
 در تاریخ طبرى) ص(سھ نامھ از پیامبر اسالم

 ) 1(على ناظمیان فرد

 80 پايیزـ  7فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

خود را در حصارھاى تنگ نژادى و , اسالم دينى فراگیر و جھان شمول است و از ھمان آغاز ظھور
یامبر اســالم سال ششـم ھجـرى در راسـتاى ) ص(قبیله اى محدود نساخت از ھمین روى پ در 

ايشان را به اسـالم , با ارسال نامه ھايى به سران ممالك ھم جوار حجاز, رسالت جھانى خويش
 . فراخواند

ـ حاكـم ) ص(طبرى مورخ معروف در كتاب خود متـن سـه نامـه از نامـه ھـاى پیـامبر بـه نجاشـى 
ست, حبشه ـ ضبط كـرده ا شرقى ـــ را  ـ امـپراتور روم  . خسرو پرويز ـ شاھنشاه ايران ـ و ھرقل 

 .مقاله حاضر به بحث و بررسى پیرامون اين سه نامه اختصاص دارد

 تبشیر و انذار , مكاتیب پیامبر, رسالت جھانى: واژه ھاى كلیدى
 

يان گـروش بـه ) ص(در پى افزايش فشار مشركان مكه بر پیامبر اسالم  شیان در جر كه قري و ياران وفادارش و اخاللـى 
جو ) ص(پیامبر, اسالم ايجاد كرده بودند بر آن شد تا مركز ديگرى را براى تإسیس و پى ريزى حكومت اسالمى جست و

عوت اسـالمى در , كند تا از اين رھگذر ھت نشـر د ھم مسلمانان از آزار مشركان رھايى يابند و ھم پايگاھى اسـتوار ج
با , در سال سیزدھم بعثت, از اين رو براى نیل به اين ھدف. جزيره العرب ايجاد گردد ترك كـرد و  يثرب  سوى  مكه را به 

اين شھر را به يك نظام عقیدتى نیرومند پیوند زده و از مھـاجر و , ايجاد طرحى نو در ساختار اجتماعى و فرھنگى مدينه
انصار ـ كه از عناصر اصلى اين شھر بودند ـ امتى واحد ساخت و طولى نكشید كه مدينه بـه پايگـاھى نیرومنـد در برابـر 

 .مكه تبديل شد و از ھمین پايگاه بود كه آموزه ھا و تعالیم اسالمى به سراسر جزيره العرب منتشر شد
صور بمانـد) ص(پیامبر اسالم قوم و قبیلـه مح , بر قوم و قبیله خاصى مبعوث نشده بود تا پیامش در حصار و محدوده آن 

نژادى و زبانـى , مإموريت داشت تا پیام خود را به عموم مردم ـ فارغ از تمايزات قومى) 2(بلكه بر طبق آموزه ھاى قرآنى
با ارسال نامه ھايى به سران ممالك , در راستاى رسالت جھانى خويش, از اين رو در سال ششم ھجرى. ـ ابالغ نمايد

خاطر چنـدانى از . گام مھمى را در سیاست خارجى برداشت, ھم جوار حجاز در آن روزگار غه  مان دغد او كـه در ايـن ز
ھده صــلح حديبیـه كه , جانب يھوديان مدينه و شرارت ھاى آن ھا نداشت و نیز به دلیل انعقاد معا نب مشـركان م از جا

سال نمايـد و آن ھـا را بـه  جوار ار شورھاى ھـم  به سـران ك احساس خطر جدى نمى كرد بر آن شد تا نامه ھـايى را 
 )3.(اسالم فراخواند

سالم ـ حاكـم ) ص(با نگاھى به تاريخ طبرى در مى يابیم كه طبرى تنھا سه نامه از پیامبر ا كه خطـاب بـه نجاشـى  را 
مه , حبشه ـ ضبط كـرده اسـت و در خصـوص نا بوده را  ـ  خسرو پرويز ـ شاھنشاه ايران ـ و ھرقل ـ امپراتور روم شرقى 

سران جلنـدى , )حاكم مصر(ھاى آن حضرت به مقوقس  ساوى ) فرمانروايـان عمـان(جیفر و عبد پ بن  نذر  كـارگزار (و م
از اين رو . تنھا به نقل گفته اى كوتاه از ابن اسحاق اكتفا كرده و متن نامه ھاى مذكور را نیاورده است) خسرو در بحرين

, روم و ايران ارسال شده است, ما در اين نوشتار به ذكر و بررسى نامه ھايى كه از سوى آن حضرت به حاكمان حبشه
 .خواھیم پرداخت

ست كـه از سـوى , نخستین نامه اى كه طبرى در ذيل وقايع سال ششم ھجرى بــه ثبـت آن اھتمـام نمـوده مه اى ا نا
يد) ص(پیامبر اسالم سال گرد ـ ار تن ايـن نامـه را چنیـن . و توسط دحیه كلبى به ھرقل ـ امپراتور روم شرقى  طـبرى م
 :آورده است

 بسم هللا الرحمن الرحیم

یم الـروم ھدى. من محمد بن عبدهللا و رسوله الى ھرقل عظ من اتبـع ال لى  يه : امـا بعـد. سـالم ع عوك بدعا فـانى اد
 )4.(فان تولیت فعلیك اثم االريسین. اسلم تسلم و اسلم يوتك هللا اجرك مرتین, االسالم

 به نام خداوند بخشنده مھربان 
 .بزرگ رومیان, از محمد بنده و فرستاده خدا به ھرقل

ھد و . كسى كه پیرو راستى گردد گزند نمى بیند بار تـو را پـاداش د اسالم بیاور تا سالم بمانى و اسالم بیاور تا خدا دو
 .بر گردن تو خواھد بود) كشاورزان(گناه رعايا , اگر از پذيرش آن سر باز زدى

سالم توب پیـامبر ا ست مك شى پادشـاه حبشـه ) ص(دومین نامه مورد توجه طبرى كه به انعكاس آن پرداخته ا بـه نجا
 :وى متن اين نامه را چنین ثبت كرده است. است كه عمر و بن ابى امیه ضمرى مإمور ابالغ آن شده بود

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 .من رسول هللا الى النجاشى االصحم ملك الحبشه
مريم روح هللا و كلمتـه . سلم انت بن  فانى احمد الیك هللا الملك القدوس السالم المومن المھیمن و اشھد ان عیسى 

Page 1 of 4

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\52.htm



یده و نفخـه ما خلـق آدم ب انـى . القاھا الى مريم البتول الطیبه الحصینه فحملت بعیسى فخلقه هللا من روحه و نفخه ك
فانى رسول هللا و بعثت الیـك , ادعوك الى هللا وحده الشريك له و الموااله على طاعته و ان تتبعنى و تومن بالذى جإنى

غت و , فانى ادعوك و جنــودك الـى هللا. و دع التجبر,  فذا جإك فاقرھم. ابن عمى جعفر و نفرا معه من المسلمین فقـد بل
 )5.(و السالم على من اتبع الھدى. فاقبلو نصحى, نصحت

سالم . تو با ما در آشتى ھسـتى. از محمد پیامبر خدا به نجاشى اصحم پادشاه حبشه خداى ملـك قـدوس  من درود 
شیزه مو من مھیمن مى گويم و شھادت مى دھم كه عیسى پسر مريم روح خدا و كلمه اوست كه وى را بـه مـريم دو

چنان كه آدم را با دست و دمیدن روح خـود در او , پاكیزه القا كرد و عیسى را بار گرفت و خدا عیسى را از روح خود آفريد
مرا . آفريد كه  شوى و بـه خـدايى  من  پیرو  نم كـه  مى ك عت از وى دعـوت  من تو را به خداى يگانه بى شـريك و اطا

ستاده ام و  سلمانان را بـه سـوى تـو فر فرستاده ايمان بیاورى كه من پیغمبر خدايم و پسر عمويم جعفر و جمعـى از م
خوانم, چون بیايند خدا مـى  ابـالغ كـردم و انــدرز . آن ھا را بپذير و از تكبر بر كنار باش كه من تو را با سپاھت به ســوى 

 .اندرز مرا بپذير و درود بر آن كه پیرو ھدايت شد. دادم
سـومین نامـه اى اسـت كـه , مكتوب پیامبر به خسرو پرويز كه توسط عبدهللا بن حذافه سھمى به خسرو رسانده شـد

 :طبرى آن را اين گونه گزارش كرده است

 بسم هللا الرحمن الرحیم

سالم على من اتبع الھدى و آمن با و رسوله و شھد ان الاله اال هللا . من محمد رسول هللا الى كسرى عظیم الفارس
ادعوك بدعإ هللا فانى رسول هللا الى الناس كافه النذر من كان حیا و يحـق . وحده الشريك له و ان محمد عبده و رسوله

 )6.(فان ابیت فان اثم المجوس علیك. فاسلم تسلم. القول على الكافرين
 به نام خداوند بخشنده و مھربان
به خــدا و پیغمـبر وى ايمـان آورد و . بزرگ پارسیان, از محمد فرستاده خدا به خسرو شود و  درود بر آن كه پـیرو ھـدايت 

یاور . من پیامبر خدا به سوى ھمه كسانم تا زندگان را بیم دھم. شھادت دھد كه خدايى جز خداى يكتا نیست اسالم ب
 .تا سالم بمانى و اگر دريغ كنى گناه مجوسان به گردن تو است

 
 بررسى و نقد نامه ھا

درست است كه مسلمانان بر طبق آمـوزه . شروع مى شود) بسم هللا الرحمن الرحیم(بخش مقدماتى ھر سه نامه با 
كه آيـا ) 7(,ھاى دينى خود مى بايد كارھاى خويش را براى فرخندگى و تیمن با نام خدا آغاز كنند طه بـا ايـن  ما در راب ا

تالف نظـر وجـود دارد)  بسم هللا الرحمن الرحیم(نامه ھاى خود را با عبارت , پیامبر از ھمان ابتدا . آغاز مى كرده يا نه اخ
نامه خود را كه پیش از نازل شدن سوره نمل به مردم نجـران ) ص(آورده است كه پیامبر اسالم) در المنثور(سیوطى در 

يه ) 8.(آغاز كرد) بسم اله ابراھیم(نوشته بود با عبارت  شدن آ نازل  یش از  و قـال (.. برخى ديگر معتقدنـد كـه پیــامبر پ
پس از نـازل , آغاز مى كـرد) باسمك اللھم(نامه ھاى خود را با عبارت ) 9)(اركبوا فیھا بسم هللا مجراھا و مرسیھا ولـى 

يه ) بسم هللا(عبارت , شدن آيه مذكور پس از نـزول آ برد و  مى  عو هللا او ادعـو (را در آغاز نامه ھاى خود به كـار  قـل اد
انه من ســلیمان (را در ابتداى نامه ھا مى نوشت و سرانجام پس از اين كه آيه )بسم هللا الرحمن(عبارت ) 10)(الرحمن

را در آغاز نامـه ھـاى خـود ) بسم هللا الرحمن الرحیم(آن حضرت عبارت , نازل گرديد) 11)(و انه بسم هللا الرحمن الرحیم
 )12.(به كار مى برد

و يـا ) سـلم انــت(و نـیز عبـارت ...) من محمد رسول هللا الى(با عبور از عنوان نامه ھا كه با تقدم نام فرستنده برگیرنده 
خاتمه مى يابد و متن متیــن نامـه ھـا ) ص(بخش مقدماتى نامه ھاى پیامبر; ھمراه است) سالم على من اتبع الھدى(

بى پیرايه و به , ساده, متن ھر سه نامه كوتاه. را در خود نھفته دارند آغاز مى شود) ص(كه مقصود و مراد اصلى پیامبر
نكته مشترك در ھر سه نامه تكیه بر توحید و يكتا پرستى و فراخواندن مخاطبـان . دور از تعقیدات لفظى و معنوى است

اگر سیاست خارجى را الگوى رفتارى يك دولت در تعامالت بین المللى و بین الدولى به منظور تعقیـب . به اسالم است
مى خواست تـا ) ص(معطوف به كدام ھدف و ناظر به كدام منظور بود؟ بدون ترديد پیامبر) ص(رفتار پیامبر, مصالح بدانیم
ته در رســوبات , از اين رھگذر سیاست خارجى خود را بر ترويج و اعتالى توحید بنا نھاده و سرچشمه ادراك ھاى فروخف

او بـه . شرك را به آب روان و زالل توحید فرو شويد و بنى آدم ظلوم و جھول را به عھد ازل و میثاق السـت يـاد آور شــود
متصف به دو صفت بشیر و نذير بود و پیوسته در ترويج و تبلیغ دين از دو حربه كارآمد تبشیر و انذار كه مـى , تصريح قرآن

در نامه خود به ھرقل و خسرو ابتدا , از اين رو; توانست در بافت و ساخت فرھنگى آن روزگار موثر افتد بھره مى جست
و سپس از در انذار وارد مى شود و گناه مجوسان و رعايا را در صورت عدم پـذيرش ) اسلم تسلم(آن ھا را بشارت داده 

يران و روم نفـوذ . بر عھده آن ھا مى داند, اسالم مع ا ھرم جوا سالم در رإس  گر توحیــد ا او به خوبى مى دانست كه ا
موانع نفوذ به قاعده ھرم نیز رفع گرديده و زمینه ھـاى فتــح قلــوب و روى آوردن ھـر چـه , كرده و مورد پذيرش واقع شود

ید; بیش تر به توحید ھموار خواھد گشت یام توح كرامـت و حريـت مـى بخشـید و آن ھـا را از , بـه آدمیـان عـزت, زيـرا پ
نادى , بندگى غیر خدا مى رھانید و عالوه بر توحید نظرى كه ناظر به نفى عبوديت غیرهللا است نیز م ماعى  توحید اجت

عدالت اجتماعى و عدم امتیاز قبیله اى بر قبیله ديگر و نژادى بر نژادى ديگر جز در تقوا و پرھیزكـارى , برابرى و مساوات
ند حكـم بشـارت و نويـد رھـايى از  بوده ا ستم  حت سـیطره سـیاه  مى باشد و اين مھم براى توده ھايى كه ھمواره ت

و درست بر ھمین مبنا بود كه ھشـت , زنجیرھاى طبقاتى و ذلت بردگى بود كه از گذشته ھاى دور دامن گیر آن ھا بود
بن عامـر , )در سال چھاردھم ھجرى(, سال بعد از اين عى  وقتى كه رستم فرخ زاد فرمانده سپاه ايران در قادسیه از رب

تا بنــدگان را از بندگـى : پاسـخ داد, نماينده مسلمانان پرسید كه ھدف شما از اين لشكر كشى چیست ما آمـده ايـم 
 )13).(لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده هللا(, غیرخدا به بندگى خدا سوق دھیم
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ين ) الله اال هللا(و اصل , اصوال پذيرش توحید در بینش توحیدى شده اســت و ھرگـاه ا جزء حقوق عمومى بشر شمرده 
با ايجـاد مـانع مى وانسـانى  قوق عمو بـر آن , حق عمومى و انسانى مورد تھاجم و تجاوز قرار گیرد و يا متجاوزان به ح

فراد ذى نفـع برســد شكسـتن آن , شوند تا نگذارند پیامى كه متضمن آزادى و سعادت آدمیان است به صاحبان حـق و ا
و اين چنین بود كه مسلمانان براى فرا ساختن زمینه ھاى نشر , مانع و دفاع از حق عمومى و انسانى ضرورت مى يابد

البته نبايد از نظـر دور ) 14.(دعوت اسالمى و نیز براى نجات توده ھا از ذلت بردگى حكومت ھا اقدام به جھاد مى كردند
قرآن ) 15(,ايمان نشـانده شـود, داشت كه ھدف از جھاد و فتوح آن نبوده كه به قھر و جبر در دل مردم زيـرا نـص صــريح 

ست) 16.(داللت بر عدم اكراه در پذيرش دين دارد يك فكـر و پـذيرفتن آن ا به  گرايش  یده درونـى و  مان يــك عق ايـن . اي
جبر و زور نیسـت) روحى(و قلبى ) فكرى(پذيرش بر دو ركن عقلى  ين دو در قلمـرو  زيـرا ; استوار است كه ھیچ يك از ا

شه  شند و اساسـا بـا فكـر و اندي مى با فكر تابع منطق است و روح تابع احساس و اين دو از تیر رس قھر و جبر به دور 
اگر توحید را , )17(بنابراين.() عقیده اى كه اسالم طالب آن است حاصل نمى شود,  آزاد به دست مىآيد و از فكر غیرآزاد

یل ; با آن ملت وارد جنگ شد, نمى توان براى تحمیل آن به ملتى, جزء حقوق انسانى دانستیم زيرا توحید و ايمان تحم
ايـن جنـگ بـراى دفـاع از , در چنین صورتى. اما مى توان براى ريشه كن كردن شرك با مشركان جنگید. شدنى نیستند

 )18.(حريم توحید صورت گرفته است
ید) ص(اين كه پیامبر پذيرش توح عدم  گنـاه , در نامه ھاى خود به خسرو و ھرقل بر اين نكته تإكید ورزيده كه در صورت 

يك فضـاى  با ايجـاد  مجوسان و اريسین به گردن آن ھاست را مى توان بر اين معنا حمـل كـرد كـه اگـر دسـتگاه حـاكم 
كب جـرم و , مردم را به استضعاف فكرى بكشـاند, خفقان آور مانع از نشر دعوت حق در جامعه شود و با ايجاد حصر مرت

مه , از اين گذشته. معصیت شده است كه ھم مجازات دنیوى و ھم عقوبت اخروى در پى خواھد داشت وقتى كه به نا
ستخدام كلمـات و گـزينش عبـارات در ايـن نامـه. به نجاشى مى رسیم قصه رنگ ديگرى مى يابـد) ص(پیامبر تلويحـا , ا

ما در آشــتى ھسـتى) (سلم انت(گوياى نوعى احترام ويژه به نجاشى است و به كارگیرى عبارت  بر , تو بـا  سالم  يـا 
) ص(گويـى پیـامبر. مويد ھمین معناست, در متن نامه) اسلم تسلم(در ابتداى نامه و نیز عدم استفاده از عبارت ) توباد

ست, به ھنگام نگارش اين نامه شى در عصـر بـى ; نیكوكارى نجاشى نسبت به مسلمانان را در نظر داشته ا زيـرا نجا
آن ھا را در حبشه پناه داد و از آزار مشركان رھانید و نماينــدگان قـريش را در اسـترداد آن ھـا , پناھى مسلمانان در مكه

پادشاه حبشـه و سـپاھیانش , در اين نامه پس از ارائه چھره راستین عیسى مسیح) ص(پیامبر. به مكه ناكام گذاشت
 )19.(را به اسالم فرا مى خواند و از او مى خواھد تا توصیه ونصیحت وى را بپذيرد

در خواست پیامبر از نجاشى براى پذيرش جعفر بن ابـى , نكته ديگرى كه مورد نامه حضرت به نجاشى قابل تإمل است
لب ـ , چنان كه سیره نويسان آورده اند. طالب و ھمراھانش مى باشد فر بــن ابــى طا مھاجرت مسلمانان ـ از جمله جع

جرت بــه . سال ھا قبل از ھجرت پیامبر به مدينه بوده است, به حبشه به ھنگـام ھ مى رسـد كـه مسـلمانان  بـه نظـر 
حبشه حامل نامه اى از پیامبر به نجاشى جھت پذيرش مھاجران بوده اند و اين نامه متفاوت از نامه ارسالى آن حضرت 

با , از اين رو. به نجاشى در سال ششم ھجرى و فراخواندن او به اسالم است ھاجرين  كه م مه اى  ورود بخشـى از نا
خود به حبشه برده اند در متن نامه اى كه عمر و بن ابى امیه ضمرى در سال ششم ھجرى مإمور ابالغ آن بوده است 
تداخل مفـاد و  سخه بــرداران در  شتباه ن ين امـر حاصـل ا فاقد وجاھت و وثاقت تاريخى است و چنیـن مـى نمايــد كـه ا
بوده  يت  تالل در اداى مـورد روا مندرجات يك متن در متن ديگر و يا ظھور يكى از عوامل مخدوش كننده ضبط راوى يـا اخ

تاريخى, به ھر حال. است بت نمـوده اســت, طبرى اين خبر را بدون ھیچ گونه سنجش در ترازوى نقد  خود ث تاب  . در ك
یق روز و مـاه  ضمن اين كه ھر سه نامه را ذيل وقايع سال ششم ھجرى و بدون مالحظه سیر كرو نولوژيك و چینش دق

فه دوم . آن بر خط زمان آورده است تاريخ در زمـان خلی مبـدإ قـرار (اگر اين گمان صحیح باشد كه عرب ھا تا قبل از وضع 
طبرى , به نوشتن تاريخ در ذيل نامه ھاى خود عادت نداشته اند) دادن ھجرت پیامبر براى سنجش زمان قصورى متوجه 

 .نخواھد بود
مد ; در تاريخ طبرى به فرجام مى رسند, سه نامه مذكور بدون ذكر نام كاتبان و نیز مھر و نشان پايانى در حالى كـه مح

پايان نامه ھاى خـود , مدعى است كه آن حضرت) ص(حمیدهللا به استناد اصل برخى از نامه ھاى كشف شده از پیامبر
 )20.(مختوم مى نموده است) محمد رسول هللا(را به مھر و نشان 
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 دانشجوى دكترى تاريخ اسالم ـ دانشگاه تھران. 1
 .28آيه , سوره سبا; ...)و ما ارسلناك اال كافه للناس بشیرا و نذيرا. 2
مدى در ســال ) مكاتیب الرسول(نامه ھاى پیامبر در مجموعه اى تحت عنوان . 3 سیده  1363تإلیف على اح بـه چـاپ ر
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