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نامه هــا، آثار به جای مانده از ارســال نامه ها، عبرت هــای برآمده از نامه ها 
و همچنین بررسی نامه ها از منظر تمامی فصول سیرۀ نبوی برای رسیدن 

به نتایج درست و متقن باز خواهد بود.

دو مطلب جدی و پراهمیت در نیمه دوم قرن بیستم میالدی در موضوع 
که ما را به تأملی پرشتاب فرا می خواند. نامه ها رخ نمود 

مطلب اول
مطالعاتی که پاره ای از مستشرقان و متأسفانه در پی آن برخی نویسندگان 
گــزارِش نامه هــا را از اســاس زیــر ســؤال  مســلمان انتشــار داده و صحــت 
که نامه ها و اعزام ها، ســاخته نویســندگان  بردنــد. ایــن تحقیقــات برآنند 
یخی ندارند. برخی از آن محققان  مســلمان بوده و صحت و واقعیت تار
درســتی پاره ای از نامه ها و اعزام ها را با مســامحه پذیرفته و برخی را انکار 
می کننــد، امــا در مجمــوع پژوهش های خود، در اخبار مربــوط به نامه ها، 

اسناد، ارتباطات،  وقایع و نتایج تشکیک نمودند.

در اینجــا مناســب می دانــم قبــل از پرداختن بــه دو مطلب تشــکیکی به 
اختصار به اخبار این نامه ها و بررسی های مربوط به آن در منابع اسالمی 

سری بزنیم.

گــزارش از ایــن نامه ها توســط مســلم در باب جهــاد از انس  خالصه تریــن 
کســری، قیصر، نجاشــی و تمامی  گفته: پیامبر )ص( به  که  روایت شــده 

پادشاهان نامه نوشت و آنها را به خدای بزرگ فرا خواند.2

کمی بسط داده و می گوید: ابن هشام در سیره خود این خبر را 

زی پس از بازگشــت از حدیبیه  خبردار شــدم که پیامبر )ص( رو
گفــت: مــردم! خداونــد مــرا از روی  بــرای مــردم خطبــه خوانــد و 
رحمت و برای تمامی خلق مبعوث فرموده. پس مانند اختالف 
یون بر عیسی بن مریم درباره من اختالف نکنید. اصحاب  حوار

2. صحیح مسلم، باب الجهاد، ج3، ص391.

کشــورها و  کــه پیامبــر )ص( بــه پادشــاهان، ســران  1 موضــوع نامه هایــی 

گروه هــای آن روزگار ارســال نمودنــد، صفحــه ای مهــم از  رهبــران ملــل و 
یخ اســالمی را رقم می زند. این نامه ها روشــی  صفحات ســیرۀ نبوی و تار
کاربردهــای عملــی و ملمــوس  آیین  جهان شــمول اســالم را بــه عنوان  از 
پایان دهنده ادیان و هدایت الهی برای تمامی انسان ها آشکار می سازد.

ایــن موضــوع مــورد توجه و بررســی بایســته در مطالعــات حدیث پژوهان، 
سیره شناسان، مورخان و ادب پژوهان در تمامی برهه ها قرار گرفته است. 
پژوهش هــای انجام یافتــه شــامل جمــع آوری، وثاقت بخشــی، ترجیــح و 
تحلیل و بررسی رضایت بخش هستند. با این وجود باب تدقیق، بررسی 
و بازنگــری موضــوع، به ویــژه در زمینــه اعزام ســفرا، متون نامه ها و پاســخ  

1. این نوشتار ترجمه ای است از مقاله »الدراسات المتعلقه برسائل النبی )ص( الی ملوک عصره«، 
از دکتــر عزالدیــن ابراهیــم منــدرج در کتاب: صناعۀ المخطوط العربی االســالمی مــن الترمیم الی 

التجلید، ص 403-429، چ 1، امارات: نشرمرکزجمعۀ الماجد للثقافۀ والتراث، 2001م.

پژوهشی در نامه های پیامبر؟ص؟
چکیده: موضوع نامه هایی که پیامبر )ص( به پادشاهان، سران کشورها 
و رهبران ملل و گروه های آن روزگار ارســال نمودند، صفحه ای مهم از 
صفحات سیره نبوی و تاریخ اسالمی را رقم می زند. این موضوع، مورد 
توجه حدیث پژوهان، سیره شناسان، مورخان و ادب پژوهان در تمامی 
برهه ها قرار گرفته است. به زعم نگارنده این سطور، دو مطلب جدی در 
نیمه دوم قرن بیستم میالدی در موضوع نامه ها رخ نمود که باب تأمل 
بیشــتر در این عرصه را باز می نمایــد. مطلب اول مربوط به مطالعاتی 
است که پاره ای از مستشرقان و در پی آن برخی نویسندگان مسلمان 
انتشار داده و صحت گزارش نامه ها را از اساس، زیر سؤال بردند. این 
تحقیقات برآنند که نامه ها و اعزام ها، ساخته نویسندگان مسلمان بوده 
و صحت تاریخی ندارند. مطلب دوم، کشف پنج پوست نوشته است که 
آن ها را اصل پنج نامه مهم پیامبر پنداشــته اند که پیرامون صحت آن، 
اختالف نظرهایی وجود دارد. از این رو، نویســنده نوشتار حاضر، قبل از 
پرداختن به این دو مطلب تشکیکی، ابتدا به اخبار این نامه ها و بررسی 
های مربوط به آن در منابع اسالمی توجه می کند. سپس این دو مطلب 
را به اجمال عرضه داشته و نظرات خود را ارائه می نماید.                     
کلیدواژه: نامه های پیامبر، سیره نبوی، پیامبر اسالم )ص(.                       

عزالدین ابراهیم مقــالــهترجمۀ حسین علینقیان
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مصر دانســته است.9 همزمان برخی از نویسندگان مسلمان این تردیدها 
و تشــکیک ها را در نوشــته های عربــی انتقــال داده10 و دالیلی که برخی از 

کردند. کرده را تکرار  شرق شناسان در آثارشان ارائه 

چکیده دالیل منکران موضوع و پذیرندگان آن دالیل بدین قرار است:

1. بــه نظــر آنهــا اســالم دینی مختص به عربســتان بــوده و خبر اعزام ســفرا 
مربوط به خارج از این محدوده است.

2. از نظــر آنهــا پیامبــر )ص( در موقعیــت ضعیــف سیاســی و نظامی قرار 
یارویی با ابرقدرت های دنیا به وسیله نامه ها و اعزام ها  داشته و امکان رو

را نداشته است.

3. ابن اســحاق به داســتان نامه ها اشاره نکرده و دلیل آن سستی وثاقت 
یخی این اخبار است. تار

4. طرح اخبار اعزام ســفرا با جزئیات اســطوره گونه آن باعث رد تمامی آن 
اخبار می شود.

که نزول آن آیه ها دو ســال  5. پــاره ای از ایــن نامه ها دارای آیه قرآن اســت 
گرفته است. یخ نامه ها صورت  پس از تار

منابع قدیمی دربارۀ سرنوشت اصل نامه هایی که پیامبر )ص( به پادشاهان 
که این نامه ها به  کمان ارسال نموده اشاره ای نکرده اند؛ بدین اعتبار  و حا
نقاط مورد نظر واصل و ماندگار شده اند. جز این سهیلی از دانشمندان قرن 
ششــم هجری و به دنبال او دانشــمند مغربی معاصر، عبدالحی کتانی به 

کمان اسپانیا اشاره کرده اند.11 ارسال نامه هرقل به برخی از حا

از ســال 1850م ایــن نامه ها کشــف شــده و تــا کنون پنج نامــه مکتوب بر 
کــه تحقیقاتی در میــزان صحت آنها انجام شــده  گردیده  پوســت یافــت 

است.

1. در ســال 1850م شرق شــناس فرانســوی بارتلیمــی، در خــالل تفحص 
کتاب هــا و اناجیــل موجــود در یکــی از صومعه هــای ناحیه  بــرای برخــی 
اخمیــم در صعیــد مصــر بــه نامــه ای پوســتی و قدیمی دســت یافــت و با 
کــرد که آن، نامه پیامبــر )ص( به مقوقس بزرگ  بررســی و تحقیقــی معلوم 
قبطیــان مصــر اســت. در این تحقیق که بــا همکاری موســیو بلین انجام 
گرفــت، مقایســه ای میان متن نامــه با دیگر متون اصلی ارائه شــده و پس 
از آن صحــت اصالــت نامــه اعــالم شــد. در ایــن رابطه مقاله ای در ســال 
1856 در مجله آسیایی و سپس در نوامبر 1904 در مجله الهالِل مصری 

به چاپ رسید.

بــه دســتور خلیفــه عثمانی ســلطان عبدالمجید، نامه را به دســت آورده 

9. دبلوماسیه محمد، ص83.
یــخ العــرب القدیم وعصر الرســول ص537 بــه بعد و دبلوماســیه محمد، ص  10. د. نبیــه عاقــل، تار

57 به بعد.
یأ، ج1، ص146. 11. السهیلی، الروض االلف، ج3، ص197 و عبدالحی الکتانی، التراتیب االدار

کردنــد؟ فرمــود: عیســی بــه  یــون چگونــه اختــالف  گفتنــد: حوار
یــون را  زی حوار کــردم، رو کــه مــن شــما را دعــوت  همیــن نحــو 
فراخوانــد ]و آنهــا را به جاهای مختلف گســیل داشــت[. آنهایی 
کــه به جاهــای نزدیک رفتند، راضی و خوشــنود بودند و کســانی 
ر اعــزام شــده، ناراضی شــدند و لذا عیســی به  کــه بــه مناطــق دو
کــه تمامــی ناراضیان و  کــرد و خداونــد کاری کرد  خــدا شــکایت 
نمایندگان به زبان مردمی که عیسی آنها را به سوی آنها فرستاده 

بود سخن می گفتند.

ابــالغ  بــرای  را  خــود  اصحــاب  از  برخــی  خــدا  رســول  ســپس 
دعوت نامه هایی که خطاب به پادشــاهان نوشــته بود اعزام کرد. 
دحیــه بــن خلیفه کلبــی را به ســوی قیصر امپراطور روم فرســتاد. 
یز( پادشــاه  پرو عبــداهلل بــن حذافــه ســهمی را نــزد کسری)خســرو
ایــران، عمــرو بــن امیــه ضمــری را نــزد نجاشــی پادشــاه حبشــه، 
یه،  حاطــب بــن ابی بلقعــه را بــه ســوی مقوقس پادشــاه اســکندر
عمــرو بــن عــاص ســهمی را بــه ســوی جیفــر3 و عیــاذ فرزنــدان 
جلندیـ  ســلطان عمان، ســلیط بن عمرو از قبیله بنی عامر را به 
ســوی ثمامه بن اثال، هوذه بن علی حنفی ـ پادشــاه یمامه ـ عالء 
بــن حضرمی را به ســوی منذر بن ســاوی عبدی پادشــاه بحرین 
و شــجاع بن وهب اســدی را به ســوی حارث بن ابوشــمر غسانی 

پادشاه شامات اعزام داشت.

ابن  هشام در ادامه می افزاید که مهاجر بن ابوامیة مخزومی سفیری 
را نزد حارث بن عبدکالل حمیری پادشاه یمن اعزام نمود.4

انکار صحت اعزام های نبوی در نوشــته های برخی از مستشــرقان آشکار 
یلیــام میــور در دو  اســت. از ایــن دســت به شرق شــناس انگلیســی ســر و
کایتانی  کتاب خود زندگی محمد و خالفت5 و مستشرق ایتالیایی لئون 
کتابش  یــخ اســالم6 و شرق شــناس یهــودی مارگلیــوث در  کتابــش تار در 

کرد. محمد7 می توان اشاره 

همزمان مشاهده می کنیم که برخی از شرق شناسان با این دسته همراهی 
نکرده و صحت اعزام نمایندگان و جهانی بودن پیام اســالم را پذیرفتند؛ 
کتاب دعوت به اسالم8 و نولدکه  از جمله سر توماس آرنولد انگلیسی در 
ی اصالت ســندی که در مطلع این قرن بدان دســت  یافته را  آلمانی که و
کــرد و آن را ترجیحــًا نامه پیامبر )ص( به مقوقــس بزرگ قبطیان در  تأییــد 

3. در بیشتر منابع دو نام جیفر و عبد ابنی جلندی یاد می شود.
4. ابن  هشام، السیرۀ بتحقیق السقا، ج4، ص254.

 44.-357;The caliphate pp.43- The life of mohamad pp.335.5
. Caltani, Annali dell Islam, V.I, P. 725.6

. Margliouth, mohammed, pp.364.7
8. توماس آرنولد، الدعوه الی االسالم، ص48 به بعد.
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نامه نــگاری بــا هرقــل در دو بــاب )کتــب النبــی إلــی 
هرقــل وکتــب النبــی إلــی ملــوک الکفــار( به تفصیــل 

سخن آورده است.

احمــد در مســندش نیــز از نامه نــگاری بــه نجاشــی، 
کســری و قیصر ذیل عنوان )حدیث رســول قیصر إلی 
رسول اهلل( سخن آورده12 و نامه نگاری به قیصر توسط 
گزارش  ابن عباس را مانند نجاری و مســلم به تفصیل 

کرده است.13

کســری، قیصر، نجاشــی  ترمــذی خبر نامه نــگاری به 
کمــان را در بــاب )مکاتبه المشــرکین( و  و تمامــی حا
کیــف یکتب إلی أهل  خبــر هرقــل را در باب )ما جاء 
الشرک( و مکاتبه با عجم را در باب )ما جاء فی ختم 

الکتاب( آورده است.

مابقــی اصحــاب ُســنن، یعنی ابــوداود، نســائی و ابن 
 ماجه این خبر را به اجمال آورده اند.14

گفته اند.  یخ در این باره به تفصیل سخن  کتاب های سیره و تار مهم ترین 
که بیش از سی صفحه را به این موضوع  به ویژه ابن سعد در طبقات خود 
اختصاص داده و در آن به اخبار نامه های ارســالی به پادشــاهان و سران 
ممالــک پرداختــه اســت. ابــن  ســعد تعــداد ایــن مکاتبــات را صــد مورد 
یخش17 و  کثیر در سیره خود16 و طبری در تار دانسته15 است. ابوالفدا ابن 

کرده اند. یخ خود از این موضوع یاد  یعقوبی در تار

کرده اند؛ مانند  پــاره ای از منابع اولیه، متون نامه هــای نبوی را جمع آوری 
کــه ضمیمــه  ابوعبیــد در االمــوال و عمــرو بــن حــزم در مجموعــه ای ویــژه 
کتــب ســید المرســلین اثــر  کتابــی متاخــر، یعنــی اعــالم الســائلین عــن 
کتاب ها  ابن طولون از مورخان قرن دهم شــده اســت. همچنین برخی از 
که فقط اسامی آنها به ما رسیده است.18 با همین موضوع نگاشته شده 

بــه جمــع آوری  میانــه،  دوره  در  ادبیــات  و  یخــی، ســیره  تار کتاب هــای 
که در منابــع آغازین آمده پرداخته اند؛ از جمله امتاع االســماع  اخبــاری 
کتــاب توجه  کــه در این دو  اثــر مقریــزی و صبح االعشــی19 از قلقشــندی 
ویــژه ای بــه متــون نامه ها و روایت های مربوطه شــده اســت. همچنین در 

12. مسند احمد، ج 4، ص 75-74.
13. مسند احمد، ج1، ص262.

14. ابوداود، حدیث 4214، النسائی، ج8، ص174 و ابن ماجه، حدیث 3640/3639.
15. ابن سعد، الطبقات، ج1، ص258 به بعد.

16. ابن کثیر، السیره، ج3، ص494 به بعد.
یخ الملوک والرسل، ج3، ص1559 به بعد. 17. الطبری، تار

18. محمد حمیداهلل، الوثائق السیاسیه، ص11، الطبری، اخبار سنه، ص6 و الفهرست، ط فلوجل، 
ج1، ص100.

19. القلقشندی، صبح االعشی، ج6، ص377 به بعد.

و آن را درصندوقــی طالیــی نگهــداری نمودنــد. ایــن 
کنون در غرفه آثار منســوب بــه پیامبر )ص(  نامــه هم ا
در موزه طوپقاپی ســرای اســتانبول در معرض نمایش 
قــرار دارد. این نامه تیره رنگ و نازک و از وســط دارای 
پارگی هــا و شــکاف هایی بــوده، امــا همچنــان قابــل 

خواندن است.

کنش هــای  وا بــا  مستشــرقان  ســوی  از  کشــف  ایــن 
ســختی روبرو شــد. برخــی مانند نولدکــه آن را تأیید و 
کایتانی آن نامه و قصــه نامه ها را به  برخــی نیــز همچو 

کردند. کل انکار 

که در موضوع نامه ها انتشــار یافته  مهم ترین تحقیقی 
محمــد  دکتــر  یعنــی  مســلمان،  دانشــمندی  توســط 
حمیــداهلل در ســال 1955 )مجلــۀ Arabica( صــورت 

گرفت.

که آنها را اصِل پنج نامه  2. کشف پنج پوست نوشته 
کشــف آنهــا عبارتنــد از نامه  مهــم پنداشــته اند. ایــن پنــج نامه به ترتیب 
کم  ی حا پیامبــر )ص( بــه مقوقــس بزرگ قبطیــان در مصر، منذر بن ســاو
بحرین، نجاشی پادشاه حبشه، کسری پادشاه ایران و هرقل پادشاه روم.

و  مســلمان  دانشــمندان  برخــی  توســط  پوست نوشــته ها  ایــن  دربــاره 
گرفــت و دربــاره صحــت و اصالــت آن  شرق شــناس مطالعاتــی صــورت 
اختــالف نظرهایــی بــروز یافت، اما در مجموع هر یــک از این نظرها ابعاد 

تازه ای به مطالعات قبلی افزود.

دو مطلــب یادشــده، بــاب بررســی و تحقیــق ایــن موضــوع از موضوعات 
گشاده است. سیره نبوی را باز 

که این دو مطلب جدیــد را ولو به اجمال  هدفــم در این نوشــتار آن اســت 
کنم. عرضه داشته و نظرات خود را ارائه 

همــه کتاب هــای اصلی حدیــث در مــورد خبرنامه ها اجماع داشــته اند. 
کتــاب، روم و اعاجــم  گــزارش نوشــتن نامــه بــه اهــل  بخــاری به اجمــال 
)غیرعرب هــا( را در بــاب )اتخــاذ الخاتــم لیختم به الشــیء أو لیکتب به 
إلی أهل الکتاب وغیرهم( آورده اســت. همچنین او خبر نوشــتن نامه به 
کســری را در بــاب )کتــاب النبی إلی کســری وقیصر( یاد کرده اســت، اما 
نوشــتن نامــه و اعزام نماینــده نزد هرقل را به  طور مفصل در ســه باب نقل 
کــرده اســت: )بدء الوحی، دعوه الیهــود والنصاری وعــالم یقاتلون علیه، 

تفسیر سوره آل عمران(.

مســلم جریــان نامه نــگاری به کســری، قیصر، نجاشــی، عجــم و روم را به  
طــور مختصــر در دو باب )الجهــاد وتحریم خاتم الذهــب( آورده و دربارۀ 

پژوهشی در نامه های پیامبر

موضــوع نامه هایی که پیامبر 
سران  پادشــاهان،  به  )ص( 
کشــورها و رهبــران ملل و 
گروه های آن روزگار ارســال 
از  نمودنــد، صفحــه ای مهم 
صفحات ســیرۀ نبوی و تاریخ 
اســامی را رقم می زند. این 
نامه ها روشــی از کاربردهای 
عملــی و ملمــوس  آییــن  
جهان شمول اسام را به عنوان 
پایان دهنــده ادیان و هدایت 
انســان ها  تمامی  برای  الهی 

آشکار می سازد.
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نبوده اســت و عدم صحــت خبِر نامه هــا و اعزام ها را 
نتیجــه می گیرنــد. بایــد گفت این روش در اســتدالل 
کارواِن  انگیــزه حقیقــی  و  اســت  نادرســت  یخــی  تار
شــبهه انگیزان را برمــال می ســازد؛ زیــرا داوری دربــارۀ 
یخی بر اساس تصورات  درســتی یا نادرستی وقایع تار
کــه با ایــن وقایع مرتبط  یــک محقق از سرشــت دینی 
بوده انجام نمی شــود، بلکه برعکس، وقایع، درســت 
گردیده و  یخی مبتنی  یا نادرست بر تحقق محض تار
که محقق را در سرشت حقیقی  این آن چیزی اســت 

دین رهنمون می سازد.

اعزام هــا و مکاتبــات در عصــر پیامبــر )ص( تنهــا مقدمــه ای بــرای ُبعــد 
بــوده  ســپاه  ی  نیــرو و  تمــدن  رســالت،  منظــر  از  اســالم  جهان شــمولی 
که یک ســال از اعزام  کشــور شــام و روم را یاد می کنیم  اســت. برای نمونه 
که نیروهای اســالم بــه )ذات الطلح( یا مرزهای  نمایندگان نگذشــته بود 
شام رسیده و رسالت اسالم را ابالغ نموده و تمامی آنها به همین علت به 
ید بن حارثه  شــهادت رســیدند. به دنبال آن سریه ای اسالمی به رهبری ز
برای تأدیب دشمنان به وقوع پیوست. سپس پیامبر )ص( خود در رأس 
ک اینان رهسپار شد و این  سپاه عسره برای جنگ با رومیان در طرف خا
موضوع با تصرف شــام به دســت مسلمانان در زمان ابوبکر و سقوط مصر 
که هــر دو مــکان قلعه های روم در مشــرق به شــمار می رفته  در عهــد عمــر 

تکمیل شد.

کید دارند که رســالت اســالم می توانســت بــه همه دنیا  یخــی تأ وقایــع تار
برسد. پس چگونه از این سلسله وقایع زنجیروار می توان اعزام ها و نامه ها 

کرد؟ را خارج و تکذیب 

یخــش24 از دیدگاه  که دکتر حســن ابراهیم حســن در تار تعجــب می کنــم 
گر  کــرده و می گوید: »ا گیر اســالم اظهار ناباوری  مستشــرقان از اندیشــه فرا
که  که اســکندر مقدونی در پی تشــکیل یک امپراطــوری بوده  می گفتنــد 
که  گــر می گفتنــد  همــه دنیــای باســتان را در بــر بگیــرد قبــول می کردیــم. ا
کــه دنیای قدیــم و جدید را  ناپلئــون در پــی تشــکیل یک امپراطــوری بود 
گــر بگویند که حضــرت محمد بن عبداهلل  فــرا بگیریــد می پذیرفتیم، اما ا
)ص( در پــی دعــوت مــردم هم مرز عربســتان و مرتبطان بــا قریش به دین 
کــه قبول این نظر بــه لحاظ علمی دشــوار بوده و  اســالم بــوده، بایــد گفت 

قابل پذیرش برای عقِل آزاداندیش نخواهد بود«.

یم و متون و تعالیم را مدرک قرار دهیم،  گــر وقایــع و حوادث را کنار بگذار ا
جهان شمولِی اسالم را در آنها بی نیاز از دلیل خواهیم یافت. کافی است 
که آیاتی که تمام مردم و جهانیان را به دین اسالم فراخوانده قرائت کنیم. 
کثر  خداونــد فرمــوده: »ومــا أرســلناك إال کافًة للناس بشــیًرا ونذیــًرا ولکن أ

یخ االسالم السیاسی. 24. حسن ابراهیم حسن، تار

عیون االثر20 ابن ســیدناس و السیره الحلبیه21 اثر علی 
که در آن دو، اخبار مکاتبات با قید ترجیح در  حلبی 

برخی موارد جمع آوری شده است.

یخ و ســیره نگاری  کــه کتاب هــای تار طبیعــی اســت 
جدیــد نیــز در توجــه به قضیــه مکاتبات، پیــرو همان 
کتاب های  منابع اولیه و میانه بوده باشند. بیشترینه 
و  مغــز  بــه  توجــه  و  گزینــش  تلخیــص،  یــه  رو جدیــد 
بــر بعــد  کیــد  بــا تأ را  ایــن نامه هــا  محتــوای اساســی 
گرفتند که در این  جهان شــمولی دین اسالم در پیش 

زمینه الزم اســت بر دو کتاب مهم از این دســت اشاره کنیم: یکی کتاب 
کــه دکتر محمــد حمیــداهلل آن را بــا عنــوان مجموعه  الســفر القیــم اســت 
کرده و در آن  الوثائق السیاســه للعهد النبوی والخالفه الراشــده تصحیح 
کرده  متن نامه های نبوی را در این موضوع و دیگر موضوعات جمع آوری 
که در  ی است  کتاب دیگر الســیره النبویه لمونا ابوالحســن ندو اســت.22 
گــزارش اعزام هــا را آورده و پــاره ای مالحظات و نقدهای روشــنگرانه بر  آن 
یخی وســیره نگاری اولیــه در این موضوع  کــه در کتاب هــای تار جزئیاتــی 

کرده است.23 آمده را وارد 

هــدف از ایــن عرضه ســریع مطالعات مربوط به نامه هــای نبوی )ص( در 
منابع و مآخذ قدیم و میانه و جدید، ارائه کتاب شناسی موضوع نیست، 
بلکــه هــدف حساســیت نســبت بــه میــزان وثاقــت ایــن نامه هــا توســط 

گذر زمان است. محققان در 

پس از این بررسی به دو نتیجه روشن می رسیم:

اول: صحت موضوع نامه ها در منابع ما در مجموع در ســطح مســلمات 
یخی و حقایق دینی غیرقابل تردید قرار می گیرد. با این وجود نمی توان  تار
بررســی و امعــان  نظر در پــاره ا ی از جزئیات موضوع نامه هــا و اعزام ها را به 
قصد شناخت درست از نادرست و البته با پذیرش قبلی صورت مسئله 

کرد. نفی 

دوم: کتاب هــای دوره میانــه غالبــًا بــه تجمیــع و هماهنگــی پرداختــه و 
کتاب هــای جدید به خالصه بنــدی، تحلیل و اســتنباط عبرت ها توجه 
کرده اند، اما نیاز شــدید به مطالعات ِاســنادی به ویژه در پاره ای جزئیات 

احساس می شود.

کوتاه بر شبهات و ادعاهای یادشده ارائه می دهم. در اینجا نقدهایی 

کــه اســالم مخصــوص جزیــره العــرب بــوده و جهان شــمول  1. آورده انــد 

20. ابن  سید الناس، عیون االثر، ج2، ص 270-259.
21. السیره الحلبیه، ج3، ص 90-55.

22. محمد حمیداهلل، الوثائق السیاسیه، ص74 به بعد.
23. ابوالحسن الندوی، السیره النبویه، ص 254-233.

پژوهشی در نامه های پیامبر

منابع قدیمی دربارۀ سرنوشت 
پیامبر  نامه هایی کــه  اصــل 
)ص( به پادشاهان و حاکمان 
اشــاره ای  نمــوده  ارســال 
نکرده انــد؛ بدیــن اعتبار که 
این نامه ها به نقاط مورد نظر 

واصل و ماندگار شده اند.
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دلیل بر ضعف این خبر بوده است.28

نمی دانم کایتانی به کدام چاپ سیره ابن هشام مراجعه کرده؟ چه اینکه 
چاپی که با تصحیح ســقا نزد ماســت خبر مکاتبات را با دو روایت آورده 
اســت: یکی از ابن  هشــام با ســندش از ابوبکر هذلی و دوم از ابن اسحاق 
گــزارش نامه ها  بــا ســندش از یزیــد بن ابوحبیــب مصری.29 افــزون بر این 
کتاب های سیره و کتب اصلی حدیث آمده  چنانچه قباًل آوردم در همه 

و آن را وثاقت بخشیده اند.

کرده اند.  گزارشــات را تأییــد  یخــی غیرعربی نیز این  همچنیــن منابــع تار
کتــاب معروف شکســت  گیبــون در  که  گــزارش مکاتبــه بــا هرقــل  ماننــد 
و ســقوط دولــت روم بــا اســتناد بــه منابــع متعــدد یونانــی آورده اســت.30 
گــزارش مکاتبــه با مقوقــس را ابوصالــح ارمنی در کتابش کنیســه ها و  نیــز 

که در قرن ششم هجری نگاشته آورده است.31 خانقاه های مصر 

4. انکار موضوع مکاتبات به دلیل اشتمال وقایع جزئی که در بوته آزمایش 
که  یخی قرار نگرفته هم عجیب است؛ زیرا فرض بر این بوده  و پاالیش تار
م 

ّ
کــه دالیل صحت آن وجود داشــته ثابت و مســل گــزارش تا زمانی  اصــِل 

انگاشته شود. آن گاه محققان در پی پاالیش جزئیات آن برآیند. این شیوه 
تحقیقی مورد توجه دانشــمندان مســلمان در مطالعات اخبار سیره نبوی 
بوده است. روشن است که در سیره نبوی اخباری مهم وجود دارد که یا با 

یخی به اثبات می رسند. قرآن یا با سنت و یا با دلیل روشن تار

کــه پیامبر )ص(  از نمونه هــای ایــن موضــوع، قضیــه نمایندگانــی اســت 
آنها را امر به اعزام نمودند و اینکه چگونه پس از شــب امریه اعزام شــدند 
گرفتــه بودنــد.  و زبــان مخاطبــان را بــدون آموزشــی قبلــی شــناخته و فــرا 
تشــکیک کنندگان می گوینــد: این جریــان در طبقات ابن ســعد آمده و او 
تصریح داشته که این حادثه معجزه ای از پیامبر )ص( بوده است. آن گاه 
یان و شــبیه خبری مشــابه از  کل خبر را بعید برشــمرده و آن را ســاخته راو
که ایشان برای نشــر تعالیم خود برخی  مســیح )ع( دانســته اند، براین قرار 
یان را اعزام نمود و آنها بالفاصله اعزام شــده و زبان ناحیه اعزامی  از حوار

را می دانستند.32

ی در ســیره خود در این بــاره می گوید:  شــگفت آنکه عالمه ابوحســن ندو
گر وقوع معجزه را مؤلف بعید ندانسته، ترجیحًا آن را حمل بر حکمت و  »ا
که رومی، فارسی،  گزینش پیامبر )ص( می کند. چه وجود افرادی  ُحسن 
حبشــی و قبطــی را خــوب بفهمنــد، غریــب نبــوده؛ زیــرا عرب هــا بــا این 
کرده اند و داســتان اعزام ها نیز به این چهار زبان  کشــورها بســیار اختالط 

.J.R.A.S. , jannary 1940, p. 59 کایتانی، ج1، ص725 و  .28
29. ابن  هشام، السیره النبویه، تحقیق السقا، ج4، ص 255-254.

.Gibbon: )Decline and fall of the roman Empire(, ch, 50 .30
31. ابوصالح االرمنی، کنائس مصر و ادیرتها، تحقیق ایفات، ص100.

32. دبلوماسیه محمد، ص58.

الناس ال یعلمون«: )سبأ آیه 28(، »قل یا أیها الناس إنی رسول اهلل إلیکم 
جمیًعــا«: )اعــراف 158(، »تبــارك الــذی نــزل الفرقان علی عبــده لیکون 
للعالمین نذیًرا«: )فرقان 1( و »هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودین الحق 
لیظهــره علــی الدیــن کله«: )فتــح 28(. عالوه بــر این نداهــای پرتکرار در 
کتاب و به تمامی انس و جن، هرگونه شــبهه ای در  قرآن به بنی آدم، اهل 

کرد. جهان شمولی رسالت اسالم را دفع خواهد 

2.  اینکــه می گوینــد پیامبر )ص( در وضعیت ضعف سیاســی و نظامی 
قرار داشته به سه دلیل قابل پذیرش نیست:

اول: اســالم پس از حدیبیه، یعنی پس از ســال ششــم هجری هیچ گاه در 
گســترش اســالم از مدینه  حالت ضعف نبوده اســت؛ زیرا حدیبیه آغاز 
منوره بوده است. سپس عمره قضاء و آن گاه فتح مکه به وقوع پیوست و 
پیامبر در جایگاه خود تثبیت یافته بود و ندای آسمانی از پیروزی نزدیک 
خبر داد. اســتحکام موضع پیامبر در نامه ایشــان به هوذه بن علی، شیخ 
که فرمود: »بدان که  یمامه در قسمت شرقی جزیرة العرب آشکار می شود 
گیرد«.25 یعنی تا  که نهایت سیر شتران و اسبان است فرا دین من تا آنجا 
که حیوانات قدم در آن می گذارند. این پیام نمی تواند از  آخرین نقطه ای 

موضعی ضعیف صادر شود.

دوم: ســه قــدرت بــزرگ روم، ایران و حبشــه قدرت های خیالــی و خارج از 
دســترس در آن دوره نبودنــد؛ چرا که جنگ ها میــان روم و ایران درگرفت و 
کلیوس[ در ماه های قبل از ماِه اعزام ها با شکست  ایران توسط هرقل ]هرا
کــه در پی آن نزاعــی داخلــی در حکومت آنها رخ نمــود. میور  مواجــه شــد 
کــه دولــت روم شــرقی دچــار شــکاف مذهبــی میــان ملکانیــان،  آورده26 
یعقوبیــان و نســطوریان شــده بود. واحــدی نیز گفته27 که هرقــل در تدارک 
افزایش نیروهای جنگی برای مقابله با  اعراب بود تا اینکه در تبوک به اوج 

خود رسید، اما با مشاهده قدرت اعراب از مواجهه با آنها منصرف شد.

ســوم: دعــوت بــه اســالم بــه شــیوه مکاتبــه و اعــزام نماینــدگان از شــئون 
کاری نبوده تا با مقیاس  پیامبری بوده و در شــمار نظامی گری یا سیاســی    
های دنیوی سنجیده شود. قبل از آن موسی در اوج خداانکاری فرعون، 
او را به توحید فراخواند. عیسی )ع( نیز با یهود و روم در این زمینه مواجه 
شــد. ایــن در حالی اســت که هیچ  یــک از محققان غربــی از این مطلب 

اظهار ناباوری نکردند.

کایتانی اســت  یخــی خبــر مکاتبات، بــاور عجیب  3. دربــاره وثاقــِت تار
کتــاب ســیره خــود بــه منبــع اصلــی خبــر  مبنــی بــر اینکــه ابــن  هشــام در 
مکاتبات از قول ابن اسحاق اشاره نکرده است و این سکوت ابن اسحاق 

25. القلقشندی، ج 6، ص379.
26. ولیام میور، حیاه محمد، ص354.

27. الواقدی، المغازی ط اروبا، ج3، ص1124.

پژوهشی در نامه های پیامبر
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بیننا وبینکم اال نعبد اهلل وال ُنشــرک به شیئًا وال یتخذ 
بعضنا بعضًا اربابًا من دون اهلل فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بانــا مســلمون«. منبــع مــورد اســتفاده آنهــا نیز تفســیر 
طبری و ابن کثیر بوده و تعدد نزول را بعید دانسته اند.

وقوع اعزام ها در ســال ششم هجری صحت دارد، اما 
کوچ به نجران در  ســبب نزول آیه 64 آل عمران دربارۀ 
ســال نهــم هجــری قابل قبول نیســت؛ زیــرا طبری که 
گرفته سه نظر را در سبب نزول  مورد اســتفاده آنها قرار 
آیــه برشــمرده: اول درباره یهــود، دوم، دربــاره نصارای 
نجــران و ســوم دربــاره تمامــی یهــود و نصــارا. در ایــن 
میــان نظرســوم محتمل تــِر طبــری اســت و ابــن کثیــر نیز ایــن نظــر را تأیید 

می کند.35

بنابرایــن بایــد گفــت: نزول آیه در ســال نهم ضعیف اســت و بــه احتمال 
یــخ اعزام ها را رد  قــوی قبــل از آن نازل شــده اســت و پندار تناقــض در تار
می کند، اما اینکه آنها تعدد نزول این آیه را یک بار در سال نهم و یک بار 
قبل از سال نهم نامحتمل دانسته و نظر علمای مسلمان را جزء تخیالت 
کاماًل درک نکرده اند.  که اینان مفهوم )تعدد نزول( را  برشمرده، می رساند 
کافــی اســت در ایــن زمینــه نظــر زرکشــی در البرهــان را اقتبــاس کنیم که 
گفتــه: »گاهی یک آیه برای تکریم شــأن موضــوع و یادآوری وقوع دالیل آن 
و عدم فراموشــی دو بار نازل می شــود«.36 مفهوم سخن زرکشی به زبان ما 
که آیه به مناسبت اولیه نازل می شود، سپس موقعیت دیگری  این است 
که زرکشی از آن  رخ می دهد و آیه برای تطبیق با شرایط جدید و حکمتی 

کرده دوباره نازل می شود. یاد 

در سال 1863، دکتر بوش آلمانی مقاله ای در مجله شرق شناسان آلمان 
که احتمااًل  انتشار داد و در آن خبر از دست یابی به نسخه ای پوستی داد 
کم بحرین بوده است. این نسخه  ی حا اصل نامه پیامبر به منذر بن ساو
که میزان  گفته می شــود  نــزد وزیر معارف ترکیه کمال افندی رفته بود، اما 

وثاقت آن به درجه نسخه قبل نبوده است.

گمان می رود  یم، اما  کنون ما از مکان نگهداری این نسخه اطالعی ندار  ا
که آل قوتلی یا آل مرادی در دمشق آن را نگهداری می کنند.37 

گر  خط این نامه بســیار شــبیه به خط نامه محفوظ در اســتانبول است. ا
اصالــت این نامه تأیید شــود، ببدون شــک این نامــه و نامه قبلی به یک 
کاتِب نامه، منــذر با مهارت  خط نگاشــته شــده اند. در غیر ایــن صورت 

ویژگی های خط نامه مقوقس را الگو قرار داده است.

35. ابن کثیر، التفسیر باختصار الرفاعی، ج1، ص 280-279.
36. الزرکشی، البرهان، ج1، ص29 و الزرقانی، مناهل العرفان، ج1، ص109 به بعد.

یه، ج1، ص166. 37. الکتانی، التراتیب االدار

کمــان جزیرةالعرب  مربوط می شــده اســت و زبان حا
که پیامبر با آنها مکاتبه داشته عربی بوده است«.33

ی یادآور می شوم: کالم عالمه ندو دو نکته را در مورد 

اول: ایــن خبــر در ســیره ابــن  هشــام متوجــه حواریــون 
مســیح )ع( و نــه نماینــدگان پیامبــر )ص( بوده اســت 
و نمایندگانــی کــه از طــرف مســیح اعزام می شــده و به 
زبــان همــان ناحیه اعزامی ســخن می گفته، طبق متن 
ابن  هشــام بدون شک از حواریون بوده اند. بنابراین اگر 
روایت ابن  هشام را پذیرفتیم، مسئله پایان یافته و شبهه 

تقلید مسلمانان از این جریان اقامه نخواهد شد.

دوم: بــه فرض ســوق دادن خبر به نمایندگان پیامبــر )ص( و بدین اعتبار 
ی گفته، جریان  کــه آنهــا از عربســتان بوده اند، با ایــن وجود چنان که نــدو
به چهار نماینده و چه بســا به دو نماینده محدود می شــود؛ زیرا براســاس 
آنچــه در صحیحیــن آمــده، هرقل بــرای ترجمه نامه، مترجم درخواســت 
که مقوقس نویســنده ای آشــنا به  کــرده اســت. همچنیــن منابــع آورده اند 
که  زبان عربی را برای نوشتن جواب نامه فرا خوانده است و بعید نیست 

کرده باشد. ی ترجمه نامه را نیز ارائه  و

می ماند اعزاِم ضمری نزد نجاشــی و ســهمی نزد کســری. ضمری برای دو 
بار به حبشــه اعزام شــد. اعزام اول برای بردن نامه ای خطاب به نجاشــی 
اول و اعزام دوم برای نامه به نجاشی دوم. پانزده سال میان حکومت این 
دو نجاشــی فاصله بوده اســت، پس تکرار این انتخاب چه بســا دلیل بر 
شــناخت ضمری از زبان حبشــی بوده است، اما ســهمی یکبار نزد منذر 
کــم بحریــن اعزام شــد تــا ورود او را نزد خســرو پرویــز فراهم  ی حا بــن ســاو
سازد و بعید نبوده که منذر، مترجمی را همراه سهمی فرستاده باشد. جز 
این، شــناخت یک عرب نســبت به زبان ایراِن همسایه باعث شگفتی و 

تعجب نخواهد بود.

بنابراین روایت ابن  هشــام با تمام جزئیات ـ چه درســت و چه نادرســت ـ 
نمی تواند در صحت اصل اعزام ها تأثیری داشته باشد.

کرده و محققان عرب نیز آن را  که شرق شــناس )وایل( ارائه  5. دلیل آخر 
که اعزام نمایندگان نزد پادشاهان در  گسترش داده اند34 از این قرار است 
پایان ســال ششــم هجری یا اوایل ســال هفتم رخ داده است، اما سه نامه 
گفته می شــود  که  مربوط به هرقل، مقوقس و نجاشــی دارای آیاتی اســت 
کــوچ نصاری بــه نجران نازل شــده اســت و  در ســال نهــم هجــری دربــاره 
ایــن تناقض موجب مشکوک شــدن موضوع اســت. آیه مورد اشــاره اینان 
کلمه ســواء  آیه 64 ســوره آل عمران اســت: »قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی 

33. الندوی: السیره، ص233 )باختصار(.
34. ولیام میور، حیاه محمد، ص357 و دبلوماسیه محمد، ص61.

پژوهشی در نامه های پیامبر

هــدف از این عرضه ســریع 
مطالعات مربــوط به نامه های 
نبــوی )ص( در منابع و مآخذ 
قدیــم و میانه و جدیــد، ارائه 
نیست،  موضوع  کتاب شناسی 
بلکه هدف، حساسیت نسبت به 
میزان وثاقت این نامه ها توسط 

محققان در گذر زمان است.
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کردم و آن پژوهش  ســند را بررســیدم و بعد تازه ای را به تحقیقات اضافه 
کارشناسان موزه بریتانیا در لندن  که با همکاری  وسیع آزمایشگاهی بود 
کارشــناس پوســت دکتــر REED از دانشــگاه لیدز انگلســتان به انجام  و 
رســید. آزمایش، شامل تحقیق و بررسی ویژگی های پوست نوشته توسط 
میکروسکوپ ها و زیر اشعه مافوق بنفش و همچنین بررسی ویژگی های 
مرکب و فرورفتگی های پوســت برای رسیدن به میزان عمر سند می شد. 
ایــن شــیوه با آزمایش معــروف کربنی متفاوت بود. نتیجه این آزمایشــات 
کــه ســند یادشــده بســیار قدیمــی بــوده و عمــر آن بــه هزار ســال  ایــن بــود 
می رســد. همچنین ضمن تأیید اصالت، احتمال استنساخ آن از اصل 
می رفت. این پژوهش را در نشــریه اتحادیه ابوظبی در می 1974م انتشــار 

کنون در اختیار پادشاه اردن قرار دارد. دادم.38 این سند  ا

کنونی و روشــنگری در صحت برخی از آنها،  کشــف این اســناد در زمان 
ُبعــد جدیــدی را در مطالعات نامه هــای نبوی اضافــه و وثاقت و مفاهیم 

نامه ها را تأیید می کند.

کــه محقــق مســلمان با پذیــرش قبلــی اصل خبــر، به  کنیــم  کیــد  بایــد تأ
کشــف نشده می پردازد.  کشــف شده و یا  ی نامه های  بررســی تحقیق رو
کنون در پژوهش نامه ها  آنچه بیان شــد ما را به تجدیدنظر در روشــی که تا
توســط محققــان مســلمان یا مستشــرقان بــه انجام رســیده می رســاند. با 
که پژوهش های  که به جز نامه هرقل  تأمل در این شــیوه درخواهیم یافت 
گرفتــه، محققان بر محتوای نامه ها و تطبیق آن  ی آن صورت  متنوعــی رو
بــا محتــوای اصل متن و نیز شــکل پوست نوشــته ها و نشــانه های قدمت 
آنها، ویژگی های خط و میزان تناســب آن با خطوط شناخته شــده اسناد 

قدیمی متمرکز می شوند.

یابی اسناد  یادی بر ارز بدون شک این روش با عناصر سه گانه آن تا حد ز
کافی نیســت،  مکشــوفه کمــک می کند، اما بــه  تنهایی برای این موضوع 

بلکه چاره ای جز تقویت این روش با دو عنصر دیگر نخواهد بود:

گیر و عمیق ســندی که نامه کشــف شــده به وسیله آن به  اول: بررســی فرا
کاشفش رسیده است.39 دست 

دوم: اســتفاده از وســایل آزمایشگاهی که در زمان ما بسیار پیشرفته شده 
است.

یــه ســال 1975م و خالصــه آن به زبان  یــخ 17 ژانو 38. ایــن تحقیــق در نشــریه العلــم المغربیــه در تار
انگلیسی در نشریۀ خلیجی Gulf Mirror در سال 1974م به چاپ رسید.

39. از این دست، پژوهش دکتر محمد حمیداهلل، دکتر حسین مونس و همکارش درباره سند وصول 
ر شد. نامه هرقل به دست ملک عبداهلل حسین را می توان یادآو

در ســال 1940 شرق شناِس انگلیسی، دانلوب مقاله ای در مجله انجمن 
پادشاهی آسیایی به چاپ رساند و در آن از دستیابی به نامه ای پوستی 
که آن  کــه در تملــک تاجری ســوری بوده خبــر داد. گمان او بر این اســت 
نامــه، نامــه پیامبر )ص( به نجاشــی در حبشــه بوده اســت. او همچنین 
کــه مالک ســوری این نامه را از راهبی از اتیوپــی که در زمان جنگ  گفتــه 

جهانی دوم به دمشق آمده به دست آورده است.

دانلوب تصویر نامه و ویژگی های آن را انتشــار داد، ولی پس از مشــاوره با 
کارشناســان موزه بریتانیا و شرق شناســان و دیگران در صحت  پاره ای از 
کــرد. دکتــر محمــد حمیــداهلل آن نامــه را احتمــااًل تصویــری از  آن تردیــد 
نســخه ای قدیمی دانسته است. دانلوب این نامه را به مالکش بازگرداند 

یم. کنون از سرنوشت آن خبری ندار و  ا

در می 1963 دکتر صالح الدین منجد مقاله ای در جریدة الحیاه بیروت 
کســری داد. او  کشــف نامــه پیامبــر )ص( بــه  انتشــار داد و در آن خبــر از 
گفت که اصل نســخه پوســتی ایــن نامه نزد هنری فرعــون، یکی از وزرای 
که عاشق جمع آوری اشیای عتیق بوده نگهداری می شود. سابق لبنان 

هنری فرعون از وجود این اصل من را مطلع ســاخت. این نســخه بین دو 
لوح شیشه ای قرار دارد و وجود پارگی از میانه باالی نامه تا سمت راست 
و پایین آن واضح اســت. این پارگی با مهارت دوخته شده است. هنری 
فرعــون می گویــد نامه را همراه با برخی نســخه های دیگر از پدرش به ارث 
کش های سیاســی  بــرده و پــدرش آن را از یکــی از ترک هــا در یکی از کشــا

کرده است. ترکیه خریداری 

ی متن نامه و ویژگی های خط و  پس از بررســی همه جانبۀ دکتر منجد رو
پوست، صحت و اصالت نامه را ترجیحًا اعالم نمود.

کوتاه در  که  قباًل برای مدتی  کشــف شــد  در ســال 1973م ســند ویژه ای 
اختیــار ملــک عبــداهلل بن حســین پادشــاه ســابق اردن قرار داشــت. این 
ی در زمان  ســند پــس از وفــات او به همســرش ناهده حجــازی رســید. و
کوشید تا این سند نزد یکی از حکام مسلمان نگهداری شود.  کهنسالی 
کویــت و امــارات عربی در میان گذاشــت  از ایــن رو موضــوع را بــا دولــت 
و نتیجــه آن اجــرای ســه پژوهــش درباره ســند شــد: یکی در لنــدن محل 
که اســتاد یاســین حامــد صفدی مدیر بخش  اقامت ناهده حجازی بود 
کویت توســط  مخطوطــات عربی مــوزه بریتانیا به انجام رســانید. دوم در 
کر مصطفی و دکتر  گروهی از استادان، یعنی دکتر حسین مونس، دکتر شا
محمود علی مکی. ســوم در ابوظبی توســط نگارنده این نوشتار به انجام 
رســید. اســتاد صفدی متن نامه و ویژگی های پوســت و خط را بررسید و 
کویتی ویژگی های خط و اســناد  گروه  کرد.  در پایــان، اصالت آن را تأیید 
کــرده و در پایــان مشــکوک بودن نامه و احتمــال جعلی بودن  آن را بررســی 
گرفتنــد. بنــده نیــز دو موضوع پژوهش شــده قبلــی در متن و  آن را نتیجــه 

پژوهشی در نامه های پیامبر




