
  
  اصول و اهداف (ص)؛پیامبر اکرم ۀسیاسی در سیر ۀمذاکر

  موردی: صلح حدیبیه) ۀ(مطالع
  

  3، سیدمحمدعلی ایازی2، محمدرضا شاهرودی1محمد قاسمی شوب
  )12/05/99: نهایی ، پذیرش21/02/99: مقاله (دریافت

 
  چکیده

آمیز اختالفات  یاسی، ابزاری کارآمد از طریق گفت و گو برای حل مسالمتۀ سمذاکر
ها یا دو جریان  در دستیابی به اهداف، مصالح و منافع حکومتنقشی اساسی  و است

نظرهایی در خصوص مذاکره و حدود آن به دلیل  اختالف ،متخاصم دارد. با این وجود
 ۀهای فکری سیاسی از متون و منابع دینی از جمله سیر های جریان تفاوت برداشت

(ص)،  پیامبر اکرم ۀسیریکی از مهم ترین نمونه ها در  داشته است.پیامبر(ص) وجود 
منابع معتبر توجه به . در این پژوهش با انجامیدصلح حدیبیه مذاکراتی است که به 

ترین  مهم ،روش تحلیل محتواطریق از و پیامبر(ص)  ۀارتباط با سیر  روایی درو  تاریخی
پنداری، رفتاری و  ۀگان های سه اصول ایشان در مذاکرات، به صورت دستورالعمل

ترین اهداف این مذاکرات در قالب: تأمین  و در ادامه، مهم ررسی می شودبگفتاری 
های الهی و  برای تحقق آرمان فراهم آوردن زمینهمنافع طرفین با جلوگیری از منازعه، 

 شدن حکومت اسالمی، شناسایی و تبیین شده است.  به رسمیت شناخته
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  مقدمه
 متون پیامبر اکرم (ص) که در اثناء آثاری با عنوان سیرۀ نبوی و گاه در 1با بررسی سیره

های متعددی از  توان به نمونه می 2شده است،  روایی تاریخی گزارش اصیل منابع و
و رفتار با  یعنی کسانی که در باور، عقیده - با مخالفان پیامبر (ص) مذاکرات سیاسی
  دست -  اند با آن حضرت، اختالف جدی داشته و از منظر سیاسی اند ایشان متفاوت بوده

در اینجا توجه به این نکته  طورکلی است. دهندۀ جواز مذاکره به یافت که این خود نشان
 سیاسی پیامبر اسالم (ص)، مذاکرات ازچشمگیری  حائز اهمیت است که بخش

 سفراي و نـمایندگان حـکومت) و رئیس  عنوان حضرت (به  نآ  که است هایی فعالیت
 زمینۀ در اسالم کلي های مشی  خط تحقق و مقاصد به نیل  راه  در ایشان منتخب

اند  داده  انجام اسالمي حکومت منافع و  حقوق  از پاسداري همچنین و سیاست خارجی
 حلی راه عنوان به کرهمذا (ص)،اکرم پیامبر سیرۀ در ). 116 زنجاني، عمید : ـ (نک

 قبائل سایر با منازعاترفع  برای دوران همان از و شده شناخته رسمیت به آمیز مسالمت
 برخیۀ عقید به است. حتی شده گرفته  بهره آن از توحیدی  آیین نشر نیز و ها حکومت و

 سیاسی مذاکرات ونِقابل توجهی مدی حد تا اسالم توسعۀ و گسترش، نظران صاحب
رسالت  انجام مختلفِ مراحل در گوناگون اشکال و ها انگیزه به اسالم (ص)، رممک رسول

  ).26-5نیا،  (شبان بوده است
ترین سلسله مذاکرات سیاسی گزارش شده در سیرۀ پیامبر  یکی از مهم از دیگر سو،

بررسی ؛ بنابراین، استق  6واقع در سال    مذاکرات منتهی به صلح حدیبیه اکرم(ص)،
اصل در باب تواند در مطالعه  می  ط با این رخداد تاریخیویی تاریخی مربمنابع روا

  باشد. بسیار مفید پیامبر (ص)  ۀموضوع مذاکرۀ سیاسی و تبیین حدود آن در سیر
                                                                                                                                        

گفتـه  »سـیره «ار و روایـات وارده  به شرح احوال و تاریخچه وقایع حیات پیامبر(ص) بـر مبنـا بـر اخبـ     .1
ظری دیگر، ). همچنین از من1/1ابرقوه، مقدمه اصغر مهدوی،ی به: سیرت رسول هللا قاض ـ(نک  شود می

منظور از سیرۀ نبوی، بیان تمام امور مرتبط با حیات پیامبر(ص) در راستای رسالت اسالم و امـوری از  
قبیل معرفی اجداد و نیاکان ایشان، اصحاب و کسانی که در آزمایشات و امتحانات به منظور دعـوت و  

هـا   هـا و پیمـان نامـه    انند حوادث، جنـگ اقامه دین همراه آن حضرت بودند است که شامل مواردی م
  ).3به: جوامع السیره النبویه ابن حزم اندلسی، مقدمه عبدالکریم سامی الجندی،  ـشود (نک می

 /2  ؛ ابـن هشـام،  368-361 ؛ همـان، 357-20/347؛ مجلسـی، 327-8/322 کلینـی، : ـ برای نمونه نک .2
؛ 99-96 عالم الهـدی، ؛ طبرسی، إعالم الوری با314-309/ 2 ؛ قمی،633-2/571 ؛ واقدی،308-327

 ؛ همـان، 353 و 6/352 ؛ همو،401 و 4/400 ؛ بخاری،1413-3/1410 ؛ مسلم،3/77 میانجی، احمدی
 .3/1630؛ دارمی، 1205-3/1203 ؛ همو،2/790 ؛ ابوداود،86-2/84حنبل،  ؛ ابن363-366
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گیری از روش تحلیل محتوا  در پژوهش حاضر، با مراجعه به منابع معتبر و بهره
در قالب بررسی  یامبر (ص) راترین اصول و اهداف مذاکرات سیاسی پ کوشیم مهم می

یاد کرده است، شناسایی و  1»فتح مبین«که قرآن کریم از آن به  ،مذاکرات صلح حدیبیه
  یم.کن تبیین
  

  پیشینه
 پژوهش حدیبیه، صلح محوریت سیرۀ پیامبر اسالم(ص) با در سیاسی مذاکرۀ پیرامون
ی از ا به پاره خود تحقیقات اثنای اما صاحب نظرانی در، انجام نیافته است چندانی
  اند:ه کردهاشاربه اجال های این موضوع  جنبه

 مذاکره اسالم(ص)، پیامبر دیپلماسی از ای گوشه« عنوان با ای مقاله در زنجانی عمید
 زندگی در دیپلماسیعنصر به  »ها دولت و مذهبی های گروه و قبایل نمایندگان و سفرا با

رهۀ اساس واقعه یا بر نه و کلی طور به زمینه این در و می پردازد پیامبر(ص) تاریخی  بُ
 نمایندگی، های هیئت و سفرا اعزام دعوت، (ص) در پیامبر راهبری های شیوه تمام خاص،
را  مخالفان با منطقی برخوردهای و کوچک و بزرگ های حکومت سران به پیام ارسال
دانسته است لل الم در عرصه های سیاسی بین (ص) پیامبر تعامل فعال از هایی نشانه
 دیپلماسی در مذاکره کاربست« مقالۀ در نیا همچنین شبان. )210- 191زنجانی،  (عمید
در  ابزار مؤثرترین ترین و مهم عنوان به را مذاکره نقش که  ن آ ضمن »اسالمی کشور

 مذاکرۀ کشور مشروعیت ه، برکرد تبیین هارهبری سیاسی در تعامالت بین حکومت
 تحقق ساز زمینه مذاکره، وی نظر از. گذاشته است صحه هامتحکو سایر با اسالمی
 تثبیت اتحاد، هدایت، اسالم، جهانی های آرمان تحقق همچون:است،  متعالی اهدافی
 نظام ثبات نظام اسالمی، حفظ اختالفات، رفع آمیز، مسالمت همزیستی و صلح امنیت،
 نیز. )26- 5نیا،  (شبان وتطاغ جبهۀ تضعیف و معاهدات انعقاد و تعهد به الملل، بین

 فضای با توجه به ،»پیامبر(ص) حکومت دیپلماسی« عنوان با ایمقاله در افتخاری
ساختار و  صدد برآمده تا در قالب در اسالمی حکومت  نخستین بر حاکم سیاسی

 در کند. وی بررسی پیامبر(ص) را حکومت رهبری سیاسی در سیاسی،  علوم اصطالحات

                                                                                                                                        
ا لَکَ فَتْحً« و آیۀ شریفه  در منابع تفسیری سبب نزول سور فتح .1 افَتَحْنَ اإِنَّ دیبیه  )،1(فتح/» ا مُّبِینً صلح حُ

؛ طبرسی، 22/ 8؛ بخاری، 314-2/309 : قمی،ـ نک(و وقایع و مذاکرات مرتبط با آن معرفی شده است 
 .)253و  18/252طباطبائی، ؛ 9/166مجمع البیان، 
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 گسترش ترغیب، بخشش، و عفو امان دادن، مذاکره، مکاتبه، مانند: مواردیزمینه  این
شی، وقت تظاهر، روابط،  شرایط از هینهۀ باستفاد و تشنج از جلوگیری گری،میانجی کُ

الملل دانسته که مدیریت سیاسی در عرصۀ بین های روش ترین مهم جمله از تحمیلی را
 با کوتاه ای مقاله در بادران ).53-22(افتخاری،  است پیامبر(ص) از آن ها بهره برده

رهبری  از اصول برخی »حدیبیه) صلح در پیامبر نبوی (استراتژی دیپلماسی« عنوان
 وفای مانند: توحید، اصولی ؛کرده است بیان این صلح به توجه پیامبر (ص) را با سیاسی

 صلح اساس بر که است مواردی ازجمله الملل، بین نزاکت و احترام رعایت عهد، به
 حدیبیه صلح که بهی آثار برخی از در ).51- 50(بادران، کند می  اشاره آن به حدیبیه

ویژه اصول و اهداف آن با های تخصصی مرتبط با مذاکرۀ سیاسی، به توجه شده، جنبه
 عنوان با برخوردار و مقالۀ فخاریمثال در  است.مغفول مانده مطالعه بر صلح حدیبیه 

نگارندگان ، »سوات تحلیل بر اساس حدیبیه صلح اعظم(ص) در رپیامب استراتژی بررسی«
 علمی تحلیل به شرع و عقل تالزم حکم قاعده اساس بر علمی والگویی  استفاده از با

 تحلیل کمک مذکور به الگویاساس  بر نهایت و دراند  پیامبر(ص) پرداخته استراتژی
 اسالم پیشرفت در را حدیبیه حصل برخی از نتایج اسالمی،ۀ جامع برونی و درونی شرایط

 عنوان به پیامبر(ص) را دوراندیشی ورا توضیح داده اند  اسالمیۀ جامع وضعیت تغییر و
ر رهبر در اکثر آثار  .)78- 51برخوردار،  (فخاری، اند تبیین کرده اسالمی  جامعۀ مدبّ
لی و اجما کلی صورت به هایی از رهبری پیامبر(ص) در مذاکرات سیاسی ، بخشمذکور

به مذاکرۀ سیاسی در سیرۀ  ستپژوهش حاضر بنادر  که حالی در ،شدهبررسی 
ترین  و مهمیم حدیبیه بپرداز صلح موردی ۀخاص و مطالع رویکردی با پیامبر(ص)

 د.شودر این مذاکرات به صورت جامع تبیین  »اصول واهداف پیامبر(ص)«
  
  . صلح حدیبیه؛ مراحل و روند مذاکرات آن1

ه/  یبِیَّ هحُدَ یبِیَ » حَدباء«چندان بزرگی بود که به اعتبار چاه یا درختی به نام  آبادی نه، حُدَ
ه مرحله است.  و تا مدینه یک مرحله ،شد. فاصلۀ حدیبیه تا مکهمی بدین نام خوانده  نُ

ه داخل در  رَم«یا » حِلّ«در اینکه حدیبیّ بخشی از آن را  است؛ ها مختلف گزارش است، »حَ
رَم دانستهداخل در حِلّ و ب ترتیب دورترین حِلّ از  اند و بدین خشی دیگر را داخل در حَ

ه  رَم، حدیبیّ زیر  حدیبیه در این منطقه یاران پیامبر (ص) مذاکرات اثنای . دراستحَ
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کردند و سپس مسلمانان در آنجا  1بیعت  درختی که قرآن از آن یاد کرده است، با ایشان
: ـ ؛ نک230 ،2/229حموی، یاقوت موسوم گشت (» شجره«مسجدی بنا کردند که به نام 

؛ 140است (قائدان، شناخته مکه  کیلومتری 20اکنون این منطقه در  ).2/430بکری، 
 القعدۀ ذی در اند که مسلمانان در بیان کیفیت این مذاکرات آورده ).102: قرچانلو، ـ نک
هشام،  (ابن 2شدندبراساس دستور پیامبر (ص)، به منظور حج عمره عازم مکه  ق 6 سال

از ورود مسلمانان،  برای جلوگیری). سران قریش پس از اطالع از این موضوع 2/308
). 2/579 (واقدی، فرستادندایشان  سویولید به  بن فرماندهی خالد بهرا  سوار دویست

 و دادند تغییر فرعی راه طرف  به راخود  مسیرکه قصد رویارویی نداشتند، مسلمانان 
 های ماه در جنگ حرمت ).2/309هشام،  آمدند (ابن فرود منطقه حدیبیهدر  سرانجام
 و میلی به جنگ و نبرد نشان ندهند طرفمی شد که دو  موجب عوامل، برخی و حرام

  .آمد پیامبر (ص) فراهم و قریش میان مذاکرات سیاسی سلسله مقدماتبدین ترتیب، 
  

  3صلح از پیش . مذاکرات1- 1
با   ر، نمایندگان متعددی از جانب طرفین به منظور مذاکرهبا عنایت به شرایط مذکو

مسلمانان و ممانعت  سویآوردن حج عمره از  بجایبا دو انگیزۀ حضور یافتند،  یکدیگر
قریش به سوی  طرفمشرکان. نمایندگان از  سویاز حضور مسلمانان در مکه از 

 نی نزد قریشیان می رفتندنمایندگاپیامبر اکرم (ص)  ۀو گاه از ناحی می آمدند مسلمانان
  ).317-2/311: ابن هشام، ـ (نک

                                                                                                                                        
تَ «مفسران آیه شریفه:  1. ونَکَ تَحْ مِنینَ إِذْ یُبایِعُ نِ الْمُؤْ دْ رَضِيَ اللَّهُ عَ رَةِ فَعَلِمَ ما في لَقَ لَ  الشَّجَ زَ نْ وبِهِمْ فَأَ قُلُ

ریباً هُمْ فَتْحاً قَ هِمْ وَ أَثابَ عَلَیْ کینَةَ ص) ( ) را که در آن خداوند از بیعت اهل ایمان با پیـامبر 18 (فتح/» السَّ
و در ضمن آن از رضایت خود از ایشان یادکرده، ناظر به سلسله مذاکرات مذکور دانسته از این بیعـت  

؛ زمخشـری،  9/328؛ طوسـی،  2/619؛ واقـدی،  2/315انـد (ابـن هشـام،    یاد کـرده » بیعت رضوان«ه ب
ـدْ «آیۀ  ، عنوانی برگرفته از»رضوان«). 18/284؛ طباطبائی، 4/332 مِنِینَ إِذْ       "یرَضـ " لَّقَ ـؤْ ـنِ الْمُ ـهُ عَ اللَّ

... رَةِ تَ الشَّجَ ونَکَ تحْ ایِعُ ص) بـا آن حضـرت   ( بیعت یاران پیامبر) است که شأن نزول آن، 18 (فتح/» یُبَ
  .)9/176، مجمع البیان ؛ طبرسی،26/53طبری، جامع البیان،(در اثنای مذاکرات صلح حدیبیه است 

رسول خدا نمیلۀ بن عبداللّه لیثی یا همان عبداللّه بن أمّ مکتوم را در مدینـه گذاشـت و بـا مهـاجر و      .2
 ).460آیتی، ( نه رهسپار مکه شدانصار و اعرابی که همراه شده بودند، از مدی

ر مذاکراتِ نمایندگان قریش بر اساس ترتیب وارده در کتاب .3 م و تأخّ  207واقدی ( المغازی ترتیب تقدّ
  ).603-2/593: واقدی، ـ ق) است (نک
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به نام  1خزاعه قبیلۀ بزرگان از یکی پیامبر (ص)، خواستۀبرای اطالع از  ابتدا قریش
یل حنبل،  ؛ ابن311(همان، 2پیامبر (ص) فرستاد نزد هیئتی با را خزاعی ورقاء بن بُدَ

 در جلوگیرینسبت به عزم قریش  ایشانبه درک قصد پیامبر (ص)،  او پس از ).31/213 
. پیامبر (ص) در مقابل، قصد خود را که ادای عمره هشدار داداز ورود مسلمانان و جنگ 

) و 8/323 ؛ کلینی، 2/202  ابن اثیر، الکامل، ؛594 و 2/593 (واقدی، بود، ابراز داشت
؛ 2/593  ی،واقد: ـ (نک مطرح فرمود با قریش را بس و صلح آتش پیشنهاد انعقاد پیمان

 نسبت به ). البته رسول خدا (ص) بر پایداری266 /18؛ طباطبایی، 424،425 /4 بخاري، 
رغم امتناع برخی از  اسالم تأکید کرد. سپس بُدیل به مکه بازگشت و علی به دعوت اصل

هشام،  ابن به: ـ(نک رسانیدپیام صلح ایشان را به قریش  شنیدن پاسخ پیامبر (ص)،
روه آنگاه ).2/311 نزد پیامبر (ص)  ثقیف از جانب قریش ۀقبیلبزرگ ق)  8( مسعود بن عُ

کرد. سپس ضمن  آغاز قریش حریم به تجاوز به مسلمانان کردن متهم با آمد و مذاکره را
 طبری، :ـ ضعیف کند (نکتمسلمانان را  ۀبا سخنان خود روحی کوشیدتوسل به تهدید، 

). پیامبر (ص) در مقابل، 8/324؛ کلینی، 426/ 4 بخاري،  ؛2/626  ،الملوك و األمم تاریخ
ضمن  ،به او نیز داد. عروه با مراجعت نزد قریش همان پاسخی را که به بُدیل داده بود،

  ).2/599جنگ با پیامبر (ص) توصیه کرد (واقدی،  ترکطرح پیشنهاد صلح، ایشان را به 
 قریش با پیمان مه که را »احابیش«بزرگ  علقمه، بن حلیس ،در این مرحله قریش

 همراهانش به داشت، او از که شناختی پیامبر (ص) با مسلمانان فرستاد. سوی به بود،
پرستند.  خدای را می و دارند می بزرگ هَدی (= قربانی) را که است قومی از او«فرمود: 
 با ). او2/599؛ واقدی، 2/312هشام،  (ابن »راببیند ها آن تا فرستید پیش را قربانی شتران
 از دفاع ضمن قریش، به گزارش خود بازگشت و در جا شتران ازهمان مشاهدۀ
 و األمم تاریخ کرد (طبری، تهدید مقابله و همکاری قطع به را قریش (ص)،پیامبر
ز آنگاه قریش، ).325/ 8 ؛ کلینی، 2/628 ،الملوك فص بن مِکرَ ف را به عنوان  بن حَ األخیَ

اما حضرت از دور او را  ،پیامبر (ص) فرستادنمایندۀ خود برای ادامه مذاکره سوی 

                                                                                                                                        
طرفین در این مذاکرۀ غیر مستقیم (بـه عنـوان طـرف ثالـث)      عنوان واسطه ای مورد قبول  خزاعه به  .1

، پیمان مشترک دوستی و دفاعی ))ص(جدّ پیامبر( »عبدالمطلب« ایشان پیش از اسالم با نقش داشت.
حمیدهللا، منعقد کرده بودند که در آن بر دوام و اشتمالِ آن بر فرزندان عبدالمطلب تصریح شده بود (

 ).275-273 ،مجموعۀ الوثائق السیاسیه
  .)323/ 8  نی،کلی(سعید بود  بن  ابان  بنا بر نقلی این نماینده .2
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که او مردی اهل نیرنگ بود، از صحبت با او امتناع کرد  شناخت و با عنایت به آن
  .)179/ 9 ؛ طبرسی، مجمع البیان، 428/ 4 ؛ بخاري، 2/599(واقدی، 

ه را نزد قریش  بن خراشتا پیامبر (ص) بر آن شد  در ادامه، میّ تا ذهن  بفرستداُ
 معمره اعال ادایبرای  را روشن و قصد ایشان  مسلمانان اصلی ۀرا نسبت به انگیز مشرکان

 نزد ویافت  نجات احابیش کمک باخود و خراش  کشتند شتر او را قریشیان اما کند؛
  ).2/314هشام،  (ابن گشتباز مسلمانان

 نزدات مذاکر ۀق) را برای ادام 35( عَفّان بن عُثمان، پیامبر (ص) ،حادثهاین پس از 
 تصمیم داشت عُمربن پیامبر (ص) برای این مرحله .)2/600: واقدی، ـ (نک قریش فرستاد

ر که بر جان خود بیمناک است، عُذ ه ایناما عُمر ب ،بفرستد مکه به را ق) 23( خطاب
؛ کلینی، 2/631  ،الملوك و األمم تاریخ (طبری، کردپیشنهاد برای این مأموریت را  عثمان

بود و اقوام  امیه بنی از ،این خو و عالوه بر را عثمان در مقایسه با عمر، نرمزی )؛325/ 8 
عثمان در بلدح حضور  .)3/1037 عبدالبر، : ابنـ (نک بانفوذی در میان سران قریش داشت

 بنی از که ق)13( عاص بن سعید بن پناه ابان در سپس گفت. سخن قریشیان با افت وی
 عثمان درنگ کرد. مذاکره قریش بزرگان با و شد شهر وارد بود، خاندانهم وی با و امیه
  ).602و  2/601 (واقدی، 1اند کشته را عثمان که شد شایعطول کشید و چنین  روز سه

 بزرگان از نفره سه هیئتی بودند، شده صلح پذیرش آمادۀ که قریش سرانجام سران
 سهیل، .)2/602 فرستادند (واقدی، مذاکره برای عمرو بن سهیلبا سرپرستی  را خود

خو بود؛  و نرم جو )، صلح2/328 ، اسد الغابه : ابن اثیر،ـ (نک عالوه بر مهارت در سخنوری
لٌ «یارانش فرمود:  به که پیامبر(ص) هنگام نخستین مالقات با دیدن سهیل چنان سَهْ

مْ رُهُ مْ در  خود موضع از که آنبی ). قریش 2/603 (واقدی،) کار قریش آسان است(» أَ
 حل راه به و کنند، نشینی عقب مکه به و مسلمانان پیامبر (ص) ورود از ممانعت
  ).1/290 (مقریزی، کناره گرفتندآوردند و در نهایت از جنگ،  روی آمیز مسالمت

 
  نامه صلح نگارشدربارۀ  ت. مذاکرا2- 1

و  تنظیم پس از مراحل مذکور و تصمیم بر صلح، سرانجام مذاکراتی در خصوص نحوۀ
هیئت  بر سر برخی مسائل اختالفی، میانـ  علی(ع) به کتابت امام - نامه  صلح نگارش

                                                                                                                                        
قرشیان سهیل بن عمرو را پس از آن فرستادند که پیامبر(ص) بـا  «طبری از ابن اسحاق:  . بنا بر روایت1

  ).2/630 الملوك، األمم و  (طبری، تاریخ» آنها فرستاده بود یبرا یعفان پیام بن  عثمان 
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که ـ  با اقدام هوشمندانۀ پیامبر اسالم (ص) .صورت پذیرفت اعزامی قریش و پیامبر (ص)
محل موارد  -  ) بدان خواهیم پرداخت1- 3-3و  3- 2-3های  امۀ پژوهش (بخشدر اد

نامه و تأمین خواستۀ  مذاکرات به توافق و انعقاد صلح سرانجاممناقشه رفع گردید و 
 ؛606- 2/604؛ واقدی، 629ـ2/628  ،الملوك و األمم تاریخ انجامید (طبری، طرفین

  ).327-8/326 کلینی،  ؛429- 428/ 4 بخاري، 
  

  مذاکرات سیاسی پیامبر (ص) اصول .2
 مذاکرات پیامبر اکرم (ص) در این سخن، مجموعه قواعد و دستورهای 1مراد از اصول
اهبرد در رکه رسول خدا (ص) از مذاکره به عنوان  در مواضع و مواقفی است کلی ایشان

حضرت،  آن اند. اصولِ برگرفته ازسیرۀ گفتاری و کرداری اهداف حاکمیتی دین بهره برده
و » کرداری - رفتاری« ،»پنداری -  روانی«ۀ در جریان مذاکرات صلح حدیبیه در سه حوز

  قابل ارائه و تبیین است. به شرح ذیل، »گفتاری -بیانی«
  
  پنداری مذاکره -  . اصول روانی2-1

بخشی از اصول مذاکرات سیاسی، اصول مرتبط با حوزۀ فکری روانی است که با 
فکری  خط گردد تا می موجبهای مسلمانان نماینده به دهی صحیح پندارآفرینی و بینش

گردد.   های اسالم ترسیم نقشۀ راه عملی ایشان در مذاکره، در چهارچوب آموزه و
  پنداری برگرفته از مذاکرات حدیبیه به شرح ذیل است: -  ترین اصول روانی مهم

  
  . عزت و سربلندی2-1-1

یکی از اصول مهمی  ،عزت اسالم و مسلمانان  احساس سربلندی و به دنبال آن رعایت
                                                                                                                                        

قسمت پـایین و ریشـه هـر    و در لغت به معنای ) 1623/ 4  جوهری،( »اصل« جمع مکسر »اصول« واژه .1
ن آن است و در مقابـل آن فـرع اسـت    ) 78 راغب اصفهانی؛( چیز اصـول در   .)85 بسـتانی، (و پایه و بُ

این صورت، لسانِ  در. توان آن را نوعي دستوالعمل کلي دانست معنای اصطالحیِ، قواعدي است که مي 
ان معاصـر در ترمینولـوژی ایـن    بیانِ اصول با مباني متفاوت خواهد بود؛ طبـق نظـر برخـی از محققـ    

بـودن  « . به عبارت دیگر، با مباني از»بایدها« اصول، از گوید، اما سخن مي »ها هست« اصطالح، مباني از
باید عنایت . بر اساس آن آگاهی می یابیم »بایستگی دیگر چیز« اصول، از شویم، اما با مطلع مي» چیزی

به عبارت دیگـر،   .گردد به مباني و اهداف استخراج ميداشت که این اصول و دستورهاي کلي با توجه  
 .)65-64باقري، ( گردد »وضع« کس که به دلخواه و میل هر است، نه این »کشف شدني«اصول 
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 بر آندر مواضع گوناگون و از جمله مذاکره  2واحادیث نبوی 1است که در آیات قرآن
د مسلمانان نباید از موضع ضعف با دشمن مذاکره کنن ،است. بر این اساس  تأکید شده

ت و اقتدار با طرف (ص) در جریان صلح حدیبیه، باید با عزپیامبر بلکه با الهام از سیرۀ 
) و تمسخر 594و  2/593 مقابل مواجه شوند. پیامبر(ص) در مقابل تهدید بدیل (واقدی،

موضع خویش  نمایندگان قریش، ضمن پاسخ مناسب به هریک، )2/313هشام،  عروه (ابن
تاکنون هیچ کسی گفت پیامبر (ص) و یارانش در توصیف عروه  ؛ چندان کهرا حفظ کرد

 و األمم تاریخ (طبری،کند خویش متابعت پیشوای چنین از   این هندیده است کرا 
حفظ موضع  برایهمچنین پیامبر گرامی اسالم  .)4/427 ؛ بخاري، 2/627 الملوك،
 مکرز بن حفص ، یعنیبا یکی از نمایندگان قریش نشد به هر قیمتی حاضر ،خویش

  ).178/ 9 بیان، ؛ طبرسی، مجمع ال428/ 4 بخاري،  ؛599/ 2(واقدی، دیدار کند 
  
  الهی ۀ. امیدواری و اعتماد بر تحقق وعد2-1-2

 - ترین اصول روانی های الهی، یکی از مهم امیدواری، ایمان و باور عمیق به تحقق وعده
 وعدۀ ها، وعده این از پنداری مذاکرات سیاسی پیامبر اکرم (ص) در حدیبیه است. یکی

 طریق از در این خصوص خداوند بود. شقری پیامبر (ص) در مواجهه با به الهی نصرت
خواهند  مسجدالحرام داخل که ایشان و اصحابش داده بود پیامبر (ص) وعده به رؤیا
 فتح، این و آیه این نزول مدعاست: سبب این صادق (ع) مؤید امام از منقول روایت٣شد.
 داخل که بود داده دستور رؤیا پیامبرش (ص) در به (عزوجل) خدای که بود چنان

حج  ؛ یعنیبتراشد را خود سر دیگران با همراه و کند طواف جا آن در و شود مسجدالحرام
 تا داد دستور، به اصحاب خود مطلب ایننیز با اعالم خدا (ص)  رسول. را به اتمام رساند

 تهدید وجود با مذاکرات این در. بنابراین، )310-2/309 (قمي، شوند خارج او با
 خود موضع بر الهی، وعدۀ بر این اعتماد با و ر (ص) امیدوارانهپیامب جنگ، به مسلمانان
 خود خواستۀ این به نامه صلح انعقاد با تا شد موفق نیز نهایت در و ایستاد حج ادای برای

                                                                                                                                        
...«...خداوند سبحان در این زمینه می فرماید:  .1 مِنِینَ ولِهِ وَ لِلْمُؤْ سُ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَ  )8منافقون/( »وَ
ا یُعْلَ« حدیث نبوی .2 و وَ لَ امُ یَعْلُ  گواه این مدعاست. )4/334 صدوق،( » عَلَیْهِ یالْإِسْلَ
سوره فتح، ناظر به وعدۀ الهی به پیامبر(ص) مبنی بر ورود از روی عـزت و   27از دیدگاه مفسران، آیۀ  .3

 ییـان فـ  جامع البطبری، ( بدون خوف از مشرکان به مسجد الحرام در رؤیایی بود که ایشان دیده بود
  .)18/290؛ طباطبایی، 9/335 ؛ طوسی، 68/ 26  ،تفسیر القرآن



 1399بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ ومسپنجاه و ، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   16

 ؛4/424 ؛ بخاري، 2/625 الملوك، و األمم تاریخ یابد (طبری، دست آتی های سال برای
  ).324 -8/323 کلینی، 

  
  وانی (تضعیف روحیه). عملیات ر2-1-3

 است.عملیات روانی  ،یکی از اصول روانی پنداری در مقابل غیر اهل ایمان در مذاکره
یل ضمنپیامبر (ص)   جنگ،«ورقاء، فرمود:  بن پیشنهاد صلح به نمایندۀ قریش، بُدَ

 اگر و است ساخته واردها آنر ب زیادی تلفات و خسارات و کرده ضعیف و خسته را قریش
؛ 425/ 4  ؛ بخاري،2/593 (واقدی،» بندم می بس آتش پیمانها آن با مدتی نددار تمایل
نیازمندی قریش به صلح را مطرح فرمود و خود را  از این طریق). ایشان 2/311قمی، 
  از آن نشان داد. نیاز بی

  
  کرداری -. اصول رفتاری2-2
های کلی  دستوراصول و  ترین صلح حدیبیه، مهم سیرۀ پیامبر (ص) در مذاکرات اساسبر

ی بدان پایبندباید های مسلمانان در اثنای مذاکرات  رفتار و عمل که نمایندهمربوط به 
  کرداری به شرح ذیل، قابل ارائه است: - اصول رفتاری ، تحت عنواننشان می دادند

  
  . پیشگامی و آمادگی برای مذاکره2-2-1

زمینه  فراهم کردن کرات،پیامبر (ص) در مذا رهبری سیاسی در رفتاری یکی از اصول
در سیرۀ آن  پیشگامی ؛ به نحوی که این1است مخالفان با آن طرح و وگو برای گفت

حضرت کامالً مشهود است. در جریان حدیبیه هر چند پیامبر(ص) به قصد حج آغاز به 
پدید  مذاکرات گیری شکلرا برای   زمینه اقدامات ایشان،ه اما مجموع ،حرکت کردند

 سالحـ  شده غالفی شمشیر جز  به مسلمانان فرمود تا سفر این که در آننخست  آورد:
نکنند. دیگر آنکه از درگیری  حمل خود باجنگی دیگری  ادواتـ  مسافران متعارف

 جانب از مکه پیامبر (ص) به ورود از جلوگیری بن ولید که به منظور نظامی با خالد
 این ).573/ 2(واقدی، خودداری کرد  بود، شده همراه با سوارانی فرستاده قریش سران

                                                                                                                                        
آمادگی برای صلح و مقدمات آن و پیشگامی در مذاکره به منظور ایجاد فضای صلح، همچون مـذاکره   .1

ها«که خود با ادلۀ قرآنی قابل اثبات است، مانند آیۀ شریفۀ  اجْنَحْ لَ وا لِلسَّلْمِ فَ وَ وَ إِنْ جَنَحُ ـ  وَ تَ ـلْ عَلَ  یکَّ
وَ السَّمیعُ الْعَلیمُ  ). 61(انفال/ »اللَّهِ إِنَّهُ هُ
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 سبب 1حرام های ماه بهایشان  احترام پیامبر (ص) و نیک گذشتۀ کنار در عامل دو
 پیامبر (ص) در فوق، موارد بر عالوه گردد. مهیا طرفین بین مذاکرات زمینۀ تا گردید

ان صلح پیشنهاد مذاکرات و انعقاد پیم صراحتبه  نمایندۀ قریش، با خود نخستین دیدار
 ).178/ 9 ؛ طبرسی، مجمع البیان، 425/ 4 بخاری،  ؛ 2/593  واقدی، :ـ (نک را مطرح کرد

واضح است که پایبندی به این اصل رفتاری از سوی پیامبراکرم (ص)، مبتنی بر مبنای 
  رجحان صلح بر جنگ و منازعه در اسالم است.

  
  رفتاری . تناسب2-2-2

متقابل است که  پیامبر (ص)، اصل رعایت رفتار ۀیردیگر از اصول مذاکرات سیاسی در س
کنند؛ بر این اساس، مسلمانان در مراحل مذاکره باید  رفتاری نیز یاد می از آن به تناسب

 ).86(ابوالوفا،  در پیش گیرندبا توجه به نوع رفتارهای طرف مقابل، رفتارهای متناسب 
ه به برخی از آنها اشاره ک هستشواهدی  در مراحل مذاکرات حدیبیه در این باب،

 مسلمانان از برخی اخبار اسارت سپس و عثمان شود: هنگامی که شایعۀ کشته شدن می
رسید، به مدینه ) 603و  2/602قریش (واقدی،  شبیخون نیز و بودند رفته مکه به که

ضمن دستور تعلیق مذاکرات، به تناسبِ گزارش واصله از اقدامات خصمانۀ قریش،  پیامبر
به:  ـ(نک هر شرایطی ادامه دهد را مذاکرات نشد نان را مهیای جنگ کرد و حاضرمسلما
چنین هنگامی ). هم20/330 ؛ مجلسی،54/ 26 جامع البیان فی تفسیر القرآن، طبری،

 تا اسیران (ص) خواستپیامبر عمرو از بن که نمایندۀ هیئت مذاکره کنندۀ قریش سهیل
 شما که آن مگر کنم، نمی آزاد را آنان«فرمود:  سخپا (ص) درپیامبر 2،کند آزاد را قریش
  ).2/6 (واقدی،» کنید مرا آزاد یاران نیز

  
  آمیز . نرمش مصلحت2-2-3

نه البته ؛ استای امتیازات، بنابر مصالح  نظر از پاره صرفیکی از اصول مذاکرات سیاسی، 

                                                                                                                                        
برای ) ص( بیش اطمینان یافته بود که پیامبراسالم بر پایه تحلیل برخی از محققان معاصر، قریش کما. 1

 .)105 منتظری مقدم،( دارد حرمت نگاه می) از جمله ذی قعده( های حرام مکه و ماه
 قریشیان به فرماندهی مکرز بـن حفـص بـه قصـد     نفره از 50عت رضوان، گروهی پیش از برگزاری بی. 2

 اسـیر شـدند   انانبـه دسـت مسـلم    هااز آن شماریآمده بودند که ن اسالم به سپاهیا ضربه شبیخون و
  .)2/602 (واقدی، 
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 این نرمش، ،اناز دید برخی از محقق. ١که اصول و مبانی نادیده گرفته شود معنا بدان
 منطقی و صحیح حرکتی هوشمندی، روی از بلکهنیست،  ذلت و ضعف سر از انعطافی

در مذاکرات  ).62-35است (یوسفیان،  قرمز خطوط رعایت ضمن، مدیریت مذاکره در
خود برای اقامۀ آیین حج ابراهیمی، با  آنکه از قصدحدیبیه نیز پیامبر (ص)، ضمن 

حاضر شد تا آن سال بدون انجام حج به مدینه کشید، دست نعنایت به مصالح موجود 
ادای عمره را  آینده،های  نامه برای سال اما پیرو آن موفق شد تا با انعقاد توافق بازگردد،

. همچنین در مذاکرات مربوط به نحوۀ تنظیم و نگارش برای سال های بعد تضمین کند
 حکیمانۀ تصمیمبه همین اصل و نامۀ صلح نیز اختالفاتی پیش آمد که با عنایت  توافق

هِ بِسْم«اعتراض قریش به عبارت  - 1مانند:  مواردی پیامبر (ص) اختالفات حل شد؛  اللَّ
نِ حْمَ حِیم الرَّ هم باسمک«تغییر آن به  و »الرَّ  »خدا محمد،رسول«اعتراض قریش به  -2» اللّ

 ما (قریش) از شخصی اگر«که شرط  این پذیرش -3؛ »عبدهللا بن محمد«به  آن تغییر و
؛ مقریزی، 4/105 (ابن هشام، »گردانیباز ما به را او باشد، تو دین بر چه اگر آمد، تو نزد
 پس از نیلِ. )3/1630؛ دارمی، 327-326/ 8 کلینی،  ؛429-428/ 4 ؛ بخاري، 9/11-12

کرد و با اتکا به برداشت خود،  پیامبر (ص) اعتراض به خطاب بن توافق، عمر به طرفین
 پیامبر ، در حالی که)3/1412 را موجب حقارت مسلمانان دانست (مسلم،   صلحاین 
آن را در نظر مسلمانان و منافع و برکات بسیار  مصالح، این اقدام هوشمندانه (ص) بااکرم

  )91(شهیدی، داشت 
  
  عهد به . التزام به وفای2-2-4

، لزوم ید فرمودهبارها بر آن تأکخداوند سبحان  کهترین اصول اسالم  یکی از مهم
). در سیرۀ پیامبر اکرم (ص) نیز وفای به 34اسراء/ : ـ (نک است پیمان و عهد به پایبندی

یکی از  ،برای نمونه ).34اصول مذاکرات سیاسی است (پورامینی،  ترین عهد از مهم
                                                                                                                                        

یـه  هنگامی کـه معاو  نظیر این امر در مواجهه امیرالمؤمنین علی(ع) در جنگ صفین نیز مالحظه شد:  .1
اء یا خوارج بعدی، حکمیـت   رّ در آستانۀ شکست بود، امام در برابر حیلۀ عمرو عاص و پافشاری طبقۀ قُ

از سپاه امـام علی(ع)کـه   بیست هزار نفر های تاریخی، را علی رغم نظر خود پذیرفت. بر اساس گزارش
بعـد از  ه بـود و   های شان در اثر سجده سیاه شد شمشیرهای شان را بر گردن آویخته بودند و پیشانی

دعوت این قـوم کـه تـو را بـه سـوی کتـاب خـدا        (ع)! یا علی«گفتند:  د،این ماجرا خوارج نامیده شدن
را  آنهـا و اگـر دعـوت    کشیم ، تو را نیز میوگرنه همچنان که عثمان را کشتیمرا اجابت کن  خواند می

 ). 490، (نصر بن مزاحم »خواهیم کردچنین به خدا قسم  ،اجابت نکنی
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 روی مدینه به مکه از مسلمانانی بود که بازگرداندن ،توافقات در مراحل مذاکرات حدیبیه
 فرزند، ابوجندل ، جریان داشتنامه  متن صلحبر سر مذاکره وقتی  بنابر روایات،آوردند.  می

هیل  گریخت بودند، کشیده به زنجیر مکه در را او و بود مسلمان شده  تازه که عمرو بن سُ
 اولین به پیامبر (ص) گفت: این سهیل رساند. مسلمانان به را خود با همان غل و زنجیر و

نخست پیامبر (ص)  بازگردانی. من به را او و کنی عمل آن به ایدب که است شرطی
و پیامبر (ص) نیز  پافشاری کردنمایندۀ قریش چون اما  ،کند را منصرفسهیل  کوشید

 ابن هشام،( مکه بازگردانده شدابوجندل به  بود،این شرط را پذیرفته در مراحل مذاکرات 
  ).327- 326/ 8 ؛ کلینی، 429-4/428 ؛ بخاري، 4/106-105
  
  سفیران . تضمین مصونیت2-2-5

(صدر،  شود و نباید به ایشان تعرض دارندنمایندگان مصونیت  در روابط سیاسی سفیران،
و نمایندگان  کننده مذاکره های (ص) این اصل در خصوص گروهپیامبر ). درسیرۀ77

 ل در اسالم،المل حقوق روابط بین (حمیدهللا، داشتندشد و آنها مصونیت جانی  رعایت می
 پیامبر (ص) نمایندۀ نخستین ورود از ریش، قحدیبیه صلح مذاکرات در ).274- 272
ه بن خراش میّ  (ابن ضمن کشتن شترش قصد جان او را داشت و کرد جلوگیری مکه به اُ
 تمامی مراحل در کامالً به این اصل پایبند بود و مقابل، در پیامبر(ص) ).2/314هشام، 
. در مرحلۀ نهایی مذاکرات، نشدند قریش نمایندگانمتعرض امنیت مسلمانان  ،مذاکرات

 از گریخته مسلمانِ  جندل (تازهابو هنگامی که پیامبر (ص) بر اساس اصل وفای به عهد،
قریش) تحویل داده بود و آن  ۀکنند  مذاکره ۀمکه) را به پدرش سهیل بن عمرو (نمایند

مشایعت به سمت  بهانۀ به عمر بن خطاباردوگاه قریش بودند،  بازگشت بهدو در حال 
 کرد تا همانجاترغیب به نحوی را ، ابوجندل به شمشیر خودبا اشاره به ایشان رفت و 

ر در و کشی؟!  اما ابوجندل به عمر گفت: چرا تو خودت او را نمیبکشد، سهیل را  عُمَ
کنندۀ قریش)   رهمذاک (دیگر نمایندگان او غیرِ و او کشتنِ از (ص) مراپیامبر«پاسخ گفت: 
  ).2/318؛ ابن هشام، 609/ 2(واقدی، » است نهی کرده

  
  اصلح و متخصص سفیران . حضور2-2-6

ی بود که برای افراد از (ص)، استفادهمذاکرات سیاسی پیامبر مهم اصول از دیگر یکی
، حدیبیهجریان  (ص) در). پیامبر162(ابوالوفا، به نظر می رسیدند  این منظور مناسب
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 ،عمر بن خطاب از بیم جانش، یک نفر ، امارا برای مذاکره با قریش انتخاب کرد سه نفر
. اولین نمایندۀ پذیرفتعثمان بن عفان را پیشنهاد داد که پیامبر(ص)  ، یعنیفردی دیگر

 از گروهی جزء جاهلیت در ای که قبیله بود؛ قبیلۀ خزاعه از أمّیة بن (ص) خراشپیامبر
حابیش نام به قبایل لب بود اَ  و دوستی پیمان قریش قبیلۀ و عبدمناف بن و ایشان با مطّ
 از یکی . بنابر این،)1/112 بسته بودند (بالذری،1»احابیش حلف« به معروف همیاری
جاکه  تاآن مناسب وی بود؛ و بستگی موقعیت، توانمندی بر عالوه، خراش انتخاب دالیل

وی  جان احابیش را کرده بودند، قریش قصد جان او وقتی در اثنای انجام این مأموریت،
اب  .)2/314هشام،  دادند (ابن نجات را  بوداین یکی از عوامل اصلی انتخاب عمر بن خطّ

 قریش نمایندگان از یکیپیش از اسالم، در نزاع ها و اختالفات، غالبا به عنوان وی که 
 و شخصی جایگاهبه سبب  ،انتخاب عثمان نیز ).3/1145عبدالبر،  شد (ابن می انتخاب
 رغم علیبه همین سبب، او  ) و5/47 شامی،  بود (صالحی مکه در اجتماعی او پایگاه
 وارد مکه شود عاص، بن سعید بن ابان وساطت توانست با، قریش اولیه ممانعت

با هر یک از آنها  ،با نمایندگان قریش نیز  مواجهه در ). پیامبر(ص)1/289 (مقریزی، 
  داشت و با افرادی که صالحیت اورفتاری درخور شأن  وی،بسته به شخصیت و سوابق 

حفص  با مکرز بن مالقات و مذاکره ایشان از کند؛ چنانکهمذاکره  نشد نداشتند، حاضر
  ).2/54دانست (یعقوبی،  می فاجر و مکار فردی را ؛ زیرا اوخودداری کرد

  
  مذاکرات در .توجه به پیام رفتاری2-2-7

هایی است که از  پیام به توجه لزوم پیامبر (ص)، سیرۀ در سیاسی مذاکرات اصول از دیگر
ارتباط و انتقال  ایجاد شود. پیام رفتاری، به طرف مقابل داده می حین مذاکره درها رفتار
 های پدیده و رفتارها از وسیعی مجموعه که است غیرکالمی عناصر طریق از مفاهیم
 انتقال برای کنندگان  مذاکره زنی سیاست در و گردد می شامل را حرکتی و ایاشاره

  ).100-79کنند (باقری؛ زلیکانی،  می استفاده آن از خود اهداف و ها خواسته
 برای بی مذاکره کننده سیاسی خبرۀ قریش، مسعود، بن عروه، حدیبیه جریان در

 محاسن به دست مذاکره درحین پیامبر(ص)، به احترامی اهمیت جلوه دادن مذاکره و بی

                                                                                                                                        
شِ .1 شهر مکه ـ منعقد شد و در آن سوگند یاد کردند که تـا    یـ در نزدیک  یّاین پیمان نامه نزد کوه حبْ

دیگـر را یـاری    خود استوار است، در برابر دشمنان، ید واحد باشند و هم یبر جا یکه کوه حبش یزمان
 .)6/278 منظور، ابن(کنند 
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 او برای و شدرو  روبه شعبه بن رفتار با واکنش مغیرهاین  که برد  حضرت مبارک
احترام و  کهیادآوری می کرد  و زد می عروه دست روی مرتب این عمل، از جلوگیری

البیان،  طبرسی، مجمع؛ 3/1204 ابوداود،  ؛2/313هشام،  کند (ابن مراعات را ادب
که  دید اعجاب کمالعروه با  و مشغول وضو شد(ص) پیامبر اکرم ،در مقابل .)9/178 
 پیشی هم پیامبر (ص) از وضوی آب برداشتن قطرات، در تبرک  برای(ص)، اران پیامبری
تحت تأثیر این رفتار قرار  سختگیرند. او هنگام مراجعت نزد قریش، در حالی که  می

 اینچنین خویش رهبر ازاست کسی  ندیده تاکنونماجرا را نقل کرد و گفت گرفته بود، 
طبرسی،  ؛427/ 4 بخاري،  ؛2/627 الملوك، و ألمما تاریخ (طبری،پیروی کند 

  ).9/178 البیان،  مجمع
  
  کنندگان . تقویت روحیۀ مذاکره2-2-8

 طرف های ر نهایت پذیرش خواستهد یأس و خودباختگی در مذاکرات، به وادادگی و
مقابل و  طرفدامات توجه به اق وظیفۀ رهبری در حین مذاکره، .گردد میمنتهی  مقابل
سازی آن است؛ نظیر آنچه در اقدام به موقع پیامبر اکرم (ص) در برخی از  خنثی

: در جریان حدیبیه هنگامی که پیامبر (ص)، شایعۀ کشته شدن دیده شدمذاکرات 
مسلمانان و  ناامیدیجلوگیری از  براینمایندۀ مذاکره کننده خود، عثمان را شنید، 

 ۀای مضاعف برای ادام با انجام بیعت رضوان، به آنها روحیه تقویت همبستگی ایشان،
، جامع البیان فی تفسیر القرآن : طبری،ـ پیروزمندانه مراحل مذاکرات بخشید (نک

  ).330/ 20مجلسی،  ؛26/54
  

  آن اجرایی های ضمانت اخذ و مذاکرات نتایج . ثبت2-2-9
نگاشته و ثبت  هنام پیمان صورت  طرفین باید به شدۀ نتایج مذاکرات توافق به حکم عقل،

(ع) در قالب به کتابت امام علی ،1بند در نه نتایج مذاکرات ،شود. در مذاکرات حدیبیه
نامه منتفی گردد. البته میان  ای ثبت شد تا هرگونه تخلف از اجرای مفاد توافق نامه صلح

                                                                                                                                        
 بخـاری،  ؛612 و 2/611 واقـدی، ( ج بنـد کلـی اسـت   در اکثر این منابع، بندهای الزم اإلجرا شامل پن .1

اما در دیگـر   ،)2/790 همو، ؛3/1205 ابوداود، ؛1411 و 3/1410 مسلم، ؛401 و 4/400 همو، ؛6/364
ام، ؛2/54 ؛ یعقوبی،9/179 طبرسی، مجمع البیان، ؛2/289 قمی،( مآخذ ) چهار بند دیگـر  232 ابن سلّ

  .نیز نقل شده است
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اختالف پیش نامه،  صلحای از  باب حفظ و نگهداری نسخهپیامبر و سهیل بن عمرو در 
اول نزد پیامبر (ص)  و نسخۀ تهیهبه تدبیر پیامبر (ص) نسخۀ دیگری نیز  و سرانجامآمد 
؛ بالذری، 2/612قریش سپرده شد (واقدی،  ۀدیگر به سهیل بن عمرو نمایند ۀو نسخ

 مانندآن را گواهیزکردند،  افرادی از طرفین نامه، ). عالوه بر نگارش متن پیمان1/350
 ق)، 32( عبدالرحمان بن عوف ق)، 23( عمر بن خطاب ق)،13( ی قحافهبوبکر بن ابا

 ق) و 18یا  17( ابوعبیده جراح ق)، 35( عثمان بن عفان ق)، 54( وقاص سعد بن ابی
مکرز بن حفص  ویطب بن عبدالعزی،ح و از طرف مسلمانان  ق) 43( محمد بن مسلمه

  .)611/ 2 بن اخیف از جانب قریش (واقدی،
  

  بیانی - گفتاری. اصول 2-3
. در های مرتبط با حوزۀ گفتار و نحوۀ بیان است بخشی از اصول مذاکرات سیاسی، قواعد و دستور

  منابع مرتبط با مذاکرات حدیبیه به شرح ذیل، قابل تحصیل و تبیین است:این باب، 
  
  وگو . مراعات حکمت در گفت1- 2-3
ی خود را با لسان و بیانی ها که درخواست پیامبر (ص) ضمن آن، حدیبیه مذاکرات در

 از های قریش استدالل شنیدن فرمود، در مواضعی ضمن منطقی مطرح  آمیز و  حکمت
در خصوص  سهیل بن عمرو اعتراضنظرکرد؛ برای نمونه  صرف خود نظر و خواستۀ

 تو که داشتیم قبول ما اگر«گفت: بود نامه که  در متن صلح» هللا رسول«نبردن عنوان  کار به
و عنوان را تغییر پذیرفت (ص) . به هر حال پیامبر »کردیم نمي جنگ دیگر یدایخ رسول

گویی طرفینی است، باید هر  و )؛ لذا در مذاکرۀ سیاسی که گفت2/317 هشام،  (ابنداد 
  های خویش را با گفتار و بیانی مستدل مطرح کنند. دیدگاه یک از طرفین،

  

  سخن رسایی و شیوایی فنون از استفاده .2- 2-3
سخن   کوتاه. کالم فصیح و بلیغ استبه کار بردن  یکی دیگر از اصول مهم در مذاکرات،

شود، از اسباب اصلی رسایی در گفتار  به ایجاز یاد می گفتن که از آن در علوم بالغت
قریش (بدیل)  ۀپیامبر(ص) در نخستین دیدار خود با نمایند مذاکرات حدیبیه، در 1است.

                                                                                                                                        
ان علوم بالغت، ایجاز، رساندن مقصود بـا عبـارتی کمتـر از حـد متعـارف اسـت و       از دیدگاه دانشمند. 1

آمیز بالغـت را در ایجـاز خالصـه     جایگاه آن در رسایی سخن تا حدی است که ایشان در سخنی اغراق
  )282 تفتازانی،(البالغه هی اإلیجاز). ( کنند یم
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: برساند به اورا خویش  »طلبی صلح« پیام کوشیدعین حال امیدبخش،  با کالمی فخیم و در
 جِئْنَا لَکِنَّاوَ « گفت:ایم) سپس  ما برای جنگ با کسی نیامده= ( »إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ«

 دتأکی امر این بر صلح پیشنهاد با نیز ادامه در ایم). آمده عمره ادای برای بلکه =( »مُعْتَمِرِینَ
 خدا رسول پیام و خواسته تا گردید سبب هم کنار در عبارات این چینش و ترتیب نحوه کرد.
 تَنْفَرِدَ یحَتَّ« نافذ عبارت میان، این در البته شود. منتقل خوبی  به  صلح جهت در (ص)
 خداست خانه زیارت مشتاق حد چه تا پیامبر(ص) که دریابد بدیل تا گردید ،سبب1»سَالِفَتِي

 طبری، : ـ(نک است مقابله ۀآماد کامال نیز (ص)پیامبر جنگ، به قریش تمایل صورت در و
  ).32/548 مجلسی، ؛424- 4/425  بخاری، ؛2/626 ،الملوک و االمم تاریخ
  

 گفتار در ادب رعایت .3- 2-3
بیانیِ مذاکرات که نمایندگان مسلمان باید با عنایت به سیرۀ ـ  گفتاری یکی از اصول

ص) بدان اهتمام داشته باشند، رعایت جوانب ادب در گفتار است. در پیامبر( سیاسی
روه  به نسبت مسعود، هنگام مذاکره با پیامبر (ص) بن مذاکرات حدیبیه با وجود آنکه عُ

اسِ« عبارتبا  مسلمانان لنَّ شَابَ اَ وْ این  و کرد احترامی های فرومایه) بی (اوباش و انسان 2»أَ
پیامبر (ص) از به کار بردن چنین الفاظی امتناع کرد  بل،در مقا شد.امر موجب دلخوری 

وگو با پیامبر (ص)، ناگاه  سهیل بن عمرو، هنگام گفت، عالوه به ).2/313هشام،  (ابن
این  .بود، باال برد ادب حد متعارف و منافی اقتضائات از خارج که  نحوی صدایش رابه

 شد و به وی تذکر دادند که دربالفاصله با واکنش یاران پیامبر (ص) مواجه مسأله 
  ).2/606(واقدی، نگاه دارد و جانب ادب را  سخن بگوید آهسته خدا (ص) رسول محضر
  

  زدا تنش و مالیم ادبیات از گیری . بهره4- 2-3
 و مالیم ادبیات از گیری بهره یکی از تأثیرگذارترین اصول در پیشبرد مذاکرات،

آمیز در گفت و گو  به ایجاد فضای مسالمتدلنشین  لحن نرم، صمیمانه و زداست. تنش
 (ص) و قریشپیشینۀ دشمنی میان پیامبر در مذاکرات حدیبیه، 3کند. کمک می

                                                                                                                                        
قسمت میانی ترقوه کشیده شده و مراد از به معنای دو ماهیچۀ جانبی گردن است که از آنبه » سالف« .1
بین سر و » جنگم که یا امر خدا به سرانجام برسد و یا تا آنجا می«ن عبارت پیامبر (ص)، آن است که ای

 ).2/113اصفهانی، ( بدنم جدایی افتد
اب«. 2 شَ اس أوْ اشِهم«و  »النّ بَ  .)7/395  صاحب،( هستند به یک معنا »أوْ
ـوْالً لَیِّنـاً     « :فرماید برای مذاکره با فرعون نیز می) ع(و هارون) ع(موسی . خداوند سبحان خطاب به3 ـهُ قَ ـوال لَ فَقُ

  بترسد).) ازخدا( با او سخن بگویید. شاید متذکّر شود، یا ی(= پس به نرم )44/طه( » یلَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْش
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که در  چنان ؛وگو را به سمت تنش و درگیری لفظی بکشاند  توانست فضای گفت می
تا حدی عیان گردید و موجب  عروه بن مسعود واجههمدر  مسئله این مراحل مذاکرات،

 و خالی ینرم هپیامبر (ص) ب برخی از اصحاب پیامبر (ص) نیز شد؛ با این وجود،واکنش 
 خود های خواسته و اهداف پسندیده، رفتاری ق حسنه وخالاکینه، با  و بغض هرگونه از
و این امر، موجب پیشبرد صحیح جریان مذاکرات و  )2/313 هشام، (ابن کرد بیان را

  .(همان) رسیدن به توافق نهایی گردید
  
  مذاکره . اهداف3

یابی به اهدافی است که  به قصد دست پیامبر ۀمذاکره نیز در سیرامور، همچون دیگر 
البته در قرآن کریم بر آن  ؛ موضوعی کهتوان روح آن را امر مقدس صلح دانست می

 ۀسیر بررسی . بابسیار داردبسیار تأکید شده و در سنت قولی پیامبر (ص) نیز شواهد 
 به صلح حدیبیه مذاکرات ثمرات و اهداف ترین مهم فریقین، معتبر در منابعپیامبر (ص) 

  است: تبیین و ارائه قابل ذیل، شرح
  
  طرفین منافع و مصالح . تأمین1- 3

 شد.منجر  قریش و مسلمانان منافع و مصالح تأمین به حدیبیه صلح پایان مذاکرات،در 
 برقراری ضمن قریش و مکه شمال در خیبر  یهودِ یکطرف، از که بود نحوی به شرایط
 درگیر دوبا هر یک از (ص) پیامبر اگر و داشتند قرار شهر این جنوب در ایشان با ائتالفی
 به که نداشتند قدرتآن اندازه  کرد. مسلمانان، می حمله مدینه بهی دیگر شد، می

 مللیال بین سلوک ؛ حمیدهللا،10/86سرخسی،  :ـ (نک شوند درگیر دو هر با توأم صورت
نبود و  »کشورگشا«(ص)  بر این نکته باید افزود که پیامبر اسالم .)311، اسالمی دولت

و از منظر نظامی، جنبۀ پیشگیرانه یا دفاعی بود اقدامات او برای دعوت به دین خدا 
 -خود توان و اختیار به – مسلمانها اگر کهبود  آن از نیز قریشبیم  دیگر، ازسوی داشت.
 اعتباری و آبرو دیگر بازگردند، خود دیار به سپس وند آوردی بجا حج و شوند مکه وارد
 و مصالح راستا همین در ).580و  2/579: واقدی، ـ (نک نخواهد ماند باقی قریش برای
  گردید: محقق نیز ذیل شرح به نیز دیگری طرفینی منافع

  

  اختالفات آمیز مسالمت منازعه و حل از . جلوگیری1-1- 3
 حل و جنگ وقوع از جلوگیری مذاکرات، اهداف ترین مهم از یکی نبوی، ۀسیر ۀبر پای
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 درگرفت.  صورت منظور بدین اساساً نیز حدیبیه است. مذاکرات اختالفات آمیز مسالمت
 تأکید ماده اولین عنوان به دشمنی، از شتنابرد دست و جنگ ترک بر نیز نامه صلح متن
 درگیر، طرفین برای جنگ نتایج از یکی ).2/313قمی،  ؛2/317هشام،  است (إبن شده
 ثمرات و اهداف از یکی کشتار، از است. ممانعت مالی و جانی های هزینه تحمیل بالطبع
 زیرا نداشت؛ چندانی تمایل جنگ به زمان آن در هم قریش 1بود. حدیبیه صلح

: ـ (نک شده بود مالی سنگین های هزینهموجب  مسلمانان، باآنها  های پیشین درگیری
  ).288و  7/287علی، 

  
  پایدار امنیت . ایجاد1-2- 3

مذاکرات حدیبیه  اهداف از یکی سال، 10مدت  به حداقل پایدار امنیت ایجاد برای تالش
 امنیت نامۀ این مذاکرات، صلحدر  است. شده تصریح بدان نیز نامه صلح مفاد در که بوده
 نیرنگ و امتناع از دیگرخیانت یک غارت و و ترک دشمنی از برداشتن با دست مردم
 دیگر از همچنین ).2/313قمی،  ؛2/317هشام،  : ابنـ شده است (نک  تأمین ورزیدن
 و  رفت اجازۀ ایشان به که است نامه صلح از ای ماده پایدار، امنیت ایجاد متضمن بندهای
 شرایط، این در ).1/441 (بالذری، داد می امنیت سایۀ در را یکدیگر شهرهای به آمد
 رونق خود تجارت و اقتصاد به توانستند پیشه می  تجارت قریشیانِ مخصوصاً رفینط

 بازگشایی شام به مکه تجاری مسیر چه اینکه در سایۀ صلح بعد از مذاکرات، بخشند؛
 این همچنین 2ماند.می امان در ها مسلمان احتمالی تهدید از های قریش کاروان و شد می
 رسماً نیز مسلمانان به نسبت قریش جانی و مالی رضاتتع تا کرد مهیا ای زمینه صلح،

  ).200-175باشد (نوایی،  محکوم و ممنوع
  

  های الهی سازی برای تحقق آرمانزمینه . 2- 3
های الهی پیامبر  ترین آرمان هللا، از مهم  گسترش آیین وحدانیت و اعتالی کلمۀ

                                                                                                                                        
ده بـود و بـدون تردیـد اگـر     گـو شـ   و جنگ میان مردم مـانع گفـت   : «المغازیبه نوشتۀ مؤلف کتاب  .1

چون صلح پـیش آمـد، جنـگ آرام گرفـت و مـردم       یآمد، همراه با کشتار بود، ول یپیش مبرخوردی 
  .)2/624 واقدی،( »دیگر احساس امنیت کردندنسبت به یک

انجام  ینسبت به یکدیگر خیانت نکنند، سرقت و غارت«نامۀ حدیبیه چنین است:  یکی از بندهای صلح .2
  .)2/611واقدی،( »دیگر نداشته باشندبه یک یند و کارنده
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آرمان  این تحقق جهت انعم ترین مهم پیامبر (ص)، بعثت زمان در است.بوده اسالم(ص) 
 دنبال با مذاکرات حدیبیه به لذا آن حضرت، قریش بود؛ استکباری سیطرۀ وجود الهی،
و قبایل  اقوام سایر بر را اسالم قریش، سیطرۀ و کارشکنی از دور بتواند به تا بود آن

ز سا مذاکرات به عنوان مقدمۀ زمینه این به تا گردید موجب مهم هدف این و نماید عرضه
 گشوده پیش از بیش اسالم راه حدیبیه صلح با ).129مقدم،  ورزد (منتظری اهتمام آن

 گرویدند، اسالم به حدیبیه از بعد سال دو در که را کسانی تعداد که جا بدان شد؛ تا
 اسالم پیامبر (ص) به بعثتِ سال نوزده طول در که اند دانسته کسانی تمامی از بیشتر
، الهدی بأعالم یالور إعالم طبرسی، ؛5/149، اسد الغابه اثیر، ن: إبـ بودند (نک گرویده

 با مشرکان نزدیک از آشنایی نتیجه در و طرفین میان آمد و  رفت امکان صلح، ) این98
 درآمدند (احمدی اسالم به زیادی گروه و کرد فراهم (ص) راپیامبر اخالق و اسالم مکتب

 و العاص بن (همچون عمرو مشرکان رانس از برخی حتی که جایی ). تا3/94میانجی، 
 بسیاری قلوب ) و2/624: واقدی، ـ شدند (نک مسلمان مدت این در نیز الولید) بن خالد
امر به دلیل قرین بودن آن با زیرپا  این و گشت متمایل اسالم به قریش مردمان از

 درگیری و مانع بدون مکه فتح برای ای زمینه توسط قریش پیش نامه  گذاشته شدن صلح
 هدفِ  کالن این شدن محقق ) با3/95میانجی،  ؛ احمدی355- 1/353بالذری،  :ـ شد (نک
  شد: عملیاتی ذیل شرح به آن پیرو پیامبر (ص) نیز تبلیغی اهداف سایر تبلیغی،

  
  ساختن حج و پویا الهی . اقامه آزادانه شعائر1- 2- 3

پیامبر(ص)  اهداف از یکی هی،اقامه شعائر ال کعبه و به تبع آن زیارت برای اجازه کسب
 قالب در نیز حدیبیه سوی به مدینه از مسلمانان حرکت و حتی حدیبیه مذاکرات از

 شترهای و پوشید إحرام جامۀ »الحلیفه ذی«پیامبر (ص) در  بوده است. حج کاروان
 راه به خدا خانه طواف قصد به که بفهماند قریش به تا فرستاد کاروان از جلوتر را قربانی
 را قریش مذاکره، با تا کرد سعی ). پیامبر (ص)575و  2/574است (واقدی،   افتاده
آورند  جا به را عمره اعمال و شوند مکه وارد یارانشان و ایشان بگذارند سازد که متقاعد

 با موحّدان توسط کعبه طواف اهمیت و ضرورت به عنایت با و )322(عمید زنجانی، 
 موفق ها مسلمان نتیجۀ این مذاکرات، در 1گردند. حج مراسم پویایی موجب حضورشان

                                                                                                                                        
دربارۀ خانه پروردگارتان، تا هسـتید، آن را  ! خدا را! خدا را« فرماید: . امیرالمؤمنین علی(ع) در این خصوص می1

) 42/249 ؛ مجلسـی، 47، نامه نهج البالغه». (شوید یخالی مگذارید؛ زیرا اگرکعبه خلوت شود، مهلت داده نم
  .)96/57 همو،( ».دین برپاست تا مادامی که کعبه برپاست« فرماید: امام صادق(ع) می همچنین
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 خدا خانه طواف و عمره به درگیری هیچ بدون آینده سال که بگیرند را امتیاز این شدند
  ).2/74سعد،  بیایند (ابن

  
  . نشر و گسترش جهانی اسالم2- 2- 3

 با نگج حال در دائماً روز آن به تا ها مسلمان بر پایۀ شواهد تاریخی و تحلیل برخی،
 مدینه شهر باروی و برج استحکام و سپاه تنظیم اسلحه، و لشکر تهیۀ فکر در و مشرکان

 در تفکر به آسوده خیالی با حدیبیه صلح از بعد اما بودند احتمالی حمالت برابر در
 دیگر ممالک های دیگر نقاط جزیرة العرب بلکه انسان و دعوت بسط و اسالمی دستورات

 زمینۀ شدن فراهم ).500: 1391محالتی،  ؛ رسولی322/ 2بن هشام، افتادند (ا اسالم به
 ارسال با نامه صلح انعقاد از پس ایشان که بود نحوی به پیامبر (ص)، های فعالیت توسعۀ

 مذاکره برای اسالم به ایشان دعوت و مجاور های سرزمین پادشاهان سمت به نمایندگان
؛ مجلسی، 657-2/644، الملوك و األمم یختار : طبری،ـ کرد (نک اقدام نیز ها باآن 

  ).8/269 کلینی،  ؛389همان،  ؛20/391
  

  حکومت اسالمی شناخته شدن رسمیّت . به3- 3
 را مهمی راهبردی هدف خود، تبعِ به شد، منعقد که صلحی قرارداد و مذاکرات این

 شیتال هیچ از اسالمی حکومت براندازی برای قریش حدیبیه، از پیش ساخت. تا محقق
 قریش که شد آن موجبِ حدیبیه صلح اما )؛131و  130مقدم،  کرد (منتظری نمی دریغ
 موجب امر این و بشناسد رسمیت به خونریزی و جنگ بدون را اسالمی حکومت عمالً
 عظمت قبول معنای به عبارتی به این و درجزیرۀ العرب گردید مسلمانان موقعیت تثبیت

 اهداف راهبردی، هدف این تحقق پیرو ).200- 175 پیامبر(ص) بود (نوایی، اقتدار و
  گشت: محقق ذیل شرح به نیز بود آن با مرتبط که دیگری فرعی

  
  ها پیمان . مشروعیت یافتن1- 3- 3
 برآمده نامۀ توافق مواد و حدیبیه صلح مذاکرات از آمده  ثمرات به دست و اهداف از یکی
است.  دیگر طرف سوی از طرفین از هریک های پیمان ضمنی شدنِ  شناخته معتبر آن، از
 پیمان هر از نظر مد مقصود به دستیابی برای را مناسبی بستر این امر، که است واضح پر
 پیمانی  هم نیز خزاعه قبیلۀ شرایط، این از استفاده با که چنان کرد؛ می ایجاد آن تحقق و

  ).2/318هشام،  کرد (ابن اعالم رسماً مسلمانان با را خود



 1399بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ ومسپنجاه و ، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   28

  آزادی عقیده. 2- 3- 3
 از یکی ،های مکه از حالت تقیه تازه مسلمان خروج و اسالم به اعتقاد آزادانۀ اظهار امکان
آنها  حدیبیه، صلح از قبل تا زیرابود؛  حدیبیه مذاکرات ارزشمند دستاوردهای و اهداف
کنند. بدین  عقیده اظهارکردند  نمی جرئت و داشتند قرار مشرکان شکنجۀ و فشار تحت
به مناسک و مراسم خود  از آزادی اعتقادی، یمند ضمن بهره توانستند آنها  ترتیب
  ).2/311(قمی،  بپردازند

  
  : نتیجه
برای  الهی، ۀبا انگیز شده و  ریزی برنامههدفی  (ص)،پیامبراکرم سیره در  مذاکره  .1
 آن میان طرفینی گفت و گوی طریق از کهبود  مخالفان با آمیزاختالفات  مسالمت حل

 داد. رخ غیرمستقیما ی مستقیم صورت بل به مقا طرف با ایشان نمایندگان یا حضرت
 ، جزء»امیدواری و اعتماد بر تحقق وعده الهی« ،»عزتمندی و احساس سربلندی«  .2
 دهند. پیامبراکرم (ص) را تشکیل می سیاسی مذاکرات پنداری ـ روانی اصول ترین مهم

، »آمیز مصلحت نرمش«، »رفتاری تناسب«، »پیشگامی و آمادگی برای مذاکره«. 3
حضور سفیران متخصص «، »های سفیران مصونیت گروه تضمین«، »التزام به وفای به عهد«

ثبت «و » کنندگان تقویت روحیۀ مذاکره«، »مذاکرات در پیام رفتاری به توجه«،»و اصلح
 کرداریـ  رفتاری اصول ترین از مهم» های اجرای آن نتائج مذاکرات و اخذ ضمانت

 شوند. محسوب می اکرم (ص) پیامبر سیاسی مذاکرات
استفاده « ،»گو و  مراعات حکمت در گفت«شامل  مذاکرات در بیانیـ  گفتاری اصول. 4

 و مالیم ادبیات از گیری بهره«و » رعایت ادب در گفتار« ،»از فنون شیوایی و رسایی سخن
  ست.»زدا تنش
 تحقق سازی زمینه« (ص) در حدیبیه،یامبرپ ترین اهداف مذاکرات سیاسی مهم. 5
نشر جهانی  حج و پویایی مراسم الهی، شعائر آزادانه ۀاقام منظور به» الهی های آرمان
 آمیز مسالمت حل منازعه، از جلوگیری با »طرفین منافع و مصالح تأمین« اسالم،

 آن تبع به و »اسالمی حکومت شدن شناخته رسمیت به« پایدار، امنیت ایجاد و اختالفات
  است. عقیده آزادی به نیل و اه پیمان یافتن مشروعیت
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  منابع
، ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، قم: دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعـات تـاریخ و معـارف    قرآن کریم
 ش.1373)،چاپ دوم،یاسالم

د ، تحقیـق: محمـ  الغابـه فـی معرفـه الصـحابه     اسـد  اثیر، ابوالحسن عزّ الدین علی بن محمد؛ ابن
  تا. وت: دار إحیاء التراث العربی، بیابراهیم البنا و دیگران، بیر

  م.1965 دارصادر، بیروت: ،في التاریخل الکام ،همو
، ، عبـدالکریم سـامی الجنـدی   جوامع السیره النبویـه  ابن حزم اندلسی، ابو محمد علی بن احمد،

  م.1971بیروت: دارالکتب العلمیه، 
 زیبـق   ابـراهیم  و غضبان تحقیق: عامر ، حنبل بن أحمد اإلمام مسند ،محمد بن احمد حنبل، ابن
 بن عبدهللا نظر خراط (زیر  کامل و ارنووط  شعیب و یعرقسوس  نعیم محمد و برکات محمد و

 تا. بی الرساله، لبنان: مؤسسه )، یترک عبدالمحسن
 بیـروت،  عطـا،  عبـدالقادر  محمـد  تحقیـق  ،یالکبـر  الطبقـات ، البصري الهاشمي منیع سعد، ابن

 ق. 1410، یاألول ط العلمیة، دارالکتب
، آشوب) السالم (البن شهر علیهم  طالب أبي  مناقب آل؛  ی، محمد بن علیإبن شهر آشوب مازندران
 ق.1379قم: انتشارات عالمه، 

 یتحقیـق: علـ   ،األصحاب معرفة یف االستیعاب محمد؛ بن عبدهللا بن یوسف أبوعمر عبدالبر، ابن
 ق.1412 اول، چاپ بیروت: دارالجیل، ،یالبجاو محمد

 . ق 1414صادر  : دار بیروت ،العرب لسان ؛ مکرم بن محمد منظور، ابن
 ابـراهیم  و السـقا  یتحقیـق: مصـطف   ،النبویـة  السـیرة  عبدالملک؛ ،یالمعافر یالحمیر هشام ابن

 تا. یب بیروت: دارالمعرفة، ،یشلب عبدالحفیظ و یاألبیار
ــا، احمــد؛  ، ترجمــه و تحقیــق: ســید مصــطفی  پلماتیــک (رهیافــت اســالمی)حقــوق دیابوالوف

 ش.1393میرمحمدی، تهران: انتشارات سمت،چاپ دوم،
عبـدالقادر عبـدالخیر،    ، شـرح: سـید محمـد سـید و    سنن أبـی داود ابو داود، سلیمان بن أشعث؛ 

 تا. ابراهیم، قاهره: دارالحدیث، بیتحقیق: سید
 ق. 1419قم: دارالحدیث،  ،الرسول (ص) مکاتیب ؛ یعل میانجی، احمدی

، تحقیـق عبـدالکریم   المجموع المغیث فی غریبی القـرآن و الحـدیث  اصفهانی، حافظ ابو موسی؛ 
 ق. 1408الغرباوی، مکه: مرکز احیاء التراث االسالمی، 

تابسـتان   ،اسـالم  تـاریخ  مطالعـات  فصـلنامه  ،"پیـامبر(ص)  حکومت دیپلماسی" اصغر، افتخاری،
  .53-22صص  ،1، شماره 1388

عـالم   مصـطفی سـقّا، بیـروت:    معجم مااستعجم من اسماء البالد و المواضـع،  البکری، ابی عبید،
 تا.   الکتب. بی
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تهـران: آسـیا،    ، یا ، مترجم آیـت هللا خامنـه  صلح امام حسن علیه السالم ،یآل یاسین شیخ راض
 . ش 1348

 ، موسسـه انتشـارات و چـاپ،   دانشـگاه تهـران   :، تهـران تاریخ پیامبر اسـالم  آیتی، محمدابراهیم،
  ش.1378
بهمن  ،همشهری خردنامه ،»حدیبیه) صلح در پیامبر نبوی (استراتژی دیپلماسی« حسن، بادران،

 .51-50صص ،11، شماره 1385
 مـتن  ،»بیهقـی  درتـاریخ  بـدن  زبـان  سیاسـی  تحلیل« مرضیه، زلیکانی، اکبر؛ علی خلیلی، باقری

 .100-79صص ،65شماره ،1394پاییز  ،ادبی پژوهی
حیح المسند بخاری (الجامع صحیح ؛ اسماعیل محمدبن ،یبخار  رسـول  امـور  مـن  المختصـر  الصّ

ه  األوقـاف،  قـاهره: وزارة  دوم، چـاپ  مصـر،  اوقـاف  تحقیـق: وزارت  ،ایّامـه)  و سـننه  (ص) واللّ
 ق. 1410السنة،  کتب إحیاء لجنة اإلسالمیة، للشئون یاألعل المجلس
، تحقیق سهیل زکّار و ریاض زرکلی، بیروت: انساب األشراف یحیی؛ ابو العباس احمد بن بالذری،

 ق.1417دارالفکر، 
 ش. 1395 ، تهران: انتشارات مدرسه،اسالم تربیت و تعلیم به دوباره نگاهي، خسرو باقري،

 ش.1393 چاپ اول، ، تهران: انتشارات سمت،اسالم و حقوق دیپلماتیک ،پورامینی، محمدحسین
، حاشـیه: سـید   کتـاب المطـول و بهامشـه حاشـیۀ السـید میرشـریف       ،ن عمرتفتازانی، مسعود ب

 تا. بۀ الداوری، بیمیرشریف جرجانی، قم: مکت
دارصـادر،   ، چـاپ دوم، بیـروت:  البلدان معجمعبدهللا؛  بن یاقوت ابوعبدهللا الدین حموی، شهاب

 م.1995
مصـحح: عطـار، احمـد     ، محقـق/ الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، اسماعیل بن حماد،یجوهر
 . ق.ـه 1376، اول، : دار العلم للمالیین الغفور، بیروتعبد

حمیدهللا، محمد؛ مجموعۀ الوثائق السیاسیه للعهد النبوی و الخالفۀ الراشده، بیروت: دارالنفائس، 
  ق.1407
، ترجمه و تحقیق: سید مصـطفی محقـق دامـاد، تهـران،     حقوق روابط بین الملل در اسالم همو،

 ش.1373نشر علوم اسالمی (انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)،چاپ اول، مرکز
ه و تحقیق سـید مصـطفی محقـق دامـاد، تهـران:      م، ترجسلوک بین المللی دولت اسالمی همو،

  ش.1383مرکز نشر علوم اسالمی،چاپ دوم،
ـ دار سـلیم  تحقیـق: حسـین   دارمـی)؛  دارمی (سـنن  مسند عبدالرحمن؛ بن عبدهللا ،یدارم ، یان
  ق. 1421،  ریاض: دارالمغني 

 چـاپ دوم،  تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهـران،  ،؛ لغت نامه دهخدااکبر دهخدا، علی
 ش.1377
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نیـا،   ، ترجمـه: مصـطفی رحیمـی   ترجمه مفردات الفـاظ قـرآن  راغب اصفهانی، حسن بن محمد؛ 
 ش.1385تهران: سبحان، 

وجـوه   یئق غـوامض التنزیـل و عیـون األقاویـل فـ     الکشاف عن حقـا  ، محمود بن عمر،یزمخشر
 . ق 1407  : دارالکتاب العربي، بیروت  ،یحسین احمد، مصطف  ،التأویل

  ق. 1414، بیروت: دارالمعرفه، کتاب المبسوط ،سرخسی، شمس الدین
، چاپ سـی و ششـم، تهـران: انتشـارات     تاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان ،جعفرشهیدی، سید
 ش.1383دانشگاهی، مرکز نشر 

، 1395، بهـار  حکومـت اسـالمی   ،»کشوراسالمی دیپلماسی در مذاکره کاربست« نیا، قاسم؛ شبان
 .26-5صص  ،79شماره

 ق. 1414بیروت: عالم الکتب،  ،اللغة یالمحیط ف صاحب، اسماعیل بن عباد،
 احمـد  دلعا تحقیق: ،العباد خیر سیرةیف الرشاد و یهد سبالل یوسف؛ بن محمد ،یامش یصالح

 ق.1414 چاپ اول، العلمیة، دارالکتب معوض، بیروت: محمد یعل عبدالموجود؛
، تهـران: مؤسسـه چـاپ و انتشـارات دانشـگاه تهـران،       حقوق دیپلماتیک و کنسولیصدر، جواد؛ 

 ش.1374
اکبـر غفـاری، قـم:     ، تحقیق و تصحیح: علیمن الیحضره الفقیه بابویه؛ بن یعل بن صدوق، محمد
 ق. 1413 چاپ سوم، ، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یات اسالمدفتر انتشار

 . ق.ـه 1390 : مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ، بیروت في تفسیر القرآن  المیزان ، محمدحسین،یطباطبای
 ق.1390، تهران: انتشارات اسالمیه، یبأعالم الهد یإعالم الور ،طبرسی، فضل بن حسن

 ش.1372 ناصرخسرو، ، تهران: انتشاراتفسیرالقرآنت یف البیان مجمع همو،
 بیـروت:  ابراهیم، أبوالفضل محمد ، تحقیق:الملوك و األمم تاریخ ،جریر حمدبن طبری، أبوجعفرم
 ق. 1387 چاپ دوم، دارالتراث،

 . ق1412: دار المعرفة، اول،  بیروت )،ی(تفسیر الطبر تفسیر القرآن یجامع البیان ف همو،
: دار إحیـاء   نلبنـا   ، احمـد حبیـب،  یعـامل   التبیان في تفسیر القـرآن،  ، حسن، محمد بن یطوس

 تا. التراث العربي، بی
 ق.1413 چاپ دوم، ، بغداد: جامعۀ بغداد،االسالم قبل العرب تاریخ فی المفصل ،علی، جواد

: ، تهرانفقه سیاسی؛ حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسالم ،زنجانی، عباسعلی عمید
 ش.1390چاپ هفتم، انتشارات سمت،

 مذهبی های گروه و قبائلن نمایندگا و سفرا با مذاکره اسالم پیامبر دیپلماسی از ای گوشه«، همو
  .210-191صص ،23، شماره 1360مرداد  ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله ،»ها دولت و

 تـاریخ  ،»حدیبیـه  صلح در )اعظم(ص پیامبر استراتژی بررسی« ناصر، برخوردار،، حسین فخاری،
 .78-51صص  ،13، شماره 1392زمستان  ،اسالمی تمدن و فرهنگ
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  ش. 1386مکه مکرمه و مدینه منوره، تهران: مشعر،  تاریخ و آثار اسالمی، قائدان، اصغر،
، ی، تهـران: خـوارزم  ی، تحقیق: اصـغر مهـدو   سیرت رسول هللا ابرقوه، رفیع الدین اسحاق، یقاض

 ش 1377چاپ سوم، 
 ش. 1380تهران: سپهر،  حسین، حرمین شرفین (تاریخ مکه و مدینه)، قرچانلو،
 چـاپ  قـم: دارالکتـاب،   جزایـری،  موسوی طیب تحقیق: سید ،تفسیرقمی ،ابراهیم بن علی قمی،

 ش.1367 چهارم،
تهـران:   ،یآخونـد  و محمـد  یغفار اکبر یعل تصحیح: تحقیق/ ،الکافي ،یعقوب بن محمد ، یکلین

 . ق1407 إلسالمیه،اب دارالکت
 التـراث  بیـروت: دارإحیـاء   ، األطهـار  األئمـة  أخبـار  لدرر الجامعة األنوار بحار، محمدباقر ،یمجلس

 ق. 1403،  العربي
 فـؤاد  تصـحیح: محمـد   ،الصـحیح)  (الجـامع   مسـلم  صحیح نیشابوری، قشیری حجاج ابن مسلم،

 ق. 1412قاهره: دارالحدیث،  ،یعبدالباق
 و الحفـدة  و األمـوال  و األحـوال  مـن  یبماللنب األسماع إمتاع، یعل بن حمدأ الدین یتق ،یمقریز

 ق.1420 اول، چاپ العلمیة، الکتب بیروت: دار ،یالنمیس عبدالحمید تحقیق: محمد ،المتاع
، قم: انتشارات مؤسسـه آموزشـی و   های پیامبر (ص) بررسی تاریخی صلح، منتظری مقدم، حامد

  ش.1390سوم،چاپ  پژوهشی امام خمینی (ره)،
الحدیثة،  العربیة المؤسسة القاهرة: هارون، محمد عبدالسالم تحقیق ،صفین وقعة، نصر بن مزاحم

 ق. 1382
هـای اجتمـاعی    پـژوهش  ،»های کارآمدی صلح در مکتب پیـامبر (ص)  شاخصه«اکبر،  نوایی، علی
 .200-175صص  ،75، شماره 1388، فروردین و اردیبهشت اسالمی
 ق. 1409بیروت: اعلمي،  دنجونس، مارس کوشش به ،المغازی ر؛عم محمدبن واقدي،
بیـروت:   ،تاریخ یعقـوبی ؛ یالعباس لکاتب اضحا و وهب بن جعفر بن یعقوب یأب بن احمد یعقوبی،

 ق. 1415  دارصادر،


