
کشورها اندیشه های سیاسی پیامبر؟ص؟ با تکیه بر نامه های پیامبر؟ص؟ به سران 
طاهره روحانی1

چکیده
کردن  کرم ؟ص؟ به پیامبری مبعوث شد بر اساس آیات الهی و برای اجرا  که پیامبر ا هنگامی 
قوانین وضع ش���ده از س���وی پروردگار درصدد تش���کیل حکومت برآمد و در راس���تای ادامه 
کرد  و تحق���ق آرمان های اصیل حکومت اس���المی از تمامی امکانات و فرصت ها اس���تفاده 
کارویژه  و ش���یوه ای متف���اوت از حکمرانان جوامع بش���ری آن دوره برگزید؛ ای���ن حکومت و 
گرامی اس���الم؟ص؟  آن هم���واره برای مس���لمانان الگ���و بوده اس���ت. بنابراین، س���یره پیامبر 
ن���ه فقط نس���خه تربیت و آیی���ن پرورش انس���ان، بلکه منش���ور حکومت و قان���ون مداری و 
مردم داری اس���ت. برای دس���تیابی به ش���ناخت این الگو عالوه بر اینکه می توان با مطالعه 
س���یره حکومت ایش���ان در مدینه به مؤلفه های مهمی دس���ت یاف���ت، همچنین می توان 
با مراجعه به مکاتبات و نامه های ایش���ان مؤلفه ها و ش���اخصه های سیاس���تی مانند روش 
دیپلماس���ی، اس���تفاده از اس���تراتژی دعوت، دعوت ت���وأم با انعط���اف و مالیمت، محوریت 
توحی���د و تقریب به ذات اقدس الهی در اخالق سیاس���ی، اقدامات فرامنطقه ای به منظور 
کارگزاران، رعایت ادب سیاسی و غیره  ثبات سیاس���ی داخلی، بایس���تگی نظارت بر عملکرد 

کرد. را نیز استخراج 

کلیدی: مکاتیب، پیامبر؟ص؟، مؤلفه های سیاسی، حکومت، اندیشه سیاسی. گان  واژ

1. مقدمه
کمال است. الگوی سیاست  در نگاه اسالم هدف سیاست رهنمون شدن انسان به سوی هدایت و 

گرامی اس���الم؟ص؟ اس���ت؛  و حکوم���ت ب���رای تکامل انس���انی حکومت حضرت ختمی مرتبت پیامبر 

که عالوه بر هدایت  گرفتن زمام اداره امور جامعه از مواردی است  که تشکیل حکومت و به عهده  چرا

و نجات انس���ان ها نقش قابل تأملی را در جهت حفظ آیات الهی و آرمان های جامعه مسلمین ایفا 

گرامی اس���الم؟ص؟ بالفاصله پس از هجرت برای تش���کیل حکومت و دولت  می کند. ازاین رو، پیامبر 

کار ویژه آن همواره برای مس���لمانان الگو بوده است. بنابراین،  کرد. این حکومت و  اس���المی اقدام 

1. دانش پژوه دکتری تاریخ اهل بیت؟مهع؟، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه، افغانستان.

  تاریخنامه اسالم/ سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان 23-7/1399
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گرامی اس���الم؟ص؟ نه تنها نسخه تربیت و آیین پرورش انسان، بلکه منشور حکومت و  س���یره پیامبر 

قانون مداری و مردم داری نیز است.

بازشناس���ی هویت دینی با ش���ناخت دقیق از س���یره سیاس���ی و حکومت پیامبر؟ص؟ مرتبط است و 

برای دستیابی به این شناخت عالوه بر مطالعه سیره حکومتی وی در دوران حکومت ایشان در مدینه 

می توان این مؤلفه ها و شاخصه های سیاست را از مکاتبات و نامه های ایشان نیز استخراج کرد.

2. اندیشه سیاسی پیامبر؟ص؟ با تکیه بر نامه های پیامبر؟ص؟
در این پژوهش س���یره سیاسی و حکومتی پیامبر؟ص؟ با تکیه بر نامه های پیامبر؟ص؟ با توجه به 24 

نامه از فصل دهم از مجموعه مکاتیب الرس���ول؟ص؟ بررس���ی شده و مواردی از اندیشه های سیاسی 

که نامه های مورد بررسی آن دسته از  کرد. الزم به ذکر اس���ت  پیامبر؟ص؟ را می توان از آنها اس���تخراج 

کش���ورها و برای دعوت به اسالم است. در بررسی های  که خطاب به سران  نامه های ایش���ان اس���ت 

کلی از نامه  که به صورت  انجام ش���ده مؤلفه های سیاس���ی و حکومتی هم شامل مؤلفه هایی است 

کشورها استخراج شده و هم ش���امل نکات به دست آمده از مضامین  نوش���تن پیامبر؟ص؟ به س���ران 

نامه ها است.

2-1. روش دیپلماسی

یک���ی از رایج تری���ن اصطالح���ات سیاس���ی روش دیپلماس���ی اس���ت. دیپلماس���ی را می توان روش���ی 

کره برای حل و فصل و پیش���برد اهداف در حوزه  گفت وگو و مذا که از طریق  مس���المت آمیز دانس���ت 

گرامی وس���یره سیاس���ی آن حضرت از  ک���ره در روابط خارج���ی پیامبر  خارج���ی انج���ام می ش���ود. مذا

کره در سیره رسول خدا؟ص؟ همین بس  اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده اس���ت. در اهمیت مذا

کره  گس���یل می داشت و آنان را موظف می نمود تا مذا که ایش���ان سفیرانی را به ممالک غیر اسالمی 

گفت  را مقدم برشیوه های خشونت آمیز بدارند. )سجادی، 1379، ص99( به عبارت دیگر می توان 

که یک دولت با توسل به آن منافع خود را  که دیپلماس���ی تکنیک ها و تدابیر عملی و اجرایی اس���ت 

کلی از مضمون نامه های پیامبر؟ص؟ به  ج از قلمرو خود دنبال می کند. بنابراین، این مفهوم  در خار

کامل مشهود است )ر.ک.، احمدی میانجی، 1419(. طور 

2-2. استراتژی دعوت

ی���ک م���ورد از موارد اس���تراتژی پیامبر؟ص؟ در روابط دیپلماتیک اس���تراتژی دعوت اس���ت. در روابط 

کریم  کید است. خداوند در قرآن  خارجی اس���الم اصل دعوت یکی از اصول اساس���ی مورد توجه و تأ
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که نیکوتر  فرموده اس���ت: »با حکمت و اندرز نیکو به س���وی پروردگارت دعوت نما و با آنها به طریقی 

کن« )نح���ل: 125( بنابراین حکم���ت و بیان نیکو و مجادل���ه و مناظره از  اس���ت اس���تدالل و مناظره 

عوامل تعیین کننده دعوت است. 

دعوت همواره اس���تراتژی اول پیامبر؟ص؟ در دیپلماس���ی بود و متناسب با شرایط زمانی و مکانی 

که اس���تفاده از نقاط مش���ترک و اص���ل انعطاف پذی���ری برای به نتیجه رس���اندن  ص���ورت می گرف���ت 

گی ه���ای بارز آن بود. ب���رای مثال در نامه پیامبر؟ص؟ به نجاش���ی  ک���رات و انج���ام توافقات از ویژ مذا

کی حضرت مریم و القای حضرت عیس���ی؟ع؟ اشاره شده و  )احمدى میانجی، 1419، 430/2( به پا

گواهی فرمودند و نامه ایشان به اسقف ضغاطر )احمدى  بر رس���الت ایش���ان و پیامبران پیش از وی 

میانجی، 1419، 406/2( از این نمونه است.

می الزکیة، و  وح اهلل ألقاها إىل مر می ر س���ام عىل من آمن، أما عىل أثر ذلک فإن عیىس بن مر

إین أومن باهلل، و ما أنزل إلینا، و ما أنزل إىل إبراهمی و إمساعیل و إس���حاق و یعقوب و األس���باط، و 

ق بین أحد مهنم و حنن له مس���لمون،  هبم ال نفر یت النبیون من ر یت موىس و عیىس و ما او ما او

و السام عىل من اتبع اهلدى.

2-3. دعوت با انعطاف

ک���رم؟ص؟ به ویژه در اس���تراتژی دع���وت، دعوت توأم ب���ا انعطاف و  یک���ی دیگ���ر از روش ه���ای پیامبر ا

کرم؟ص؟ در قلوب دیگران  گسترش اسالم و نفوذ عمیق و وسیع پیامبر ا مالیمت بود و یکی از دالیل 

رفتار سیاس���ی منعطفانه آن حضرت بود. این برخورد را خداون���د برای پیامبر؟ص؟یک رحمت الهی 

می داند؛ چنانکه می فرماید:

نفضوا من حولک فاعف عهنم و   غلیظ القلب ال
ً
کنت فظا فبما رمحه من اهلل لنت هلم و لو 

 . استغفرهلم و شاورهم یف االمر فاذا عزمت فتوکل عىل اهلل ان اهلل حیب املتوکلین

گر درش���تخوی و سنگدل بودی  که تو با آنان نرمش نمودی و ا از پرتو رحمت الهی اس���ت 
کارها با  کن و در  کنده می شدند، پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش  از پیرامون تو پرا
کن؛ چرا  گرفتی بر خدا توکل  کاری  که تصمیم به انجام  کن و هنگامی  آنان مشورت و رایزنی 

که خدا توکل کنندگان را دوست می دارد. )آل عمران: 159(

2-4. محوریت توحید

یکی از ارزشمندترین اقدامات انتخابی پیامبر؟ص؟ در مسیر تحقق حکومت دینی و ترسیم دورنمای 

ام���ت اس���المی ت���الش برای ایج���اد هویت واح���د فرهنگی ب���ا مرزبندی اعتقادی اس���ت. ای���ن اقدام 

که یکی از ش���اخصه ها و اصول بنیادین اخالق سیاسی با شیوه های رفتاری آن حضرت  پیامبر؟ص؟ 
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کار آن حضرت؟ص؟ نیز فراخوانی  است، محوریت توحید و تقریب به ذات اقدس الهی است و اساس 

مردم به ش���ناخت و عبادت خلق خویش بوده اس���ت. مبارزه فکری با ش���رک و بت پرستی و تکیه بر 

کارآمد ب���ه مرحله فراهم آوری یک اجتم���اع فرهنگی-دینی  توحی���د و وحدانیت بای���د با یک حرکت 

که افراد را دریک  که نقطه آغازین آن پیدایش هویت واحد فکری واعتقادی اس���ت؛ آن طور  برس���د 

نظام فکری به یکدیگر پیوند زند. این امر با دعوت جهانی پیامبر؟ص؟ نمود بیش���تری پیدا می کند. 

از ای���ن  رو، نامه هایی مانند نامه پیامبر؟ص؟ به خس���رو پرویز )احم���دى میانجی، 1419، 315/2( در 

ابتدای نامه با »بس���م اهلل الرحمن الرحیم« آغاز ش���ده و در یک فراز بعد از آن آورده است: »اشهد ان 

ال اله اال اهلل وحده الشریک له و ان محمد عبده و رسوله«.

در نام���ه پیامبر؟ص؟ به ب���اذان )احمدى میانج���ی، 1419، 333/2( نیز پیامب���ر؟ص؟ نامه اش را با 

کرده و در نامه اش به هالل نیز آورده اس���ت: »فإنی احمد الیک اهلل  »بس���م اهلل الرحمن الرحیم« آغاز 

الذی ال اله االهو ال شریک... «. )احمدى میانجی، 1419، 334/2(

2-5. اقدامات فرامنطقه ای

کرد،  کشورهای بیگانه استخراج  کلی می توان از ارسال نامه ها به سران  که به طور  یکی از مفاهیمی 

اقدامات فرامنطقه ای به منظور ثبات سیاسی داخلی حکومت اسالمی است. مطالعه سیاست ها، 

ک���ه پیامبر؟ص؟ با اس���تفاده از فرصت ها تغییر  برنامه ه���ا و اقدامات رس���ول خدا؟ص؟ بیانگر آن اس���ت 

کرد و پس از رس���یدن به دس���تاوردهای  اساس���ی را در محیط ذهنی، روانی و محیط عملیاتی ایجاد 

گسترش داد. مهمی در محیط شبه جزیره و صلح حدیبیه دعوت اسالم را به محیط فرامنطقه ای 

2-6. برقراری روابط سیاسی

کش���ور و دعوت آنها به اسالم در بردارنده یکی دیگر از مفاهیم  نامه پیامبر؟ص؟ به س���الطین و حکام 

کلی سیاس���ی اس���ت و آن برقراری روابط سیاس���ی در پرتو دعوت به دین اس���الم اس���ت. با توجه به 

کش���ورها همواره در ابتدا به این امر اهتمام می ورزیدند. امام  این مهم در نامه ای پیامبر به س���ران 

گر خداوند  که پیامبر مرا به یمن می فرس���تاد فرمود یاعلی ا علی؟ع؟ درروایتی می فرماید: »هنگامی 

که آفتاب ب���رآن می تابد« )ر.ک.،  کند بهتر از تمام آن چیزی اس���ت  ی���ک نفر را به دس���ت ت���و هدایت 

کلینی،1367: 36/5(.

که در جنگ ها نی���ز ابتدا به دعوت  گرامی اس���الم چنان به اصل دع���وت اهمیت می داد  پیامب���ر 

کرده بود مجددا به اسالم فرامی خواند )سجادی، 1379،  که قبال دعوت  می پرداخت وحتی آنانی را 

که دعوت پیامبر اعظم؟ص؟ قبال به یهودیان خیبر رس���یده بود  س4، ش15، ص173( ب���ا وج���ود آن 
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حضرتش س���ه روز س���فیران و دعوت گران خویش را به نزد آنان فرس���تاد تا آنان را مجددًا به اس���الم 

فراخوانند )ابن هشام، 1355ق،ص216(.

کش���ورهای جهان توسط رس���ول اعظم؟ص؟ فرستاده شده است نیز به  که به س���ران  از نامه های 

ک���ه ما برای نمونه برخی ازاین  خوب���ی اهمیت دعوت در روابط خارجی آن حضرت روش���ن می گردد 

کنیم؛ نامه ها را نقل می 

کسری پادشاه ایران زمین چنین می آورد: رسول خدا؟ص؟ در نامه به 

ب���ه ن���ام خداوند بخش���نده و مهربان. از محمد ابن عبداهلل رس���ول خدا به خس���رو پرویز، 
گردد، به خداو فرستاده او، ایمان  که پیرو هدایت  کسی  بزرگ پارس: درود و ایمنی عذاب بر 
که آفریدگاری جز خدای یگانه بی همتا نیست و محمد بنده و فرستاده اوست. من تو را  آور 
که من پیامبر خدا برهمه ی مردمان هستم تا زنده دالن  به س���وی خدا دعوت می کنم؛ زیرا 
که  گردد. از این رو اسالم آور تا ایمن مانی؛ چرا  کافران مسلم  کلمه عذاب بر  را هشدار دهم و 
گردن تو خواهد بود. )احمدی میانجی،  گناه همه مجوس���یان بر  گر ایمان نیاوری بی گمان  ا

کثیر، 1408، 306/4( 1419، 316/2؛ ابن 

2-7. به رسمیت شناساندن حکومت اسالمی

پیامب���ر؟ص؟ ب���ا نوش���تن نامه هایی به س���الطین و ح���کام دیگر یکی دیگر از ش���اخصه های سیاس���ی 

حکومتی را به اثبات می رس���اند و آن به رس���میت شناس���اندن حکومت اس���المی است و این یکی از 

گفتمان دیپلماتی سیاسی به وجود می آید.  که در اثر  کلی سیاسی است  مفاهیم 

گفتمان سیاسی  .8-2

گفتمان سیاسی و در قالب مکاتبه است. کم جامعه اسالمی بر مبنای  روش پیامبر؟ص؟ به عنوان حا

2-9. صحبت صریح

گفتمان سیاس���ی برای پیش���برد اهداف سیاس���ی صحبت صریح و ع���اری از هر نوع اظهار  در بح���ث 

حب و بغض بدون هیچ نوع تملق و اموری از این قبیل است. در نامه های بررسی شده پیامبر؟ص؟ 

کامل دیده می ش���ود و خواس���ته او ایمان آوردن حکام آن در قالب  صحبت صریح و بی پرده به طور 

گفتاری به دور از تملق و چاپلوسی و یا اظهار حب و بغض نسبت به حکام است.

2-10. استراتژی صلح

از دیگر موارد اس���تراتژی پیامبر؟ص؟ در سیره سیاسی اس���تراتژی صلح است. در اسالم و سیره نبوی 

اصل در روابط خارجی بر پایه صلح اس���توار اس���ت و اس���تراتژی جنگ نیزحالت استثنایی دارد و بنا 
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به ضرورتی تجویز ش���ده اس���ت. پیامبر؟ص؟ نیز از س���ال شش���م هجری اس���تراتژی صلح را جایگزین 

کرد. بنای اولیه در اسالم بر اساس صلح و پرهیز از جنگ و پرهیز از تعصب جاهلی  استراتژی جنگ 

کید شده است: در برخورد با مخالفان است. این امر در آیه 64 سوره آل عمران تأ

 
ً
 اهلَل َو ال ُنْش���ِرَک ِبِه َشْیئا

َ
 َنْعُبَد ِإاّل

َ
اّل

َ
ْم أ

ُ
َکِلَمٍة َس���واٍء َبْیَننا َو َبْیَنک ْوا ِإىل  

َ
ِکتاِب َتعال

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
 یا أ

ْ
قل

ا ُمْسِلُموَن.
َ
ّن

َ
وا اْشَهُدوا ِبأ

ُ
ْوا َفُقول

َّ
 ِمْن ُدوِن اهلِل َفِإْن َتَول

ً
ْربابا

َ
 أ

ً
 َبْعُضنا َبْعضا

َ
ِخذ َو ال َیّتَ

ک���ه میان ما و ش���ما یکس���ان اس���ت )انبیاء و  کت���اب بیایید بر س���ر س���خنی  بگ���وای اه���ل 
گردآییم و آن اینکه جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک  کتاب های آس���مانی بر آن متفقند( 
گر )از این پیش���نهاد(  او نکنیم و برخی از ما برخی دیگر را خدایانی به جای خدا نگیرد؛ پس ا

که ما مسلمانیم.  گواه باشید  گرداندند، بگویید:  روی 

کلی از مضم���ون نامه های پیامبر؟ص؟ دیده می ش���ود؛ به ویژه در نامه ای  بنابرای���ن، این مفهوم 

که به اس���قف ضغاطر )احمدى میانجی، 1419، 406/2( فرس���تاده اس���ت. با وج���ود اینکه مخاطب 

گفتمان  ج از دایره اس���الم اس���ت از همان ابت���دا و هنگام دع���وت پیامبر؟ص؟  پیامب���ر؟ص؟ فردی خار

پیامبر؟ص؟ مسالمت آمیز و به دور از هر نوع جنگ است.

2-11. ارسال سفرا و نمایندگان

پیامبر؟ص؟ برای پیش���برد سیاست نظام نوپای اسالمی مکانیزم هایی را برای بهتر و نتیجه  بخش تر 

کشورهای  که یکی از آنها ارسال سفرا و نمایندگان به  کردند  شدن دیپلماسی اسالمی تعریف و اجرا 

که در  ک���ره از اهمیت زیادی دارد ب���ه طوری  همس���ایه اس���ت. در روابط خارجی دولت اس���المی مذا

کم اس���المی تجویز  کره پدید نیامده و از س���وی حا کردن مرحله مذا اس���الم هیچ جنگی ب���دون طی 

کره، بخشی از استراتژی دعوت و صلح است. ارسال س���فیر به سوی ایران، روم،  نش���ده اس���ت. مذا

حبش���ه، بحرین و غیره نش���ان از توجه حضرت رسول؟ص؟ به این امر خطیر بوده است. )ابن هشام، 

) 255 -254 /4 ،1355

2-12. تهدید

یکی دیگر از مؤلفه های سیاس���ی پیامبر؟ص؟ تهدید س���الطین و حکام اس���ت. این تهدیدها در نامه 

کس���ری، )احمدى میانج���ی، 1419،  پیامب���ر؟ص؟ ب���ه نجاش���ی )احم���دى میانج���ی، 1419، 430/2( 

315/2( مقوق���س )احم���دى میانج���ی، 1419، 417/2( نمود دارد و س���الطین بیش���تر با این عبارت 

مورد خطاب واقع شدند: »اسالم بیاور تا در امان باشی«.

کمیت جهانی اسالم 2-13. حا

کرد.  کمیت جهانی اس���الم را اس���تخراج  کمیتش برای حا از نامه های پیامبر؟ص؟ می توان معرفی حا
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کیت جهانی اس���الم است:  اعالن الهی بودن رس���الت خویش به نجاش���ی در راس���تای رس���الت و حا

»فإنی رسول اهلل، و قد بعثت إلیکم....«. )احمدى میانجی، 1419، 430/2(

کمیت اسالم 2-14. تکریم مقام رسالت و حا

که در  کمی���ت جهانی از دیگ���ر مؤلفه هایی اس���ت  کمیت اس���الم برای حا تکری���م مق���ام رس���الت و حا

ک���رد. در نامه ه���ای پیامب���ر؟ص؟ آن حضرت پ���س از نام  نامه ه���ای پیامب���ر؟ص؟ می ت���وان اس���تخراج 

که می فرماید: »من محمد  خداوند بی درنگ نام و عنوان رس���الت خود را بیان می کند. همان طور 

رس���ول  اهلل« )احمدى میانجی، 1419، ج315/2، 334، 339و 343( نش���ان گر ش���خصیت حقوقی 

اوس���ت و آن مقام نبوت و رس���الت است. از این  رو، بر همگان الزم است از آن جایگاه به عظمت یاد 

کرده و جایگاه  که از آن مقام بلند تجلیل  کرده و آن را بزرگ بدارند و بر خود پیامبر؟ص؟ نیز الزم است 

آن را پاس بدارد.

کشورهای غیر اسالمی 2-15. احترام به سران 

کشورهای غیر اسالمی الزمه اخالق سیاسی در آغاز  در روابط سیاسی و دیپلماسی احترام به سران 

روابط سیاس���ی اس���ت. پیامبر؟ص؟ در نامه به نجاشی نام وی را با احترام نام می برد و با ذکر »عظیم 

کتاب من محمد رسول  حبشه« جایگاه سیاسی او را رعایت می کند: » بسم اهلل الرحمن الرحیم هذا 

اهلل إلی النجاشی األصحم عظیم الحبشة،...«. )احمدى میانجی، 1419، 430/2(

2-16. اطالع رسانی

در یک���ی از نامه ه���ای پیامبر؟ص؟ خطاب به مقوقس )احمدى میانجی، 1419، 417/2( آمده اس���ت 

کلمه »عظیم« را به »قبط«  کمان است. در نامه به مقوقس آن حضرت  که اطالع  رسانی وظیفه حا

گرچه مورد خطاب تو هستی، در واقع محتوای نامه متوجه تو و  که ا اضافه می کند تا به او بفهماند 

که سرنوشت ملتی به دست اوست، ملزم هستی تا  کسی  کم و  همه قبطیان است و تو در جایگاه حا

گردن تو خواهد بود و مسئولیت جهل  گمراهی آنها به  گناه  پیام نامه را به مردم خود برسانی وگرنه 

گاهی آنان از هدایت و سعادت به عهده توست. و نا آ

از این  رو، پیامبر؟ص؟ در ادامه نامه می فرماید:

، فإن تولیت فإمنا  فإین أدعوک بدعایة اإلس���ام، أسلم تسلم )وأسلم(یؤتک اهلل أجرک مرتین

علیک إمث القبط.

گر مسلمان شوی  من تو را به دین اسالن دعوت می کنم؛ مسلمان شو تا در امان باشی. ا
گردن تو  گناه قبطی���ان بر  گر از اس���الم روی برگردانی  خداون���د پاداش���ت را دو براب���ر می کند و ا
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خواهد بود. )احمدى میانجی، 1419، 417/2(

کمان در جزای اعمال امت هایشان 2-17. سهیم بودن حا

کم���ان در جزای اعمال  ک���ه در نامه پیامب���ر؟ص؟ جلب توجه می کند س���هیم بودن حا نکت���ه دیگری 

کارهای خوب و بد را در  امت هایش���ان است؛ زیرا آنها بنیان گزاران س���نت های خوب و بد هستند و 

کارهای  که در برابر  قال���ب فرهنگ و ش���یوه زندگی در میان مردم نهادینه می کنن���د، پس همان طور 

کارهای نیکوی  کارهای ناشایست مجازات می شوند، برای  خوب خود پاداش می گیرند و به دلیل 

کیفر خواهند شد. کارهای ناشایست مردمشان  ملتشان پاداش نیکو و در برابر 

آن حضرت با جمله »وأسلم یؤتک اهلل أجرک مرتین « به نکته باال اشاره می کند و می فرماید: 

گر اس���الم بیاوری خداون���د دو پاداش به تو می دهد. پاداش اول برای پذیرش اس���الم از  ا
کم و رهبر اس���ت و پاداش دوم برای ابالغ و رس���اندن پیام فرس���تاده خداوند و  س���وی آن حا
ایجاد زمینه هدایت و رستگاری در بین مردم خود است. )احمدى میانجی، 1419، 417/2(

کم به شرط پذیرش رسالت 2-18. بقای حکومت حا

از نامه های قابل توجه پیامبر؟ص؟ نامه ایش���ان به فرمانروای ش���ام- حارث پس���ر ابوش���مر غسانی- 

است: »بسم اهلل الرحمن الرحیم من محمد رسول اهلل إلی الحارث بن أبی شمر سالم علی من اتبع 

اله���دى و آمن به و ص���دق، و إنی أدعوک أن تؤمن باهلل وحده ال ش���ریک له یبقی ملک«. )احمدى 

میانجی، 1419، 457/2(

کم به ش���رط  که بقای حکومت حا کرد، این اس���ت  ک���ه از این نامه می توان اس���تخراج  نکت���ه ای 

کمیت جهانی اس���الم اس���ت. میان پایداری حکومت و موحد بودن رابطه ای  پذیرش رس���الت و حا

س���ببی و مس���ّببی برقرار اس���ت. چه بس���یار سلس���له هایی مانند هخامنش���ی، ساس���انی، قیصرها، 

کردند و  که تا قرن ها بر مردم ایران، روم، یونان و مانند آن حکومت  فرعون ه���ا و مانند آنها بوده اند 

بی آنکه موحد باشند، حکومتشان برقرار بود.

که بر خود و زیردستان  کمیت آنها شد، به نهایت رساندن ظلم و ستمی بود   آنچه سبب افول حا

کشاندند. خود روا داشتند و یا در برابر دعوت پیامبران ایستاده و مردم را به فساد 

َکاُنوا ِلُیْؤِمُنوا  َناِت َو َما  َبّیِ
ْ
ُهْمبِ ال

ُ
ْم ُرُس���ل ُموا َو َجاَءْتُ

َ
ا َظل َّ ْم لَ

ُ
وَن ِمْن َقْبِلک ُقُر

ْ
َنا ال

ْ
ک

َ
ْهل

َ
َقْد أ

َ
َو ل

. ْجِرِمینَ ُ َقْوَم الْ
ْ
ِزی ال ْ ج

َ
َکذِلَک حن

که  ک نمودی���م درحالی  کردن���د، ه���ال ک���ه ظلم  م���ا امت ه���ای پی���ش از ش���ما را هنگام���ی 
گروه مجرمان را  پیامبرانش���ان دالیل روش���ن برای آنها آوردند، ولی آنها ایمان نیاوردند. این 

کیفر می دهیم. )یونس: 13(
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پیامب���ر؟ص؟ خط���اب به ح���ارث فرمودند: »و انی ادعوک ال���ی ان تؤمن باهلل وحده ال ش���ریک له، 

که به خدای یکتای بی شریک ایمان بیاوری تا حکومتت  یبقی لک ملکک؛ من تو را دعوت می کنم 

پایدار بماند«. )احمدى میانجی، 1419، 457/2(

که عربس���تان پیش از ظهور اس���الم به س���ه بخش عمده سیاسی تقسیم شده  الزم به ذکر اس���ت 

کنده در  که زیر حمایت امپراطوری ایران قرار داش���ت. بخش  بود. بخش حیره در ش���رق عربس���تان 

کشور حبشه بودو در شمال غربی عربستان )سرزمین شام  که تحت حمایت  مرکز و جنوب عربستان 

که به دلیل مجاورت ب���ا امپراطوری روم با آن  ی���ا س���وریه و لبنان فعلی( حکومتی به نام غس���ان بود 

امپراطوری متحد شده و نظام سیاسی خود را از آنجا الهام می گرفت. 

کم  گانه ای نیز به حا که به امپراطوری روم نوش���ت، نامه ه���ای جدا پیامب���ر؟ص؟ عالوه بر نامه ای 

کمان غسان  غسان نوشت؛ زیرا غسان از نظر سیاسی و دینی از امپراطوری روم پیروی می کرد و حا

کشوری  برای بقای خود به حمایت های نظامی و سیاسی رومیان نیازمند بودند، ولی در عین حال 

کشور دارای قلمرو و جمعیتی قابل اعتنا بود و اسالم  مستقل به شمار می رفت. از سویی دیگر این 

گسترش اسالم به بالد  آوردن مردم آن باعث جدایی آن دیار از قلمرو روم می شد و همین مسئله در 

روم مؤثر بود و مهمتر اینکه، اسالم یک دین جهانی است و مختص یک دولت و قلمرو نبود. بر این 

کرد.  اساس، پیامبر؟ص؟ با این روش حجت را بر همه تمام 

کمان 2-19. خیرخواهی حا

ک���رد، وظیفه خیرخواهی  که می توان به آن اش���اره  از دیگ���ر مؤلفه ه���ای موجود در نام���ه پیامبر؟ص؟ 

که منذربن ساوی نوشته اند  کمان و بازگشت آثار عمل به عامل آن است. پیامبر؟ص؟ در نامه ای  حا

کم  کرده است. پیامبر؟ص؟ در سال هشتم هجری پیش از فتح مکه نامه ای به حا به این نکته اشاره 

که  کم بحرین برساند و او را به پذیرش اسالم فراخواند و به او وعده داد   داد تا به منذربن ساوی حا

گر مسلمان شود، می تواند به حکمرانی خود در آن دیار ادامه دهد. ا

بس���م اهلل الرمحن الرحمی من حممد رس���ول اهلل إىل املنذر بن س���اوى: س���ام علیک فإین أمحد 

إلیک اهلل الذی ال إله إال هو و أش���هد أن ال إله إال هو أما بعد، فإین أدعوک إىل اإلس���ام فأس���لم 

ف و احلافر.  عل لک اهلل ما حتت یدیک، و اعلم أن دیین سیظهر إىل منهتى احلن تسلم، و أسلم حیج

حممد رسول اهلل. )ابن سعد، 1418، 263/1(

گفت وگو با عالء حضرمی،  که پیرو مذهب مجوس بود با دیدن نامه پیامبر؟ص؟ و  منذربن ساوی 

که همراه او مس���لمان ش���ده بودند، پرداخ���ت. پس از آن  اس���الم آورد و ب���ه اداره ام���ور مردم بحرین 
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که پیامبر؟ص؟ به او و  نامه هایی میان پیامبر؟ص؟ و او ردوبدل ش���د. یکی از آنها پاس���خ نامه ای است 

مردم بحرین نگاشته است:

بس���م اهلل الرمحن الرحمی من حممد رس���ول اهلل اىل املنذر بن س���اوی، س���ام علیک فإین امحد 

الی���ک اهل���ا الذی ال اله اال هو و اش���هد ان ال اله اال اهلم و ان حممدا عبده و رس���وله أما بعد فإین 

ک���رک اهله عز و جل فإنه من ینصح لنفس���ه و إنه من یطع رس���ىل و یتب���ع أمرهم فقد اطاعین و  اذ

من نصح هلم فقد نصح ىل و أن رسىل قد اثنو علیک خیرا و أین قد شفعتتک یف قومک فاترک 

للمس���لمین ما اس���لمو علی���ه و عفوت عن اهل الذن���وب فاقبل مهنم و ان���ک مهما تصلح فلن 

یه. )ابن سعد، 263/1( ز وسیه فعلیه احلج نعزلک عن عملک و من اقام علیهیودیه او حمج

کند  کس خیرخواهی  ایش���ان در این نامه نوش���ته اند: »فأنه من ینصح فأنما ینصح لنفس���ه؛ هر 

کوتاه ب���ه دو نکته مهم پرداخته  در واقع برای خود خیر خواس���ته اس���ت«. آن حضرت با این جمله 

که مسئله ای اخالقی است  کنایه و نکته دوم را  که امری حکومتی اس���ت با  اس���ت. نکته نخس���ت را 

کند. با تصریح بیان می 

که بنا بر تصریح امیرمؤمنان، علی؟ع؟ از حقوق مردم  نکته نخست ناظر به حق نصیحت است 

که می فرماید: »فأما حقکم علی فالنصیحه لکم؛ و اما حق شما  کم اسالمی است. همین طور  بر حا

بر من خیرخواهی من نس���بت به ش���ما است« )موس���وی، 189/1376،2(. واژه نصح در مورد خدا و 

کار می رود و به مقتضا اشاره به مصداقی از آن  مردم، پیامبر؟ص؟ و مردم، قرآن و مردم، امام و امت به 

کم اسالمی است،  که وظیفه حا گسترده و جامع است و مراد از نصیحت و خیرخواهی امت  مفهوم 

کامل و همه جانبه برای پیش���رفت و تعالی م���ردم در همه جنبه های اقتصادی، دینی  برنامه ریزی 

کارآمد  گام در راه خیرخواهی امت چیزی جز برنامه ریزی درست و  و مانند آن اس���ت؛ زیرا نخستین 

که تأمین کننده  گیر  کم و رهبر در درجه نخست باید برنامه ای درست و فرا نیست و به این ترتیب حا

کمترین ضایعات  کمال مطلوب است با  منافع معنوی و مادی توده های مردم و سبب رسیدن به 

کند و در رفع موانع در سر راه آن بکوشد. کرده و مقدمات اجرای آن را فراهم  تنظیم 

کارگزاران 2-20. بایستگی نظارت بر عملکرد 

از مؤلفه ه���ای اس���خراج ش���ده در نامه پیامبر؟ص؟ به منذربن س���اوی بایس���تگی نظارت ب���ر عملکرد 

کارگ���زاران اس���ت. پیامب���ر؟ص؟ خطاب ب���ه منذربن س���اوی می فرماید: »و ان رس���لی ق���د اثنوا علیک 

کرده اند«. )موس���وی، 1376، 189/2( این جمله نش���ان  خی���را؛ فرس���تادگان من از تو به نیکی ی���اد 

کس���انی را به بحرین فرس���تاده تا منذربن ساوی را زیر نظر بگیرند و عملکرد  که آن حضرت  می دهد 

کم اسالمی زمانی می تواند از درستی  که حا گفت  او را به ایش���ان خبر دهند. بر این  اس���اس می توان 
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کسانی  که همیشه  کند  کنار مملکت اس���المی اطمینان حاصل  گوش���ه و  کارگزاران خود در  مدیرت 

کند و در برابر  گاهی  کس���ب آ کار آنان  گماش���ته و از چگونگی  را مانند ناظر در محدوده مدیریت آنها 

که  کند؛ همانطور  کند و در صورت لزوم آنان را تشویق یا تنبیه  عملکرد خوب و بد آنان تصمیم گیری 

کرده اند. کرده اند« در واقع منذر را تشویق  پیامبر؟ص؟ به جمله »فرستادگان من از تو به نیکی یاد 

2-21. صالح بودن 

گی مدیران در حکومت  از مؤلفه ه���ای موجود در نامه پیامبر؟ص؟ و مهمترین ش���رط در رابطه با ویژ

گزینش مدیر از سوی پیامبر؟ص؟ بود. از این  صالح بودن است. شایسته ساالری یکی از معیارهای 

کس���انی  که مدیریت بخش هایی از جهان اس���الم را به   رو، آن حضرت در نامه هایش تصریح می کند 

که در نامه مورد  کار آمد باش���ند )ابن جوزی، 1412، 340/3( همانطور  که عادل، صالح و  می س���پرد 

که  کرده و می فرماید: »انک مهما تصلح فلن نعزلک عن عملک؛ و تو تا هر زمان  بحث به آن تصریح 

کرد«. )صالحی شامی، 1414ق، 11/ 364( کنار نخواهم  کارت بر  صالح باشی تو را از 

که هم در آغاز  کس���انی است  بر اس���اس این نامه، مش���روعیت تصدی امور مسلمانان فقط برای 

و هم در ادامه مدیریت ش���رایط مورد نظررا داش���ته باش���ند و هرگاه آن ش���رایط را از دس���ت بدهند از 

مدیریت خود عزل خواهند شد.

2-22. رعایت ادب سیاسی

از جمله مؤلفه های پیامبر؟ص؟ در نامه هایش رعایت ادب سیاس���ی اس���ت. در آغاز نامه پیامبر؟ص؟ 

به نجاش���ی، پس از »بس���م اهلل الرحمن الرحیم« و ذکر نام خودش���ان آمده اس���ت: »س���الم علی من 

کردن پیامبر؟ص؟ به نجاش���ی عالوه بر اینکه نش���انه شخصیت واالی  اتبع الهدی«. چگونگی س���الم 

فرستنده است، بیانگر رعایت ادب اجتماعی و سیاسی در معاشرت با انسان ها نیز است.

گفت وگو  2-23. استراتژی 

گفت وگو و تفاهم  که از نامه پیامبر؟ص؟ به هرقل به دست می آید استراتژی  یکی از نکته های مهمی 

کتاب برای رس���یدن به تفاهم درب���اره دیدگاهی جامع در  گفت وگو ب���ا اهل  با دین هاس���ت. مس���ئله 

کتاب  ک���ه اهل  کش���ورهایی  باوره���ا و اعتقادات اس���ت. تک���رار این محتوا در نامه ای دیگر به س���ران 

در آنجا حکومت داش���ته اند، نش���ان از سیره و روش مس���تمر آن حضرت در سیاست خارجی است. 

که دین های غیر از اس���الم نه برای روشن ش���دن واقعیت ها و نه برای دستیابی به  س���یره و روش���ی 

تفاه���م، بلک���ه برای به اثبات رس���اندن باورهای خود و از میدان بیرون ران���دن رقیب از دیر زمان به 

آن چن���گ می زدن���د. یهودیان خود را محق و مس���یحیان را اهل باطل می ش���ماردند و از آن س���وی 
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گمراهی می دانس���تند. این در  مس���یحیان باورهای اهل یهود را بی پایه و اس���اس و آیین آنها را مایه 

گفت وگو به  که اسالم با احترام به باورهای توحیدی و عقاید خداباورانه همه دین ها به  حالی است 

که  گونه ای  مثابه ابزاری مناسب برای برقراری ارتباط و تفاهم میان دین ها توجه ویژه ای دارد. به 

گفت وگو است. ازاین رو با ندای بلند می گوید: کتاب  گو و قرآن،  گفت و  گفت اسالم آیین  می توان 

 
ً
 اهلَل َو ال ُنْش���ِرَک ِبِه َشْیئا

َ
 َنْعُبَد ِإاّل

َ
اّل

َ
ْم أ

ُ
َکِلَمٍة َس���واٍء َبْیَننا َو َبْیَنک ْوا ِإىل  

َ
ِکتاِب َتعال

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
 یا أ

ْ
ُقل

ا ُمْسِلُموَن.
َ
ّن

َ
وا اْشَهُدوا ِبأ

ُ
ْوا َفُقول

َّ
 ِمْن ُدوِن اهلِل َفِإْن َتَول

ً
ْربابا

َ
 أ

ً
 َبْعُضنا َبْعضا

َ
ِخذ َو ال َیّتَ

که میان ما و ش���ما یکس���ان اس���ت )انبیاء و  کت���اب بیایید بر س���ر س���خنی  بگ���و: ای اه���ل 
گرد آییم و آن اینکه جز خدا را نپرس���تیم و چیزی را ش���ریک  کتابهای آس���مانی بر آن متفقند( 
گر )از این پیش���نهاد(  او نکنیم و برخی از ما برخی دیگر را خدایانی به جای خدا نگیرد، پس ا

که ما مسلمانیم. )آل عمران:64( گواه باشید  گرداندند، بگویید:  روی 

ْهَل اْلِکتاِب« تصریح دارد به اینکه پیامبر؟ص؟ از سوی خداوند متعال مأمور شده 
َ
جمله »ُقْل یا أ

گزینش بهترین  که ش���نیدن س���خنان دیگران و  کند. روش���ن اس���ت  گفت وگو را با دین ها باز  تا باب 

گون وجود داش���ته باش���د  گونا ح دیدگاه ها و اندیش���ه های  که زمینه طر آنها آنگاه امکان پذیر اس���ت 

ح اندیش���ه های  گر طر و ای���ن ام���ر برقراری ارتباط و مفاهمه با دیگران را طلب می کند. افزون بر آن، ا

که مردم س���خنان آنان را بشنوند و آنها را با یکدیگر مقایسه  گون آزاد نباش���د، امکان آن نیس���ت  گونا

کنند. گفتارها را برگزیده پیروی  کنند و بهترین 

2-24. التزام به اسالم

کس���ری ش���اه ایران می توان به آن دس���ت یافت، این اس���ت  که در نامه پیامبر؟ص؟ به  از مؤلفه هایی 

که پیامبر؟ص؟ التزام به اس���الم را مسئله ای راهبردی برای حفظ حکومت )احمدى میانجی، 1419، 

گمراهی  که جز  36/2( معرفی می کند. شاهان ساسانی برای مردم ایران سرنوشتی رقم زده بودند 

س���رانجام دیگری نداش���تند و تنه���ا راه برون رفت از این باتالق دس���تیابی به ریس���مان محکم دین 

که پیامب���ر؟ص؟ آن را برای همه مردم جهان ب���ه ارمغان آورده ب���ود. ازاین رو، پیامبر؟ص؟  اس���الم ب���ود 

گمراهی خود راه نموده بود، فرمود: »فاس���لم تس���لم فأن ابیت  که مردمش را در  کس���ری  خطاب به 

گن���اه مجوس با  گر س���رباز زدی همانا  ف���إن إث���م المج���وس علیک؛ پس اس���الم آور تا س���الم بمانی و ا

توست«. )احمدى میانجی، 1419، 36/2(

گر اسالم بیاوری و در  کلمه »اس���لم« )اس���الم بیاور( در بردارنده تشویق و ترغیب اس���ت به اینکه ا

کش���ته ش���دن و زوال  کنی، هم در دنیا از  پی آن مردم ایران را نیز تس���لیم در برابر خداوند راهنمایی 

حکومت در امان خواهی بود و هم در روز رستاخیز از عذاب خداوند خواهی رست و سرزنشی پیگیر 

تو نخواهد بود.
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2-25. ایمان

کم یمن است: »بسم اهلل  کمان نوش���ت، نامه ایش���ان به باذان حا که پیامبر؟ص؟ به حا از نامه هایی 

ک���ذا أعز اهلل«.  کاف���ة الناس إلی مل���ک الیمن باذان اهلل  الرحم���ن الرحی���م من محمد رس���ول اهلل إلی 

)احمدى میانجی، 1419، 332/2(

کرد. آنچه از این  وی پس از پی بردن به درس���تی ادعای پیامبر؟ص؟ ایمان آورد واس���الم را اختیار 

کمان  که پیامبر؟ص؟ ایمان را الزمه مش���روعیت داش���تن و عزت حا نامه می توان دریافت این اس���ت 

کمی با عنوان »مل���ک« مورد خطاب قرار  که پیامب���ر؟ص؟ در آن از حا می دان���د. از مع���دود نامه هایی 

که مالک تدبیر امور اجتماعی  کسی است  می دهد، همین نامه است. »ملک« به معنای پادشاه و 

کریم ویژه خداوند است و او بنابر اقتضای حکمت و مصلحتش  که بنا بر آموزه های قرآن  مردم است 

کس���ی بخواهد عطا می کند: »قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تش���اء؛ بگو: بار الها! تو  به هر 

کس بخواهی ملک و سلطنت می دهی« )آل عمران: 26(. مالک تدبیر هستی به هر 

گام بر می داش���ت نه  کرده بود و در راس���تای تحقق اهداف پیامر؟ص؟  باذان، چون اس���الم اختیار 

تنها صاحب و عظیم یمن، بلکه »َمِلک« آنان نیز بود؛ زیرا مشروعیت حکومت خود را از پیامبر؟ص؟ 

که در ادامه نامه آمده اس���ت معنای خبری )خداوند  گرفته بود. به ویژه بنابر آنکه جمله »اعزه اهلل« 

کسی جز  به تو عزت داده اس���ت( داشته باش���د نه دعا؛ )احمدى میانجی، 1419، 332/2( بنابراین 

گر دیگری از عزت بهره ای دارد از او و به اذن او دارد. خداوند دارای عزت نیست و ا

در نتیج���ه یک���ی از عوام���ل هوی���ت جامعه اس���المی از لوازم پای���داری حکومت داری و از اس���باب 

کشور و یا سلسله ای هویت خود را از دست نداد  موفقیت در اداره امور مملکت است. ازاین رو هیچ 

و از میان نرفت، مگر آنکه پیشتر عزت خود را ازدست داد.

2-26. زکات 

کرم؟ص؟ در نامه ای ضمن تبریک و درود به فروه  بن عمرو جذامی، فرماندار منصوب ش���ده  پیامبر ا

قیصر روم در ش���هر معان، به دلیل پذیرش اس���الم برای وی شاخصه هایی را برای راه های استواری 

در دین بیان می کند. در این نامه آمده است:

و، أما بع���د فقد قدم علینا رس���ولک و بلغ ما به، خبر  وه بن عمر م���ن حمم���د رس���ول اهلل اىل فر

ک هب���دی ان اصلحت و اطعت اهلل و أمقت الصاه  عم���ا ِقبلکم، و اتانا باس���امک و ان اهلل هدا

و آتیت الزکاه.

از محمد به فروه بن عمرو، فرس���تاده ات پیش ما آمد و پیام تو را و اخبار منطقه ش���ام و 
که خدای تو را به هدایت خویش رهنمایی فرموده اس���ت  گزارش داد و مژده داد  اس���الم تو را 
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که نیکوکار و فرمانبردار خدا و رس���ولش باشی و نماز را بر پا داری و زکات  و منوط به آن اس���ت 
را بپردازی. )ابن سعد، 1418، 215/1(

گونه ای اس���ت  در ای���ن نامه فروه توصیه به پرداخت زکات می ش���ود. جایگاه زکات در اس���الم به 

گفت با توجه به اینکه اس���الم به صورت یک آیین جام���ع همه نیازمندی های مادی و  ک���ه می توان 

کرده و نیز با توجه به اینکه پیامبر؟ص؟ موفق به تأسیس حکومت شد  معنوی بشر در آن پیش بینی 

کرده است، زکات یکی از منابع مالی  کید زیادی  و همچنین توجه اسالم به حمایت از محرومان، تأ

حکومت اسالمی معرفی شده است.

که بی���ش از اندازه احتیاج���ات عادی و اولیه خود م���ال دارند، طبق  زکات به وس���یله اش���خاصی 

ش���رایطی پرداخ���ت می ش���ود. برخالف مالیات های غیرمس���تقیم، ب���ار زکات بر دوش هم���ه افراد به 

کردن اختالفات طبقاتی و ایجاد محبت  خصوص طبقه پایین نیست. مصرف آن نیز در راه برطرف 

گرفتاری از بیچارگان آبرومند است.  عمومی و هدف اصلی آن رفع 

که  گرفته می شود، سه نوع از حیوانات است  که یک نوع مالیات مستقیم است از ُنه چیز   زکات 

گاو، و شتر( و چهار نوع از زراعت )گندم، جو، خرما، مویز  بیشتر مورد استفاده مردم است )گوسفند، 

که آنها را »غالت اربعه« می گویند و هش���تم و نهم »نقدین« یعنی سکه های طال و نقره با  )کش���مش( 

کتب فقهی بیان شده است.  که در  شرایطی 

که در حقیقت یک ن���وع »مالیات بر درآمد و تولی���د« و »مالیات بر ثروت  در اس���الم مس���ئله زکات 

گرفته و در  که در ردیف مهمترین عبادات قرار  کد« محس���وب می ش���ود اهمیت خاصی دارد؛ آنجا  را

بسیاری از موارد همراه نماز ذکر شده و حتی شرط قبولی نماز شمرده شده است.

گر همه مردم زکات اموال خود را بپردازند مسلمانی فقیر و نیازمند باقی  در حدیثی آمده است: »ا

گناه ثروتمندان«.  گرس���نه و برهنه نمی ش���وند، مگر ب���ه خاطر  نخواهد ماند و مردم فقیر و محتاج و 

)ابن بابویه، بی تا، 7/2(

که پرداخت زکات باعث حفظ اصل مالکیت و تحکیم پایه های آن اس���ت  در روایات آمده اس���ت 

کنند شکاف و فاصله میان طبقات یک  گر مردم این اصل مهم اسالمی را فراموش  که ا گونه ای  به 

اجتماع بیشتر خواهد شد.

2-27. تهدید نظامی

ک���ه از نام���ه پیامبر؟ص؟ به اه���ل عمان به دس���ت می آی���د )احمدى میانج���ی، 1419،  نکت���ه دیگ���ری 

339/2( و در ش���مار مفاهیم سیاس���ی در عرصه نظامی است، تهدید نظامی آنهاست. در این نامه 
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کرده، فرمان  پیامبر؟ص؟ بعد از اینکه آنها را به پذیرفتن دین اس���الم و پذیرفتن پیامبر؟ص؟ س���فارش 

گر نپذیرید با شما می جنگم«. إالغزوتکم؛ ا به زکات داده و بعد از آن نوشته است »... و

2-28. حقوق اهل ذمه به اسالم

نامه پیامبر؟ص؟ به اهل عمان نیز بیانگر حقوق اهل ذمه نس���بت به اسالم و حکومت اسالمی است 

که ایمان بیاورند و سپس تهدید  و آن پرداختن جزیه است. در نامه اول پیامبر؟ص؟ از آنها خواسته 

که به اهل عمان ارسال می کند، آورده است:  کرده است. بعد از آن پیامبر؟ص؟ در نامه دومی  نظامی 

»أن أسلموا إن لم تسلموا فأدوا الجزیة« )احمدى میانجی، 1419، 342/2(.

گرفته  که آنچه از اهل ذمه  جزیه از ماده جزى اس���ت. علت این تس���میه به عقیده راغب آن اس���ت 

که به واسطه پرداخت آن در حفظ خون و احترام اهل  می شود و وجه تسمیه آن به این دلیل است 

کتفا می شود. )راغب اصفهانی، 1389ش، ص 149( در آیه 29 سوره توبه آمده است: کتاب به آن ا

َیَة  ْز جِ
ْ
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قاِتل

وَن. صاِغُر َعْن َیٍد َو ُهْ

که ایم���ان به خدا و روز قیامت  کتاب )یهود و نصاری(  که از اهل  )ای اه���ل ایمان( با ه���ر 
کرده حرام نمی دانند و به دین حق )و آیین اس���الم(  نیاورده و آنچه را خدا و رس���ولش حرام 
ک���ه با دس���ت خود با ذل���ت و تواضع جزی���ه دهند.  کنی���د ت���ا آن گاه  کارزار  نمی گرون���د قت���ال و 

)توبه:  29(

گرفتن جزیه -به تصریح قرآن و س���نت- نه تنها مش���روع، بلکه واجب اس���ت و در زمان  بنابراین 

کتاب دریافت می ش���د. آنان در قلمرو حکومت اس���المی بین  پیامبر؟ص؟ و پس از آن حضرت از اهل 

س���ه امر؛ پذیرش اس���الم، جنگ و التزام به ش���رایط ذمه، مخیر بودند. با پذیرش امر سوم )التزام به 

کتاب  گرفتن جزی���ه از اهل  کس���ی نمی تواند بگوید  ش���رایط ذمه( موظف ب���ه پرداخت جزیه بودند. 

گزیر است. در اسالم آنچه  کاری ظالمانه است؛ زیرا هر دولت براى اداره مملکت از وصول مالیات نا

کتاب دریافت می شود به نام جزیه و آنچه از مسلمین دریافت می شود به نام زکات خوانده  از اهل 

گرفته می ش���ود. عالوه بر این در  که از مس���لمانان  ش���ده و جزیه مثل زکات و خراج و مالیات اس���ت 

گرفته می شود. گرفتن جزیه توان اقتصادی جزیه دهند در نظر 

2-29. نقاط مشترک

کردن آنها برای  کره و توافقهای اصولی و راضی  پیامب���ر؟ص؟ ب���رای ایجاد انگیزه در مخالفان برای مذا

ک���رات صلح آمیز از نقاط مش���ترک اس���تفاده می کرد. اس���تفاده از نقاط مش���ترک در دیپلماس���ی  مذا
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که نامه  پیامب���ر؟ص؟ و نامه ه���ا و پیام ه���ای آن حضرت به س���ران دولت ها به خوبی مش���هود اس���ت 

کسری و نجاشی از جمله آنهاست. پیامبر؟ص؟ به 

کسری: نامه به 

کسری، عظیم فارس. سالم علی  »بس���م اهلل الرحمن الرحیم. من محمد رس���ول اهلل، الی 
من اتبع الهدی، و آمن باهلل و رس���له، و ش���هد ان ال اله اال اهلل وحده ال شریک له و ان محمد 
کان حیًا و یحق  کافه؛ النذر من  عبده و رسوله ادعوک بدعایه اهلل، فانی رسول اهلل الی الناس 

القول علی الکافرین؛ فاسلم تسلم؛ فان ابیت فإن إثم المجوس علیک. 
به نام خداوند بخش���نده مهربان. از محمد فرس���تاده خدا به کسری، بزرگ فارس. درود بر 
گردد و به »اهلل« و فرس���تاده او ایمان آورد و به آنکه معبود )راستینی( جز  که پیرو هدایت  او باد 
گواهی دهد. من  »اهلل« نیست،که یگانه و بی نیاز است و آنکه محمد بنده و فرستاده اوست، 
که من فرستاده خدا به سوی جمله مردمانم. تا آنان را  تو را به دعوت الهی فرا می خوانم؛ چرا 
گر  کافران تمام شود؛ پس اسالم آر تا در امان باشی و ا که زنده  دلند، هشدار دهم و تا حجت بر 

گناه مجوسیان بر تو است. )احمدى میانجی، 1419، 316/2( سر برتابی، بی گمان 

نامه به نجاشی:

بس���م اهلل الرحمن الرحیم. من محمد، رس���ول اهلل، الی النجاش���ی االصحم، ملک الحبشه، 
سلم انت، فانی احمد إلیک اهلل الذی ال اله اال هو، الملک القدوس، السالم، المؤمن، المهیمن، 
کلمته القاها الی مریم البتول الطیبه الحصینه، فحملت  و اش���هد ان عیس���ی بن مریم روح اهلل و 
کما خلق آدم بیده و نفخه. انی ادعوک الی اهلل وحده ال  بعیسی، فخلقه اهلل من روحه و نفخه، 
شریک له و الموااله علی اطاعته و أن تتبعنی و تؤمن بالذی جاءنی فإنی رسول اهلل. فانی أدعوک 

و جنودک الی اهلل، فقد بلغت و نصحت فاقبلوا نصحی و السالم علی من اتبع الهدی. 

به نام خداوند بخش���نده مهربان. از محمد فرس���تاده خداوند، به نجاشی اصحم، پادشاه 
که معبود )راس���تینی( جز او نیست،  حبش���ه: در آش���تی هس���تی، من همراه با تو، خداوندی را 
گواهی  ک، بی عیب و نقص، ایم���ن دارنده ]و[ نگاهبان را می س���تایم و  خداون���د فرمانروای پ���ا
می دهم که عیسی، فرزند مریم، روح خدا و کلمه اوست که خداوند آن را به سوی مریم عذرای 
گش���ت و خداوند او را از روح و دمیدن خویش  گاه او به عیس���ی بارور  کدامن افکند، آن  ک پا پا
بیافرید، چنانکه آدم را با دست ]قدرت[ و دمیدن خویش، هستی بخشید. من تو را به خدای 
که به س���وی من  کنی و بدانچه  یگانه بی انباز و یاریگر بر فرمانبرداری از او و اینکه از من پیروی 
که من فرس���تاده خدا هس���تم و تو و س���پاهیانت را  آمده اس���ت، باور داری، فرا می خوانم؛ چرا 
به س���وی خداوند فرا می خوانم. به راس���تی ]دعوت الهی[ را رساندم و پند دادم؛ پس اندرز مرا 

گردد. )احمدى میانجی، 1419، 430/2( که پیرو هدایت  کسی  بپذیرید و درود بر 
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3. نتیجه گیری
کمیت در اندیشه سیاسی اسالم، پیامبر؟ص؟ با تأسیس حکومت اسالمی  گرفتن اساس حا با در نظر 

عالوه بر تأمین اهداف مادی و معنوی حکومت از نظر سیاس���ی و روابط خارجی دارای دیپلماس���ی 

که این مهم را می توان با توج���ه به مکاتیب و نامه های  با اس���تراتژی های مختل���ف و متفاوتی بوده 

کرد. متفاوت و برجای مانده ایشان به سران حکومت ها و حکام وقت استخراج 

کش���ورهای اسالمی واجب اس���ت تا با مطالعه و بررسی  کمان  بر این اس���اس، بر مس���لمانان و حا

کرم؟ص؟ و در مجموع با تأس���ی از س���یره نبوی در تمامی ابعاد در  س���یره سیاس���ی و حکومتی پیامبر ا

کنند. کردن به اهداف و آرمان های عالی مورد نظر اسالم تالش  راستای تحقق بخشیدن و عملی 
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