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 مقدمه

بنیادهاای  »براساا    (ره)خمینی امام رهبری به ایران در اسالمی حکومت برقراری
 ناو  دیاگگاه  واساهه  باه ی سیاسی غار،   ها هینظرپُرچالش  در روزگار« دینی شیعی

 شاایگ  کاه  آورد باه وواود   سیاسات  عرصه در تحولی چشمگیر آن  در شگه مهرح
این موفقیات   .دانست امری بگیع غیبت عصر در عملی سیاست نهیدرزم را آن بتوان
و گساتر  تفکار اساالمی شایعی      باه  آن  علیه منفی تبلیغات گستردگی رغم به که
 دشامنان ی بزرگ وهانی مواوه و ها قگرتبا مقاومت شگه است   بی آن منررانقال

اقاگام   برای فروپاشی آن استفاده از تمامی امکانات و ابزارهابا را بر آن داشته است 
 نظاامی  علمی  یها شرفتیپ به علت رونگ فزاینگهاخیر  یها سالدر  خصوصاً. کننگ

دساتگاه سالهه    منهقاه و وهاان    و نفوذ فرهنگ مقاومت آن در میاان مستعاعفان  
تحات  ی را معاهگات کوشگ یم  ظالمانه یها میتحرفشار حگاکثری و اعمال وهانی با 

 ومهاوری  نظاام از ایان رریا     تحمیل کنگ تاا  عناوین خیرخواهانه و بشردوستانه 
  سیاسای  حکومات  یا   وهاان  افکارعمومی نزد درآورده  آن را پای از را اسالمی
 . گده نشان رشکستهو فرهنگی  و اقتصادی

دیپلماتی  برای حل مشکالت کشور در شارای    یها تال مذاکرات و گرچه 
از ناو    ییهاا  یدشامن ایاران باا    ی ژهیواما در موقعیت  است یمؤثرربیعی راهکار 

ی دو یاا  المللا  نیبا پاذیر  معاهاگات   ایگئولوژی  و برانگازاناه  اینکاه ماذاکره و    
 محل تردیگگاه   باشگ یممشکالت  کننگه رفبررو  کننگه کم چه حگ تا  چنگوانبه

 است.« مصلحت»با مفهوم  اسالمی و این نقهه مواوهه حکومت
محل اخاتالف   «مصلحت» تعریف ی سیاسی وهان ها نظامی در همه رورکل به



 37      مصلحت مفهوم به راهبردی رویکردی

 هاا  حکومات  این است که اصل مهم  اما شود ینمبوده و تعریف واحگی ازآن ارائه 
تصمیم را  نیتر درست گوناگون های مؤلفه و الفاتاخت همه گرفتندر نظر بتواننگ با

یا    عناوان  باه  ایاران   ومهاوری اساالمی   ایان امار در   .اتخاذ کرده و پیاده سازنگ
دارای چاارچو، و قواعاگ    هاا  یریا گ میتصم شیعی( که در)  یگئولوژیاحکومت 

 خاروی رواب  چراکه؛ شود یم تر گهیچیپ در بحث معاهگات دشوارتر واست   الهی
 فقهای  اصال  یا   عناوان  باه  (١)«سابیل  نفای  قاعاگه »   باا بیگانگان با اسالمی دولت
 کاالن  یها استیس و تصمیمات رفتار  بر تأثیرگذاری نقشو این قاعگه  خورده گره
در موضوعی ماننگ و  بوده بحث مصلحت دارای اهمیت رو نیازا .دارد اسالمی نظام

ر  معاهاگات در  اسات  آیاا ماذاکرات و پاذی     مواواه  ساؤاتت ایان   معاهگات با
؟ و اگر تاابع مصالحت اسات     تابع مصلحت باشگ  یا خیر توانگ یم دینی حکومت

 و این مسئله اصلی نوشتار حاضر است.؟ ضواب  حاکم بر این معاهگات چیست
 در الگاو  و حکام  خا   وواود  باه  بنا به اعتقاددر میان اهل سنت  «مصلحت»

 بارای  دلیلی که مصلحتی ایمعن به «مرسله مصالح»عنوان  تحت مختلف  موضوعات
 اماا  (65  1373 صرامی و راهبردی شگه است) تعریف نگارد  ووود آن قبول یا رد

  حاوزه  ووود  امامت بحث در الگوپذیری و دین وامعیت به اعتقاد واسهه به  شیعه
 نیز همانناگ  «مصلحت»بنابراین  دانگ؛ می غیرممکن را خگا حعور از خالی فعایو 

 حرمات   وواو،  ) احکاام  گاناه  پنج قلمرو از خارج یا حوزهر د موضوعات  سایر
مصالحت   .(120  1380 نیاا   الهاامی ) ردیا گ ینما قارار  ( اباحاه  و کراهت استحبا، 

 مصاالح . »شاود  واقاع  «انتخاابی » و «متخیر»  «متعین» یها حوزهدر یکی از  توانگ یم
 و راهتک و استحبا، حوزه در «متخیر مصالح» حرمت  و ووو، حوزه در «متعین

اماری در    اگار ؛ یعنی شونگ می توصیف مباحات یا اباحه حوزه در «انتخابی مصالح»
 حاوزه  در سات یبا یما  قهعااً  نباشاگ  «متخیار  مصاالح »و « متعین مصالح» دو حوزه

در موضاو   با این تفاصیل  .(92-90  1384 افتخاری ) بگیرد قرار «انتخابی مصالح»
نباوده و اماری      مصالحت ه قارار نگیارد  ی که در این سه حاوز ا معاهگهات  معاهگ

شاار   لحااا  ازایاان معاهاگه   رااهیدرنتبراساا  منااافع گروهای یااا فااردی اسات    
 .نیست ر یپذ قابل
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 حکومات  یا   عناوان  باه  ایاران  اساالمی  ومهاوری در  موضاو   این اهمیت
  شود یم دوچنگان یالملل نیب عرصه در مهم تصمیمات اخذ هنگام  دینی ساتر مردم
عاماال  عنااوان بااهتشااخیم مصاالحت  یهاا  مؤلفااهمبااانی و  ساافانهمتأ کااه یدرحاال 

در  گذشاته  درسات.  او اعالم تصمیمات  دچار اختالف  ها یریگ وهت کننگه نییتع
و اماروز در مساائلی    598 قهعنامه پذیر  امریکا  سفارت تسخیر مسائلی همچون

 اینساتک،   واام  بر نظیر معاهگاتی پذیر  یا سوریه در مستشاری حعور همچون
ی هاا  یریا گ موضاع در در مبانی تشاخیم مصالحت    ها تفاوت... و اف تی ای اف

 .را نشان داده است متفاوت سهوح مختلف نظام  خود
و ساانت  شاایوه از پیااروی خگاونااگ متعااال باارای حاال اختالفااات ازآنراکااه

 نظار  باه  (427  10ج؛ تفسایر اثناعشاری    21/احزا،) کنگ یم معرفیرا ( ص)پیامبر
گرفتن   بهره «مصلحت»بحث  اختالفات کردنی برررف ها حل هرایکی از  رسگ می
اسات. در میاان هماه     ص()امبریا پمراوعه باه معاهاگات    ی  الگوی اسالمی واز 

 کاه  سااز  سرنوشات  تصمیم ی  عنوان به توان یمرا  حگیبیه صلح معاهگه معاهگات 
 خااروی  و داخلی مخالفان و موافقان باووود و وحی دریافت بگون پیامبر شخم
 معاهاگه  تارین  مهام   (107  1395 نسا،   کااظمی ) تنظیم و امعا کرده است آن را
 حگیبیاه  در صالح  مصالحت  به راهبردی رویکرد در ودانست  اسالم صگر سیاسی
 معاهاگه  در ماذاکره  باه  اقاگام  در مستخرج مصلحت  کرد مهرحرا  پرسش دو این

 اسات؟  کارده  عمالا معاهگه این در (ص)پیامبر را ضوابهی و چه بوده چه حگیبیه
 معاهاگه  این در «مصلحت» در پاسخ به این دو پرسش این است  شگه مهرحفرضیه 
 مسائله  باه  تووه با و اوتماعی -سیاسی واحوال اوضا  برمبنای که است بوده امری
 باه  باتوواه  مشارکان  باا  مذاکره و شگه انتخا، موقتاً حگیبیه شرای  در مهم  و اهم
 معاهاگه  ایان  بار  حااکم  و ضاواب   باوده  مبارزه از تر یراهبرد  وقت شرای  همین
  از است عبارت
 .باشگت قگر ناحیه از و دشمن پیشنهاد با-1
 .شود کشتار و ونگ توقف باعث قهعاً-2
 .باشگ مسلمین آزادی و امنیت کننگه تأمین و ها تحریم کننگه برررف-3
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 .کنگ مسلمین نصی، هزینه کمترین با را امتیاز بیشترین-4
 .ببنگد دشمن بر را وویی بهانه هرگونه راه-5
 .    سازد فراهم دشمن عهگشکنی صورت در را بازگشت راه-6
 هاای  پاژوهش   هاا  حکومات  در «مصلحت» ویژه وایگاه و اهمیت به تووه با
در ایان مقالاه میسار     هاا  آنکه ذکر نام تمامی  است شگه انرام زمینه این در بسیاری

 اصاغر » نوشاته  «اساالمی  رویکاردی  سیاسات؛  و تمصالح » نظیر کتبینیست  اما 
 رویکاردی  باا  کاه  «تقاوی  محمگناصر» نوشته «مصلحت و حکومت» یا  «افتخاری
 احکاام » مقالاه  یا  انگ پرداخته بگان( ره)خمینی امام فقیه وتیت نظریه براسا  فقهی

 موضاو   ایان  در ارزنگه های پژوهش وزء صرامی  اهلل فیس  «مصلحت و حکومتی
 ایان  سیاسای  بررسای  باه  آثار از محگودی تعگاد حگیبیه صلح درخصوص. هستنگ
 نوشاته  «حگیبیاه  صلح در پیامبر استراتژی نبوی  دیپلماسی» مقاله. انگ پرداخته واقعه
 براساا   حگیبیاه  صالح  در( ص)اعظام  پیاامبر  اساتراتژی  بررسی» و بادران حسن
 ایان  از یهاای  نموناه  برخاوردار   ناصار  و فخااری  حساین  نوشاته  «ساوات  تحلیل
 .هستنگ ها پژوهش
 یا   عناوان  باه  تااریخی  -تحلیلی مهالعه با را مصلحت کوشگ می نوشتار این
 ومهاوری در  کااربرد  دروهات  راهباردی  رویکاردی  باا  گرایاناه  مصلحت معاهگه
ایان شایوه فهام    . نمایاگ  فهام  معاهاگات   انعقاد و دشمنان با مواوهه برای اسالمی

واقعه حگیبیاه   درون در تاریخی حعور و بهن در نفوذ با وابسته به تفسیر است تا
 .  پاسخ دهگشگه مهرحی ها پرسشبه   و متن این معاهگه

از  ی  واقعه نیمؤثر نیت به ی است کهتفسیر روشی «شالیرماخر هرمنوتی »
 شاناخت  در این نوشاتار  پیاامبر)ص(( و  ) فاعالن یزنگگ و افکار در تحقی رری  
 شاناخت  باا  حقیقات  در .کناگ  یما  گیا تأک آنان نیپیرامو و اوتماعی شرای  درست
 .کرد بازسازی را او تفکر توان می  فاعل ذهنیت و فردیت انگیشه 

 ؛(44  1386  نیکاویی ) دهگ یم مفسر هرمنوتی  به دور این بازسازی را امکان
این اوزا  .کنگ یم میسر  اوزا فهم اسا  برکه فهم کل را  گشتروب رفت فراینگ ی 

 از  عبارتنگ



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      40

 بعاگ  دارد  واای  فعال در آن متن یا  که یا منظومهشناخت  تاریخ  و سنت-1
  از گاردد  یما سب، درک ناصحیح از شرای   را که موردنظر با پگیگه مفسر تاریخی

 دارد. یبرم  انیم
 محای   آنکاه  باگون  دیگاری  یوا به خود دادن زمینه  مفسر با قرار و بافت-2
 و فعل علت تا کرده بازسازی وی را گگیزن باشگ  فعای کرده ترربه را او پیرامون
 بفهمگ. را عملش
ترربه  بررسی ترربیات و اقگامات عامل فعل در شرای  مختلف یا مشاابه  -3
 مفسر با ذهنیت مناس، به اصل پگیگه ورود پیگا کنگ. کنگ یمکم  
 فعل است که بررسای مراحال و شارای  قبال      ی  از مانگه یباق متن  نماد-4
 ی آن رکن مهمی از تفسیر است.ریگ شکل از پ، و حین
تفسیر زبانی متن  یکی از عوامل فهم و کشاف نیات    و زبان  تووه به زبان-5

 عامل است.
   یا  عمیا   فهام  برای فاعل ذهنی تمامیت   بازسازیمؤلف مقصود و نیت-6
 فاعال  درون وهاان  یراورکل  باه  و ذهنای  روحای   شرای  نیازمنگ درک دقی   فعل
 فهم است.   یدیگری  بخشی از اوزا درک یا همگلی   رو کاربردن به است.
تصریحی  ارائه ی  تفسیر اولیاه از نیات فاعال براساا       و تلویحی معنای-7
 .دیگر یاوزا

 .فعل وقو  زمان در مووود های واقعیت درک  لیتأو-8
 کلای  و عمومی نظریه ی  به فهم انتهای در متن  بایگ خواننگه یا مفسر نظر-9
 مکاانی   و زماانی  شارای   شاناخت  و فاعال  دنیاای  درنفاوذ   باا  فهم گرچه. رسیگ

 هم کنار در او ذهنی و محیهی عناصر گذاشتن ذهنیت و کنار درکنگوکاو  همچنین
در آن  هاا  هیا نظرارال  از سایر  فراگیر  و وامع نظریه اما برای ارائه گیآ یبه دست م

 .خواهگ بود کننگه کم بسیار  فعل
 
 
 



 41      مصلحت مفهوم به راهبردی رویکردی

 شالیرماخر یکیهرمنوت دور

 

 برای تفسیر و تحلیل  (53  1386 نیکویی ) هرمنوتیکی دور مؤلفه9 این به تووه با
 صالح  معاهاگه  بار  حااکم  ضاواب   و( ص)پیاامبر  مذاکره به اقگام در مصلحت فهم

 .شگ انرام حگیبیه

 مفهومی . چارچوب١

 رویکرد راهبردی .١-١

 کنناگه  مشاخم   راورکلی  باه  خااص و  موضاوعی  باه  نسبت گیری رویکرد  وهت
درراساتای   گیاری  وهات  این چنانچه ها است. برنامه تنظیم در حرکت وسوی سمت
 یاا  راهباردی  رویکارد  عنوان تحت باشگ گیر تصمیم و ساز تصمیم های برنامه اورای
 بررسای  با بلنگمگت ررح ارائه راهبردی رویکرد حقیقت در. گیرد می قرار تاکتیکی
 تماامی  میاان  در ؤثرما  ماگیریت  یاا  باری ره ی  داشتن برای ضعف و قوت نقاط

 .(49  1381اسات )کیاانی     مرموعه یا  وامعه ی  در بیرونی خهرات و تهگیگها
 ایرااد  دنباال  به هگف  به رسیگن مسیر در حرکت و کرایی به تووه با رویکرد این
 بارای  شناسای  وامعاه  و شاناختی  روان عوامل از استفاده با توانمنگسازی برنامه ی 
 .روست پیش مشکالت و وانعم بر غلبه
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 مصلحت .٢-١

 ریشه به تووه با  (مفعله) وزن بر( ح ل ص) ماده از مصگر  «مصلحت»در تعریف 
 اصافهانی   ملکیاست ) آمگه «منفعت» و «سود»  «خیر» معنای به «صالح» آن لغوی
 ضاگ  باا  اشایا  «باضاگادها  اتشیا تعرف» اصهالح به تووه با همچنین (.444  1393
را  «فسااد »بنابراین اگر ؛ شود می تعریف «فساد ضگ» عنوان به شونگ  می تهشناخ خود
 باعث که است چیزی «مصلحت»  در نظر بگیریم اعتگال حگ از چیزی شگن خارج
 کاه  نیکای  و خیار  معنای  به مصلحت» یرورکل به. (1  1392 صادقی ) شود اعتگال
 ابان ) شود یممعنا   » تاس فساد و کردن تباه مخالف و کاررفته هب است مصالح مفرد
 .(517  2ج  منظور

 اسالم در مصلحت .٣-١

  احکام به دو شعبه ثابت و متغیار  ها انسانبر اسا  نیازهای ثابت و متغیر  دین  در
اناگ   شاگه  مشخم شار  ناحیه از و دین قوانین در منگرجو مصالح  شونگ یمتقسیم 

ه به رفتارهای انسانی  در وعل باتوو شار  ازآنراکه(. 120-119  1380نیا   الهامی)
 و دنیاا  ساعادت  بردر نظر داشته است   توأماناحکام گستره مادیات و معنویات را 

 پیاماگهای  سات یبا یما نیاز   «مصالحت »امر  درلذا   کنگ یم تأکیگ توأمانهم  آخرت
 وامعاه  در «مصلحت» یعنی .ردیقراربگ موردتووه هردو اخروی پیامگهای و دنیوی
 باه  مرباوط  هم و باشگ مردم دنیایحسنه  به مربوط هم که است مصلحتی اسالمی 

 آخرتش به ولی باشگ  انسان دنیای سود به چیزی اگراز این رو . شان حسنه آخرت
درسات نقهاه مقابال     (466  1379 آملای   ووادی) نیست مصلحت برسانگ  آسی،

و عقال محاوری کاه     (١)براسا  نظر ماکیااولی  که مصلحت در نظام سیاسی غر،
یی کاه رهاایی از   هاا  نظاام . داناگ  یما متووه رفاه ماادی   صرفاًا  بقای انسان را اس

اصل پیشرفت و تکامل در دستور کار خود قارار داده و   عنوان بهدستورات دینی را 
 میرمعازی  ) نناگ یب یما ی اقتصاادی  فرهنگای و...   هاا  یآزادی گرو دررشگ خود را 

 .(17  1388 راد  گیاحم ؛142 و 13  1380 آملی  ووادی ؛وا ی  ب1397
 تصامیمات  باشاگ  عمال  ماالک  تواناگ  نمای یی تنهاا  باه  عقال  شیعه انگیشه در

 چاارچو،  در الهای  فارامین  از اساتنباط  با یا و شار  احکام اسا  بر یا بایست می
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 مصالحت  رو ازاین؛ (618  1396  رباربائی  483  2 ج  یاثناعشر تفسیر) باشگ دین
)افتخااری    تقسایم  قابال  انتخاابی  مصالح و خیرمت مصالح متعین  مصالح نو  سه بر

 محاگوده  از تاوان  نمای  مصالحت  عناوان  تحات  که معنا است این به و (53  1384
عناوان   بهیا   (29 -28و 8-9امام خمینی صحیفه نور شگ ) خارج دین شگه مرزبنگی

 الهای  قاانون  مقابال  در وگیگی قانون تعهیلی ی  حکم یا حکم مصلحتی با تغییر
 ایان  «مصلحت»بلکه منظور از  انگاشت. نادیگه ثابتی را حتی قانون یا و وضع نمود

 حکام  یا   اساالم   مصاالح  رعایت و اوتماعی واحوال اوضا  به تووه با که است
 (115  1ج  1391 یزدی  مصباح) شود دیگر حکم وایگزین شرعی

 و متخیار  متعین  مصالح به نگاهی با  «مصلحت»از نوشتار این ابتگایی تعریف
 رساانگن  بارای  حااکم  توسا   امور فساد و صالح تشخیم همان درواقع انتخابی 
 باا  مارتب   الهی احکام میان از مناس، حکم میان انتخا، با معقول حیات به وامعه
 .است موضو 

 اسالمجنگ و صلح در . 4-١

کاامالً   هرکاگام  بیانگر این نکته مهم اسات کاه حکام   در قرآن صلح  و ونگ آیات
 ایان شارای   ؛ باشگ یم  شود یم گرفته آنان از که اثری آن تابع یعنی شرای  منوط به
 (.103-94  1394  مؤد،ی تبیین شگه است )یوسفیان و خوب بهدر قرآن 
 هاای  ریشاه  کنناگه  قهاع  و است که پایاگار  اسالم مواف  صلحی صلح: .١-4-١
   اول اینکاه (90/نسااء ) باشاگ  شرایهی خااص  تابع اما( 108  1393 خزائی ) ونگ

وناگ اراده داشاته باشاگ و     تارک  بارای  مسلمین در موضع قگرت بوده و دشامن 
؛ 67  1392 سایرت   محمگی افتخاری )دشمن باشگ.  وان، از حتماً صلح پیشنهاد
 پذیر  صلح سب، پاذیر   سبیل نفی قاعگه رب  دوم اینکه (.81  1388سلهانی  
 ؛35(/ ص) محماگ )نشاود   و از میان رفتن عزت و اساتقالل مسالمین   کفار استبگاد
 (.86  1388 ؛ سلهانی 67  1392 سیرت  محمگی ؛ افتخاری 61/انفال
 م 1996منظاور   ابان )دارد  ناام  «وهااد »اسالم  در ونگ مشرو  جنگ:. 4-2-١

 شگه نییتعو در چارچو، و ضواب  مشخصی  (632  1ج  1392 ؛ مسعود 3 133ج
 وامعاه   امنیات  یرااد ا بارای  اساالم  (. در اصال 18  1384است )تقی زاده اکبری  
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مرااز بلکاه    تنها نهونگ را  شگه  سل، یها یآزاد اعاده و شگه مالیپا حقوق احقاق
   (.73  1374)مههری   دانگ یم امری مقگ 

در اسالم اصالت بر دعوت توحیگ و ونگ و صلح ابازار آن اسات )منتظاری    
ر رابهاه  اصل با  رمسلمانانیغ( گرچه در حوزه رواب  مسلمانان با 21  1393مقگم  
؛ خزائای   18و  11  1393 دیگاران   و فقیهای ) ردیا گ یما و صلح قرار  زیآم مسالمت
اما در رابهه با دشمنی که آشکارا چه در عمال و چاه در لفاع اعاالم     ( 107  1393

( و صالح یا  حکام    71 -70  1388   اصالت با وناگ )سالهانی   کنگ یمدشمنی 
   سته به شرای  است.واب کامالً( و 13  1384 اکبری  زاده موقت )تقی

 معاهده .5-١

اسات.   داشتن نگاهبه معنای رعایت کردن و   «عهگ»عربی از ریشه  یا واژه« معاهگه»
را  «معاهاگه »  . در اصاهالح دانناگ  یما سام  قپیمان یعنی قول و را معادل فارسی آن 

. دو اصال  اتوراست تزمکه مکتو، و  کننگ یمچنگررفه تعریف  یا دوررفهپیمانی 
مهام معاهاگات اسات. ایان توافا        یهاا  یژگا یوبودن از  اتورا تزمودن و کتبی ب

  حقاوق  یالمللا  نیبا ررفین است که در عرصه  موردتواف مکتو، مشمول حقوق 
 (.6و  5  1393)عبگاللهی   باشگ یممورد وفاق همه  الملل نیب

 تفسددیر براسددا  حدیبیدده صددلح در «مصددلحت» راهبددردی تحلیدد  .٢

 شالیرماخر هرمنوتیک

 اساالم  صاگر  در کاه  اسات  کتبی سیاسی متون نخستین وزء حگیبیه صلح معاهگه
 نم صاریح  رایز  (462  2ج  1362 واقگی ) یافت شکل برخی اعتراضات باووود
 انکاار  بار  و خوارکننگه را آنو تعگادی از مسلمین  پذیر  آن ووود نگاشت برای
 تواناگ  یما   حگیبیه در برپیام مصلحتی رویکرد فهم شرای   این با. داشتنگ اصرار آن

گرچه از این معاهاگه همانناگ صالح اماام     الگوی مناسبی در بحث معاهگات باشگ. 
  1395نسا،    کااظمی شاود )  یما  برده  نام قهرمانانه نرمش ی  عنوان بهحسن ) (  

 و مصلحت نهفته در نیات  برای فهم بهتر استاما  (؛او یب  1392؛ روبی دوانی 91
 نارمش قهرماناناه کاه    عناوان  باه کارد راهباردی مصالحتی    روی این در پیامبر هگف
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 نظاام  هاای  آرماان  و اصول حفع با دیپلماسی در منهقی و درست حرکت معنای به
 هرمناوتیکی  دور مؤلفاه  9 قالا،  در   معاهاگه (92  1394 مؤد،  یوسفیان ) است

 .شودشالیرماخر بازسازی و شرای  صلح درک 

  جاهلیت رعص تاریخی های سنت: تاریخ و سنت .١-٢

 و اوتمااعی  سااخت  ترین کهن قبیلگی نظامعصر واهلی   پیش از ظهور اسالم  در
 برزگار  ) شاگ  شاناخته مای  مستقل سیاسی  -اوتماعی ترین واحگ مهمو  اولین قبیله
 قاانون  و باگون دولت  بگون واهلی وامعه و (34  1393 شهیگی  ؛90و 87  1383
در ایان شارای     .(127  1390 فرد  ناظمیان) شگ یمها اداره  تنها در پناه سنت مگون

 بود. و تعهگ تعگی  تعگد تعص،  مؤلفه چهار از متأثرمناسبات نظام قبیلگی 
 هساتنگ  قبیله گیری شکل اصلی عامل «نژاد» و «سرزمین» گرچه: تعصب. ١-١-2

 «عصابیت » ناام  باه  عنصاری  آن بقای و تگاوم عامل اما (128  1390 فرد  ناظمیان)
 تخهای  از عصابیت و  متأثر قبیله رئی،و تمامی تصمیمات  (47  1391 ونگ  آئینه)
 .(129  1390 فرد  ناظمیان) بود باور غیرقابل آن از

 و غارور  واساهه  باه  قبیلاه  هار   تعص، بر مبتنی ای قبیله نظامدر : تعدد .2-١-2
( بات  اناوا  ) کثارت  دارای بت  به اعتقاد وحگتِ عین درپرستش  در رلبی  برتری
   .(182  1392 وعفریان  ؛332  1 ج  1382 عقوبی ی). بودنگ

 واویی  وناگ  و  کننگه نییتعدر مناسبات میان قبائل  ونگ عامل : تعدی. 3-١-2
 علای  ) شاگ  یممحسو،  ها آن افتخارات ءوز و واهلی عر، خصلت مشهودترین

 .(82  1392 حامگ  قاسمی؛ 274  1 ج م  1976
 بسایار   قبیله امنیت و افراد وان حفع  منازعات همه باوووداین تعهد:. 4-١-2
 میاان  انتخاا،   قبیلاه  یا   رئای،  تصمیم ترین مهم سب، همین و به اهمیت حائز
 و هاا  سانت  حفاع    باا پیماان  یا «حلف»(. 112  1382 مههری ) بود صلح و ونگ
تباگیل باه     دولات  نبود در و ونگ برای مناسبی وایگزین آرامش  و امنیت تأمین

 باگترین ناپسانگ و   ایان قاانون    شکساتن  .(130  1390  فارد  ناظمیاان ) قانون شگ
 عهاگ  از را خاود  انصاراف  پیمانان هم از ررف ی  کهبود   یهنگام (غَگْر)عهگشکنی

 امعای پیمان .(389 و 372  4 ج م  1976 على ) کرد یم اعالم وانبه ی  صورت به
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 دباو  قبیلاه  برتاری  و شاهرت  تعهگ مووا،  وسا ؤر های سیاست ترین مهم از یکی
 باگان  پایبناگی  و صلح درنتیره .(141  1390 فرد  ناظمیان ؛178  1392 وعفریان )

 عنااوان بااه واعتبااار  قبیلااه باارای  آن در سرسااختی و ونااگ انااگازه همااان بااه
 .داشت اهمیت رهبر ی  تصمیم آمیزترین مصلحت

  اسالم ظهور عصر: زمینه بافت، .٢-٢

 در تحاول  درصاگد  وانباه  هماه  ،انقال ی  مثابه به حراز سرزمین در اسالم ظهور
 متناو   راهبردهاای  بهو  گشت ینممحق   باره  ی به تحولاما این ؛ بود واهلی نظام
 هاای  شااخم  از گاذار  بارای  (ص)امبریپ راهبردهای. داشت نیاز شرای  مقتعی و

 .شود یمخالصه  راهبرد سه در واهلی
هماان ابتاگای    ازراهبارد مصالحت   ؛ تعددد  بر غلبه برای توحید به دعوت. ١-2-2
 و خویشااونگان  از دعاوت  باا  مخفیانه عملیاتی گشات و ساپ،   دعوتبا  و بعثت
 .ادامه یافت  تعگد علیه و تگریج به آشکارا  دعوت
 یاا   اعتقاادات  در اساسای  تغییرات ایراد همواره :اسالمی دولت تشکیل .2-2-2
 هاا  تسان  آن وواود  در را خویش منافع که را ای عگه مقاومت و مخالفت  ها سنت
 هشاام   ابان ) شاگ  رو روبهظهور اسالم هم با مخالفت قریش  انگیزد  برمی داننگ  می

 ساازی  پیااده  آناان   برابار  در مبارزه و مقاومت برای( ص)پیامبر (269  1 ج  1375
از  پا،  ویاژه  باه  اساالمی  انقال، صگور برای مناس، بستر ایراد و اسالمی احکام
 ماالی  اساتقالل کاه   رالا،  ابی شع، صادیاقت حصرو  وانبه  ی یها میتحراعمال 
 افزایشرا  مسلمین قگرتپیمانانی داشت تا  هم به نیازضرورت یافت   هم مسلمین
 اعتقادی-اقتصادی رقبای عنوان به یثربیانتوس   دوم  اول عقبه پیمانپذیر  . دهگ
وواود   ازآن پ،(. 390و  384  1392این امکان را فراهم ساخت )وعفریان   قریش
 باا  تقابال  یاا   سااختن  هماراه تزم بود تا با  مستحکم و قگرتمنگ سیاسی امنظ ی 

شود. منشور مگینه  انعقاد معاهگات باا یهودیاان و    نیتأماهگاف حعرت  دشمنان 
  1393 ناژاد   زرگاری )راستا صاورت پاذیرفت    ایراد اخوت میان مسلمین درهمین

 (.71 -63  1393؛ شهیگی 325و  316
 گساتر  و تقویدت تعهدد:    تعددی  بدر  غلبده  برای یمانهحک خارجی سیاست. 2-2-3
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دشمنان و  خهر رفع ی بهگیشگو صگور انقال، اسالمی وابستگی  اسالم حگاکثری
 داشات.  یاقتصااد آن خودکفاایی   ماوازات  باه اساالمی و    نیسارزم  امنیتبرقراری 
 کااظمی   اخاوان )استا ه ذهنیت کردن دگرگون دنبال به دینی نهعت ی  ازآنراکه
 عصار  و متشانج  شارای   درپیامبر)ص( برای تحقا  اهاگاف خاویش      (12  1393
آمیاز ازرریا     مساالمت  یزناگگ  و سااز   مصالحه  ی  به دنبالا لهیقبی ها یریدرگ
  1393 خزائای  ) داد شاکل  دولت نبوی را دیپلماسیاسا   رویکرد این .بود پیمان 

 عرصاه  انباازیگر  عناوان  باه  «ملات -دولات » وواود  عگم سب، به البته .(110-113
 مهارح  قبایال  باا  روابا   ها حکومت با رابهه یوا بهدر دیپلماسی نبوی   یالملل نیب

 (.25  1388بود )افتخاری  
دانسات   اساالمی  دیپلماسی بر حاکمرا اصول  پیامبردیپلماسی  اصول توان می

 .(50  1385 بادران )
؛ 455  8  جیاثناعشار تفسایر  )توحیاگ   به دعوتاسا  دیپلماسی  -اول اصل
باه وحاگانیت خگاوناگ     اعتقاد معنای به صرفاًتوحیگ نه  البته ؛(114  1393 خزائی 
 بینای  وهاان  یا   اساسای   ی زمیناه  یاا   اساتوانه  و هیا پا   معنای ایرااد یا   بلکه به
 (.1396ی  ا خامنه اهلل تیآ) توحیگی ی وامعهتشکیل  ساز برای زنگگی

 خگایمخصوص  پرستش فق  اسالمی؛ عزت حفع و راغوت نفی-دوم اصل
غیر خگا وایز نیست.  یرو دنبالهسرسپردگی و  ( 141/ نساء و36/)نحل است یگانه
 ای بهاناه  و رریا   هیچ از مقگ  شار بیانگر این اصل است که  «سبیل نفی» قاعگه
 بااز  ماؤمنین  بار  را ایشاان  دسات  و گانستهن وایز را مسلمین بر کفار تسل  و نفوذ

 .(وا بی  1393 ؛ شکوری 615  2 ج  اثناعشری تفسیر) است نگذارده
باا   روابا   بر حاکم اصل انسانی؛ کرامت بهو تووه  نزاکت  احترام-سوم اصل
 اخاوت  و الفات  ایراد وهت در و احترامی بی  توهین از پرهیز بایست میبیگانگان 

 .(15  1393 کاظمی  اخوان) باشگ
 از فاات؛ اختال وفصال  حال  در آمیز مسالمت های رو  از استفاده-چهارم اصل

 اصاهالح  باه  یاا  ماذاکره  عناوان  باه  اماروزه  که نبوی دیپلماسی های بخش ترین مهم
و  114  1393 خزائای  )باود   قبائال  به هنماینگ یا نامه ارسال  است مهرح زنی چانه
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118). 
  آراساته  ظااهری  باا  فاردی  انتخاا،  کارآمگ؛ کننگه مذاکره انتخا،-پنرم اصل
 بسایار ... و حقاوقی  قوانین به مسل  همچنین و قوابات عاقل شرا   بات  بیان قگرت

 بان  مصاع، » یا «رال، ابی وعفربن. »(30-28  1388)افتخاری   است حائزاهمیت
 .(120  1393 خزائی ) هستنگهای موف  انتخا، مناظر  از نمونه «عمیر

 و رسامی  معاهاگات  عقاگ  از رریا   صالح  گساتر   برای تال -ششم اصل
 یهودیاان  نظیار  عربساتان  بزرگاان  با تأثیرگذار معاهگات انعقاد تعهگات؛ به پایبنگی
 ایان  هاای  نموناه  از قاریش   مشارکان  باا  حگیبیاه  صالح  و نرران مسیحیان مگینه 

 .(35  1388 افتخاری )معاهگات است 
به اهگاف دفااعی و اقتصاادی تاوفیقی را     گنیرس دراما اگر دیپلماسی مذاکره 

 افتخااری  ؛ 125  1393 خزائای  ) شاگ  یموایگزین  ونگ  کرد ینمنصی، مسلمین 
1388  41). 
 کسا،  را عاالوه بار   مسلمانان بازرگانی و ترارت گستر  اقتصادی؛ هگف-
؛ کارد  یما  برخاوردار  نظامی و( زنی چانه) سیاسی توان از و رها وابستگی از ثروت 

قارار   قاریش  پایاه  هام  مگیناه  و خاارج  مکاه  قهبی ت  از حراز اقتصاد که ینحو به
 مسالمان با  قریش اقتصادی تحریم تر  از که قبائلی وابستگی  رهینتدر .گرفت یم

  1393 لینگاز   ؛178 و 175  1392 وعفریاان  ) رفات  یما   انیا ازم شگنگ  نمیهمراه 
 کاردن  نااامن باا   ها میتحرشکستن  قصگ بهترارت و  هگف باحکومت مگینه  .(60
 .شگ ناندشم با خود رواب  از وگیگی فاز وارد  قریش های کاروان مسیر

باا افازایش تاوان نظاامی مسالمین  همچناین آغااز اقاگامات          دفاعی؛ هگف-
شاگه   ارتریهوشا پیامبر)ص( برای افزایش توان اقتصادی و علمی مسلمین  دشمنان 

اسالمی را پیااده سااختنگ    سرزمین    ررح حمله بهمگینهو با نیت نابودی حکومت 
 داد ونگیاگن  اواازه  مسالمین  باه   سارزمین  و حریم از دفا  وهت به خگاونگلذا 
 .(61-60  9 ج  اثناعشری تفسیر)

اهگاف با صلح بودناگ بناابراین در غازوات ایشاان      نیتأمبه دنبال  (ص)پیامبر
اصل مهم دست یافتن به هگف و حکم  .شگ یمکمتر کار به مبارزه مسلحانه کشیگه 
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اگار گفتگاو   مباارزه مسالحانه نیسات      الزامااً وهاد است اما وهااد   باره نیدراقرن 
  1385 باادران   ؛369  4 ج  یبارد )اثناعشار  ی نگاشت بایگ دست به ساالح  ا رهینت
50.) 

 بدا  جندگ  انددازه  بده  پیمدا   یا صلحمعاهده  اهمیت) صلح و جنگ: تجربه .٣-٢

 (عدوا 

باا   متفااوت  رفتاار  و راهکارهای متناو   با مختلف شرای  و ها زمان در (ص)پیامبر
 .  است کرده برخورددشمنان 

نگاشتنگ  منسرم  سازمان ی در زمان پیغمبر   داخلی دشمنانمنافقان به عنوان 
 ای  خامناه  اهلل آیات ) شاگ  یما باا آناان رفتاار     اسالم برای خهرشان میزان برمبنای و

1397  56). 
 خاونریزی  و وناگ  رری  از شان یزنگگ که یافته سازمانغیر وحشی نیمه قبائل

هاگایت در   و صاالح  ی نشاانه  اگربودنگ   خهرناک وامعه امنیت برای؛ گذشت یم
 اماا   شاگ  یما ه بست  تعرض عگم پیمان آوردن  اسالم بر تأکیگ بگون شگ یمآنان دیگه 

 (.47  1397 ای  خامنه اهلل آیت) .شگ میوایگزین  ونگ   بودنگ اشرار اگر از
 کاه  شاکن  پیماان  و انگیز فتنه و لروج متعص،   افتهی سازمان گروهی یهودیان

هستنگ؛ در ابتگا با ایشان مگارا اماا   اسالم دین کنی ریشه و وویی فتنه پی در همواره
اقاگام نظاامی انراام شاگ       اناه یاخاللگرو رفتارهای مگینه  معاهگه با عهگشکنی در

 .(52  1397 ای  خامنه اهلل آیت)
 باا  دشامنی  در اقاگامی  هایچ  از  اسالم مخالفان ترین مهم عنوان به مشرکاناما 
 خهاری  مانع صاگور انقاال، اساالمی و    نیتر بزرگ نکرده و فروگذار (ص)پیامبر
ائتالفای بازرگ    قریش مشرکان رهبری بهبرای حکومت اسالمی بودنگ. آنان  وگی

 و دانسات  حملاه  در مقابال آناان را   دفا  بهترینآوردنگ لکن پیامبر)ص(  به ووود
مسلمین باه  . کرد خواهنگ پیگا حمله فرصت ها آن نگهگ صورت اقگامی دانست اگر

 وارد ضاربه  ها آن های کاروان مصونیت و امنیتبه  یعنی قریش اقتگار حسا  نقهه
 دادناگ  یم ادامه خود ونگی  اتیعمل به اسالمی  نظام نابودی امیگ بهمشرکان  کردنگ.

   .(51-49  1397 ای  خامنه اهلل آیت)و پیامبر)ص( با مقاومت  تسلیم نشگ
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صایانت از اساالم و    اصال  دو برمبناای ان  دشامن  اقگامات دربرابر (ص)پیامبر
 کهان  سانت  باا  (  منهب 19و  17  1393حفاظت از منافع مسلمین )منتظری مقگم  

کاه   احازا،  وناگ  اماا پا، از  ؛ نماود یاا ونگیاگ    امعایا با آنان معاهگه  عربستان
 میاان  ونگ  فرمود پیامبر ائتالف علیه حکومت اسالمی شکست خورد  نیتر بزرگ
مقاومت دربرابر ابرقگرت حرااز   که یهنگام(. 108  1393 شنا    ح) شگ تمام ما

 و دیپلماسای   آشکارشاگ  همگاان  بار  نباوی  دولت بازدارنگگی قگرت نتیره داد و
 .گرفت شکل حگیبیه و آغاز سیاسی زنی چانه

 کاامالً  راوناگ   و صالح   دشامنان  با برخورد در )ص(مهالعه ترربیات پیامبر
 کباری  باگر  در .دهاگ  یما نشاان  یت زمانی و مکانی وابسته به درک شرای  و موقع

 حگیبیه در  (161  1385 سعادت ) ونگ و ایستادگی در صالح سپاه کمی  باووود
معاهاگه  . ه شاگ دانست پذیر  معاهگه صلح در مصلحت سپاه  آمادگی کامل باووود

 دولات  خااروی  سیاسات  تارین  موف  که باتووه به نتیره حاصله  ی  ابرقگرت با
 (.17  1393 مقگم  منتظری) است نبوی

 حدیبیه معاهده گیری شک  روند و جریا : متن .4-٢

 مرزهاا  از خروج هنگامه سرانرام متوالی  های ونگ از پ، هررت  ششم سال در
 (.501  1393 نژاد  زرگری) فرارسیگ وویانه صلح نگای با اسالمی انقال، صگور و

 فاراهم  فرصاتی   حج موسم در بهکع خانه امن حریم و حرام ماه فرصت از استفاده
 سارزمین  نقااط  اقصای  به زائران توس  را اسالم پیام بتواننگ مسلمین که ساخت می

 .بشناساننگ همگان به را خود و بفرستنگ
 بده  دادن تن برای قریش سران بر فشار اعمال و مسلمانان اقتدار مانور: فرامتن .١-2-4

 مکه به آنان ورود مسلمین  مانع انهیوو صلح به پیغام و نیت اعتنا یبقریش ؛ مصالحه
 پیا   زماان  هام در ارراف کااروان حرااج     زیآم  یتحر اقگاماتبا انرام  وشگنگ 
 باه  دیگار خاانواده در مکاه بودناگ     قصگ بهمسلمانان را که  از ای عگهو  (ص)پیامبر
 نظامی آرایش تا داشت آن بر را (ص)پیامبر زیگآمیتهگاین اقگامات  گرفتنگ. اسارت
 -457  2  ج1362)واقگی  بکشاگ  دشامن  رخ باه  را اسالم کاروان انسرام و بگیرد
 در یسابز  چارا   منزله به مسلمانان  سفیر حب، با آمگن کنار و پذیر  زیرا ؛(459
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 . بود مذاکره در ینینش عق،دادن امتیاز و 
 و سااز  سرنوشات   اسالم عظمت و عزت برای حیاتی تصمیمی رضوان بیعت
 مقابال  در ایشاان  یااران  فشاانی  وان میزان و (ص)پیامبر رهبری قگرت از نمایشی
ی در مقابال  بازدارناگگ زیرا خگاونگ به آمادگی دفااعی مسالمین بارای    ؛ بود دشمن
 اتحااد . (39  1388؛ افتخااری   368  4ی  جاثناعشار تفسایر  ) کناگ  یم گیتأکدشمن 
 تا شگ سب، و زد هم به را قگرت موازنه سرعت به قریش  قگرت مرکز در مسلمین
 .(وا بی  1394 قنبری ) بیفتنگ وپا دست به مصالحه براىدشمن 
 یکایا   سیاسای  روانشناسای  از اساتفاده  با( ص)پیامبر؛ مذاکره: بینامتن .2-4-2

  1388 ؛ افتخاری 455  2ج  1362 واقگی ) داد قرار تأثیر تحترا  قریش نماینگگان
قریش و برخوردار  لهره و زبان به تسل  با یقریشفردی  نیز  را خود نماینگه. (33
 .وانی پیام دوستی را ابال  کنگ نیتأمانتخا، کرد تا با  خانواده  حمایت از

 نیروهای امنیت تا بود ررفین اسرای تبادل صلح  سر بر مذاکرات انرام مقگمه
 صاورت  دورارف  نمایناگگان  توسا   کاه  دیپلماتیا   رسمی ررفین تعمین شود.

 باار  از آگااهی  لحاا   باه  قاریش  نماینگهبت معاهگه  همچنین در بحث کتا. گرفت
 وایگااه  گارفتن  نظار  در با پیامبر ؛کرد مهرح را هایی خواسته متن  کلمات حقوقی
 انعهااف  او خواست برآوردن در  ها ییوو بهانهو برای بستن راه  امتیاز این حگاقلی
 .(54  2ج  1382 یعقوبی ) داد نشان
 پیماانی  ایان  ؛قدریش  و نبدوی  حکومت میان مشترک اقدام جامع برنامه: متن .2-4-3
 باه  کاه ؛ عمارو  بن سهیل و قریش از [بزرگان]وماعتی و عبگاهلل محمگبن بین است
 بازدارناگ؛  هام  از دسات  کردناگ   صالح  خودشاان  بین ونگ ترک بر سال ده مگت

 هام  باه  نسابت  باگگویی  از نورزناگ؛  خیانات  یکگیگر به نکننگ؛ غارت را همگیگر
 آزاد ببناگد  پیماان  و عهاگ  محماگ  با که باشگ داشته دوست هرک، کننگ؛ خودداری

 و قاریش  از هارک،  اسات؛  آزاد نیز ببنگد پیمان قریش با بخواهگ ک، هر و است
 او محمگ بایگ آمگ محمگ نزد به خود[ دار عهگه و سرپرست]ولی اوازه بگون مکیان
 قاریش  نبایگ رفت قریش نزد به ک، هر محمگ اصحا، از و برگردانگ او ولی به را
 مرباور  دیانش  بار  را کسای  شاود؛  آشکار مکه در اسالم برگردانگ؛ محمگ نزد را او
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 آن در محمگ ننماینگ؛ سرزنش و مالمت و آزار و اذیت را مسلمانان از کسی نکننگ؛
 مکاه  در روز ساه  و آیاگ  مکاه  باه  آیناگه  سال در سپ، بازگردد  اصحابش با سال
  3ج  1388 مرلسای  ) باشانگ  نگاشاته  مراهه خود با مسافر سالح وز و کنگ اقامت
 .(465  1362 واقگی  ؛360

 اعتراضاات  از ماووی  پیماان  دوم بناگ  پذیر  داخلی؛ مخالفان: متن زیر .2-4-4
 لکان  دانستنگ  می اسالم وبهه برای ذلتی را ماده این مخالفان  کرد  ایراد را داخلی
 محای   بر را آن ضگانسانى نآئی و ببرد پناه شرک  به که مسلمانى( ص)پیامبر ازنظر
 اساالم  درد به فردی چنین و نبوده واقعی مسلمان دهگ  ترویح خگاپرستى و اسالم
 نرات برای خگاونگ به ارمینان روی از قریش پناهنگگان بازگردانگن اما. خورد نمى
 .(197  2ج  1363 سبحانی ) است آنان

وج دوم مخالفات  ما  حج در آن سال ازقبول انصراف  و معاهگه یامعا از پ،
 ایان  اساا   که بود وهت  این از ایشان نارضایتی و اضهرا، تشویش راه افتاد.  به

  1362 واقگی ) دانستنگ نظر گرفتن حکم الهی می بگون در شخصی رأی را تصمیم
 .(607 و 465 -466  2ج

رسمیت اسالم و حقوق  مسلمانا  و پذیرش با ساله ده صلح به تصریح: زبا . 5-٢

 مسلمین

 «اسالم به بخشیگن رسمیت»با تشکیل حکومت اسالمی به دنبال ( ص)پیامبراساساً 
آشاکار   اساالم  تحقا  ایان هاگف     درنتیرهزیرا  بود؛« مکه»حراز به مرکزیت  در
 دشامن  تارین  مهم وان، از مصونیت و امنیت سایه درآن  آزادانه تبلیغ وگشت  می
 صلح ساله ده تعمین با. (16  1393مقگم  منتظری) انرامیگ شگن آن می به وهانی آن
 کاه  گرفات  مای  قارار  نوپاا  دیان  این دراختیار فعایی مکه  در مسلمانان پذیر  و

 بیان برای معاهگه متن در سازی شفاف بنابراین نمود؛ می را حتمی آن دادن گستر 
 .بود الزامی آن گریزناپذیری و تفسیر راه بستن وهت در مؤلفان مقصود واضح

 و تارین  فصایح  بهتارین   قاریش  زباان  حرااز   سارزمین  زبان عر، مردم میان
 به (.76  1346ووینی ) بود بیشتری علمی ارز  دارای واژه  و لغت تعگاد ازلحا 
 کاار  باه  گفاتن  ساخن  برای را الفا  ترین آسان و ترین فصیح قریش» فارابی اعتقاد



 53      مصلحت مفهوم به راهبردی رویکردی

 بهتار  را نسانا درونی های خواسته و کرد نمی سنگینی ها گو  بر که الفاظی برد؛ می
 و هاا  ناماه  بیشاتر  ماتن  .(14  1383 مروسات   سالمانی  آذرناو   )...« کرد می بیان
 صانعت   کوتاه های ومله دهگ ایشان در معاهگات خود از نشان می پیامبر های پیمان

. باشاگ  داشاته  ارمیناان  مهل، شگن روشن از تا کردنگ می  استفاده ایراز یا مساوات
 اساتگتل  باا  توان می که است برخوردار بالغت و صاحتف از قگری به ها نوشته این
 را ایشاان  باه  منتسا،  وعلای  هاای  خهباه  و متاون  نوشاتاری   و گفتاری سب  به

 (.50  1376 حمیگاهلل ) داد تشخیم
 اهلل  حمیاگ ) اسات  (ص)پیاامبر  ساخنان  که حگیبیه صلحمعاهگه  متن بنابراین

 ساادگی  و اساتواری  هماان  از و نباوده  مرازا  نوشاتاری  ساب   این از (58  1376
 آشکارا  و روان بسیار لفظی  و تصنعی های آرایه از دور به متن این. است برخوردار
 معناای  به بردن پی برای کلمات تفسیر به نیازی و کرده منتقل خواننگه به را منظور
 آشاکار  مکاه  در اساالم  کاه  دارد مای  بیان وضوح به پیمان مفاد. »نیست ها آن اصلی
 اذیات  و آزار را مسالمانان  از کسای  نکنناگ   اوباار  دیان  پذیر  در ار کسی شود 
 محماگ  باا  باشاگ  داشاته  دوست هرک،  »گویگ می صراحتاً دیگر وای در. «ننماینگ
 و قیاگ  هایچ  که است ای گونه به بنگها این نگار  و «است آزاد ببنگد پیمان و عهگ
 .گذارد نمی باقی قریش برای را فراری راه و شرط

  استعالیی مصلحتیگانه  پنج اهداف: مؤلف مقصود و نیت .6-٢

 سافر   از مسالمین  قهعااً ایان    خاویش  ساران  انتقام باتووه به اشتیاق قریش برای
 مکاه  سامت  به مسلمین اکثریت مخالفت رغم به را پیامبر که است مصلحتیحاوی 
 پانج باا توضایح    تاوان  میرا  تلحمصاین  .(184  2ج  1363 سبحانی ) کرد روانه
  فهم کرد از این سفر  مهم حعرت هگف
 قاریش   برتار  تبلیغااتی  و اقتصاادی  قگرت: (شناسی اسالم) اسالم معرفی. ١-2-6
. ولوه داده بود کفر و شرک حاکم تفکّر علیه حرکت ی  مهرور و درحگّ را اسالم
باا   کاه  فرهناگ مشاخم   وانگیشه  خشن  فاقگ افرادی را مسلمانان قبائل  اکثریت

 وقات  موسام حاج   دانساتنگ.  پرستنگ  مای  را می خگای نادیگه (پیروی از محمگ)ص
 .(17  1393 مقگم  منتظری)بود  دین حقیقی بهن و اصیل رخ از برداشتن پرده
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 از قبائال تصاور  : (اسالمهراسدی  بدا  مبارزه) اسالم از اعراب وحشت کاهش .2-6-2
 و عقایاگ  تماامی  کاه  معناا  ایان  باه  بود اعرا، باسنت در تعاد وگیگ یدین  اسالم
 هاا  آن نیاکاان  یادگاار  کاه  «عماره » و «حج» فریعه حتی آنان  مذهبی و ملی مراسم
 حعاور  بودناگ؛  شگه اسالم از اضهرا، و وحشت دچارآنان  لذا کنگ می نفی است 
عر، را نشان دهاگ   نیای سنت این به اسالم پایبنگی توانست می  «عمره» مراسم در
 (.184  2ج  1363 سبحانی ) بکاهگ اضهرا، و وحشت ایناز  و

ان مشرک مقابل در مناس  حج انرام: )گسترش پیام اسالم( انقالب صدور. 2-6-3
این عمل در سراسر عربساتان   اخبارسب، انتشار  مسلمین  فرایض انرام مشاهگه و

 (.184  2ج  1363 سبحانی )گشت  می اسالم آئین از عظیمی تبلیغو درنتیره 
 )ص(پیاامبر : (شناسدی  دشدمن ائدل ) قب نددد  قدریش  چهدره  ساختن مخدوش. 2-6-4
  حاج  مناسا   انراام  دانست در صورت پذیر  مسلمین در مکاه  عاالوه بار    می

 آغاااز و مشاارکان خااویی ناارم سااب، و کاارده دیااگار خااود  نزدیکااان بااا مساالمین
مقبولیات  و  حیثیت  مکه به وروداما در صورت ممانعت  شونگ؛ رواب  سازی عادی
 وشاگه   دار خگشاه  اهلل بیات  خاادمین  ررف یب چهره عنوان به عر، وهان در قریش
 زیارا   دهنگ را از دست می اسالم ضگ بر عر، قبائل دیگر با گونه امکان ائتالف این

 تعلا   دنیاا  ماردم  تماامی  باه  بلکه نبوده قریش به متعل  تنها  مسلمین را از حقی که
 .(55  1392 برخوردار  فخاری ) انگ   محروم کردهدارد

ایان  ( ص)پیاامبر  تحلیال سیاسای  : (نگری آینده) اسالم پیروزی از اطمینان .2-6-5
 دارناگ  نظار  صالح  به و آمگه بیرون اسالمی حکومت به حمله فکر از قریش بودکه
 افاول  باه  رو اسالم  نظامی قوای تقویت و افزایش عک، به قریش ونگی توان زیرا

 مهاارت  از ارال  با( ص)پیامبر ه بود.افتاد خهر بهنیز  آنان اقتصادی توان و گذاشته
 و ضارر  وناگ  از قاریش   فرمودنگ آنان فرستاده به قریش در درک شرای   سیاسى
 .(580و 579  1392 وعفریان انگ ) آمگه ستوه به آنان و دیگه زیان

 بدرای  صدلح  فضدای  ایجاد و اسالم رسمی اعالم: تصریحی و تلویحی معنای .٧-٢

  آ  گسترش

 اسات   معاهاگه  انعقاد و مذاکره انرام امر  ترین مهم و ترین اصلی حگیبیه  بحث در
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داشاته   ای قبیلاه  نظاام  از مساتقل  موواودیتی  اعالم تا کوشیگ میاز ابتگا  پیامبر زیرا
 دولات  رسامی  ثبات   معاهاگه  انعقااد  و عربستان اول قگرت با مذاکره انرام باشگ؛
 عرصه دوار بار اولین برای کفار زیرا بود سیاسی مستقل  واحگ ی  عنوان به اسالمی
 صالح  پاذیر   اهمیت اما شگنگ؛ عر، وهان در مسلمین با «القبائلی بین» مذاکرات
 مفااد رسمیت تزم اما کاافی نباود    . نساخت غافل معاهگه مفاد موضو  ازرا  پیامبر
 :ای بیش از رسمیت داشت نتیره معاهگه
 اساالم   در مقابال  دشامنان  های موفقیت؛ ها تنش کاهش و امنیت برقراری. ١-2-7

  ثاروت  سیاسی و قگرت از تنها در حوزه تحریم و تبلیغات ضگ اسالمی با استفاده
 و امنیت برقراری ؛بیاینگ کوتاه نظامی حوزه در دادنگ می ترویح لذاآمگه بود  دست به

 دیان را  تبلیاغ  و عربساتان  سراسار  در مسالمانان  تاردد  ای منهقاه  های تنش کاهش
   کرد. می  خنثیرا  اسالمی ضگ های تبی و سوء تبلیغاتو  بالمانع
 مسالمین  آزادی باا ؛ (ها تحریم شکست) عقیدتی و اقتصادی -سیاسی آزادی .2-7-2
 در ای قبیله و فرد هر و شکسته تحریم و تهگیگ  حصر هرگونه معاهگات  بستن در

 بارای  وگی مانع تحریم  اعمال در قریش قگرت و نفوذ. شگ می آزاد اسالم پذیر 
 هماوار  مسالمین  بارای  را اقتصادی خودکفایی و ترارت راه هحگیبی. بود مسلمانان

 .کرد
 هاای  سنت و انسانی کرامت به احترامجذب دشمن؛  با هدفاعطای امتیاز  .2-7-3

باا   پیاامبر نیت در عقگ معاهگه است.  های نشان دادن حسن ررف مقابل  یکی از راه
 1 رهشااما ساابحانی ) حتاارام بااه ساانت سااوگنگاباارای  نماینااگه قااریش خااواهش
 کوتاه مقهعیبرای  تواف  این با. پذیرد میموکول شگن زمان حج را  (اتسالم مکت،

 ایان آثاار   از اماا  (16  1393عقا، نشساتنگ)منتظری مقاگم     شاگه  اعاالم  مواضع از
 و پیامبر)ص( واتی اخالق تأثیر تحت قریش سران از ای عگه آوردن ایمان انعهاف 
 .بود مکه فتح درهمراه شگن  نهایتاً
جمله  حقوق مسلمین )من پذیرش تحمیل و اسالم دین موجودیت رسمی اعالم. 2-7-4

 بارای  مسالمانان  حا    مکاه  در اساالم  دین شناخته شگن رسمیت بهبا انجام حج(؛ 
 هاای  تاوهین  و ساوء  تبلیغاات و حمالت مساتقیم    مسلم گردیگ خگا خانه  زیارت
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 پایان یافت. قریش
 هگف ترین مهمبه  شود  خسارت تحملم آنکه بگون شرای  آن در (ص)پیامبر

و حقوق مسلمین همچنین برقراری امنیت   اسالم دین بخشی به رسمیتیعنی  خود
 دیان  نشار  موانع شرای  برای برداشتن باقی تا درآورد زانو بهیافته و قریش را  دست

 (.18  1393 مقگم  منتظری) .آماده گردد

 موجود های یتواقع و اصول برخی بر مصلحت غلبه: تأوی . ٨-٢

درحال آمادگی نظامی مسلمین و در حالات   حگیبیه  صلح معاهگه یامعامذاکره و 
توان توضایح داد خصوصااً اینکاه حعارت در ابتاگا       مصلحت نمی وز با احرام را

فرماینگ با کسانی که مانع انرام مناس  حاج توسا  مسالمین شاونگ  خواهناگ       می
 نسا،   کااظمی )ز حقاوق مسالمین  ( چون حج ا16  1393ونگیگ )منتظری مقگم  

 که هگف از حکومات  و ممانعت از آن برخالف عگالت است درحالی (103  1395
عنوان نمادی از  به آهن و قیام برای عگالت به مردمبه فرموده قرآن  دعوت  اسالمی

؛ 25است )حگیاگ/  الهی قانون و عگل حریم از دفا  ابزار حکومت برای  ی  سالح
نماود.   میبایست از حقوق مسلمین دفا   هم می پیامبر .(46  13تفسیر اثناعشری  ج

اهاگاف  اماا چاون    گزیناگ  برمی را هگف و دستور وهاد  ابتگا ونگ این به تووه با
امتیاازاتی   یایشان نرمش به خارج داده باا اعهاا    یافت میتحق   با صلح هم ایشان

 (.16  1393 مقگم  ؛ منتظری450  2  ج1362گزینگ )واقگی   برمی را انگک  صلح
یعنی حکم ابتاگایی پیاامبر)ص(    ونگ  بروز صورت در که استاین  واقعیت

 کاافر  افراد با اگر  »گشت می ی نصی، مسلمینپیروز رضوان بیعت گیری شکل با و
؛ 22/فاتح ) «نمودناگ  نمای  پیاگا  یااوری  و یاار  و کردنگ می فرار ها آن کردیگ  می نبرد

نظیاار  باای تغییاار اسااتراتژی و انعهاااف ماااا ؛(137  9ج  1383 نااور  قرائتی تفساایر
 تمااامی باار( 470  2ج  1362 واقااگی عنااوان فتحاای عظاایم )  بااه  پیااامبر)ص(

و با رفع خهر مشارکان  ساب،   فتح مکه مقگمه  ه کشیگ بهالن خ   ها هراسی اسالم
. (17  1393 مقاگم   منتظاری )شاگ  وهاانی  دعوت و آغاز خیبر یهودیانپیروزی بر 

 اساالم  پیاامبر  زناگگانی  تااریخ  در وریاانی  هیچ  فرمود ( )صادق امام وهت ازاین
 .(202  2ج  1363 سبحانی ) است نبوده حگیبیه صلح معاهگه از سودمنگتر
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 (حدیبیه معاهده و مورخا  مفسرا ،) مفسر یا خواننده قرائت .٩-٢

 در تنهاا  ناه  حگیبیه موفقیت معاهگهمعتقگنگ  مورخین  و سیاسی دینی  مفسران اکثر
  دشمنان اسالم به پاسخ برای محکمی سنگ عنوان به بلنگمگت و در بلکه مگت کوتاه
 و دانساته ضاعف   مواقاع  در صارفاً را  پیاامبر  دوستی مگعیانی که صلح .شگ استفاده

( 110  1393ایشان )متانت پور   اوتماعی -سیاسی قگرت ونگ را حاصل افزایش
( ص)پیاامبر  هاای  وناگ  کثار ااینان معتقگنگ  کننگ. عنوان می اسالم پیشرفت علت و

 مکاای آیاااتاساات.  مااگنی آیااات بااا مکاای آیااات در تفاااوتعلاات   و تهاااومی
 .(197  2 ج  1363 سبحانی )گرا هستنگ  خشونت مگنی آیات و آمیز مسالمت

 بلکاه  دانناگ  نمای  خشاونت  ماروج را  اسالم تنها نه گروهی تنگروها  برخالف
 آراماش  باه  را همگاان  و رددا تأکیاگ  دوساتی و  صالح  بار  هماواره معتقگنگ اسالم 

 شاع،  حصار  و مسالمین  شاکنره ) شارای   تارین  ساخت  در حتی و خوانگ فرامی
. (113  1393پاور    )متانتاسات  داشاته  خشونت عگم و مگارا به توصیه  (رال، ابی
 و دوساتی  و صلح از اسالم دفا  گواه حگیبیه  صلح از حمایت در فتح سوره نزول

 پایش  تا مسلمانان .است عگالت برقراری رایب امنیت و آرامش در خگاونگ رضایت
 تعقال  و تفکار  فرصات  کسا،  با ازآن   پ،بودنگدفا   حال در همواره  از حگیبیه

  2ج  1375 هشاام   ابان )مووبات گستر  هرچه بیشاتر اساالم را فاراهم کردناگ     
 انگیشمنگانای که  گونه تا به امروز ادامه داشته است به حگیبیه  موفقیت .(219-220
 و توس  پیاامبر را ساتوده   اسالمی وامعه مصالح موقع به تشخیم ازآن  پ، ها قرن

 .انگ گذاشته صحه دوستی اسالم بر صلح
 مان » نویساگ   خوانگ و مای  می بشریت منری را اسالم پیامبر «برناردشاو ورج»

 حال  بارای  شاگ   مای  وگیاگ  عصار  در حااکمی  او مثال  ماردی  اگار  که اعتقاددارم
 .(175  1385 عبااگالوهابی ...« )کاارد ماای اسااتفاده دوسااتی و صاالح از مشااکالتش
(. 175  1385 عباگالوهابی  ) داناگ  می اسالم موفقیت عامل را صلح  گانگیهمچنین 
 م 2002 سااپتامبر یااازدهحاواد    از پاا، غیرمساالمان  باانوی  آرمسااترانگ  کاارن 
 زیارا  گردیاگ؛  وحشیانه برخوردهای از ولوگیری صرف پیامبر همّ بیشتر»:نویسگ می
 باه  «ساالم » ریشاه  از اسات   خگاونگ برابر در بودن تسلیم معنای به که اسالم غتل
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 رلا،  صالح  یا   ولی بود  وهاد مرد( ص) محمگ. است شگه گرفته «صلح» معنای
 .(مقگمه  1386 آرمسترانگ )« ...بود هم واقعی

 تصامیم  موقاع مصالحت در   و باه  درسات  حااکی از تشاخیم   هاا هماه   این
( ص)پیاامبر و  مصالحه و آشتی دین اسالم نشان داد که مصلحتی است؛ (ص)پیامبر
 وهانی است. الگوی و بزرگ مصلح ی 

 گیری تیجهن

عنوان  دور هرمنوتیکی به انهگ9های مؤلفهوبرگشتی در  حاصل از حرکت رفت نتیره
  کهمعاهگه حگیبیه  بیانگر این است  دهنگه اوزای شکل

 اقاگامات   واهلیات  اریختا  و سنت از درست درک و آگاهی با (ص)پیامبر-1
و  تعاگی   تعصا،  تعگد های  با شاخصه واهلی های سنت اصالح براسا  را خود

  تعهگ آغاز کرد.
 حکیماناه  خااروی  سیاسات  و اسالمی حکومت تشکیل توحیگ دعوت به -2

 برای مقاومت درمقابل اقگامات قهری و تحریمی دشمنان صورت گرفت.
 ابزارهاای  از توأماان  و زمان هم حکیمانه و موقع به استفادهترربه نشان داد -3
 اصاول  حفاع  عاالوه بار    پیاامبر)ص(  های سنری مصلحت در صلح و ونگ سنتی
 توانسات  پیاامبر  .سااخت  فرصات  تهگیگها از و داده غلبه ونگ بررا  صلح  اسالم

 باه  آن از پیش که دشمنی. بنشانگ مذاکره میز سر بر را خویش دشمن قگرتمنگترین
 سانت  تارین  اصالی  مهااب   و کارده  نگااه  او دیان  و (ص)ماگ مح به حقارت دیگه

 .بود پیامبر از انتقام پی در ثار  یعنی عربستان 
در اخاذ توافا  اسات      (ص)رساول  زدگای  بیانگر عگم شتا، معاهگه متن-4

 .نمود  تأمین را خویش اهگاف تمامی امتیاز  کمترین اعهای باکه  نحوی به
 و امکاناات  از کافی شناخت و اسالم های ظرفیت از استفاده با اسالم پیامبر-5
 مووودیات  تاا  نمود وادار را مشرکاندر تگوین مفاد معاهگه   خود  حکومت منابع
 عباادات  انراام  کاردن  آزاد ضمن و شناخته رسمیت به راو حقوق مسلمین  اسالم

ها علیه حکومات اساالمی را بررارف     و تحریم تعمین را مسلمین امنیت اسالمی 
 .نماینگ
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هاا باود و    سازی و دفع تورئاه  ف اصلی پیامبر)ص( در دیپلماسی  خنثیهگ-6
 چهاره  سااختن  مخگو هراسی و  حگیبیه این امکان را با صگور اسالم  رفع اسالم

کرد تا اسالم در تمامی عصارها منباع و منشاأ صالح      مهیا می قبائل دیگر نزد قریش
 شناخته شود.

معاهاگه   اساالم  گساتر   بارای  صلح فعای ایراد و اسالم رسمیپذیر  -7
عناوان فاتح مباین آن را تائیاگ      صلح را به پیروزی بزرگی تبگیل کرد که خگاونگ به

 فرمود.
  قاریش  تهگیاگ  ازو تغییر استراتژی از ونگ باه صالح     اصولی ریزی ررح-8
مسالمین   امنیات آزادی و  ساخت تا بگون خونریزی و اعهای امتیااز مهام    فرصتی
 دعوت وهانی شود. وبرقرار 
مذاکره و امعای معاهگه صلح حگیبیه که در شرای  اقتگار و داشتن دسات  -9
ا تار و پیاامبر)ص( ر   انرام شگ  کفه صلح را باه نفاع اساالم سانگین     مسلمینبرتر 
 ترین مصلح تاریخ قرارداد. بزرگ
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 در ماذاکره  باه  اقاگام  در مساتخرج  مصالحت   شاگه  های مهرح در پاسخ به پرسش
 کارده  اعماال  معاهگه این در (ص)پیامبر را ضوابهی چه و بوده چه حگیبیه معاهگه
 صالح مذاکره با قریش و  رراحی از اسالم پیامبر اصلی هگف توان گفت  می است؟
 فعاای  باا ایرااد یا     حکومات توحیاگی   گساتر   و بس سازی    زمینهحگیبیه
 حگیبیاه  صالح  باا  اعرا،  میان در  پیمان اهمیت به تووه با کهبوده است  آمیز صلح
 .گشت ممکن
حکم اصلی در شارای  حگیبیاه   با در نظر گرفتن این واقعیت که  ترتی، این به

ونگ بوده است  پیامبر )ص( با ی  نرمش قهرمانانه با پاذیر    در مواوهه با کفار
علت امعاای   توان گفت صلح موقت  حکم موقتی را وایگزین کردنگ. بنابراین می

 یعنای  باودیم   آن کشاف  دنباال  باه  نوشاتار  ایان  در که تاس همان صلح  معاهگه
 مسائله  باه  تووه با اوتماعی  -سیاسی واحوال اوضا  برمبنای که امری ؛«مصلحت»

   کنگ. می صادر را اصلی حکم برای مناس، وایگزین انتخا، اختیار تنها مهم  و اهم
 نیز به این شرح است  همعاهگاین  عقگ در مصلحت ضواب  حاکم بر

ر به اینکه پیشنهاد صلح از وان، قریش و پ، از بیعت رضاوان مهارح   نظ-1
 حتمااً  صلح از وان، دشامن و  پیشنهاد بایست شود برای پذیر  معاهگات می می

 .باشگ منگی مسلمینقگرت در زمان
ها و تعمین برقراری امنیت برای مسلمین  بیانگر ایان   تأکیگ به پایان ونگ-2

 .شود کشتار ونگ و توقف باعثگ بای اصل است که معاهگه قهعاً
دهگ باا   ها و معاهگات با دیگر قبائل نشان می صگور مروز برای عقگ پیمان-3

 وشاگه   های پایش از معاهاگه برداشاته    بایست تمامی محگودیت پذیر  معاهگه می
 شود. اوتماعی و اقتصادی فراهم -در همه وهات فرهنگی مسلمین آزادی
مسلمانان به مکه  درقباال پاذیر  دیگار     تازه اهلل و عودت حذف نام رسول-4

بیشاترین   هزیناه  کمترینیگ با بابنگها توس  قریش یادآور این است که در معاهگه 
 شود. مسلمین نصی،امتیاز 
 هرگونااه راهبااا دقاات نظاار در انتخااا، کلمااات و تنظاایم ومااالت  بایااگ -5
 بسته شود. دشمن و فرار از زیر بار تعهگات وویی بهانه
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  امکاان  دشامن  عهگشاکنی ای تنظیم شاونگ کاه در صاورت     گونه ا بهبنگه-6
( ص)پیامبر  قریش عهگشکنی با که گونه همانحکم اصلی فراهم باشگ.  بازگشت به

 حرکات  مکاه  سامت  به و صادر را ونگ حکم وقت اتالف و سوزی فرصت بگون
 .کردنگ

و درحقیقت برای دستیابی به اهگاف ماوردنظر باگون عباور از خا  قرمزهاا      
هاا و تاواایی کاه از ماذاکره اساتنباط       دست کشیگن از راهبردهای اساسی و آرمان

نشینی نشود  مذاکره و صلح موقت عین مصلحت است. ایان باگان معناسات     عق،
عناوان یا  رویکارد راهباردی      اگر بنا باشگ مذاکره و پذیر  یا  معاهاگه باه   که 

)یوسفیان و است  ونگ اصلی حکم مصلحتی در شرایهی که مهاب  ضواب  اسالم 
بایست ضواب  حاکم بر آن همانناگ ضاواب     می ( وایگزین شود 95  1394مؤد،  

 :انعقاد معاهگه حگیبیه باشگ
 و مناابع  از شاناخت  باه  باتوواه  هاگف  به رسیگن برای ریزی برنامه ی  با-1
پذیری از رهبری و ایرااد توانمناگی نظاامی  پیشانهاد      با فرمان امکانات از استفاده
 موردبررسی قرار بگیرد.دشمن 
 کاه  زماانی  تا یا تعهگات صلح حکم مگتای تنظیم شود که  گونه معاهگه به-2
دشمن بگان پایبناگ باشاگ  اعتباار     وه داشت پی در را مسلمین   اقتگار و منفعتعزت
 یابگ. 
 بازدارناگه  عوامال  از یعنای  شاود؛  بارده  فارو  دفاعی حالت در دشمن ابتگا-3

 ماناگه  ناکاام  خاود  قبلای  اقاگامات  در دشمن که شود داده ننشا و استفاده خوبی به
 .است
 رهبار  کناار  در مردم که نحوی به مصلحتی تصمیم از عمومی افکار حمایت-4
 نشاان  و رهباری  از اراعت است؛ معاهگه موفقیتدر  دیگر عامل گیرنگ  قرار خود
 .  گگردان می ناامیگ را دشمن تصمیمات  پذیر  در مسلمین وامعه اتحاد دادن
 حکومات  فاهاگ ا رسیگن باه  تنها باپرهیز از تووه به منافع فردی و حزبی؛-5
حقوق  به بخشیگن رسمیت و آزادی  امنیت تأمین ها  تحریم شکستن یعنی اسالمی
 مگنظر قرار گیرد. مسلمین
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تووه به کس، موفقیت بلنگمگت و در صورت لازوم گذشات از پیاروزی    -6
 مگت. کوتاه

در ومهاوری اساالمی    دشامنان  با مذاکره که هنگامیباتووه به همین ضواب   
 شاود  مای  اساتناد  حگیبیاه  صالح  قعایه  باه  مصلحت بحث در بععاً و  مهرح ایران

 را صالحی  تنهابایگ گفت  ؛(1394وا؛ هاشمی رفسنرانی    بی1395 )ووادی آملی 
در امعاای آن   بزنگ یعنی رقم را مبین فتحی که به صلح حگیبیه مستنگ کرد توان می
 ماورد  در گونه که رهبار معظام انقاال،    تمامی شرای  تووه داشته باشنگ. همان به

 پایش  هاا  ساال  کاه  هساتم  چیزی همان به معتقگ بنگه» ای فرمودنگ  هسته مذاکرات
 بسایار  اسات   تزم بسیار ی  واهایی در نرمش ؛«قهرمانانه نرمش» شگ گذاری اسم
 کشاتی  خاود   حریاف  باا  دارد کاه  گیری کشتی این اما نگارد  عیبی است؛ خو،
 ررفش که نکنگ فرامو   دهگ می نشان نرمشی فنی دلیل به ی  واهایی و گیرد می

 بفهمناگ  اسات؛  اصالی  شرط این است؛ کاری چه مشغول که نکنگ فرامو  کیست؛
 آمااج   ررفناگ  کسی چه با  مواوهنگ کسی چه با که بگاننگ  کننگ می کار چه دارنگ که

 پاسگاران سپاه فرمانگهان دیگار در بیانات« )است همسئل کرای ها آن ررف ی حمله
 (.26/06/1392اسالمی انقال،

 باه  کاه  باوده  غیرترربی رو  ی  هرمنوتی  رو  ازآنراکه ذکراست  شایان
 ییاگ تا منزلاه  باه  مصالحت  هاای  شاخصه ارائه دهگ  می پذیری ابهال قابلیت پژوهش

 آخرین نیست  حگیبیه واقعه از قرائت اولین که رور همان نوشتار این و نبوده ها آن
 بود. نخواهگ هم آن
 



 

 

 ها یادداشت
 شایخ ) اسات از پیاامبر)ص(   حگیث و نساء سوره 44 و43  41 آیات بر اسا  قاعگه  .1

 (.334  4ج الفقیه  تیحعره من صگوق
ماکیاولی معتقگ بود ممکن است امری از لحا  اخالقای درسات باشاگ اماا مصالحت      . 2

گ اما از لحاا  اخالقای درسات    نباشگ و بالعک، ممکن است امری مصلحت باش
 (.498 و 497  1378 اسالمی  ؛35  1394 حقیقت ) نباشگ.

 منابع
 .مریگ قران
 .العربى التاریخ مؤسسة و العربى الترا  احیاء دار بیروت   العرب لسان  (م1996) منظور ابن
 .کتابچی تهران  هاشم  رسولی   ترومه  النبویه سیره  (1375) عبگالمل  هشام  ابن

 اندیشده  صدفحه  دینای   بای  غر، مگرن  غر،  (06/11/1388) محمگحسن راد  احمگی
 .رسالت روزنامه

 در عماومی  دیپلماسی کارکردهای و اصول»  (1393تابستان و بهار) بهرام  کاظمی  اخوان
 .5شماره دوم  سال  اسالمی سیاست های پژوهش  «نبوی سیره
 سیاسی انگیشه در دولت فلسفه بر درآمگی مصلحت؛ و قگرت»  (1378) اصغر افتخاری 

 .4و 3شماره  متین  («ره) خمینی امام
 انتشاارات  تهاران    اسدالمی  رویکدردی  سیاسدت؛  و مصلحت  (1384) اصغر افتخاری 

 (. ) صادق امام دانشگاه
مطالعدات تداری      «دیپلماسی در حکومات پیاامبر اکارم)ص(   »  (1388) اصغر افتخاری 

 .1 شماره  اسالم
 در «سالم » و «صالح »»  (1392تابساتان  و اربها ) حسین سیرت  محمگی. اصغر افتخاری 

 .2شماره ششم  سال  حدیث و قرآن فصلنامه دو  «کریم قرآن
 .3شماره  مربیان  «حکومتی و ثانویه اولیه  احکام»  (1380 پاییز) اصغر علی نیا  الهامی

  «قاران  زباان »  (1383 تابساتان  و بهاار ) محماگعلی  مروست  سلمانی. آذرتا  آذرنو  
 (.1)75 دفتر  ها بررسی و مقاالت

 .تهران دانشگاه تهران   اسالم سیاسی تاری   (1362) صادق ونگ  آئینه
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  «حگیبیاه  صالح  در پیاامبر  اساتراتژی  نباوی   دیپلماسای »  (1385 بهمان ) حسان  بادران 
 .50 شماره نامه ویژه  خردنامه

 .سمت تهران   ایران و اسالم در دولت تحول تاری   (1383) ابراهیم برزگر 
 تهاران    صاراط  مثاباه  به سیاست( ره) خمینی امام سیاسی انگیشه  (1391) ابراهیم برزگر 

 .دوم چاپ سمت 
 بررسی عادتنه؛ ونگ و وهاد»  (1391 تابستان) مهگی علی  زاده مصهفی؛ زهگانی  ترک

  مقدس دفاع پژوهشنامه  «غار،  و اسالم انگیشه در مشرو  ونگ مفهوم تهبیقی
 .2شماره اول  سال

فصدلنامه    «اصالت ونگ یا صلح از منظار دیان  »(  1384تقی زاده اکبری  علی )تابستان 
 .4  شمارهحصون

 .2شماره پنرم  و پنراه سال  اسالم مکتب  «حگیبیه صلح( »تا بی) یعقو، وعفری 
 قام   ،(ص) خددا  رسدول  سدیره ( ١) اسدالم  سیاسدی  تاری   (1392) رسول وعفریان 

 .منه چاپ ما  دلیل انتشارات
 ماا   دلیال  انتشارات قم  خلفا، تاری ( 2) اسالم سیاسی تاری   (1394) رسول وعفریان 

 .دوازدهم چاپ
 .دوم چاپ اسرا  قم   فقیه والیت  (1379) عبگاهلل آملی  ووادی
 .اسرا نشر مرکز قم   دین از بشر انتظار  (1380) عبگاهلل آملی  ووادی
 .ظریف محمدجواد به نامه  ((  1395/ 06/ 20) مرتعی آملی  ووادی
 .25شماره  قدس آستان نامه  «قریش لهره»  (1346فروردین) اهلل عزیز ووینی 
  («ص)اعظام  پیاامبر  هاای  پیماان  پیامگ و عقالنیت عنصر»  (1393زمستان) مرتعی شنا   ح 

 .16 شماره چهارم  سال  کالمی-اعتقادی های پژوهش پژوهشی علمی فصلنامه
 امام دیگگاه از اسالمی حکومت در مصلحت نقش»  (1394 مستانز) صادق سیگ حقیقت 

 .6 شماره  اسالم در سیاسی اندیشه  «خمینی
 اسدناد  و( ص)محمدد  حضدرت  سیاسدی  های پیمان و ها نامه  (1376) محمگ حمیگاهلل 

 .پنرم چاپ سرو   تهران . محمگ حسینی   ترومه اسالم، صدر
 هفتااد  چاپ وهادی  ایمان موسسه تهران   الهس 25۰ انسان  (1397) علی سیگ ای  خامنه

 .سوم و
 .تهران استان علمیه های حوزه رال، دیگار در بیانات  (06/06/1396) علی سیگ ای  خامنه
 روابا   توساعه  ابزارهاای  و( ص)پیاامبر  دیپلماسای »  (1393 زمستان) احمگرضا خزائی 

 .28 شماره هفتم  دوره  الملل بین روابط پژوهشنامه  «ها دولت سایر با الملل بین
 .اسالمی انقال، فرهنگی مگارک سازمان تهران   17 ج نور، صحیفه  (1370) اهلل روح خمینی 

 راهبدرد   «راهباردی  برناماه  یاا  انگاز چشم با سال پانزده»  (1388 بهار) محمود ررزوانی 
 .17 شماره  یاس

 ترلای  حگیبیه صلح پیمان در قهرمانانه نرمش عالی نمونه»(  09/10/1392روبی دوانی  )
 .آستان نیوز پایگاه آستان قدس رضوی  «یابگ می
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 چاپ سمت  تهران  ،(نبوت عصر) اسالم صدر تاری   (1393) غالمحسین نژاد  زرگری
 .دهم
 .اسالمی ناشر نشر قم   2و1ج  ابدیت فروغ  (1363) وعفر سبحانی 
 اصافهان   ابوالفعال    موحاگ   تروماه   اسالمی حکومت مبانی  (1367) وعفر سبحانی 

 .المومنین امیر انتشارات
 ساال   اسدالم  مکتب از هایی درس  «حگیبیاه  پیمان ارزیابی»  (1345آذر) وعفر سبحانی 

 .3 شماره هشتم 
  «دیگرانگیشاان  و مخالفاان  با( ص)اعظم پیامبر مگارای»  (1385 زمستان) احمگ سعادت 

 .20 شماره پنرم  سال  طلوع مجله
  معرفت  «رواب  خاروی دولت اسالمی از دیگگاه قاران »(  1388یل )آبان سلهانی  اسماع

 .143سال هرگهم  شماره 
 و علمای  انتشاارات  شارکت  تهاران    اسالم تحلیلی تاری   (1393) وعفر سیگ شهیگی 

 .هشتم چاپ فرهنگی 
 مطالعدات  فصدلنامه   «المباین  فاتح  یاا  حگیبیاه  صلح»  (1368 بهار) وعفر سیگ شهیگی 

 .1 شماره اول  سال  تاریخی
 .برهان تحلیلی پایگاه  «چیست؟ مصلحت فهم ضرورت» (16/06/1392)صادقی ابراهیم

 .4 شماره  راهبرد  «مصلحت و حکومتی احکام»  (1373پاییز) اهلل سیف صرامی 
ای  خامنه و ناصر شیرازی  مکارم  ترومه  المیدان تفسیر  (1396) محمگحسین رباربائی 

 الکترونیکی.و دیگران  نسخه 
 دفتدر   «عماومی  حقاوق  مفااهیم  باا  آشانایی ( »1393 مارداد ) محماگعلی  سیگ عبگاللهی 

 .نگهبان شورای پژوهشکگه  سازی نظام مطالعات
 مجلده   «غیرمسالمان  انگیشامنگان  نگااه  از محمگ»  (1385 زمستان) مرتعی عبگالوهابی 

 .68 شماره  کوثر فرهنگ
 .یینالالم دارالعلم بیروت  االسالم، قبل العرب ری التا فی المفصل  (م 1976) وواد علی 

 در( ص)اعظم پیامبر استراتژی بررسی»  (1392 زمستان) ناصر برخوردار . حسین فخاری 
 و فرهنگ تاری  پژوهشی علمی فصلنامه  «سوات تحلیل اسا  بر حگیبیه صلح
 .13 شماره  اسالمی تمدن

اصول راهبردی صالح  »(  1393لی )بهار مهگوی راد  محمگع فقیهی  نفیسه؛ خلری  علی؛
 .4  سال دوم  شماره سیاست متعالیه  «در اسالم

 از واهلیات  دوره ورساوم  آدا، به نگاهی»  (1392پاییز و تابستان) مرتعی حامگ  قاسمی
 .3 شماره دوم  دوره  المتین فصلنامه حبل  «تاریخ و قرآن منظر

 .چهارم چاپ امیرکبیر  تهران   اسالم صدر تاری  در سیری  (1392) اهلل حشمت قنبری 
 اساتکبار  باا ( ص) پیاامبر  «بساتان  بگه» حگیبیه صلح»  (1394 /17/07) اهلل حشمت قنبری 

 قگ . خبری -تحلیلی پایگاه  «نبود عر،
  «حگیبیه صلح بر تأکیگ با حج در( ص)اعظم پیامبر تگابیر»  (1395زمستان) نس، کاظمی
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 .17 شماره  نو تاری  فصلنامه
 تهاران   واواد   مصاهفوی    تروماه   کدافی  اصدول   (1369) یعقاو،  بن محمگ کلینی 

 .اسالمیه علمیه فروشی کتا،
 .121 شماره  تدبیر  «استراتژی  یزیر برنامه فراینگ»  (1381اردیبهشت) رضا یعل کیانی 
 .پنرم چاپ حکمت  تهران  سعیگ  نس،  تهرانی  ترومه ،(ص)محمد  (1393) مارتین لینگز 

  «نقگ دیگگاه مستشرقان درباره غزوات پیاامبر)ص( »(  1393تانت پور  محمگتقی )پاییز م
 .1  سال دوم  شماره تاریخنامه خوارزمی

 کوشاش  باه  ،(بحداراالنوار  ترجمده  و تلخیص) آثار تحفه  (1388) محمگباقر مرلسی 
 .نیستان تهران  العحی  موسسه

 .هفتم چاپ نشر  به مشهگ  رضا  نژاد  انزابی  هتروم  2 و 1 ج  الرائد  (1392) وبران مسعود 
 و آموزشاى  مؤسسه انتشارات قم   ها پاس  و ها پرسش  (1391)محمگتقی یزدی  مصباح

 (.سره قگ )خمینى امام پژوهشى
 .چهارم چاپ صگرا  تهران   اسالمی جمهوری پیرامون  (1367) مرتعی مههری 
 .صگرا انتشارات تهران   (جع)مهدی انقالب و قیام  (1374) مرتعی مههری 
 .دوم و سی چاپ صگرا  انتشارات تهران   شناخت مسئله  (1393) مرتعی مههری 
 العالمیه  اتصول وامعه قم   اصول اصطالحات فرهنگ  (1393) مرتبی اصفهانی  ملکی

 .دوم چاپ
 پژوهشدگاه  غربای   باا  اساالمی  پیشرفت تفاوت  (09/08/1397) حسین سیگ معزی  میر

 .اسالمی اندیشه و گفرهن
  «واااهلی عصار  در آن کارکردهاای  و حلااف سانت »  (1390بهاار ) علاای فارد   ناظمیاان 

 .8 شماره  اسالم تاری  مطالعات
 مجلده   («ص) اعظم پیامبر شخصیت درباره دانشمنگان دیگگاه»  (1385 مرداد) نامشخم
 .22 شماره  جامعه نامه
 نقاگ  و فهم ادبی  مهالعات در نآ نقش و هرمنوتیکی دور»  (1386پاییز) علیرضا نیکویی 

 .3 شماره  پژوهی ادب مجله  «متون
 کارکردهاای  و هاا  مؤلفه سهوح »  (1393زمستان و پاییز) اسماعیل قائگی  اصغر؛ واعظی 

 .2 شماره دوم  و چهل سال  فلسفه نشریه  «هرمنوتیکی دور
 مرکاز  تهران  محمود   دامغانی مهگوی  ترومه  المغازی  (1362) عمر بن محمگ واقگی 

 .دوم ولگ دانشگاهی  نشر
 نمایناگگان  و سافرا  گردهماایی  همایش دومین اختتامیه(  1394اکبر ) رفسنرانی  هاشمی

 .کشور از خارج در ایران
 تهاران   محماگابراهیم   آیتای    ترومه  یعقوبی تاری   (1382) اسحاق بن احمگ یعقوبی 

 .نهم چاپ فرهنگی  و علمی انتشارات
نای نارمش   آمباانی قر »(  1394  سیگرضاا )بهاار و تابساتان    ماؤد، ؛ اهلل نعمات فیان  یوس

 .1  شماره اندیشه قرانی  «قهرمانانه در سیاست خاروی


