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  چكيده
در واقع تجلي عبادت جمعي خداوند  قرآن است، در »ةصلو«و  »ذكر«نماز جمعه كه يكي از وجوه معاني 

هايي كه از محتواي خطب جمعه پيامبر و امامان و خلفاي راشدين به دست رسيده نشان گزارش .است
هاي بعدتر در دوره شده است؛ اما ها گاه حاوي مضامين اجتماعي و سياسي نيز ميدهد كه اين خطبهمي

سره رنگ حكومتي اي آنها رخ داد كه موجب شد نماز جمعه يكهداللت ها وتحوالتي در محتواي خطبه
ضرورت دعا براي خليفه وقت بود و از همين رو تعبير  ترين اين تحوالت، مهم .و سياسي به خود بگيرد

به هر رو، تحميل  .يافتن حكومت آن كس، كامال رواج يافت خطبه خواندن به نام كسي، به معني رسميت
  . خواه ناخواه موجب فرسايش قداست اين عبادت در تاريخ اسالم شدكاركردهاي غليظ سياسي 

  
  .مشروعيت خالفت، خطبه، نماز جمعه، :هاكليدواژه

                                                 
  .5/10/89: تاريخ تصويب؛ 13/8/89: تاريخ وصول. 1

  a_roodgar@yahoo.com: الكترونيك پست. 2
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  مقدمه
توان در شمار  است، مي  بسياري از مناسك و فرايض شرعي را كه در اصل از مسائل علم فقه

خي، در بستر زمان وقايع تاري هچون هم مباحث علم تاريخ هم درآورد، چه اين مناسك هم
آن دسته  امكان ردگيري در اين ميان، 1.گيرد شود و الجرم رنگ زمانه هم به خود مي برگزار مي

در قياس با عبادات فردي تا حدي بيشتر  شوند، از فرايض و عبادات كه جمعي و گروهي ادا مي
ي يكي از اين مطالعه در سرگذشت نماز جمعه در تاريخ اسالم، آشنايي با تحوالت تاريخ. است

هاي مندرج و مذكور در  اين مطالعه البته متكي بر نماز جمعه. آورد فرايض و عبادات را فراهم مي
ها و مضاميني تازه  ها بدان شكل كه اجرا شده و رفته رفته داللت منابع است، يعني نماز جمعه

  .است پيدا كرده
م و در ادوار خالفت امويان و در اين مقاله، با گذري بر سرگذشت نماز جمعه در صدر اسال

عبادتي بود كه گاه كاركرد  خواهد شد كه نماز جمعه كه اصالتا و اساساروشن  2عباسيان
هاي بعدتر عناصري در آن راه يافته كه در اصل  كرده، در دوره سياسي و اجتماعي نيز پيدا مي

آن سخت هاي عبادي  جزو آن نبوده؛ و سرانجام به صورت مراسمي درآمده كه جنبه
نماد «ه و در يك كالم از منزلت برينِ هاي سياسي و حكومتي آن واقع شد الشعاع داللت تحت

 .فرونشسته است »شعار دستگاه خالفت«فرود آمده و در رتبه فرودين » پرستش جمعي خداوند
  : براي اثبات اين مدعا ابتدا بايد به جستجوي پاسخ به چند پرسش مهم برآمد

  فقهي و بر پايه وقايع تاريخي، نماز جمعه رفتاري عبادي بوده يا سياسي؟براساس احكام . 1
  نماز جمعه در طول تاريخ اسالم، چه نسبتي با دستگاه قدرت داشته؟. 2
  نمادين شدن نماز جمعه چه پيامدهاي ناگزيري داشته است؟. 3
  

  اي عبادي يا سياسي؟ نماز جمعه فريضه
بنابراين، . اند دف تقرب بندگان مؤمن، به خداوند وضع شدهدر اسالم، همه فرايض با ه ،گفتگو بي

ويژه در  اين نكته به. عمل به هر حكم واجب يا حتي مستحب، از اين منظر، رفتاري عبادي است

                                                 
اخبـار    ها با قصد شارع نيست، بلكه صرفا سخن از درستي اين صيرورتها و همخواني يا ناهمخواني اين دگرگوني. 1

 .از اين تحوالت و تصريح بر اصل وقوع آنها و  تحليل چرايي آن مد نظر است

عباسيان و جز آن، بحث نماز جمعه  هاداي نماز جمعه فاطميان با دور هاي فراوان در شكل ايراد و به دليل تفاوت. 2
 .فاطميان بايد جداگانه بررسي شود
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كه در فرهنگ اسالمي بين نماز و عبادت نوعي ترادف معنايي برقرار شده و  –ارتباط با نمازها 
  .بسيار آشكار است - گيرند ينمازگزار را با عابد كمابيش يكي م

-از آن ياد شده، با آن1"صلوه"و "ذكراهللا"، نماز جمعه كه در سوره جمعه با تعبير همهبا اين

ها و عناصري از رفتارهاي حكومتي و سياسي  كه در درجه اول، عملي است عبادي، حاوي جنبه
ا والي و يا نايب و خطيب پيامبر يا خليفه ي(در واقع، نفس اين كه حاكم اسالمي . نيز شده است
شود، واقعيتي است كه نماز جمعه را از  متصدي امامت و خطابت جمعه مي) برگزيده ايشان

زند؛ اما با  حالت عملي صرفا عبادي بيرون آورده، خواه ناخواه رنگ حكومت و سياست بدان مي
الق، و ت خحامل شريعت و داعي خلق به عباد) ص(همه، باز هم به هر حال چون پيامبراين

مجري احكام شريعت است و نماز جمعه هم در شمار عبادات و  خليفه يا والي نيز مفروضا
تواند  آري، آنچه مي. نمايد چنان جنبه عبادي نماز جمعه كامال چشمگير مي فرايض است، هم

يعني اگر . را چونان رفتاري سياسي نيز بنمايد، محتواي خطب جمعه است» نماز«همين 
منان به عبادت و تقوا، ؤه جمعه، مسائل سياسي نيز باشد و خطيب ضمن دعوت ممحتواي خطب

توان نماز  به تبيين مسايل مبتالبه حكومت وقت و تحليل حوادث سياسي روز هم بپردازد، مي
  . جمعه را عبادتي تا حدي آميخته با مصالح و منافع سياسي دانست

ويي به اين پرسش برآمد كه حكم فقه بايد درصدد پاسخگ با اين توضيحات، اكنون مشخصا
  : و گزارش تاريخ در اين باره چيست؟ به تعبير ديگر بايد پرسيد

هاي جمعه شمرده  آيا در شريعت، بيان مسائل سياسي و حكومتي نيز جزو اركان خطبه .1
  شده است يا نه؟

ل سياسي عصر هاي برجاي مانده از پيامبر و خلفا و  امامان و اولياء دين، مساي در خطبه. 2
هاي  انگيزيهايش، به فتنه در خطبه) ص(شده يا نه؟ في المثل آيا پيامبر  نيز گنجاينده مي

كرده و نمازگزاران را از  هاي نهاني آنان با مشركان مكه اشاره مي منافقان مدينه و همراهي
  داشته يا نه؟  حذر ميهاي آنان بر »توطئه«

اشاره كرد كه در منابع فقهي اهل سنت و شيعه،  كوتاهيدر پاسخ به پرسش نخست بايد به
. هاي نماز جمعه نيامده است طرح موضوعات سياسي به هيچ رو در شمار اركان و مقومات خطبه

. 3صلوات بر پيامبر، . 2حمد خداوند، . 1: اندشافعيان وجود پنج ركن را در خطبه شرط كرده
اي از خواندن آيه. 5دوم،  منان در خطبهؤدعا كردن براي م. 4سفارش به تقوا در هر خطبه، 

                                                 
 .9 جمعه، :نك .1
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ذكر تهليل و تكبير را در خطبه نماز كافي  برخي از حنفيان صرفا. هاقرآن در يكي از خطبه
و بنا بر نظر مشهور فقيهان شيعه، خطبه دست كم بايد مشتمل بر حمد خدا، صلوات . انددانسته

  1.اه از قرآن باشداي كوتبر پيامبر، وعظ و توصيه به تقوا و قرائت سوره
كيدي بر لزوم سياسي أدر هيچ كدام از مذاهب فقهي اهل سنت و شيعه به هيچ رو ت ،باري

  .هاي جمعه نشده استبودن محتواي خطبه
گفتن به پرسش دوم، قبل از هر چيز بايد براي پاسخ .رسداكنون نوبت به پرسش دوم مي

هاي پيامبر آغاز  از نماز جمعه. ر اندك استهاي تاريخي در اين زمينه بسيا كيد كرد كه دادهأت
ال در يك محاسبه ح 2.گفته منابع، نماز جمعه در همان سال اول هجرت تشريع شدبه. كنيم مي

ها به سبب سفرهاي  نماز جمعهآسانگيرانه، با در نظر آوردن احتمال غيبت پيامبر در برخي از 
 10كنيم كه ايشان،  لي، چنين فرض ميهاي احتماها و گرفتاري، سفر به مكه، بيماريجنگي

هفته هر سال  49با چنين فرضي و با احتساب حد اقل . اند سال كامل نماز جمعه اقامه كرده
اما . بار نماز جمعه اقامه كرده باشند 490سال بايست پيامبر دست كم  10در طول  قمري،
عدم است و فقط اشارات د در ح ها تقريبا از اين نمازها و خطبه نگاران هاي وقايع گزارش
در منابع به ، خبار از اقامه نماز جمعه به امامت رسول خداآن هم در حد صرف ا ،ايپراكنده

  .خورد چشم مي
اما در اين ميان، فقط يك استثنا وجود دارد؛ آن هم گزارش طبري از نخستين نماز جمعه 

آن كه، نخست . بسيار استاين گزارش دست كم از دو رو واجد اهميت . پيامبر در مدينه است
ديگر اين كه اين .3 شده از حضرت رسول است مانده و ضبط جايظاهرا تنها خطبه كامل بر

عين . تواند سرمشق خطيبان، از هر حيث، باشد خطبه با فرض قبول اصالت و كمال آن، مي
  :گزارش طبري چنين است

                                                 
  .708-707 /10يش، ستا رحمان: نك .1

��

بعثت در مكه تشريع شد و پيـامبر كـه امكـان برگـزاري آن را در مكـه       12بر پايه احاديثي، نماز جمعه در سال  .2
خواست كه نمـاز جمعـه را در مدينـه اقامـه      ،خود به ميان يثربيان، مصعب بن عمير هاي از فرستادامهنداشت، در ن

، برخي نيز نخستين امام جمعـه تـاريخ اسـالم را اسـعد بـن زراره      )1/432هشام،ابن ؛267/ 17طبراني، : نك(  كند
اگر اين گزارش ها درست باشد نماز  ،ر رويبه ه). همان جا ابن هشام، ؛8/150، ؛ 1/344ابن ماجه، : نك( انددانسته
بـوده، نـه نخسـتين نمـاز      اوپيامبر در همان نخستين جمعه سال اول هجري در واقع نخستين نمـاز جمعـه    جمعه

     .جمعه مسلمانان

��.19شوقي ضيف،  .3
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جمعه پس از نماز جمعه در مبر را كه روز اسعيد بن عبدالرحمان جمحي نخستين خطبه پي«
كنم، و از  خدا را ستايش مي« :ميان قبيله بني سالم بن عوف خواند، چنين روايت كرده است

جويم و به او ايمان دارم و انكار او  طلبم و هدايت از او مي خواهم و آمرزش مي او كمك مي
يي جز خداي دهم كه خدا كنم و شهادت مي نمي كنم و با هر كه بدو كفر ورزد دشمني مي

مبران و امبر اوست كه وي را به دوران فترت پياشريك نيست، و محمد بنده و پي يگانه بي
. ناداني و گمراهي مردم و گذشت زمان و نزديكي رستاخيز، با هدايت و نور و پند فرستاد

ر مبر او را اطاعت كند، هدايت يافته و هركه نافرماني آنها كند گمراه شده و داهركه خدا و پي
بهترين سفارشي كه مسلمان  ؛كنم كه از خداي بترسيد سفارش مي. ضاللتي دور افتاده است

از . به مسلمان كند اين است كه وي را به كار آخرت ترغيب كند و به ترس از خداي وادارد
منهيات خدا بپرهيزيد كه نصيحت و تذكاري بهتر از اين نيست و ترس از خدا كمكي براي 

و هر كه روابط آشكار و نهان خويش را با خدا به صالح آرد و از  .رت استوصول به مقاصد آخ
اين كار جز رضاي خدا منظوري ندارد نيكنامي دنيا و ذخيره پس از مرگ او خواهد بود، وقتي 

يود لَو اَنَّ « كه انسان به اعمال پيش فرستاده خويش نياز دارد و هر عملي كه جز اين باشد
 ينَهينها و ببادببِالع ؤوفاهللاُ ر ه واهللاُ نَفس ذّركُمحداً بعيداً و يو گفتار وي راست است و  1.»اَم

لُ القَولُ لََدي و ما اَنَا بِظَالمٍ ما يبد«: تخلف، كه او عزوجل گويدوي محقق است و بي وعده
يكَفِّّر  انََّه من يتَّقِ اهللاَفَ« در كار دنيا و آخرت و آشكار و نهان خويش از خدا بترسيد 2.»للعبيد

ة و يّئاتيس نهقَفَ« و هر آن كه تقوا پيشه كند .3»جرام له اَعظِّعترس خدا . 4»عظيما وزافَ د فاز
كند و مايه رضاي پروردگار  ها را سپيد مي دارد و چهره از غضب و عقوبت او محفوظ مي

برگيريد و در كار خدا قصور مكنيد كه خدا  نصيب خويش .برد مرتبت را باال مي شود، و مي
شما . كتاب خويش را به شما آموخته و راه خويش را نموده تا راستگو از دروغگو معلوم شود

و «كه خدا با شما نيكي كرده است و با دشمنان وي دشمني كنيد  نيز نيكي كنيد چنان
جاهجِ حقَّ وا في اهللاِدهاده هو... مباكُاجتَ و ساكُمسلمينَم الم ليهلك ملَن هعن  كبو  ٍةني

يحيي من حعن  يبهمه نيروها از خداست، خدا را بسيار ياد كنيد و براي آخرت كار  5.»ةٍني
                                                 

 .3آل عمران،  .1

 .29ق،  .2

 .5طالق،  .3

 .73 احزاب، .4

ن نـزول ايـن   أاند كه شـ ريح كردهصت« بعد آن و آيات قبل و "...هلك من هلكلي"مفسران درباره آيه  .42 انفال، .5
 ).93-9/90 طباطبايي، .487-15/486 فخر رازي، .1/252،ترجمه تفسير طبري :نك( آيات حوادث جنگ بدر است

ايـن  ها قبل از نزول اين پرسش پيش آيد كه چگونه پيامبر مدت كنندگان متن اين خطبه، حال شايد براي مطالعه
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هركه روابط خويش را با خدا سامان دهد روابط او را با مردم نكو كند، كه خدا بر مردم . كنيد
خدا مالك است و مردم مالك خدا نيستند، خدا . حاكم است و مردم بر خدا حاكم نيستند

  1.»بزرگ است و همه نيروها از خداي بزرگ است
كه مالحظه شد، با نام و حمد خداوند شروع شده و با استغفار و  اين خطبه كوتاه، چنان

 شهادتين و دعوت به تقوا و ذكر فوايد تقوا ادامه يافته؛ آنگاه چند آيه كوتاه از قرآن كريم تالوت
   2.شده و سپس با انذار مردم از روز قيامت پايان يافته است

آن  خطبه كامل ديگري از خطب جمعه رسول خدا در منابع نيامده است، ،هجز اين خطب
مثال بنا بر روايت . هاهايي از محتواي اين خطبهچه نقل شده، فقط اشارات كوتاهي است به پاره

تصميم به خروج از شهر  ن كه در پي مشورت با اصحاب،پيامبر پس از آ واقدي درباره غزوه احد،
 هاي نماز، و در خطبه نماز جمعه خواند ،عزيمت قبل از و جنگيدن در بيرون از مدينه گرفت،
  3.پيروزي را از آن خود خواهند كرد اگر بردبار باشند، مردم را ترغيب به جهاد كرد و فرمود

 .اي جمعه امام علي در منابع نقل شده استهبيش از همه، خطبه در ميان خلفاي راشدين،
در  4.اندمنابع حد اكثر به اخبار از برگزاري نماز جمعه به امامت او اكتفا كرده در باب ابوبكر،
هاي منابع اندكي درباره خطب جمعه عمر بن خطاب،گزارش هاي جمعه ابوبكر،قياس با خطبه

  .بيشتر است
   :هاي جمعه در مدينه چنين گفتبهعمر در ضمن يكي از خط به نوشته طبري،

گيرم كه آنان را فرستادم تا دين خدا و سنت پيامبر را خدايا تو را بر اميران واليات شاهد مي«
كالت پيش و در مش به عدل رفتار كنند ها را ميانشان تقسيم كنند وبه مردم بياموزند و غنيمت

  5.»آمده به من مراجعه كنند

                                                                                                                   
لت اين خطبه را محـل  صاا به گمان اين بنده اگر به دليل وجود همين آيات مدني، آنها را تالوت كرده است؟ آيات،

از آنجـا   :توان وجود اين آيات را چنين توجيـه كـرد   مي لت متن خطبه بگذاريم،و فرض را بر اصا ترديد قرار ندهيم،
پيامبر اين آيات را پيش از نزول تدريجي  ،)انزال( زل شده بودجا ناتمام قرآن در شب قدر يك كه به گفته مفسران،

 .در خزانه ذهن خود داشته و با اتكا بر همين داشته ذهني قادر به تالوت آنها بوده است ،)تنزيل(قرآن

 .2/394طبري، .1

 .125-3/1257 ،همو. 2

 .1/213واقدي، .3

 .3/432طبري،. 4

 .3/5حجر،ابن :نك ه نماز جمعه توسط عمر،رف اخبار از اقامصدرباره . 4/204همو، .5
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تري در قياس با دو خليفه سلف او در دست  آگاهي افزون مان،هاي جمعه عثدرباره خطبه
ها نيز برخاسته از اهميت حادثه ديگري است كه با اخبار نماز جمعه افزوني اين گزارش .است

آن حادثه درآمدن معترضان و مخالفان مصري خليفه به مدينه . نه خود نماز جمعه درآميخته،
در واقع روايتگران كه . اين شهر و از جمله در نماز جمعههايي در بود و در پي آن بروز درگيري

هايي هم كه پاي به نماز جمعه اند،كردهدر اصل، اقدامات اين معترضان مصري را گزارش مي
  :ها يكي اين استاز جمله اين گزارش. اندآمده، اشاره كردهاين معترضان در آنها به ميان مي

  

به  عثمان به مسجد درآمد و مبر در مدينه آمده بودند،يك روز جمعه كه مصريان به مسجد پيا
مردم مدينه ! خدا را خدا را !اي گروه مخالف« :وي در ضمن خطبه نماز گفت .خطبه نماز ايستاد

خطاها را به كار صواب محو كنيد كه  .ايدلعنت شده )ص( دانند كه شما به زبان محمد مي
  . »كندخداوند بد را جز به نيكو محو نمي

  

يم بن جبله او را گرفت و بر كَح ."من بدين گواهي دهم":گفت محمدبن مسلمه برخاست و      
از آن سو محمدبن ابي قتيره  .قرآن را به من بده :پس زيد بن ثابت برخاست و گفت .جاي نشاند

گروه مصريان به شورش خاستند و ريگ  .سخنان زشت گفت و بر او جست و او را بر جاي نشاند
 فرو گباران گرفتند تا از منبرسنعثمان را  پراندند و همگان را از مسجد بيرون كردند وبه مردم 
   1.اش بردندسپس او را به خانه افتاد و

به روايتي تا سه هفته و به روايتي ديگر چهار هفته پس از ورود مصريان به مدينه، عثمان 
 شدند و به جاي او امير مصريان، نماز جمعه خواند، اما پس از آن به طور كامل مانع از نمازش

  2.خواندنماز جمعه مي غافقي،
در بادي امر، شايد تصور برود كه . رويم مي) ع(حال به سراغ خطب جمعه اميرالمومنين علي 

اما  باشد؛) ص(بسي بيشتر از خطب پيامبر  )ع(هاي جمعه برجاي مانده از امام علي  شمار خطبه
اما نكته . هاي باقي مانده از امام در منابع كم نيست خطبه هرچند  شمار. در واقع چنين نيست

 شمار، ها به نمازهاي جمعه، جز موارد انگشت آن است كه در منابع در باب تعلق اين خطبه
گرد  نهج البالغهكه در ) ع(خطبه امام علي  239سخني در ميان نيست؛ في المثل در ميان 

همه،  با اين. تصريح نشده كه خطبه نماز جمعه است ها نيز آمده، حتي درباره يكي از اين خطبه
هاي جمعه امام  شماري از خطبهتوان به تعداد انگشت مي نهج البالغهبا استناد به منابعي جز 

                                                 
 . 354-4/353 طبري، .1

 . 354 -353/ 4 همو، .2
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هاي جمعه امام  از خطبه ياست كه يك 1الصفين ةقعو اين منابع، از جمله ؛دست يافت )ع(علي
ابوحنيفه دينوري  االخبار الطوال همين خطبه در. آورده است) ع(علي را به نقل از امام سجاد 

دينوري ضمن نقل همين . آمده است ،ليف شدهأتنهج البالغه سال زودتر از  120كه حدود 
متن اين . پس از درآمدن به كوفه است) ع(خطبه، تصريح كرده كه اين نخستين خطبه علي 

  : خطبه بنا بر نقل دينوري چنين است
طلبم و به او ايمان آورده و  ستايم و از او ياري و رهنمود مي را مياو . سپاس خداي راست«

هركه خداوندش هدايت فرمايد . برم بختي به خدا پناه ميام و در گمراهي و تيرهتوكل كرده
دهم كه  و گواهي مي 2"فال هادي له"اي براي او نيست و هركس او گمراه كندش كننده گمراه

بنده و رسول اوست ) ص(دهم كه محمد  نيست و نيز گواهي مي نيازخدايي جز خداي يگانه بي
كه خداوند او را براي پيامبري خود برگزيده است و براي تبليغ فرمان خود مخصوص فرموده 

رسالت پروردگار خويش را ) ص(محمد . تر ايشان در نظر اوست تر خلق و محبوب است، گرامي
اكنون اي  .د و آنچه را بر عهده او بود، ادا فرمودتبليغ و براي امت خود خيرخواهي و نصيحت كر

كنم كه بيم از خداوند بهتر سفارشي است  شما را به ترس از خدا و تقوا سفارش مي! بندگان خدا
تر چيز به رضوان الهي است و در پيشگاه  كه بندگان خدا را به آن سفارش بايد كرد و نزديك

ايد و براي نيكي كردن  ا و بيم از خدا فرمان داده شدهالهي بهترين سرانجام را دارد، شما به تقو
از خداي چنان بترسيد كه شما را از خود ترسانده است و همانا كه او از عذاب . ايد آفريده شده

به قصد خودنمايي و آوازه . ترسيدني كه بهانه نباشد ،سخت ترسانده است و از خداوند بترسيد
گذارد و هر آن كه  كند خداوند او را به همان وامي كار مكنيد كه هركس براي غير خدا كار

كند و بيشتر و بهتر از نيت او به او ارزاني  خالصانه براي خداوند كار كند خداوند به او عنايت مي
گذاري فرموده و  آثار شما را نام. و از عذاب خدا بترسيد كه شما را ياوه نيافريده است. دارد مي

و دنيا . شمرد و مدت عمر شما را نوشته است د و اعمال شما را ميدان كارهاي نهاني شما را مي
شما را نفريبد كه براي اهل خود سخت فريبنده است و فريفته كسي است كه به دنيا شيفته 

از خداوند منزلت  3."مونَعلَوا يكانُ ولَ" است يا در هر حال فاني و آخرت جاودانشده باشد كه دن
كنيم كه ما براي او و در اختيار  بختان را مسألت ميو زندگي نيكشهيدان و مصاحبت پيامبران 

  4. »اوييم
  

                                                 
 .24، 23 نصربن مزاحم، 1.

 .186اعراف،  .2

 .64 عنكبوت، .3

 .191، 190دينوري، .4
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، شهادتين، حمد و ستايش خدا: مضامين استاين خطبه چنان كه مالحظه شد، شامل اين 

، انذار مؤمنان از عذاب الهي و ص در كارها، يادآوري مرگ و آخرتسفارش به تقوا و اخال
  .معيشتي صالحانه و سعادتمندانه سرانجام دعا براي برخورداري از

مصباح  بهموسوم  ،نهج البالغهاز اين خطبه كه بگذريم، دو خطبه ديگر نيز در مستدرك 
تي از امام جعفر ، در روايالكافياولي كه از كتاب  .درج شده است) ع(از امام علي ةغالبال

ير از دنياپرستي و ، و تحذحمد و ثناي الهي و ذكر صفات باري، سرشار از نقل شده) ع(صادق
 مصباح المتهجددومي نيز با مضاميني كمابيش مشابه از  .استغفار براي مردگان و زندگان است

  1.شيخ طوسي  روايت شده است
  

متضمن مسائل سياسي و ) ع(فوق الذكر امام علي  هيچ كدام از سه خطبه به هر رو،
 كوفه، مسائل مبتال در وين ، برخالف خطبه نخستيامامآخرين خطبه  اما در. حكومتي نيست

هاي سپاهيان معاويه به قلمرو حكومتي امام آشكارا و  اندازيبه حكومت و جامعه كوفه و دست
، ةتوضيح آن كه در سال چهلم هجري كه بسر بن ابي ارطا. اختصار بيان شده است البته به

اين شهرها به كوفه از ) ع(سردار معاويه، مدينه و مكه و يمن را تصرف كرد و عامالن علي 
هاي بسر اشاره و از  ها، آشكارا به حمله فراري داد، امام در اولين خطبه جمعه پس از اين شكست

آلود، مرگ خويش را امام در پايان اين خطبه عتاب. سستي ياران خويش اظهار ناخشنودي كرد
از دست من راحت خدايا مرا از شرّ ايشان و ايشان را هم : از خداوند درخواست و چنين گفت

امام در محراب ضربت خورد و سپس به  ،رسدكه جمعه بعدي در پيش از آن: دراوي گوي. كن
   2.شهادت رسيد

  

امام حسن  ، دست كم يك بار هم به علت بيماري او، فرزندش،)ع(خالفت امام علي  هدر دور
كرده، مضامين  چه مسعودي نقل آن بنا بر. به نيابت از ايشان نماز جمعه خواند) ع(مجتبي 

. خطبه جمعه امام حسن، حمد و ستايش خداوند و ذكر مناقب و فضايل اهل بيت بوده
كه ) ع(هايي از خطبه ديگري را نيز با همين مضامين، از امام حسن  مسعودي همچنين بخش

  3.در دوره كوتاه خالفت خود ايراد كرده بوده، نقل كرده است

                                                 
 .325-2/314ميرجهاني طباطبايي، :نك .1

 .5/163 ابن جوزي، .2

 .3/186مسعودي،  .3
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، مانده از پيامبر و خلفا و امامانمعه برجاي هاي ج شمار خطبهاز وارسي همين اندك
، از يكي از دو حالت دين هاي جمعه پيشوايان و اولياء توان چنين دريافت كه محتواي خطبه مي

مانند نخستين ( ها فقط حاوي مسايل مذهبي و عبادي و اخالقي بودند يا اين خطبه :بيرون نبود
يا عالوه بر مسائل مذهبي و  ،)م علي در كوفهخطبه جمعه پيامبر در مدينه و نخستين خطبه اما

مانند خطبه جمعه پيامبر در مدينه (ند عبادي، متضمن مطالب سياسي و مبتالبه روز نيز بود
آخرين خطبه جمعه امام  حيات وهاي آخر پيش از جنگ احد و خطبه جمعه عثمان در هفته

وعات مذهبي و عبادي بوده و يا ها، احتواي آنها بر موض در واقع وجه مشترك همه خطبه. )علي
اند كه فقها آن موضوعات را از اجزاي به تعبير ديگر همه خطبه ها عموما حاوي موضوعاتي بوده

ه حاوي مسايل صرف هاي جمع حال با استناد به واقعيت وجود خطبه. اندها برشمردهالزم خطبه
ي داد كه أر وان چنينت هاي سياسي صرف، مي و در مقابل، نبود خطبه ،مذهبي و اخالقي

ضرورت،  ولي گاه به اقتضاي شرايط و در حد مذهبي بوده، صالتاو ا ها اوال محتواي خطبه
توان  مي بنابراين،. شده است محتواي مذهبي و عبادي افزوده مي رموضوعات سياسي هم ب

 "خطبه"هاي جمعه بدون احتوا بر مطالب سياسي، همچنان  چنين نتيجه گرفت كه خطبه
  .پذيرفتخطبه نماز صورت تحقق نمي دي اساسااند، اما بدون احتوا بر مطالب مذهبي و عبا بوده

  
  هاي اصلي نماز جمعه و سياست پيوندگاه

رسد به طرح پرسش دوم و كوشش براي يافتن پس از پاسخ به پرسش اول، اينك نوبت مي
  :پاسخي بدان

و به عبارت ديگر   چگونه بود؟نسبت نماز جمعه با قدرت مركزي  در طول تاريخ اسالم،
  گري چه بوده است؟ هاي نماز جمعه با سياستمداري و حكومت پيوندگاه

دست كم از دو سو با دستگاه  ،نماز جمعه از همان آغاز. ها دشوار نيستپاسخ به اين پرسش
خطبه خواندن شخص فرمانروا اعم از رسول خدا يا  ،يكم: خالفت و امارت پيوند يافته بوده است

شد كه خطيب تر مي هايي محكماين پيوند در زمان .يا خطيب برگزيده اينانامام يا خليفه 
برگزيده در كنار خطابت جمعه، بر برخي از مناصب مهم ديواني مانند منصب حسبه و قضا نيز 

اولي تاريخ روشني  ،يان اين دو پيوندگاهاز م. خليفه و دوم، دعاي خطيب در حق 1؛زدتكيه مي
كه اشاره شد، از صدر اسالم، شخص پيامبر و سپس خلفاي راشدين و خلفاي بعدي چنان. دارد

                                                 
 .449، 1 منهاج سراج،: نك. 1
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مل أها، به ت اما درباره دعا در حق خليفه در خطبه. و والت آنان، امامت جمعه را بر عهده داشتند

يزي براي گفتن دارد؟ دعا براي خليفه، كه آيا اساسا تاريخ در اين زمينه چ. بيشتري نياز است
چه زماني ، از ه در شمار اركان خطب جمعه نيامدهدر هيچ يك از مذاهب فقهيِ عامه و خاص

  هايي بوده است؟  من چه داللترسم شده؟ و اين دعا متض
والي ) ع(اين دعا را ظاهرا نخستين بار عبداهللا بن عباس، آن هنگام كه از جانب امام علي 

در همين دوره در  1.دعا كرد) ع(وي در خطبه نماز جمعه بصره، براي علي . بود، رسم كرد بصره
هاي جمعه گاه معاويه و عمرو عاص و ابوموسي اشعري و ابواعور سلمي و حبيب  كوفه، در خطبه

و حسنين و ابن عباس و مالك ) ع(هاي جمعه در دمشق، امام علي  بن مسلمه را، و در خطبه
   2.كردند مياشتر را لعن 

اي و احيانا نفرين بر رقيبان و مخالفان او مايه آن بوده تا به هر حال، نفس دعا به خليفه
توان نقطه  همه، عصر امام علي را فقط مياما با اين هاي جمعه، جنبه سياسي بيابند؛ خطبه

به بعد  دانيم اين رسم از همان زمان ها دانست، چه درست نمي شروع دعا براي خليفه در خطبه
دهد كه برخي از والت  اكثر نشان مي هاي موجود حد گزارش. يافته يا نهوقفه دوام  پيوسته و بي

به خليفه  –) ع(مانند ابن عباس در عهد امام علي  - و حكام شهرهاي غيرمركزي در عصر اموي 
دند، خوان كه خلفا خود نماز مي) دمشق( كردند؛ اما معلوم نيست در مركز خالفت وقت دعا مي

اين مشكل دعاي خليفه به جان خويش، حدود . اند يا نه كرده آيا به زبان خويش خود را دعا مي
  3. به نحو بنياديني حل شد عباس، تقريبايك قرن بعد از به خالفت رسيدن بني

خواندند، اما از قرن سوم بسياري از خلفا و  عيدين را خود مي خطب جمعه و خلفا عموما
 .4كردند ران در بيشتر مواقع، خطبا را بر جاي خود روانه مصلّي يا مسجد ميحتي واليان و امي

                                                 
 .1/516ابن خلدون،  .1

 .16/137ابن ابي الحديد، . 2

توضيح آن كه مرسوم شدن دعا به خليفه گرچه موجب و نشان تكريم خلفـا بـوده، بعـدها دردسـرهايي را بـراي      . 3
خواننـد خويشـتن را    خلفا پديد آورد، چنان كه آنان اين ذهن مشغولي را داشتند كه هنگامي كه خـود خطبـه مـي   

وابديد اسماعيل بن علي خطبي يكي از آيـات دعـايي   صراضي عباسي به ). 382/ 2 ،سمعاني: نك(چگونه دعا كنند 
كه خود شاهد خطبه يكي از خلفـاي  ) 174(به نوشتة ابن طوير . )جاهمان(قرآن كريم را در خطبه عيد فطر خواند 

اللهم و انا عبـدك و ابـن   : تفاطمي بوده، خليفه پس از ذكر اسامي آبا و اسالف خود چون به نام خويش رسيده گف
 .»عبدك ال املك لنفسي ضراً و النفعاً

 .361/  2متز،  .4
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توانست معلول عدم مهارت برخي از آنان  هاي امنيتي مي اين نوع تصميم، صرف نظر از نگراني
هاي بياني و يا ناتواني در عرضه مطالب جالب توجه بوده باشد؛  و نيز شايد ضعف 1در زبان عربي

: گفت در عصر اموي، عبيداهللا بن زياد كه لكنتي هم در زبان داشت مي ترهاچنان كه پيش
و عبدالملك بن مروان خواندن . بود امارت چيز خوبي است، اگر خطبه خواندن در ميان نمي

را   "لحن"خطبه جمعه را به منزله عرضه هفتگي عقل خود به مردم دانسته و بيم ارتكاب 
   2.شمرده است وجب پيري زودرس خود ميم

  

از قرن چهارم بدين سو، خطبه خواندن خطيبان بر جاي خليفگان به قاعده و رويه  ،به هر رو
اين  3.پرداخت خليفه خود به ايراد خطبه مي ،هاي بسيار استثنايي در موقعيتفقط بدل شد و 

 ار نگاران در حكم عدم بوده و از همين رو، خطيب بغدادي، راضيموارد بسيار نادر از نگاه تاريخ
آخرين  - هاي بسيار اندك خلفاي پس از او بدون در نظر آوردن نمازجمعه -را )329- 322: حك(

خطبه خواندن فقط به  انصراف خلفا از 4.ها خطبه خوانده است دانست كه در جمعه اي مي خليفه
هاي عيدين كه سالي فقط دوبار برگزار  آنان حتي از خواندن خطبه. ها محدود نبود جمعه

شد در امامت مستر كه به همين سبب، اقامه نماز عيد قربان به چنان ؛زدند يز تن ميشده ن مي
هاي بسيار كه اين سنت فرو نهاده شده بود، با آب و تاب فراوان و  ، از پس سال500ذي الحجه 
  5.اي بسيار مهم گزارش شده استبسان واقعه

  

توان  ا بدين گونه نيز ميها ر باري، تن زدن خلفاي عباسي از مباشرت در خواندن خطبه
تعليل كرد كه شايد آنان نيك دريافته بودند كه با حضور نيافتن خود در نماز جمعه و سپردن 

خود، هم مشكل مورد اشاره، يعني ناخوشايند  هبرگزيد )خطيبان(به نايبان اين وظيفه و فريضه 
خطيب برگزيده  كردند، و هم بدين ترتيب دست بودن دعاي خليفه به جان خويش را حل مي

گذاشتند و كمال  آميز در هنگام دعا براي خليفه بازمي خود را براي رديف كردن تعابير ستايش
  .دادند مهابت و ابهت خود را در نظر مردم جلوه مي

                                                 
 .1/500بارتولد،  .1

 .1/125جاحظ،  .2

 .231/ 2، فةمĤثراالناقلشقندي، : نك .3

 .143/ 2خطيب بغدادي،  .4

 .298، صصمجمل التواريخ و الق. 5
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همه، صرف دعا به خليفه را آن مايه قوت تأثير نبود كه نماز جمعه را يكسره به با اين

هاي كامال  داللت مهم در ايجاد چنين پيوندي، مضامين وعامل . خالفت و سياست بپيوندد
توضيح آن كه مرسوم شدن دعا به خليفه در خطب . سياسي و حكومتي اين ادعيه بوده است

جمعه، بسيار زود نوعي مالزمه معنايي و به اصطالح اهل منطق، نسبت تساوي ميان خالفت و 
كنند و  ها دعا مي ه است او را در خطبهها در پي آورد، بدين بيان كه هركه خليف دعاي خطبه

با نظر به همين مالزمت و نسبت بود كه حتماً . كنند خليفه است ها دعا مي هركه را در خطبه
كه شد كه چه كسي خليفه است تا نام همو را در خطبه بياورند و چنان بايست معلوم مي مي

هاي جمعه خوانده  ه كيست، خطبهگفته خواهد شد هرگاه در مواقع بحراني معلوم نبود كه خليف
به نام خليفه خطبه «به همين علل تعابيري چون . دانستند شد، زيرا نام خليفه را نمي نمي

هاي عربي آن كاربرد گسترده يافت و در منابع تاريخي خطبه به  و همانندها و مترادف» خواندن
چنان كه در . ته استنام كسي خواندن مجازا به معناي به خالفت رسيدن آن كس به كار رف

برخي از تواريخ فارسي و عربي، خطبه گردانيدن و انتقال خطبه و قطع خطبه به معناي تغيير و 
  1.يا سقوط خليفه به كار رفته است

  

خليفه يا خطيب منصوب وي پس از به خالفت رسيدن، وسيله اعالم  ، اولين خطبهدر واقع
لمانان با او و به رسميت شمرده شدن خالفت خالفت او به عامه مسلمين و به منزله بيعت مس

ها در طول مدت خالفت وي، متضمن مفهوم  شده و دعا كردن براي او در خطبه وي تلقي مي
اسباب، هيچ خليفه تداوم بيعت و تبعيت مردم از خليفه و مشروعيت وي بوده است و به همين 

حق خواندن خطبه و ضرب توانست از ي حتي در دوره ضعف كامل قدرت نمييا سلطان مستقل
ترين اقدام بعد از به قدرت رسيدن  اقل حقوق حكومتي او و فوري سكه به نام خويش كه حد

هاي اسالمي و در سرتاسر قلمرو  اين مفهوم از خطبه در همه دوره. بوده، چشم بپوشد
  2.ران مسلمان از اندلس تا هند اسالمي صادق بوده استگحكومت

  

امرا تا آنجا اهميت داشته كه يك بار كه خطيب، دعا به ابن طولون را اين دعاها براي خلفا و 
  3.در حضور خود او از ياد برده بود، في المجلس فرمود تا در پايان خطبه وي را تازيانه بزنند

                                                 
 .9/605ابن اثير،  ؛295، 297، صصمجمل التواريخ والق 1.

/ 1كنبـو،   ؛289/ 3، االعشـي  صـبح  قلقشـندي،  3/204 ابن عماد حنبلي،، 14/ 2ابن اسفنديار،  ؛47، عبتي: كن .2
190. 

 .62، 4/1مقريزي،  .3
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  عواقب نمادين شدن نمازجمعه
ح بت به طرپس از بررسي چگونگي تبديل شدن نماز جمعه به يكي از شعائر خالفت، اكنون نو

اي سياسي و خالفتي شدن نماز جمعه چه پيامدهاي ويژه مايهاين رسد كه  پرسش سوم مي
  داشته است؟ 

  

   :ها بوده است اين - بدون ادعاي حصر –ترين اين پيامدها رسد مهم نظر مي به
هرچه پاي عناصري با صبغه سياسي : »خطبه جمعه«در برابر » جمعه ةلوص«رنگ باختن  .1

اولين . تري يافتر باز شد، اين نماز به طور طبيعي كاركردهاي سياسيبه نماز جمعه بيشت
» نماز«خود . هاي عبادي آن بوده است اثر شدن جنبهاهميت و كمكاركرد چنين رويكردي كم

ها،  ذكرهدر منابع تاريخي و ت. جمعه جايگاهي بسيار فروتر يافت» خطبه«جمعه نيز در قياس با 
يك واحد عبادي را  ي مخصوص همراه آنها را كه مجموعامازها، نهاي جمعه گزارش از خطبه

خطبه و مشتقات آن در اين منابع  هكه واژ دهند، سخت تحت الشعاع قرار داده، چنان تشكيل مي
و مشتقات آن به كار آمده و در توقيعات و  ةصلو هبه گونه معناداري بسيار بسيار بيشتر از واژ

سخن » امام«و نه » خطيب«و از » امامت«و نه » ابتخط«از منصب  ها نيز معموال فرمان
ز جمعه است، از تعبير اين در حالي است كه در قرآن، كه معتبرترين سند وجوب نما 1.رود مي

فَاسعوا الي  ةلجمعمن يومِ ا ةيا ايها الَّذينَ آمنُوا اذا نُودي للصلو«: استفاده شده» ذكر«و » ةصلو«
  . »روا البيعِاهللا و ذَ ذكر

  

هاي سياسي و  با اهميت يافتن، جنبه: عدم برگزاري فريضه نماز جمعه در برخي مواقع .2
هاي جمعه، اتفاق شگفتي در تاريخ نماز جمعه  تر خطبهنمادين نماز جمعه و به تعبير درست

ا كرد، پديد آمد؛ بدين معنا كه چون دعا به خليفه در خطبه نماز جمعه، موضوعيت و اصالت پيد
اي از دارالخالفه هاي داخلي، خليفه گير و دار درگيري در مد كه مثالآ هرگاه چنين پيش مي

نمود و شخص معيني به عنوان  شد و بر سر تعيين جانشين او اختالف روي مي بيرون رانده مي
ند اي را بر مسبود، خطيب جمعه در اين وضعِ بي تكليفي، از آنجا كه خليفه خليفه شناخته نمي

كرد و نماز جمعه را  ديد تا به جان او دعا كند، فقط به خواندن نماز ظهر بسنده مي خالفت نمي
نهاد؛ چه گويي كه جامعه اسالمي معتقد شده بود كه بدون دعا بر خليفه موجود، نماز  فرو مي

                                                 
 .470،11/222/ 3، ارصمسالك االب؛ همو، 164، لتعريفااهللا عمري،  فضل ابن .1
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چنين بود كه يك فريضه مهم عبادي در سايه يكي . جمعه قابل تصور نيست و بايد معطل بماند

  .خود قرار گرفت ةاز اجزاي بعدها برافزود
كه عباسيان در اعتراض به  هـ201در سال : ذكر يك نمونه از اين وقايع جالب است       

يكي  ،بيعت كردند، و بدين ترتيب دو تن ، در بغداد با ابراهيم بن مهدي)ع(وليعهدي امام رضا 
فه داشتند، بر سر چگونگي ترتيب ذكر عنوان خلي) در بغداد(و ديگري ابراهيم ) در مرو(مأمون 

أمون و سپس برخي گفتند در خطبه نماز ابتدا م. بغداد اختالف پيش آمد هنام افراد در خطب
براي  درنگ مأمون را خلع و صرفاو برخي ديگر درصدد برآمدند تا بيابراهيم را دعا كنند 

نماز جمعه  ،، در آن روزبه همين  سبب. بن مهدي دعا كنند ابراهيم و سپس اسحاق بن موسي
  1.برگزار نشد و به جاي آن مثل هر روز به اقامه نماز ظهر اكتفا كردند

تبديل نماز جمعه به نماد خالفت، مايه آن : ها به مصالها ها و آشوب راه يافتن درگيري. 3
شد تا مردم نه تنها به چشم فريضه الهي بدان ننگرند، بلكه آن را مظهر قدرت و حكومت و 

گاه  ست وقت ببيند و گاه اعتبار و جايگاه ديني آن را از ياد ببرند و محل برگزاري آن را جلوهسيا
منابع تاريخي سرشار از . قدرت خالفت بپندارند و به عرصه مخالفت با حكومت تبديل كنند

ترين و  البته ساده. ز يافتهها برو اعتراضاتي است كه در نماز جمعه و در حين ايراد خطبه
به گفته طبري، شيعيان در  كه مثال در نماز جمعه بوده، چنان ها عدم شركت ترين اين روش آرام

  2.شوند نوشته بودند كه در نماز جمعه حاكم شهر كوفه حاضر نمي) ع(نامه به حسين بن علي 
به نوشته طبري، يك بار نصر بن سيار حاكم خراسان، ماموران مسلحش را در البالي 

همه وقتي كه او در  ند تا معترضان احتمالي را سركوب كنند، اما با اينجماعت نمازگزار پراك
حال خطبه خواندن بود، از گوشه و كنار مجلس كساني كه به تأخير در پرداخت مقرري خود 

انذارهاي نصر به مخالفان كارگر نيفتاد و سرانجام ! مقرري !مقرري: معترض بودند، فرياد سردادند
  3.مگو ميان نصر و مخالفان بر هم خوردخطبه جمعه در اثر بگو 

به قصد تظلم از كشتارها و تعرضات مرداويج از همدان  مردمي كه هـ319سال  همچنين در
و دينور به بغداد آمده بودند، وقتي كه خطيب در عيد قربان به ذكر نام خليفه رسيد، با فرياد 

  4.اعتراض موجب قطع و ختم خطبه شدند
                                                 

 .8/555طبري  .1

 .5/347، همو .2

 .7/286 ،همو .3

 .293-292،و القصص خمجمل التواري. 4
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محصول پيوند ميان خالفت و خطابت بود، از اين رو در مواردي كه به ها  در واقع اين آشوب 
صبغه مذهبي و  ها صرفا شد و خطبه مامت گسسته ميهر صورتي و جهتي پيوند ميان امارت و ا

  1.خاست اعتراض و هجو از ميان برمي گرفت، خطرهايي چون عبادي به خود مي
  
  نتيجه

ز جمعه و بدل كردن آن به نماد خالفت، و باري، تحميل كاركردهاي سياسي غليظ بر نما
ترين آنها بايد به فرسايش قداست نماز جمعه اشاره پيامدهاي نامطلوب چنين تحولي كه از مهم

نماياند، ضرورت مطالعه تاريخ كه فراز و فرود سرگذشت نماز جمعه را بازميآن رعالوه ب كرد،
اي با شكل اداي فرايض را در هر دوره هايشرايع و فرايض ديني و بررسي ميزان انطباق شكل

   .دهد نخستين و تشريع شدة آن نشان مي
  

  كتابشناسي
  قرآن كريمعالوه بر 

، ةبيالكتب العر داراحياء ،ةمحمد ابوالفضل ابراهيم، قاهربه كوشش ، ةغشرح نهج البالابن ابي الحديد، 
1967/1387.  

  .1966-1386/1965- 1385 دار صادر، بيروت، ،الكامل في التاريخ عزالدين علي، ابن اثير،
  .ش1366عباس اقبال، تهران به كوشش ، تاريخ طبرستانابن اسفنديار، 

، تصحيح محمد عبدالقادر عطا المنتظم في تاريخ الملوك و االممابن الجوزي، ابوالفرج عبدالرحمن، 
  .1412/1992،ةلعلميو مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دارالكتب ا

  .1407/1987، 1401/1981دارالحديث،  ،بيروت دخل،المابن الحاج، 
عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، به كوشش ، فتح الباري في شرح صحيح البخاريابن حجر عسقالني، 

  .1418/1997بيروت 
 دارالفكر، بيروت، و سهيل ذكار، ةخليل شحادبه كوشش  ،ابن خلدون ةممقد ابن خلدون،

1408/1988.  
  .1405/1985 دار بيروت، احسان عباس بيروت،به كوشش ، بريالطبقات الكابن سعد، 
  .1992/ 1412بيروت، ايمن فواد السيد،به كوشش  ،المقلتين في اخبار الدولتين ةهنز ابن طوير،
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