دعوت اسالمی آغاز شد و در پی) ص(یکی از تحوالتی که با بعثت پیامبر اسالم 
این انقالب عظیم ادبی از آن . رو به رشد و کمال رفت، انقالب ادبی در زبان عربی بود

عربی نازل شد و مایه مباهات عرب در ادبیات نیز گردید، جهت بود که قرآن به زبان 
است که توان گفت به هیچ قوم و ملتی کتابی همچون قرآن هدیه نشدهچندان که می

هم به علّت قداست و هم به لحاظ بالغت، تا بدان حدّ در قلوب و نفوس پیروانش تأثیر 
العصر وقی ضیف، ش( نهاده طریق زندگی و سرنوشت آنان را دگرگون کرده باشد

بیان قرآن نه شبیه شعر موزون است که در زبان شعرای آن دوره  ١).٣١ـ٣٠، االسالمی
شد، نه سجع و قافیه سخنان کاهنان را دارد و نه شبیه نثری است که خطبا به  جاری می

ها ممتاز سخن قرآن در موضوع و محتوا و نیز سبک و سیاق، در بین عرب. بردند کار می
 ترین و ماندگارترین تأثیر را بر زبان عربی گذاشترو عمیقاز همین بود وو متعالی 

 ).٤٢، الفنّ و مذاهبههمو، (
در . ای که خطبا از قرآن آموختند، موضوع و اهداف عالی آن بوده استاوّل نکته

دوران جاهلی گرچه شعر و خطابه بین عربها رونق داشت، و به قول شوقی ضیف دوران 
ای  بود، ولی از موضوعات و مضامین عالی و احساسات پاک بهره» عربنهضت سخنوری «

های تأثیرگذاریی در پ). ٤٣٨، تاریخ االدب العربی العصر الجاهلی، همو( نداشت
های آشکاری هم در ساختار خطبه پدید ها، دگرگونی های دینی بر محتوای خطبه آموزه
می متأثر از دوره جاهلی بود، از نظر  بیان خطبه در عصر اسال واقع اگرچه شیوه در. آمد

موضوع ). ٤٣٦، انهم( موضوع و محتوا، با تأثیر از  قرآن و حدیث سراپا دگرگون شد

                                                                                                                                            
های مختلف عرب را های واحد، لهجه قریش، از بین لهجهاز جمله تأثیرات قرآن بر زبان عربی این که؛ لهجه   . ١

ول تاریخ از تغییر و تحول و نابودی نگهداشت و زبان عربی را از زبانی بدوی به زبـانی مـدنی و   حفظ و در ط 
در نهایت به زبان فرهنگ و تمدن اسالمی تبدیل کرد و به عنوان زبان دین اسالم در تمام جهـان اسـالم از                  

 ). به بعد٤٦،، الفنّ و مذاهبهشوقی ضیف. نکـ (هند تا ساحل اقیانوس اطلس گستراند 
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خطبه از مسائل احساسی و جاهلی، چون مفاخره و منافره و تعصبات جاهلی، به 
اهداف خطبه نیز به اهداف الهی، ترویج  تغییر یافت و موضوعات اخالقی و وعظ و تذکر

 ).٥٠ابوزهره، ( مداری، و ایجاد روابط سالم اجتماعی تبدیل شداسالم، خردورزی و اخالق
جنبه دیگر تأثیر قرآن بر زبان عربی، و به تبع آن بر خطبه، آن بود که مفاهیم و 

 نداشتند، مانند ایمان ها پیشتر، با آنها آشناییاصطالحاتی را وارد فرهنگ عربی کرد که عرب
 و کفر، فرقان، توحید و شرک، اسالم و نفاق، صوم و صالة، زکاة و جهاد، و رکوع و سجود

بنابر نوشته جاحظ، خطبای صدر ). ٣٢، تاریخ االدب العربی العصراالسالمیشوقی ضیف، (
توشیح ای با قرآن  قدری مجذوب معارف و شیوه بیان قرآن شده بودند که اگر خطبه اسالم به

). ٥٠ابوزهره،( شد نامیده می) عیبناک(شد، شوهاء تزیین نمی) ص(و با درود بر پیامبر 
 خود را  کردند و حتّی گاه تمام خطبه های خود از آیات قرآنی استشهاد می خطیبان در خطبه
پیداست که این کار بر شکوه و فخامت و لطافت ). ٢/٢١٩جاحظ، ( آراستند به آیات قرآن می

 ).١/٨٣، همان( افزود یژه بر تأثیر کالم آنان میوو به
 
 از خطبه) ص(گیری پیامبر بهره

پیامبر خدا آیین جدید را در میان قومی آورد که هنرشان سخنوری، و مهارتشان بالغت 
شد، به بهترین  از این رو او نیز از همان هنر و مهارت، که در خطبه متجلی می. بود

برای بسط دعوت، ) ص(واقع تنها سالح پیامبر در.  بردصورت برای نشر دعوت خود بهره
های غرّا و اثرگذار خویش  گیری از قدرت سخن و سخنوری بود؛ او به مدد خطبه بهره

که مخالفان او شنیدن توانست در عمق جان مخاطبان حتی معاندان نفوذ کند، تاجایی
های  غت خطبهسنجان و ادیبان بر فصاحت و بال سخن. تابیدند سخنانش را برنمی

زبان و همداستانند و حتّی کالم او را در جایگاهی پس از  در حدّ اعلی هم) ص(پیامبر
های رسالت خود، با آن حضرت در تمام سال). ١/١٥جاحظ، ( اند کالم باری تعالی نشانده

از همان اولّین روزهای دعوت به . پرداخت استفاده از خطبه به تبلیغ و نشر اسالم می
یا « بر کوه صفا ایستاد و با فریاد). ٢١٤شعراء، ( »وَ أنذِر عَشیرتَکَ األقربین«حکم آیه 

اوّلین خطبه علنی خود را برای دعوت مردم به دین اسالم ایراد کرد و بعدها هم  » صباه
 خواندبا استفاده از خطبه در بازارهای عمومی مکه و موسم حج مردم را به اسالم فرامی

 مدینه هم  با استفاده از خطبه، دین اسالم را  ترویج و گسترش داد در). ٣/٣٨ابن کثیر،(
و احکام شرعی و قوانین الهی را بیان کرد و نظام اجتماعی مبتنی بر اصول اسالمی را 
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به آنان ) ص(و نیز پاسخ پیامبر) وفود(همچنین پیام فرستادگان و سفیران . سامان داد
اخبار جنگ و صلح ). ٣/١١٤؛ طبری،٢/٢٠٧م،ابن هشا( گردید وسیله خطبه ابالغ میبه

رسید و بسیج نیرو و تشجیع سپاهیان در  نیز از طریق خطبه به اطالع مسلمانان می
. )٢/٥٨؛ واقدی، ١/٢٥٤عمر فروخ،  .ـ نک( شد هنگام نبرد نیز با خطبه حاصل می

 خود در پایان عمر، حتّی در حال بیماری نیز، به مسجد رفت و آخرین خطبه) ص(پیامبر
 ).٢/٦٤٩ابن هشام، ( را برای مردم خواند

ی تبلیغ ترین و کارآمدترین وسیله باری، اگرچه خطبه با ورود به جهان اسالم به مهم
تبدیل شد، خود نیز در محیط اسالم تحت تأثیر قرآن و ) ص(و نشر دعوت پیامبر
ه تعبیری هم ترین درجه از رشد و شکوفایی رسید؛ ببه عالی) ص(آموزهای الهی پیامبر

 ).١٦٥ابراهیم، ( سود رساند و هم از آن سود برد) ص(به دعوت پیامبر
 

 بر خطبه) ص(تأثیر کالم و سنّت پبامبر
بیشترین تأثیر را بر تحول و دگرگونی خطبه ) ص(های پیامبر پس از قرآن، خطبه

  پیامبرهای  بود که خطبهتر از همه این های گوناگون داشت؛ مهم این تأثیر علت. گذاشت
گرفت و در حقیقت تفصیل و تفسیر قرآن بود و احکام  از منبع وحی الهام می) ص(

، هم در زمان )ص(رو قول و فعل و تقریر پیامبر از همین. کرد ا تبیین و تشریع میاسالم ر
حیات او و هم بعد از رحلتش به عنوان سنّت نبوی، معیار و میزان رفتار مسلمانان و 

 العصر تاریخ االدب العربیشوقی ضیف، ( آمده است  شمار میمنشأ احکام دین به
  ، شیوه)ص(های پیامبر بنابراین، ساختار خطبه). ١٠٢؛ ابراهیم، ١٣؛ الرافعی، ٣٥، العباسی

خطیبان مسلمان سعی . خوانی آن حضرت سرمشق خطیبان گردید بیان و روش خطبه
های آن حضرت درآورند و با  های خود را همانند خطبه کردند قالب و محتوای خطبه می

جاحظ، ( های خود را بیارایند و همانند ایشان خطبه ایراد کنند سخنان ایشان خطبه
، )ص(علت دیگر این است که  عالوه بر جایگاه دینی و قدسیِ سخنان پیامبر). ٢٠، ٢/١٩

همان، ( در کالم ایشان جمع بود فصاحت لفظ و گستردگی معنا و حسن بیان نیز
با کمترین واژه، بیشترین معنا ) ص(سخنان پیامبر« :)٢/١٧،٢٠ (ه نوشته جاحظب). ٢/١٧

هرجا که ضرورت داشت، سخن را  ...شد ساده و روان و بدون تکلّف بیان می. را داشت
های خشن و نامأنوس  کرد؛ از به کار بردن واژه اختصار بیان می یا بهکشید درازا می به

ترین معانی  ترین اوزان، و واضح ها، معتدل ترین واژه استوارایشان همواره از . کرد پرهیز می
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سخنان او  بر اثر ...در سخنان ایشان مهابت و حالوت با هم آمیخته بود  .کرد استفاده می
آورد مگر حکمتی در آن  سخنی به زبان نمی .شد لغزید و خصومتی ایجاد نمی قدمی نمی

) ص( پیامبر یسد که از هیچ کس به اندازهنو می ١ همو از قول محمد بن سالم.».... بود
الناس «سخنان ادیبانه و زیبا و پرمعنا به دست ما نرسیده است؛ سخنان کوتاهی چون 

رأس «، ٣»رَحِمَ هللاُ عبداً قالَ خیراً فَغَنِمَ، أو سَکتَ فسَلِم «٢،»کلّهم سواءٌ کأسنان المُشط
نیز همچون قرآن ) ص(رو سخنان پیامبر از همین٤.»العقل بعد االیمان بالله مداراة الناس

 ).٢٦٠ابوزهره، ( ای از معرفت و حکمت برای خطیبان فراهم نمود گنجینه
 

  در اسالم های خطبه ویژگی
هایی به دست آورد که داللت بر تحول گسترده و عمیق خطبه در محیط اسالم ویژگی

دیگر این بود که از نخستینِ آن تعالی در موضوع و محتوای آن بود؛ ویژگی . آن داشت
مند شد؛ سومین ویژگی این که از قالب و ساختار ثابت و  غایت و اهداف عالی بهره

تر این که در بطن فریضه قرار گرفت و  ؛ و مهم)ادامه مقاله. ـ نک( مشخص برخوردارگردید
 ).١٢٢٣نسفی، ( مصداق ذکر هللا شد

رجای مانده است، چنین ب) ص(هایی که از پیامبر اسالم  محتوای خطبهمالحظهبا 
 واقع در .نبوده است) ص(آید که غایت همه آنها جز تحقق اهداف رسالت پیامبر  برمی
اگرچه به اقتضای زمان و مکان و با موضوعات گوناگون اعتقادی، ) ص(های پیامبر خطبه

 آنها یکپارچه معطوف به اهداف  است ولی همه  سیاسی ایراد شده اخالقی، اجتماعی و
ابن . ـ نک( است نظری و عملی بوده » توحید«و باور به » هدایت مردم«یشان، یعنی عالی ا

:  که آن حضرت در دعوت عمومی خود، به حکم ای در اولین خطبه). ١/٤٠٩قیم الجوزیه،
ایراد کرد، بعد از حمد و ستایش خداوند، به ) ٢١٤شعرا، ( »وَ أنذِر عَشیرتََک األقربین«

همتایی خداوند و رسالت پیامبر و نیز عنی قبول یکتایی و بیهای اساسی دعوت، ی پایه
آهنگ قوم به اهلش دروغ  گمان پیشبی«:  اعمال پرداخت حقیقت معاد و محاسبه

                                                                                                                                            
 در بصره به دنیا آمد، از عالمان شعر و ادب بـود کـه             ه١٤٠ابوعبدهللا محمدبن سالم البصری، در سال       . ١

طبقــات الــشعراء الجــاهلیین و کتــاب .  ســالگی، در بغــداد از دنیــا رفــت٩٣ در ســنّ  ه٢٣٢در ســال 
 ).٦/١٤٦زرکلی، ( از اوست االسالمیین

 .برندمردم همانند دندانه های شانه با هم برا. ٢
 .ای را که سخنی نیک بگوید و سود ببرد، یا لب فرو بندد و ایمن بماند خداوند رحمت کند بنده. ٣
 .کمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا با مردم است. ٤
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آور او برای همه  یقین من پیامگوید، سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست به نمی
که به خواب  ، همچنانسوگند به پروردگار که شما خواهید مرد. ویژه شما هستم به
های خیزید و به کرده گونه که از خواب بر میشوید همان روید؛ و برانگیخته می می

شوید و در مقابل کار نیک به نیکی و در برابر کار زشت به بدی  خویش محاسبه می
 1 ١.»... پاداش داده خواهید شد و

 
 قالب و ساختار خطبه

کند،  های عصرجاهلی متمایز می ی را از خطبه دوره اسالم بارزترین خاصیتی که خطبه
های  خطبه. دهد چارچوب خطبه را شکل می های ثابتی است که قالب و عناصر و مؤلفه

این اجزا در تمام  . مقدمه یا سرآغاز، موضوع و خاتمه:  اسالمی دارای سه بخش است دوره
به روشنی نمایان و خطبای بعد از ایشان برجای مانده، ) ص(هایی که از پیامبر خطبه
 ).٥١؛ محفوظ، ١٦٤ابراهیم، ( است
 

 سرآغازـ ١
شد و بسیار  چینی، وارد اصل موضوع می  و زمینه در عصر جاهلی، خطیب بدون مقدمه

اش را با عبارتی خاص و نیکو که معطوف به اهداف  آمد که خطیبی خطبهمیکم پیش
تمام ) ص(پیامبر). ١٨١، ابراهیم( آن باشد، به پایان برده باشد   خطبه و چکیده

بسم هللا الرحمن "های خود را با وجود تفاوت و گوناگونی موضوعات آنها، با  خطبه
غالباّ با عبارتی از تشهد یعنی گواهی دادن   و سپس با حمد و ثنای خداوند و نیز"الرحیم 

  که به گفته) ٢٣١(/ ابن قتیبه دینوری. کرد به وحدانیت خدا و رسالت خویش شروع می
تتبع کرده و سر آغاز آنها را با یکدیگر سنجیده، نوشته ) ص(های پیامبر خود در خطبه

لحَمدلِله نَحمَدَه اَ « :شده است های آن حضرت با این عبارات آغاز می است که اغلب خطبه
شُرورِ اَنفُسنا و و نَستَعینُه و نؤمِنُ بِه وَ نَتَوَکلُ عَلیه و نَستَغفِرَه و نَتوب اِلَیه و نَعوذبِاللهِ مِن 

مِن سَیئات اعمالِنا، مَن یَهده هللا فَال مُضِلَّ لَه وَ مَن یَضُلل فَال هادی لَه، وَ اَشهَدُ أن ال اِلهَ 
                                                                                                                                            

ثُـمَّ  .  ال شَرِیکَ لَـهُ لَهَ إِال اللَّهُ وَحْدَهُ   ، وَأَشْهَدُ أَنْ ال إِ    نُ بِهِ وَأَتَوَکَّلُ عَلَیْهِ   ، وَأَسْتَعِینُهُ وَأُومِ  الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ  « . ١
هِ      لَوْ کَذَبْتُ النَّاسَ مِیعًا، مَا کَذَبْتُکُمْ، وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ         وَاللَّهِ. الرَّائِدَ ال یَکِْذبُ أَهْلَهُ   إِنَّ  : قَالَ ، مَا غَرَرْتُکُمْ وَاللـَّ

بْعَـثُنَّ  ، وَلَتُ لَتَمُوتُنَّ کَمَـا تَنَـامُونَ  ، وَاللَّهِی النَّاسِ کَافَّةًللَّهِ إِلَیْکُمْ خَاصَّةً وَإِلَالَّذِي ال إِلَهَ إِال هُوَ، إِنِّي لَرَسُولُ ا      
ةُ أَبَـدً  وَإِ.  إِحْسَانًا وَِبالسُّوءِ سُوءًا، وَلَتُزَوُنَّ بِاإلِحْسَانِ  تُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ  ، وَلَ کَمَا تَسْتَیْقِظُونَ  وَالنَّـارُ  . انَّهَا لَلْنـَّ

 .)٢/٢٧؛ ابن اثیر، ١/٢٧٢، ؛ حلبی١/٥١ت، زکی صفو (أَبَدًا
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های  افزاید که آغاز اغلب خطبه او در ادامه گزارش خود می. »اِال هللا وَحدَهُ ال شَریکَ لَه
 .شده است ین که با تکبیر آغاز می عید  جز خطبه ستایش و حمد خدا بوده،) ص(پیامبر

گاهی عالوه بر تحمید و تسبیح، تشهد و موضوعاتی چون ذکر صفات و اسماء الهی با 
ها، سفارش مؤمنان دادن به شکر نعمتهای خداوند و توجهیادآوری و بر شمردن نعمت

ها  خطبهیاد خدا و انذار از قیامت و دعوت به خداترسی و اطاعت از او نیز در سرآغاز  به
 ).١/٤٠٩ابن قیم الجوزیه، ( آمده است می

شمار در  هایی انگشتجز نمونه) ص(های پیامبر های خطبه ها و نیز خاتمه از این مطلع
ها را ثبت و ضبط  ها حفظ نشده است و در کتب حدیثی، ادبی و تاریخی که این خطبه خطبه
فأثنی علی هللا عزّ و جلّ «یا » علیهفحمدهللا و اثنی «اند، با حذف آن مقدمات به عبارت  کرده

گفته شده علت حذف این مقدمات این بوده که این . اند اکتفا کرده» :بما هو اهله ثم قال
نموده و ذکر آن ضروری  عبارتها برای نویسندگان یا راویان اخبار بسیار شناخته و تکراری می

 ).٢/٦ جاحظ، ؛١٨٢ابراهیم، ( کرده است نبوده یا حکمی فقهی را افاده نمی
 

 موضوع اصلی خطبهـ ٢
آورد که فصل الخطاب  را بر زبان می» اما بعد«پیامبر اسالم بعد از مقدمه معموالً تعبیر 

. ساز آمادگی اذهان مخاطبان برای شنیدن سخنان بعدی است مقدمات و نیز زمینه
 اندکبا تأمل در ). ٦ محمود عزاوی،( شد سپس به اصل موضوع و بدنه خطبه وارد می

های  آید که موضوع و محتوای خطبه باز مانده از رسول خدا چنین برمی های خطبه
به اقتضای اوضاع و شرایط، متفاوت بوده و تمام جوانب و شئونات ) ص(دوران پیامبر

شده است، ولی  زندگی فردی و اجتماعی و مسائل جاری جامعه مسلمانان را شامل می
های دوران نبوی را در سه محور کلی،  خطبه  متغیر آن موضوعات متنوع و توان همه می

یعنی تبلیغ و نشر تعالیم اسالم، تهذیب اخالق فردی و اجتماعی و ترسیم و تبیین اصول 
البته موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در . سیاسی حکومت اسالمی قرار داد

 ).١٦٥، راهیماب( شد، به معنای متعارف امروزی نبوده است آورده می ها خطبه
 

 خاتمهـ ٣
 آنها، شکل واحدی نداشته و شبیه هم نبوده  برخالف مقدمه) ص(های پیامبر  خطبه خاتمه

های  شده است؛ برای نمونه، در خطبهها، متفاوت می و متناسب با موضوع و محتوای خطبه
که خواند ای  ، و در اولین نماز جمعه»یغفر هللا لی و للمسلمین«جنگ بدر و اُحد با عبارت 
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گاهی نیز خطبه را با دعا . خطبه را به پایان برد» هللا اکبر و ال قوة الّا بالله العظیم« با عبارت
ی آن حضرت در موقع تقسیم غنایم جنگ حنین که  رساند، مانند خطبه به پایان می

 .)٣/٩٧٥قدی، وا( اللهمَّ ارحَمِ الَانصارَ وَ اَبناءَ االَنصارِ و اَبناءَ ابناءِ االنصار: فرمود
 "السالم علیکم و رحمة هللا و برکاته") ص( پیامبر  خطبه ترین خاتمه با این همه، عام

 اولین رسول خدا. )٣٧ـ١/٣٦آبی،  (بود که در واقع یک دعا و شعار شاخص اسالمی است
عبارت برای این  خود در مدینه را باهمین عبارت پایان داد و بعدها به کاربردن  خطبه
 .بان  سنّت واجب در خطبه شد خطی همه

 
 نتیجه

 : را دو دوره متفاوت تاریخی بررسی کرده اینهاستخطبه این پژوهش که از جمله نتایج
خطبه هم در دوره جاهلیت و هم در عصر اسالمی، خاصه در سالهای دعوت و رسالت 

ی از  ترین وسیله ارتباطات عمومی بوده و تصمیمات و اخبار مهم و عمومرسول خدا، اصلی
که خطبه و خطابه در بااین .شده استطریق اعزام خطیبان و خطبه خواندن اعالم و ابالغ می

، استخواندن و سخن راندن  ، به معنای خطبه"خَطَبَ"لغت عرب هر دو مصدری برای فعل 
اند و در همسلمانان با تمایز افکندن میان خطبه و خطابه، از خطابه تعریفی منطقی ارائه کرد

تر، به مثابه کوششی برای ابالغ تصمیمات سیاسی یا اجتماعی و از آن مهمابل، خطبه را بهمق
کاربرد دینی خطبه و لوازم . اندبه کار برده)  در خطب جمعه و عیدین(ای دینی  عنوان فریضه

آن موجب شده تا خطبه در جامعه اسالمی، از همان عصر پیامبر خدا، در ذهنیت جامعه 
ها و ساختار مشخص، و نیز واقع خطبه اسالمی، با مؤلفه در.  قداست  بپوشدمسلمین جامه 

بنا نهاده شد و ) ص(اش، توسط شخص پیامبراندیشانه با محتوا و مضمون توحیدی و آخرت
 . در خطبه پی گرفتند) ص(مسلمانان همان روش را به عنوان سنت رسول خدا

خطبه را از عصر  جاهلی تا دوره  اند سیر تحول نویسندگان این مقاله که کوشیده
چندوچون این تحوالت را مشخص و تبیین کنند، امیدوارند در  نبوی دنبال، و

های آن را در دوره طوالنی خالفت  پزوهشهای بعدی بتوانند تحوالت خطبه و داللت
های  های آن دوره تفاوت که چگونگی خطبهـاموی و عباسی و خاصه عصر فاطمیان 

توفیق .  بازتاب دهندـ خوانی مناطق شرقی و مرکزی جهان اسالم داشتهجالبی با خطبه
 بخشی از تاریخ ،مان این سطور یا هر پژوهشگر دیگر راق، خواه برایچنین تحقیقیانجام 

 .تر خواهد کرددوره اسالمی روشندر فرهنگ، اجتماع و شریعت را 



  ٤٥  سرگذشت خطبه از جاهلیت تا عصر رسالت نبوی
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