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چکیده
مذاکره سیاسی به عنوان راه حلی ُعقالیی، مساملت آمیز و کارآمد برای پایان دادن به اختالفات طرفین ذی نفع، مهواره 

مورد توجه حکومتها و گروهها بوده است. امروزه اسالم ستیزان، به دنبال ارائه و القای چهره ای خشونت طلب و فاقد 

منطق از این آیین، آن  هم به نحوی هستند که گویی هیچ گرایش و اصولی برای گفت وگو و مذاکره نداشته است اما 

در بررسی منابع معترب تاریخی ـ روایی مرتبط با سیره پیامرب اکرم)ص(، به یقین می توان دریافت که آن حرت، بارها 

به منظور حل مسائل فی مابیِن حکومت اسالمی با گروههای خمالفی که با آهنا تعارض منافع وجود داشته است، از 

راهکار خردورزانه مذاکره سیاسی، مهراه با اصول و دستورالعمل های ویژه ای هبره برده که این امر، شاهدی بر نقض 

ادعای دشمنان اسالم است؛ لذا در این نوشتار،  با استفاده از روش توصیفیـ  حتلیلی، ضمن ارائه معنایی دقیق و جامع 

از مفهوم »مذاکر ه سیاسی« و مؤلفه های آن، با مطالعه منابع معترب شیعه و اهل تسّنن، نوع مواجهه پیامرب اسالم)ص( 

با خمالفان در »مذاکرات حدیبیه«، »مذاکره با یهود فدک« و »مذاکره با بنی ثقیف« بررسی شده و مهم ترین »اصول« و 

دستورالعمل های ایشان در این مذاکرات، در قالب اصول »روانی ـ پنداری«، »رفتاری ـ کرداری« و »گفتاری ـ بیانی« 

شناسایی و تبیین شده و میزان تطابق هر یک از این اصول، با قواعد مذاکرات امروزی نیز بررسی شده است.

اصول مذاکرات سیاسی براساس منابع اسالمی 

)با تأکید بر مذاکرات عصر پیامبر)ص((

کلیدواژه ها: مذاکره سیاسی، پیامبر اکرم)ص(، اصول مذاکره، شیعه، اهل سنت.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55/ بهار و تابستان 1400

صص 16-33 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
ابعاد  در  حکومتها  برش،  حیات  تاریخ  خمتلف  ادوار  در 

با سایر جریانات و حکومتها،  گوناگون زمامدارِی خویش، 

میان،  این  در  می  شده اند.  اختالف  و  منافع  تعارض  دچار 

کمک  تعارضات  به  دادن  پایان  و  روابط  اصالح  به  آنچه 

رعایت  احساسات،  بر  عقالنیت  حاکم ساخنت  می کند، 

مصالح اشخاص، دولتها و جریاهنا است که البته نیل به این 

ارزشها، با »مذاکره  سیاسی«، به عنوان ابزاری مهم و کارآمد، 

امکان پذیر است. در رشایط کنونی جهان اسالم، خمالفاِن آیین 

حق، مرتصد مکایدی برای نشان دادن چهره ای غیرحقیقی 

این  در  و  هستند  اسالم هراسی  ایجاد  منظور  به  اسالم،  از 

راستا می کوشند تا تصویری خشن و منطق ناپذیر، از پیامرب 

لذا رضوری  با خمالفان نشان دهند؛  اکرم)ص( در مواجهه 

سیره   اهل تسّنن،  و  شیعه  معترب  منابع  مطالعه   با  است، 

سیاسی پیامرب اسالم)ص(، در حوزه  مواجهه ی مساملت آمیز 

و خردورزانه در اختالفات و تعارضات با دیگر گروهها در 

قالب مذاکره ی سیاسی، بررسی می شود و مهم ترین اصول 

و دستورالعمل های ایشان در مذاکرات سیاسی، شناسایی و 

تبیین گردد که البته بررسی این اصول، از بازخوانی و حتلیل 

گزارشات تاریخی - روایِی برجای مانده از سلسله مذاکراتی 

که آن حرت در دوران حکومت خویش، انجام داده اند، 

امکان پذیر خواهد بود. بر این اساس در این نوشتار، ابتدا 

ضمن بررسی مفاهیم اساسی پژوهش، معنایی جامع و دقیق 

از »مذاکره  سیاسی« و مؤلفه های آن، ارائه می گردد. در ادامه 

ماجرای  اسالم)ص(،  مکرم  پیامرب  سیاسی  سیره   بررسی  با 

عناوین:  با  حرت،  آن  مذاکرات  مهم ترین  از  مورد  سه 

با  »مذاکره  و  فدک«  یهود  با  »مذاکره  حدیبیه«،  »مذاکرات 

با  سپس  شد.  خواهد  مطرح  امجالی  صورت  به  بنی ثقیف«، 

استفاده از روش توصیفی - حتلیلی و با بررسی منابع معترب 

فریقین، مهم ترین اصول مذاکرات اسالمی با تکیه بر سیره 

و  می گردد  تبیین  و  شناسایی  اکرم)ص(،  پیامرب  سیاسی 

این  در  سیاسی  مذاکرات  اصول  از  یک  هر  آن،  اثنای  در 

سیاسی  مذاکرات  اصول  و  دستورالعمل ها  با  جریان،  سه 

امروزی، مقایسه  تطبیقی خواهند شد. 

مفاهیم اساسی پژوهش
اصطالحات  مفهوم  پژوهش،  این  از  نخست  مطلع  در 

»مذاکره  و  »اصول«  بر:  مشتمل  پیش  رو،  حتقیِق  اساسی 

سیاسی«، در قسمت ذیل، تبیین و بررسی می شود:

1( اصول 
معنای به  لغت  در  و  »اصل«1  مکرس  مجع  »اصول«   واژه 

 قسمت پایین و ریشه هر چیز2 و پایه و ُبن آن است و در

در و ستون،  پایه  آن  اگر  و  می گیرد3  قرار  فرع  آن،   مقابل 

تصور آن را  منى تواند  خیال  نیروى  شود،  توهم  بلندى   حال 

ابراهیم سوره   از   24 آیه   در  خداوند  روى،  این  از   كند. 

امِء«.4 ابن فارس برای  فرموده: »َأْصُلها ثاِبٌت َو َفْرُعها ِفی السَّ

)به الشئ«  »أساس  است: نخست  کرده  ذکر  معنا   آن، سه 

َفْصل ال  و  له  أْصَل  »ال  عبارت  مانند  پایه چیزی(   معنای: 

 له «، دوم »احَلیة« )به معنای: مار( و »األَصلة« ماری بزرگ

 است که درباره دجال روایت شده است »كأَّن رأَسُه أَصَلٌة«

از عشاء می آید« بعد   و سوم »آن چیزی که در طول روز، 

 و مجع آن »أُصُل  و آصاٌل« است.5  با وجود آنکه مصطفوی

 برای آن معنایی نزدیک به مبنا در نظر گرفته است6 اما وی

می کند؛ ذکر  را  »مبنا«  و  »اصل«  بین  اساسی  تفاوت   یک 

 اینکه »اصل« آن است که چیزی بر آن بنا می شود؛ به این

 معنا که حمقق شدن چیزی به معنای حتقق فرع آن است اما

به غیر  اساِس »مبنا« مستقل است و برای حتقق، احتیاج 
ندارد.7

  اصول به معنای اصطالحِی خود، قواعدی است كه می توان

صورت، این  در  دانست.  كلی  دستورالعمل  نوعی  را   آن 

 لساِن بیاِن اصول، با مبانی متفاوت خواهد بود؛ طبق یافته 

 برخی از حمققان معارص در ترمینولوژی این اصطالح، مبانی

به و  »بایدها«؛  از  اصول،  اما  می گوید  »هستها« سخن   از 

1. الصحاح، ج 4، ص1623.
2. لسان العرب، ج11، ص316؛ املفردات فی غریب القرآن، ص78.

3. فرهنگ ابجدی، ص85.
4. املفردات فی غریب القرآن، ص78.

5. معجم مقاییس اللغه، ج 1، صص110-111.
6. التحقیق فی کلامت القرآن الکریم، ج 1، ص95.

7. همان، ج1، صص95-96.
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 عبارت دیگر با مبانی از »بودن چیزی« مطلع می شویم اما با

 اصول، از »بایستگی دیگر چیز« بر اساس آن آگاه می شویم.

 باید عنایت  داشت که این اصول و دستورالعمل های كلی،

عبارت به  می گردد.  استخراج  اهداف  و  مبانی  به  توجه   با 

و به دل خواه  اینكه  نه   دیگر، اصول »كشف شدنی« است، 

میل هر كس »وضع« گردد8.

2( مذاکره سیاسی 
 »مذاكره« از ریشه »ذ.ک.ر« در لغت به معنای گفت وگوکردن

 با کسی درباره چیزی است9. واژه  مذاکره، بر اساس قواعد

است. ُمفاعله  وزن  بر  و  مزید  ثالثی  مصدر  عربی،   رصف 

نشانگر و  بوده  فرد  دو  مشارکِت  بیان  برای  مفاعله   باب 

 طرفینی بودن آن است10. بر پایه ی دیدگاه برخی از لغویان،

از بدین معناست که هر یک  یا مفاوضه، در لغت   مذاكره 

 طـرفین، آنچه در نزدشان است، به طرف مقابل رد  کنند 11 و

 نیز واژ ه  گفت وگو، در فارسی معادلی برای آن و تقریبًا به

مهین معناست12.

اصطالحی معنای  سیاسی،  علوم  حوزه  اصطالح   در 

اسلوب یک  درپیش گرفنت  از:  است  عبارت   »مذاکره«، 

از به اهداف، مصالح و منافع حکومتها،  نیل   عملی برای 

 طریق گفت وگوی میان طرفین، ولو اینکه حکومتی از نظر

لکن باشد،  اقتدار  اوج  در  نظامی  و  سیاسی   اقتصادی، 

 باز ناچار خواهد بود، برای تأمین مصالح و دست یابی به

بپردازد دولتها  دیگر  با  تعامل  به  باالتر،  سطح  در   منافعی 

گشودن دیپلامسی،  فعال کردن  برای  زمینه  مناسب ترین   و 

بیانی دیگر و هم سو  باب مذاکره میان دولت هاست13. در 

شده معرفی  چنین  خود،  جامع  مفهوم  در  مذاكره  آن،   با 

 است: فرایند و ُکنشی عملی و خردورزانه است كه طرفیِن

تعارض، وقوع  هنگام  آن،  غیر  یا  دولت  از  اعم   گفت وگو، 

 برای رسیدن به یك اتفاق نظری كه هنایتًا، مصالح و اهداف

8. »تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی«، ص84.
9. لغت نامه، ج13، ص20566؛ فرهنگ عمید، ج2، ص1782.

10. مبادی العربیه، ج4، ص33.

11. جممــع البحریــن، ج4، ص223؛ تاج العروس مــن جواهر القاموس، 

ج10، ص128.
12. لغت نامه، ج13، ص20566.

13. الدیبلوماسیه القدیمیه و املعارصه، ص19.

 گیرند14 که البته در كند، در پیش می طرفین را تضمین می

اکرث موارد، مهراه با تبادل امتیازات است15.

راه حل متداول ترین  عنوان  به  معارص  دوران  در   مذاکره 

آن، رهگذر  از  که  است  16فرایندی  دول،  بین   اختالفات 

اهداف، برخی  به  نیل  منظور  به  سیاسی،  کالن   کنش گراِن 

 با یکدیگر تعامل می کنند17. بر اساس ماده 33 منشور ملل

هر طرفین  ملل،  بین  حقوقی  و  سیاسی  روابط  در   متحد، 

 اختالف که ادامه  آن، ممکن است صلح و امنیت بین املللی را

 به خماطره بیندازد، باید قبل از وقوع درگیری و جنگ، برای

 یافنت راه حل اختالفات، از روشهای مساملت آمیز، از مجله

سیاسی مذاکره  طریق  از  کنند18.  استفاده  سیاسی   مذاکره  

 می توان واحدهای سیاسی مستقل که دارای منافع متغایر و

 متضاد هستند را با هم آشتی داد19 و به توافق و توافق نامه ای

که مورد قبول طرفین باشد، دست پیدا کرد20.

تعریف  در  مؤلفه ها  مهم ترین  مزبور،  مطالب  اساس  بر 

مذاکره  سیاسی عبارت اند از: الف( فرایندی بودن: به این 

مفهوم  که عمومًا مذاکره ، یک باره و ناگهانی شکل منی گیرد 

هم  به  نشستهای  و  جریانات  سلسله  یک  دارای  بلکه 

پیوسته است؛ ب( وجود تعارض: بدین معنا که تا میان دو 

طرف، تعارضی وجود نداشته نباشد، مذاکره معنایی نخواهد 

اختالفات  پاره ای  وجود  این خصوص،  در  لذا  و  داشت 

چه  منافع:  تأمین  و  امتیازات  تبادل  ج(  است؛  مفروض 

انجام  مذاکره ای  نباشد،  کار  در  طرف  دو  منافِع  تا  اینکه 

امتیازاتی  تبادل  در  مذاکره،  هر  خصلت  و  گرفت  نخواهد 

است که در آن صورت می پذیرد. 

مؤلفه هایی که در بخش فوق تبیین گردید، ناظر به تعریف 

گسرتدگی  به  توجه  با  که  است  سیاسی  مذاکره   امروزی 

با حتقیق در  اما  ارتباطات و علوم، دچار حتول شده است 

14. ر.ک: االصول العامة للعالقات الدولیه فی االسالم  وقت  السلم، ص14 .

15. فنون مذاکره، هیندل، ص16.

16. فرهنگ اصطالحات جغرافیای سیاسی ـ نظامی، ص225.

17. فرهنگ روابط بین امللل، ص538.

18. حقوق بین امللل عمومی، میرعباسی، ج2، ص32.

19. حقوق بین امللل معاهدات، ص129.

20. اســالم و حقوق بین امللل، ص456؛ حقــوق بین امللل عمومی، ثریائی 

آذر، ص36.
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سیره و نوع مواجهه  پیامرب اکرم)ص( در سلسه مذاکراتی 

که داشته است، به یقین می توان دریافت که به صورت کلی، 

مؤلفه های فوق در آهنا رعایت شده است. لکن باید عنایت 

صورت  به  عمدتًا  پیامرب)ص(،  زمان  مذاکرات  که  داشت 

گفت وگوهای ساده ای بوده که یا توسط خود پیامرب)ص( یا 

منایندگان ایشان، انجام می گرفته و پیچیدگیهای ساختارِی 

مذاکرات امروزی در آن وجود ندارد.

مروری بر مذاکرات سیاسی پیامبر اسالم)ص(
با بررسی منابع معترب شیعه و اهل تسنن و مداقه در سیره  

پیامرب اکرم)ص(، مهم ترین مذاکرات سیاسی آن حرت، 

»مذاکره  حدیبیه«،  »مذاکرات  نبوی،  حکومِت  دوران  در 

به  ذیل،  بخش  در  که  است  بنی ثقیف«  »مذاکره  و  فدک« 

صورت کوتاه و امجالی، مروری گذرا بر جریاِن هر یک از 

این مذاکرات صورت می پذیرد.

1( مذاکرات حدیبیه
یکی از مصادیق بارز مذاکرات سیاسی پیامرب اکرم)ص(، 

صلح  انعقاد  منظور  به  که  است  گفت وگوهایی  جریان  در 

حدیبیه، میان آن حرت با مرشکان قریش صورت پذیرفته 

است21. مسلامهنا در ماه ذیقعده سال ششم هجری، به فرمان 

پیامرب اسالم)ص(، برای انجام »عمره« و زیارت خدا عازم 

مکه شدند22. ابتدا قریش با فرستادن »خالد بن ولید« مانع 

آن حرت، مسلامنان  مکه شد23.  به  پیامرب)ص(  از ورود 

نزدیکی مکه( اسکان داد24. در  را در حدیبیه )مکانی در 

جهت  نوبت  یک  را  خود  منایندگان  قریش  رشایط،  این 

اطالع از نیت مسلامنان و در چندین نوبت جهت مذاکره 

ورقاء  بن  »ُبَدیل  مهچون  افرادی  فرستاد25.  پیامرب)ص(  با 

خزاعی« که از بزرگان قبیله خزاعه بود، مهراه با هیئتی از 

آمدند.  پیامرب)ص(  نزد  ُقریش،  جانب  از  اش  قبیله  افراد 

در ادامه، »ِمکَرز بن َحفص بن األخَیف« مناینده ی قریش 

21. حقوق معاهدات بین املللی و دیپلامسی در اسالم، صص322-328.

22. السیره النبویه، ج2، ص308.

23. املغازی، ج2، ص580؛ الطبقات الكربى، ج2، ص95.

24. السیره النبویه، ج2، ص310.

25. حقوق معاهدات بین املللی و دیپلامسی در اسالم، ص322.

و »حلیس بن علقه« رئیس قبیله »احابیش« که هم پیامن با 

»ُعروه  سپس  شد.  فرستاده  مسلامنان  سوی  به  بود،  قریش 

به  نیز از جانب قریش،  بنی ثقیف  بن مسعود« رئیس قبیله  

از جانب  مقابل،  در  آمد.  پیامرب)ص(  نزد  مذاکره،  منظور 

رسول خدا)ص( نیز »خراش بن ُامّیه« و »ُعثامن بن َعّفان« 

و  شدند26  فرستاده  قریش  نزد  پیام رسانی،  و  مذاکره  برای 

در هنایت، هیئت قریش به رسکردگی »سهیل بن عمرو« و 

مهراهی »حویطب بن عبدالعزی« و »مکرزبن حفص« برای 

مذاکره سیاسی هنایی نزد پیامرب)ص( آمدند27 و پس از نیل 

مکتوب  مفاد صلحنامه،  قالب  در  آن  مفاد  اولیه،  توافق  به 

گردید و به امضای طرفین رسید28.

2( مذاکره فدک
مذاکره  منظور  به  هفتم هجری،  در سال  اکرم)ص(  پیامرب 

با »رؤسای یهود فدک«، اقدامات مقتضی را انجام داد29. 

هنگامی که آن حرت، عازم غزوه خیرب شده بود، دیپلامتی 

به نام »حمیصه بن مسعود« را نزد رؤسای فدک فرستادند تا 

با ایشان مذاکره مناید اما آهنا در ابتدای امر، از مذاکره با 

مناینده  پیامرب)ص( رس باز زدند ولی در ادامه، هنگامی که 

و  نظر  کردند،  دریافت  را  خیرب  قلعه نشینان  شکست  خرب 

موضِع آهنا تغییر پیدا کرد و هیئتی دیپلامتیک را به رسپرستی 

»نون بن یوشع« برای مذاکره نزد پیامرب)ص( فرستادند30. 

یهود  مذاکره کننده   هیئت  اعضای  مذاکره  سیاسی،  این  در 

فدک، با عنایت بدان که مسلامنان در موضع اقتدار و برتری 

در  منایند31.  حتمیل  را  خود  خواسته های  نتوانستند  بودند، 

هیئت  و  پیامرب)ص(  بین  که  گفت وگوهایی  از  پس  هنایت 

مذاکره کننده  یهود انجام گرفت، به این توافق دست یافتند 

که نیمى از خاك فدك، برای یهودیان و نیمى دیگر، از آِن 

26. ر.ک: الســیره النبویــه، ج2، صــص314-311؛ املغــازی، ج2، 

صص593-604.
27. املغازی، ج2، ص604.

28. بــرای اطالع از متن کامل صلح نامه، ر.ک: املغازی، ج2، ص707؛ 

بررسی تاریخی صلحهای پیامرب)ص(، ص152.
29. ر.ک: املغازی، ج2، صص707-706؛ السیره النبویه، ج2، ص353.

30. املغازی، ج2، ص706.

31. همان، ج2، ص707.
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رسول خدا)ص( باشد32 و یهودیان فدک، هم چنان بر آیین 

برخوردار  اسالمی  حکومت  محایت  از  و  مبانند  باقی  خود 

شوند33.

3( مذاکره بنی ثقیف 
یکی از خمالفان رسسخت پیامرب اسالم)ص(، قبیله  بنی ثقیف 

حرت  آن  با  مقابله  به  مهواره  آن،  رسدمداران  که  بود 

رمضان  در  اسالم)ص(  پیامرب  حال،  این  با  می پرداختند. 

سال هنم هجری، در مدینه با بنی ثقیف مذاکره منود34. نکته  

درخور توجه آنکه، تا پیش از این سال، ثقیف به هیچ وجه 

حتی  که  آنجا  تا  نبود35  پیامرب)ص(  با  مذاکره  به  حارض 

»عروة بن مسعود« )از بزرگان احالِف ثقیف( را که در مدینه 

اسالم آورده بود و به منظور تبلیغ، به میان ایشان بازگشته 

با  بنی ثقیف  بزرگان  هجری،  هنم  سال  در  کشتند36.  را  بود 

مشاهده  گسرتش روزافزون اسالم، به این نتیجه رسیدند که 

پیروزی برسند37  به  با مسلامنان  تقابل نظامی  منی توانند در 

کردگی  رس  به  را  هیئتی  قبلی،  اطالع  بدون  رو،  این  از  و 

»عبدیالیل بن عمرو بن عمیر«، شامل دو تن از تیره  احالف 

و سه تن از تیره  بنی مالک، به منایندگی از ثقیف، به منظور 

فرستادند38.  مدینه النبی  به  پیامرب)ص(  با  سیاسی  مذاکره 

واقع  پیامرب)ص(  استقبال  مورد  مدینه،  به  آهنا  ورود  خرب 

راحتی  اسباب  مسلامنان  حرت،  آن  دستور  به  بنا  و  شد 

از  پس  ادامه،  در   39 کردند.  فراهم  را  ایشان  آسایِش  و 

مذاکره  و  گفت وگو  و  )ص(  پیامرب  با  متعدد  مالقات های 

هنایتًا  و  یافتند40  دست  توافق  به  اختالفی،  مسائل  رس  بر 

32. بــه دلیل آنکه یهود فدک، پیرو مذاکره سیاســی ـ بدون درگیری 

و جنگـ  و ســپس مصالحه، تسلیم شــده بودند، این بخش، متعلق به 
خوِد پیامبر)ص( گردید )الســیره النبویه، ج2، ص353؛ زندگانی حرت 

حممد)ص( خاتم النبیین، ص518(.
33. بررسی تاریخی صلحهای پیامرب)ص(، ص152.

34. ر.ک: البدایة و النهایة، ج 5، ص30.

35. املغازی، ج1، ص203.

36. دیــوان املبتدأ و اخلرب ىف تاریــخ العرب و الرببر و من عارصهم من ذوى 

الشأن األكرب، ج2، ص469.
37. حقوق معاهدات بین املللی و دیپلامسی در اسالم، صص238-239.

38. املغازی، ج3، صص962-963.

39. املغازی، ج3، ص965؛ تاریخ املدینة املنورة، ج2، ص502.

40. املغازی، ج 3، صص967-969.

پیامن نامه  صلحی تنظیم گردید و به امضای طرفین رسید41.

اصول مذاکرات پیامبر اکرم )ص(
این سخن،  در  اکرم)ص(  پیامرب  مذاکرات  از اصول  مراد 

مواضع  در  ایشان  کلی  و دستورالعمل های  قواعد  جمموعه 

عنوان  به  مذاکره  از  خدا)ص(  رسول  که  است  مواقفی  و 

یک راهربد، در اهداف حاکمیتی دین هبره برده اند. اصوِل 

در  حرت،  آن  کرداری  و  گفتاری  سیره   از  برگرفته شده 

»مذاکره  و  فدک«  »مذاکره  حدیبیه«،  »مذاکرات  جریان 

بنی ثقیف« در سه حوزه  عقیدتی - پنداری، رفتاری - کرداری 

و گفتاری - بیانی به رشح ذیل قابل ارائه و تبیین است.

1( اصول روانی ـ پنداری 
که  اسالم)ص(  پیامرب  سیاسی  مذاکرات  اصول  از  بخشی 

و  پندارآفرینی  با  و  است  روانی  و  فکری  حوزه   با  مرتبط 

بینش دهی صحیح به مناینده های مسلامنان، باعث می گردد 

در  مذاکره،  در  ایشان  عملی  راه  نقشه   و  فکری  خط  تا 

اصول حوزه   گردد،  ترسیم  ناب  اسالم  آموزه های  چارچوب 

اصول،  از  دسته  این  مهم تریِن  است.  پنداری«   - »روانی 

و  فدک«  »یهود  حدیبیه«،  »صلح  با  مرتبط  مذاکرات  در 

»بنی ثقیف«، به رشح ذیل است:

الف( امیدواری و اعتامد بر حتقق وعده اهلی 

اهلی،  وعده های  حتقق  بر  عمیق  باور  و  ایامن  امیدواری، 

یکی از مهم ترین اصول روانی - پندارِی مذاکرات سیاسی 

پیامرب اسالم)ص( است. بر اساس گزارش منابع معترب، در 

جریان صلح حدیبیه، خداوند از طریق رؤیا، به پیامرب)ص( 

وعده نرصت در مقابل قریش را داده بود و به آن حرت 

نشان داده بود که به مهراه اصحابش، داخل مسجداحلرام 

نیز مؤید  امام صادق)ع(  از  خواهند شد42. روایتی منقول 

الفتح  هذا  و  اآلیة  هذه  نزول  سبب  »كان  مدعاست:  این 

أن   - النوم  فی  رسوله  أمر   - جل  و  عز   - الله  أن  العظیم 

یدخل املسجد احلرام و یطوف و یحلق مع املحلقین - فأخرب 

41. برای اطــالع از متن کامل صلح نامه، ر.ک: الســیره النبویه، ج 2، 

ص543.
42. تفسیر القمی، ج 2، صص310-309؛ املغازی، ج2، ص617.
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أصحابه و أمرهم باخلروج«43.

با بررسی روایات فریقین، به یقین می توان دریافت که در 

توسط  جنگ  به  مسلامنان  هتدید  وجود  با  مذاکرات،  این 

قریش، پیامرب اکرم)ص( امیدوارانه و با اعتامد بر این وعده  

اهلی، بر موضع خود برای ادای حج ایستاد و در هنایت نیز 

موفق شد به خواسته  خود برای ساهلای آتی دست یابد44. 

بنابراین امیدواری و اعتامد بر حتقق وعده اهلی و توکل بر 

خدا، چنان قدرتی در منایندگاِن مذاکره کننده ایجاد می کند 

و  منایند  ایستادگی  هتدیدکننده ای  عامل  هر  برابر  در  که 

حداکرِث تالش خود را به منظور تأمین منافع مسلامنان به کار 

ُعرف  در  و  متداول  سیاسی  مذاکرات  در  امروزه  بندند. 

سیاست خارجی کشورهایی که رویکردی لیربالیسم نسبت 

به مسائل دارند، اصل اعتقاد به حتقق وعده های اهلی، در 

مذاکرات سیاسی نادیده انگاشته می شود45.

ب( عزمتندی و احساس رسبلندی

اصل  اسالمی،  حکومت  سیاسی  مذاکرات  اصول  از  یکی 

عزمتندی است که باید در روابط با سایر حکومتها، کانون 

توجه قرار گیرد. اصل عزت اسالمی ناظر به کامل دین اسالم 

است؛ از آنجایی که خداوند، اسالم را کامل ترین و برترین 

تأکید  ادیان  دیگر  مقبول نبودن  بر  آشکارا  و  برشمرده  دین 

منایندگان مذاکره کننده   ورزیده است46، رضوری است که 

حکومت اسالمی، با عزمتندی و احساس رسبلندی حتی در 

سخت ترین رشایط، در برابر طرف مقابل، حارض شوند47.

بین امللل،  روابط  در  رایج  سیاسی  مذاکرات  در  امروزه 

مذاکرات  اصول  در  تفوقی،  عامل  و  ممیزه  نقطه   چنین 

سیاسی وجود ندارد و هر یک از طرفین مذاکره، رصفًا به 

43. صحیــح البخاری، ج 4، ص424؛ الکافــی، ج 8، صص324-323؛ 

ســبب نزول این آیه و این فتــح، چنان بود که خــدای عز و جل به 
پیامبرش)ص( در رؤیا دستور داده بود که داخل مسجدالحرام شود و در 
آن جا طواف کند و همراه با دیگر سرتراشان، سر خود را بتراشد )و حج 
خود را به اتمام رساند(؛ پس رسول خدا)ص( این مطلب را به اصحاب 

خود خبر داد و به آنها دستور داد تا با او خارج شوند.
44. املغازی، ج2، ص618؛ السیره النبویه، ج3، ص322.

45. مذاکره دولت اسالمی با سایر دول از منظر فقه اسالمی، ص83.

46 . خداوند ســبحان در این خصوص، در آیات قرآن می فرماید: »ِإنَّ 

یَن ِعْنَد اهلِل اْلِْسالُم« )آل عمران، 19( الدِّ
47. مذاکره سیاسی در اسالم: اهداف، اصول، روشها، صص76-77.

با حتقیر  به هر نحو ممکن، ولو  منافع،  به دست آوردن  دنبال 

و ذلت هستند. حلاظ منودِن این اصل در مذاکرات سیاسی 

وحدانی  آیین  آموزه های  و  اصول  برتری  بیانگر  اسالمی، 

است. در این مورد، در حدیث رشیف نبوی)ص( نیز چنین 

برتر  »اسالم  َعَلیه «48؛  یْعىَل  اَل  َو  یْعُلو  »اإْلِْساَلُم  آمده است: 

است  اساس  این  بر  ندارد«.  برتری  آن  بر  چیزی  و  است 

که مسلامنان نباید از موضع ضعف و وادادگی مذاکره کنند 

بلکه با اهلام از سیره  پیامرب اکرم)ص( در جریان مذاکرات 

سیاسی، باید با عزت و اقتدار با طرف مقابل مواجه شوند. 

مرتبط  مذاکرات  و  حدیبیه  صلح  جریان  در  پیامرب)ص( 

»عروة  متسخر  و  ورقاء«49  بن  »ُبدیل  هتدیِد  برابر  در  آن،  با 

به  مناسب  پاسِخ  منایندگان قریش، ضمن  از  بن مسعود«50 

هریک، موضع عزمتندانه  خویش را حفظ کرده است. ایشان 

در مهین راستا، حارض به دیدار با یکی از منایندگان قریش 

به نام »مکرز بن حفص« نشده51 و در طی مذاکراتی که با 

طرف مقابل داشتند، مهواره اهبت و شکوه اسالم را حفظ و 

با ایشان گفت وگو منود. امهیت اصل عزت  از موضع عزت 

که  بدانجاست  تا  مقابل،  طرف  تصمیامت  در  آن  تأثیر  و 

هتدیدی،  هیچ گونه  بدون  قبیله  این  ثقیف،  بنی  جریان  در 

رصفًا با مشاهده عزت و عظمت روزافزون مسلامنان که با 

گردیده  مهراه  ثقیف  هم جوار  و  هم پیامن  قبایل  اسالم آوردن 

بود، خود برای مذاکره با پیامرب)ص( و پذیرش رشوط آن 

حرت، پیش گام شدند52.

در تعامالت سیاسی امروزی نیز متامی حکومتها و کشورها، 

بدان  نیل  و  عزت  حفظ  دنبال  به  سیاسی  مذاکرات  در 

هستند و در عمل، به این اصل پایبندی دارند. قابل توجه 

آنکه این اصل، امروزه در قالب عناوینی مهچون: »رعایت 

به رسمیت شناخته  احرتام متقابل« در مذاکرات سیاسی، 

شده و مورد اهتامم حکومتهاست53.

ج( عملیات روانی )تضعیف روحیه(

48. من الیحره الفقیه، ج4، ص334.

49. ر.ک: املغازی، ج2، صص593-594.

50. ر.ک: السیره النبویه، ج2، ص313.

51. صحیح البخاری، ج 4، ص428؛ املغازی، ج2، ص599.

52. السیره النبویه، ج 2، صص538-539.

53. مذاکره سیاسی در اسالم: اهداف، اصول، روشها، صص126و212.
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یکی از مهم ترین اصول روانی - پنداری مذاکرات سیاسی 

منظور  به  روانی،  عملیات  از  هبره گیری  اکرم)ص(،  پیامرب 

تأثیرگذارِی سوء در روحیه  طرف مقابل و تقویت منایندگان 

این  از  هبره گیری  مثاِل  شاهد  است54.  اسالمی  حکومت 

اصل در سیره  نبوی)ص( آن است  که پیامرب اسالم)ص( در 

مذاکرات صلح حدیبیه، در راستای دادن پیشنهاد صلح به 

مناینده  قریش »ُبَدیل بن ورقاء« به او فرمود: »جنگ، قریش 

را خسته و ضعیف كرده و خسارات و تلفات زیادی به آهنا 

با آهنا، پیامن  وارد ساخته است و اگر متایل دارند تا مدتی 

آتش بس امضا می كنم« 55.

آن  که  دریافت  می توان  یقین  به  اخیر،  عبارت  در  تأمل  با 

نیازمندی  روانی،  عملیات  اصل  از  استفاده  با  حرت، 

قریش به صلح را مطرح و پررنگ منوده و خود را گرچه در 

باطن مشتاق مذاکره و صلح بود، مستغنی از آن نشان داده 

تا بدین وسیله روحیه  طرف مقابل را تضعیف مناید. هم چنین 

در این خصوص، پیامرب اکرم)ص( در مذاکره با یهود فدک، 

هنگام ارسال مناینده به سوی یهودیان، به دلیل شناختی که 

از آهنا داشت، به مناینده  خود »حمیصة بن مسعود«، تأکید منود 

»یدعوهم  فرمود:  و  کند  توجه  مذاکره،  در  این اصل  به  که 

و  خیرب  أهل  غزا  كام  یغزوهم  أن  یخّوفهم  و  اإلسالم  إىل 

مناینده   به  لذا دستورالعمِل آن حرت  بساحتهم«56؛  یحّل 

آهنا  به اسالم، روحیه   ایشان  بود که ضمن دعوت  آن  خود، 

هتدید  با  این چنین  روانی،  عملیات  اصل  از  استفاده  با  را 

به  امروزه  نیز  اصل  این  مناید.  تضعیف  نظامی،  جنگ  به 

وسیله  تیمهای مذاکره کننده، جهت تأثیرگذاری مطلوب در 

مذاکرات سیاسی، به کار گرفته می شود. در عملیات روانی 

که برای تأثیرگذاری در مذاکرات سیاسی صورت می پذیرد، 

انگیزه های  و  ذهنی  شناخت  نوع  مهچون:  ذهنی،  عوامل 

منایندگان طرف مقابل و عوامل حمیطی، مهچون: تفاوهتای 

قومی و مذهبی، باید مورد توجه قرار گیرند57.

2( اصول رفتاری ـ کرداری

54. »کاربست مذاکره در دیپلماسی کشور اسالمی«، صص24-25.

55. صحیح البخاری، ج 4، ص425؛ املغازی، ج2، ص593.

56. املغازی، ج 2، ص706.

57. جنگ روانی، صص34-43.

مذاکرات  دستورالعمل های  و  اصول  از  دیگر  دسته ای 

حوزه   با  مرتبط  کلی  قواعد  و  اصول  پیامرب)ص(،  سیاسی 

باید مناینده های مذاکره کننده برای  رفتار و عمل است که 

باشند.  پایبندی عملی داشته  بدان  به اهداف مدنظر،  نیل 

این اصول، حتت عنوان اصول »رفتاری - کرداری«، به رشح 

ذیل، قابل بررسی و تبیین است:

الف( پیش گامی و آمادگی برای مذاکره 

یکی از اصول رفتاری در روابط حکومت اسالمی با دیگران 

و  پیش گامی  لزوم  بوده،  اکرم)ص(  پیامرب  توجه  مورد  که 

سیاسی  رهربی  در  است58.  صلح  و  مذاکره  برای  آمادگی 

مهیاکردن  و  آمادگی  بنیادین،  اصل  اکرم)ص(،  پیامرب 

زمینه برای گفت وگو و مذاکره با خمالفان از اولویت باالیی 

حرت،  آن  سیره   در  امر،  این  و  است59  بوده  برخوردار 

کاماًل مشهود است. در جریان حدیبیه، هر چند پیامرب)ص( 

در ابتدای امر، با نیت به جاآوردن حج، حرکت خود را آغاز 

کرد اما جمموعه اقداماتی که ایشان در این راستا انجام داد، 

زمینه ساز شکل گیری مذاکراتی گردید. نخست آنکه در این 

سفر به مسلامنان فرمود تا به جز یک شمشیِر غالف شده که 

با  را  خاصی  نظامی  ادوات  بود،  مسافران  متعارف  سالح 

خود محل نکنند. دیگر آنکه از درگیری نظامی با »خالد بن 

ولید« که به منظور جلوگیری از ورود پیامرب)ص( به مکه، 

از جانب رسان قریش مهراه با سوارانی فرستاده شده بود، 

نیک  گذشته ی  کنار  در  عامل  دو  این   60 ورزید.  امتناع 

پیامرب )ص( و احرتام او به ماه های حرام، 61 سبب گردید 

موارد  بر  عالوه  گردد.  مهیا  طرفین  بین  مذاکرات  زمینه   تا 

فوق، پیامرب)ص( در نخستین دیدار خود با مناینده  قریش، 

58. مذاکره دولت اسالمی با سایر دول از منظر فقه اسالمی، ص107.

59. آمادگی برای صلح و مقدمات آن و پیشگامی در مذاکره به منظور 

ایجــاد فضای صلح، همچون مذاکره که خود بــا ادله  قرآنی؛ مانند آیه  
میُع  ْل َعَلى اهلِل ِإنَُّه ُهَو السَّ ْلِم َفاْجَنْح لَها َو َتَوكَّ شــریفه  »َو ِإْن َجَنُحوا لِلسَّ
الَْعلیُم« )انفال، 61( قابل اثبات است، در سیره  شریف پیامبر)ص( امری 

مشهود است.
60.  املغازی، ج2، ص573.

61. بر پایه تحلیل برخــی از محققان معاصر، قریش کما بیش اطمینان 

یافته بود که پیامبر اســالم)ص( برای مکــه و ماه های حرام )از جمله 
ذی قعده( حرمت نگاه می دارد )بررســی تاریخــی صلحهای پیامرب)ص(، 

ص105(.
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رصاحتًا و پیش گامانه پیشنهاد انجام مذاکره و انعقاد پیامن 

صلح را مطرح فرمود62.

پیامرباکرم)ص(،  سوی  از  رفتاری  اصل  این  به  پایبندی 

مبتنی بر قاعده  رجحان صلح بر جنگ و منازعه در اسالم 

است. هم چنین در شاهدمثالی دیگر از سیره  پیامرب)ص(، 

نوع مواجهه آن حرت با هیئت منایندگان ثقیف که مهراه 

رسول  پیش گامی  گویای  بود،  ایشان  از  گرم  استقبالی  با 

اکرم)ص( برای مذاکره است؛ زیرا پیامرب)ص( در آن زمان، 

هم در موضع اقتدار قرار داشت و هم قبیله  بنی ثقیف، کمی 

پیش از آن، »عروة بن مسعود ثقفى« را که مسلامن شده بود، 

به قتل رسانده بودند و مهین مسائل و رشایط، می توانست 

عاملی برای نپذیرفنِت هیئت مذاکره کننده  ثقیف باشد63. در 

فدک  یهودیان  با  پیامرب)ص(  سیاسی  رفتار  دیگر،  موردی 

نیز بیانگر استقبال ایشان از مذاکره  سیاسی است؛ زیرا در 

ابتدا آن حرت، با فرستادن مناینده  خود به اسم »حمیصة بن 

مسعود«، در زمینه  مذاکره با یهودیان فدک، پیشگام شد64.

در دنیای امروزه، با توجه به جتربیات تلخی که از جنگهای 

جهانی به دست آمده، حکومتها به این نتیجه رسیده اند که 

مذاکره، مطلوب ترین و کم هزینه ترین اقدام، در جهت حل 

تعارضات و اختالفات است؛ لذا در اکرث موارد، گرایش به 

مذاکره و گفت وگو دارند. از مهین روی، کشورهای جهان، 

در کنار تالش برای افزایش توان و قدرت نظامی، سعی در 

تربیت دیپلامهتای کارآزموده و متخصص دارند65.

ب( تناسب رفتاری )معامله به مثل( 

دیگر از اصول مذاکرات سیاسی در سیره پیامرب اکرم)ص(، 

اصل رعایت رفتار متقابل است که از آن به تناسب رفتاری 

نیز یاد می کنند؛ بر این اساس، مسلامنان در مراحل مذاکره 

و  اقدامات  مقابل،  طرف  رفتارهای  نوع  به  توجه  با  باید 

رفتارهای متناسب با آن را انجام دهند و به عبارتی معامله 

مذاکرات  مراحل  در  موضوع،  این  برای  منایند66.  مثل  به 

62. ر.ک: املغازی، ج 2، ص593 ؛ صحیح البخاری، ج 4، ص425؛ جممع 

البیان ىف تفسیر القرآن، ج 9، ص178.
63. السیره النبویه، ج 2، ص539.

64. املغازی، ج 2، ص706.

65. مذاکرات سیاسی و دیپلامتیک، ص15.

66. حقوق دیپلامتیک، ص86.

حدیبیه شواهدی وجود دارد که در ادامه، به برخی از آهنا 

اشاره می گردد. در اثنای مراحل مذاکرات حدیبیه، هنگامی 

»عثامن« و سپس  پیامرب)ص(  مناینده   که شایعه  کشته شدن 

اخبار اسارت برخی از مسلامنان که به مکه رفته بودند و نیز 

شبیخون قریش به مسلامنان67 که اقداماتی کاماًل خصامنه و 

غیرشایسته در ِخالل مذاکره بود، به استحضار پیامرب)ص( 

تناسِب  به  تعلیق مذاکرات،  به  ایشان ضمن دستور  رسید، 

توسط  صورت گرفته  خصامنه   اقدامات  از  واصله  گزارش 

ادامه   به  حارض  و  کرد  جنگ  مهیای  را  مسلامنان  قریش، 

مذاکرات به هر قیمتی نشد68.

قریش  مذاکره کننده   هیئت  مناینده   که  هنگامی  هم چنین 

اسیران  تا  خواست  پیامرب)ص(  از  عمرو«،  بن  »سهیل 

قریش را آزاد مناید69، پیامرب)ص( در پاسخ به این خواسته 

مرا  یاران  نیز  شام  آنکه  مگر  منی کنم،  آزاد  را  »آنان  فرمود: 

آزاد کنید«70 چرا که مذاکره عرصه  رد و بدل کردن امتیاز 

است و چه هبرت که این برای طرفین برابر و متناسب باشد. 

این اصِل رفتاری امروزه مورد تأکید و توصیه  اساتید علوم 

و  است71  سیاسی  مذاکره   حوزه   صاحب نظران  و  سیاسی 

جریان  در  می شود.  گرفته  به کار  نیز  معارص  مذاکرات  در 

مذاکره، اصل معامله به مثل، بیشرت از هر زمان، به هنگام 

امتیازدهی به طرف مقابل، خود را نشان می دهد. در حالت 

ایده آل، هر امتیازی که یکی از طرفین می دهد، باید با یک 

امتیاز از طرف مقابل جربان شود72.

ج( التزام به وفای به عهد  

به  »پایبندی  بر  که  وحدانی  آیین  آموزه های  به  عنایت  با 

مهواره  اسالم)ص(  پیامرب  دارد،  فراوانی  تأکید  پیامن« 

عهد  به  وفای  به  التزام  اصِل  خود،  سیاسی  مذاکرات  در 

67. املغازی، ج2، صص602-603.

68. ر.ک: جامــع البیان ىف تفســیر القــرآن، ج26، ص54؛ بحار األنوار، 

ج20، ص330.
69. پیــش از برگزاری بیعــت رضوان، گروهی50 نفره از قریشــیان 

به فرماندهی »مکــرز بن حفص«، به قصد شــبیخون و ضربه زدن به 
سپاهیان اســالم آمده بودند که عده ای از آنها به دست مسلمانان اسیر 

شدند )املغازی، ج 2، ص602(.
70. همان، ج2، ص6.

71. پنجاه و سه اصل مذاکره، ص147.

72. همان جا.
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توافقات  از  یکی  است.  منوده  رعایت  و  داشته  نظر  در  را 

بازگرداندن  حدیبیه،  مذاکرات  مراحل  در  صورت گرفته 

مسلامنانی بود که بدون إذِن ولی خود، از مکه به مدینه، روی 

می آوردند. بر اساس نقل منابع معترب، هنگامی که مذاکرات 

به منظور تنظیم و نگارش منت توافقنامه، در حال انجام بود، 

تازه مسلامن شده  که  بن عمرو(  ُسهیل  )فرزند  »ابوجندل« 

بود و او را در مكه به زنجیر بسته بودند، فرار کرد و با مهان 

ُغل و زنجیرها خود را به مسلامنان رسانید. سهیل با دیدن 

او به پیامرب)ص( گفت: این اولین رشطی است كه باید به 

آن عمل كنی و او را به من باز گردانی. پیامرب)ص( ابتدا 

سعی کرد تا در این خصوص پادرمیانی کند بلکه سهیل از 

این امر چشم پوشی کند اما با توجه به آنکه مناینده  قریش 

بر این امر ارصار ورزید و پیامرب)ص( نیز در مراحل قبلی 

مذاکرات، بر این امر متعهد گردیده بود، حرت نسبت به 

اسرتداد ابوجندل به قریش اقدام کرد73.

اصل،  این  به  اکرم)ص(  پیامرب  پایبندی  از  دیگر  منونه ای 

مشاهده  قابل  فدک،  یهود  با  سیاسی  مذاکره  جریان  در 

یهودیان  با  که  توافقاتی  اساس  بر  مذاکره،  این  در  است. 

فدک صورت گرفت، قرار بر آن شد تا نیمى از خاك فدك، 

از آِن یهودیان و نیمى دیگر، از آِن رسول خدا)ص( باشد. 

در  توافق،  این  که  آن است  از  تاریخی حاکی  گزارشهای 

دوران حیات پیامرب)ص( و حتی تا زمان خالفت ابوبکر، 

هم چنان پابرجا بود74و مسلامنان نسبت به رعایت آن، التزام 

عملی داشته اند75.

قابل توجه آنکه در دوران معارص، یکی از اصول اساسی 

پایبندی  بین امللل،  روابط  عرصه   در  سیاسی  مذاکرات 

73. الســیره النبویــه، ج4، صــص106-105؛ صحیح البخــاری، ج 4، 

صص429-428؛ الکافی، ج 8، صص326-327.
74. املغازی، ج 2، ص707.

75.  ناگفتــه نماند کــه در منابع تاریخی، چنین نقــل گردیده که این 

پیمان نامه در زمــان حلیفه  دوم، به نوعی نقض شــده و او افرادی را 
به فدک فرســتاد تا بهای زمین را تعییــن کنند. عمر  بن خطاب، هیئتی 
مشــتمل بر: »ابو الهیثم بن تیهان«، »فروة بن عمرو بن حیان«، و »زید 
بــن ثابت« را برای این کار تعییــن کرد.آنها درختان خرما و زمینها را 
قیمت  کردند. ســپس عمر نیمی از بها را که بالغ بر پنجاه هزار درهم یا 
بیشتر بود، از پولهای عراق پرداخت کرد و ایشان را به شام تبعید کرد. 
هم چنیــن نقل گردیده که »ابو خیثمه حارثی«، این زمینها را تقویم کرد 

)همان جا(.

رایج  اصول  از  یکی  اصل،  این  و  است76  تعهدات  به 

نکند،  رعایت  را  اصل  این  کشوری  تا  و  است  بین املللی 

مذاکره با آن بیهوده است؛ لذا در عرف مذاکرات سیاسی، 

موارد  برخی  در  توافقات،  به  مقابل  طرف  پایبندی  جهت 

تضمینهایی گرفته می شود تا نتواند به راحتی تعهدات خود 

را زیر پا بگذارد. اصل لزوم وفای به عهد، به معنای التزام 

طرفین قرارداد به مفاد آن، از چنان امهیت باالیی در نظام 

حقوق و روابط بین امللل برخوردار است كه برخی آن را در 

رأس هرم حقوقی و خاستگاه سایر قواعد حقوق بین امللل 

معرفی می کنند77.

د( توجه به زبان بدن در مذاکرات 

در بررسی سیره  سیاسی پیامرب اکرم)ص(، به یقین می توان 

دریافت که عالوه بر ارتباطات کالمی، سایر عالیم غیرکالمی، 

نیز در مذاکرات  پیاِم رفتاری  یا مهان  بدن«  مهچون »زبان 

حدیبیه،  جریان  در  است.  داشته  به سزایی  تأثیر  ایشان، 

مسعود«  بن  »عروه  تاریخی،  و  روایی  گزارشهای  طبق 

کم امهیت  منظور  به  قریش،  خربه   سیاسی  مذاکره کننده  

حین  در  پیامرب)ص(،  به  بی احرتامی  و  مذاکره  جلوه دادن 

مذاکره، دست به حماسن مبارک آن حرت می برد که این 

استفاده  سوء از رفتار، با واکنش یکی از یاران پیامرب)ص( 

به نام »مغیره بن شعبه« مهراه شد و او برای جلوگیری از 

این عمل، مرتب روی دست عروه می زد و متذکر می شد که 

احرتام و ادب را مراعات کند78.

رفتارِی  پیام  از  نیز  اکرم)ص(  پیامرب  رفتار،  این  مقابِل  در 

مقابل  خردمندانه،  و  به جا  اقدامی  با  و  کرد  استفاده  خود 

عروه  و  منود  وضوگرفنت  به  رشوع  مسعود،  بن  ُعروه  چشامن 

با حالتی اعجاب زده مشاهده می کرد که یاران پیامرب)ص( 

پیامرب)ص(،  برداشنِت قطرات آب وضوی  چگونه در تربک 

از هم پیشی می گیرند. تأثیر این اقدام تا بدانجا بود که وی 

هنگام مراجعت نزد قریش، در حالی که به شدت حتت تأثیر 

این رفتار قرار گرفته بود، ضمن بازگوکردن ماجرا، به ایشان 

ابراز داشت که تاکنون هیچ کسی ندیده است که افرادی از 

76. فنون مذاکره، شعبانعلی، ص117.
77. Principles of International Law, P.447.

78. الســیره النبویه، ج2، ص313؛ سنن أبی داود، ج 3، ص1204؛ جممع 

البیان ىف تفسیر القرآن، ج 9، ص178.
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رهرب خویش این چنین متابعت کنند79.

مفاهیم،  انتقال  و  ارتباط  ایجاد  معنای  به  رفتاری،  پیام 

از  وسیعی  جمموعه   که  است  غیرکالمی  عنارص  طریق  از 

رفتارها و پدیده های اشاره ای و حرکتی را شامل می گردد 

انتقال  برای  مذاکره کنندگان،  نیز  امروزی  سیاست  در  و 

در  می کنند80.  استفاده  آن  از  خود  اهداف  و  خواسته ها 

دوران معارص، اصل توجه به زبان بدن، در مذاکرات مورد 

تأکید است؛ چرا که در علم ارتباطات، رفتارهای غیربیانی 

به عنوان بخش مهمی از مذاکرات و روابط میان طرفیت، 

چشمها،  با  انساهنا  واضح تر،  تعبیر  به  و  می شود  حمسوب 

دیگران  با  نیز  خود  بدن  حرکات  دیگر  و  ژستها  دستها، 

صحبت می کنند. انساهنا هنگام مالقات، یکدیگر را با متام 

حواسشان، با دقت به حالِت نگاه کردن و صورت، توجه به 

حرکات بدن و مکث و زیر و بم صدا، زیر نظر می گیرند81.

هـ( نرمش مصلحت آمیز

در بررسی نوع مواجهه  پیامرب)ص( با خمالفان و آموزه های 

سیاسی آیین وحدانی، به یقین می توان دریافت که اسالم، 

در عیِن تأکید بر ثبات و قاطعیت در مذاکرات، منایندگان 

مذاکره کننده  مسلامن را از تعصب و عدم انعطاف در برخی 

بازمی دارد،  مهراهی  ادامه  از  را  مقابل  طرف  که  رشایط 

رضر  به  نباید  انعطاف،  و  نرمش  این  می دارد.  برحذر 

با  که  باشد  صورت  بدین  باید  بلکه  شود  متام  مسلامنان 

درنظرگرفنت منفعت حداکرثی، با رشایط طرف مقابل کنار 

بیایند. از دید برخی از حمققان این نرمش، انعطافی نیست 

که از رس ضعف و ذلت انجام شود بلکه از روی هوشمندی، 

ضمن رعایت خطوط قرمز اسالم، حرکتی صحیح و منطقی 

در مدیریت مذاکره صورت می پذیرد82.

در مذاکرات حدیبیه نیز پیامرب)ص(، ضمن دست نکشیدن 

حج  آیین  اقامه   و  ادا  برای  خود  راهربدی  درخواست  از 

ابراهیمی)ع( با عنایت به مصالح موجود، حارض شد تا آن 

79. تاریخ األمم و امللوك، ج2، ص627؛ صحیح البخاری، ج 4، ص427؛ 

جممع البیان ىف تفسیر القرآن، ج 9، ص178.
80. »تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی«، صص79-100.

81. زبان دیپلامسی در عرص ارتباطات، ص45.

82. »مبانی قرآنی نرمش قهرمانانه در سیاســت خارجی«، صص62-

.35

سال، بدون انجام حج به مدینه مراجعت مناید اما پیرو آن 

موفق شد تا با انعقاد توافق نامه، برای ساهلای آتی اجازه ی 

مربوط  مذاکرات  در  هم چنین  مناید.  کسب  را  عمره  ادای 

اختالفاتی  نیز  صلح  توافق نامه   نگارش  و  تنظیم  نحوه   به 

نرمش حکیامنه ی  و  اصل  به مهین  عنایت  با  که  آمد  پیش 

 -1 مهچون:  مواردی  شد.  حل  اختالفات  پیامرب)ص( 

و  الرَِّحیم«  ِن  مْحَ الَرّ ِه  الَلّ »ِبْسم  عبارت  به  قریش  اعرتاض 

تغییر آن به »باسمك الّلهم«؛ 2- اعرتاض قریش به »حممد، 

رسول خدا« و تغییر آن به »حممد بن عبد الله«83. البته الزم 

بن  »عمر  توافق،  به  طرفین  نیِل  از  پس  که  است  ذکر  به 

خطاب« به پیامرب)ص( اعرتاض کرد و با اتکا به برداشت 

و  دانست84  مسلامنان  حقارت  موجب  را  صلح  این  خود، 

با  می د ید،  ُصلح  در  را  مصلحت  که  اکرم)ص(  پیامرب  اما 

انجام این اقداِم هوشمندانه، هنایتًا موجبات تأمین مصالح 

مهیا  را  بسیاری  برکات  و  منافع  به  دست یابی  و  مسلامنان 

کرد85.

در  حرت  آن  نبوی)ص(،  سیره   از  دیگر  شاهدمثالی  در 

مذاکره با هیئت بنی ثقیف، هنگامی که با رشط های آهنا روبه رو 

شد، تنها یک مورد را، آن هم با عنایت به مهین اصِل نرمش 

)منایندگان  ایشان  معافیت  آن  هم  پذیرفت.  مصلحت آمیز 

ثقیف(، از شکسنت بت الت بود که آن را می پرستیدند؛ زیرا 

به نظر می رسید در صورت خمالفت پیامرب)ص( با این رشط، 

بنی ثقیف،  چون  لذا  گردد؛  مواجهه  مانع  با  مذاکرات  سیِر 

پذیرفتند،  را  بت«  »شکسته شدن  و  »منازخواندن«  پیشنهاد 

با نرمشی خردورزانه، خوِد آهنا را از شکسنت  پیامرب)ص( 

بت الت، معاف کرد و برای این  کار، دو نفر از مسلامنان، 

را  شعبة«  بن  »مغیرة  و  حرب«  بن  »ابوسفیان  نامهای  با 

مأمور شکسنِت الت کرد86. طبق نظر صاحب نظراِن معارص 

نیز در مذاکرات سیاسی، انعطاف پذیری یکی از اصول و 

83. الســیره النبویه، ج4، ص105؛ إمتاع األســامع مبــا للنبى من األحوال 

و األمــوال و احلفدة و املتــاع، ج9، صص12-11؛ صحیح البخاری، ج 4، 
صص429-428؛ الکافی، ج 8، صص327-326؛ مســند الدارمی، ج3، 

ص1630.
84. صحیح مسلم، ج 3، ص1412.

85. تاریخ حتلیلی اسالم تا پایان امویان، ص91.

86. السیره النبویه، ج2، ص540.
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ویژگیهای رضوری در هر مذاکره است؛ زیرا می تواند در 

توانایی و  انعطاف در واقع،  پیشربد مذاکرات کمک کند. 

مهارت تعدیل رفتار فرد است87.

و( حضور سفیران متخصص و اصلح 

نیروی  به کارگیری  پیامرب)ص(  مذاکراتی  اصول  از  یکی 

پیامرب  است.  مذاکره  برای  اصلح  و  متخصص  انسانی 

اکرم)ص( در جریان حدیبیه، مجعًا سه نفر را برای مذاکره با 

قریش انتخاب کرد که یک نفر از ایشان )عمر بن خطاب( 

دیگر  به جای خود، فردی  افتادن جانش،  به خطر  بیم  از 

)عثامن بن عفان( را پیشنهاد داد که مورد قبول پیامرب)ص( 

نیز واقع شد. یکی از عوامل اصلی انتخاب عمر بن خطاب 

در  عمر  جتربه   و  سوابق  پیامرب)ص(،  توسط  مذاکره  برای 

مسئله  مذاکره و حل اختالف بود؛ زیرا بنا بر نقل تاریخی، 

با قبایل دیگر و اختالفات درونی  وی در نربدهای قریش 

انتخاب  قریش  منایندگان  از  یکی  به عنوان  قریش، مهواره 

امر  در  او  توامنندی  بر  نیز عالوه  انتخاب عثامن  می شد88. 

او  اجتامعی  پایگاه  و  شخصی  جایگاه  دلیل  به  مذاکره، 

اولیه  ممانعت  علی رغم  امر،  مهین  بر  بنا  و  بود89  مکه  در 

»ابان  با وساطت  توانست  به مکه، وی  او  از ورود  قریش 

بن سعید بن عاص«، اجازه ورود به مکه را کسب کند90. 

قبیله   از  نیز  أمیة«  بن  »خراش  پیامرب)ص(،  مناینده   اولین 

خزاعه بود. قبیله ای که در جاهلیت جزو گروهی از قبایل 

و  مناف«  عبد  بن  »مّطلب  با  ایشان  و  بود  َاحابیش  نام  به 

به »حلف  پیامن دوستی و مهیاری، معروف  »قبیله  قریش«، 

انتخاب  دالیل  از  یکی  لذا  و  بودند92  بسته  احابیش«91 

»خراش« توسط پیامرب)ص(، عالوه بر توامنندی او در امر 

87. فنون مذاکره، هیندل، ص11؛ مذاکرات سیاسی و دیپلامتیک، ص15؛ 

شایستگی های یک مذاکره کننده موفق، ص72.
88. االستیعاب ىف معرفة األصحاب، ج3، ص1145.

89. سبل اهلدى و الرشاد ىف سیرة خیر العباد، ج 5، ص47.

90. إمتاع األســامع مبا للنبى من األحــوال و األموال و احلفدة و املتاع، ج 1، 

ص289.
91. این پیمان نامه نزد کوه حْبِشّی ـ در نزدیکی شهر مکه ـ منعقد شد 

و در آن سوگند یاد کردند که تا زمانی کوه حبشی بر جای خود استوار 
اســت، در برابر مخالفان، ید واحدی باشند و هم دیگر را یاری نمایند 

)لسان العرب، ج6، ص278(.
92. انساب األرشاف، ج1، ص112.

در  که  آن جا  تا  بود.  مناسب وی  موقعیت سیاسِی  مذاکره، 

او  قریش قصد جان  هنگامی  مأموریت،  این  انجام  اثنای 

را کرده بودند، این احابیش بودند که جان خراش را نجات 

دادند93.

در جریان مذاکره پیامرب)ص( با اهالی فدک، پیامرب)ص( 

که  کرد  انتخاب  را  مسعود«  بن  »حمیصة  اسم  با  شخصی 

انسانی متعهد و پاک دست بود و با وجود پیشنهاد رشوه از 

سوی یهودیان فدک، آن را نپذیرفت و به طور قاطع جواب 

آهنا را داد. در گزارش تاریخی چنین آمده است که پس از 

تعلُّل های رسان یهودیان فدک و هبانه های ایشان، هنگامی 

بازگردد  اکرم)ص(  پیامرب  نزد  به  می خواست  حمیصه  که 

به  آهنا  به استحضار آن حرت برساند،  و رشح ماوقع را 

تا  به تو گفتیم، از حممد پوشیده بدار  حمیصه گفتند: »آنچه 

تو  از زنان خود مجع كرده ایم، مال  این مهه زر و زیور كه 

باشد.«

اما حمیصه در پاسخ به ایشان گفت: »هرگز! من آنچه را از 

مطالبى  و  گفت  به رسول خدا)ص( خواهم  شنیده ام،  شام 

را كه گفته بودید، به اطالع رسول خدا خواهم رسانید«. 94 

مذاکرات  رسنوشت  تعیین  در  که  اصولی  مهم ترین  از  لذا 

سیاسی، نقشی اساسی دارد، انتخاب منایندگاِن متخصص و 

کاردانی است که نسبت به سایرین، در ایفای نقش مدنظر، 

خربه تر باشند. در دوران معارص نیز استفاده از دیپلامهتای 

کار آزموده و متخصص، از اصول مهم مذاکرات سیاسی و 

مورد تأکید صاحب نظران روابط بین امللل است95. طبیعی و 

عقالنی است که نقش و توانایی مذاکره کننده، در پیشربد و 

موفقیت مذاکرات، بسیار پررنگ است و این اصل، مهواره 

در طول تاریخ تا به امروز، مورد توجه حکومتها قرار گرفته 

است. به مهین دلیل، انتخاب افرادی که از توامنندی، جتربه 

و  برخوردار  مناسب  و  الزم  اجتامعی   - سیاسی  موقعیت  و 

امری  هستند،  اولی  سایرین  بر  مذاکرات،  انجام  برای 

رضوری است96.

93. السیره النبویه، ج2، ص314.

94. املغازی، ج2، ص706.

95. آداب دیپلامسی و فنون مذاکره، ص116.

96. حقوق دیپلامتیک، ص162.
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ز( تعیین خطوط قرمز و پایبندی به آن   

بررسی منابع معترب مرتبط با سیره  سیاسی پیامرب اکرم)ص( 

حاکی از آن است که یکی از اصول مورد توجه آن حرت 

است.  بدان  پایبندی  و  قرمز  خطوط  تعیین  مذاکرات،  در 

از  بخشی  اسالمی،  حکومت  سیاسی  مذاکرات  حوزه  در 

عنایت  مورد  باید  خصوص  این  در  که  مواردی  مهم ترین 

قرار گیرد، منجرنشدن مذاکره به تضعیف باورها، اصول و 

مسلامنان، عدم  بر  کفار  سلطه  عدم  اسالم،  متعالی  احکام 

رابطه والیی با کفار و اهل کتاب و عدم تقویت ظلم هستند. 

پیامرب)ص( در مذاکرات سیاسی، به این اصل التزام عملی 

نفی  و  بت پرستی  به  گرایش  موجبات  که  آنجایی  و  داشته 

و  نرمش  به هیچ وجه  می آمد،  وجود  به  خداوند،  وحدانیت 

در  حرت  آن  منونه،  برای  منی داد.  نشان  خود  از  اغامضی 

قبیله، مبنی  بنی ثقیف، در مقابِل درخواست این  با  مذاکره 

بر واگذاری بت الت، حتی برای یک ماه هم موافقت نکرد. 

خواستند  حرت  آن  از  ابتدا  بنی ثقیف  آنکه  ماوقع  رشح 

تا به مدت سه سال، »الت« را به حال خود واگذارد و آن 

را خراب نكند. هنگامی که رسول)ص( با این درخواست 

موافقت نکرد، آهنا از آن حرت تقاضا منودند تا به مدت یك 

سال، اقدام به ویراىن آن نكند اما چون دیدند این خواهش 

هم پذیرفته نشد، درخواست كردند كه الاقل یك ماه آن را 

به حال خود گذارد وىل رسول)ص( به دلیل آنکه این امر، 

با یکی از خطوط قرمز اصلی اسالم، در تناقض و تقابل بود، 

پیامرب  نیامد97. هم چنین  کوتاه  و  نکرد  موافقت  به هیچ وجه 

اکرم)ص( به دلیل پایبندی به مهین اصل، با خواسته  دیگر 

بنی ثقیف که معافیِت ایشان از منازخواندن، پس از پذیرش 

اسالم بود، خمالفت کرد و در پاسخ به آهنا فرمود: »دیىن كه 

در آن مناز نباشد، خیرى در آن نیست«98.

معین منودن  نیز  امروزی  سیاسی  مذاکرات  فرایند  در 

خطوط قرمز پیش از مذاکرات و مراعات آن، برای هیئت 

مذاکره کننده  خودی و طرف مقابل، یکی از مهم ترین اصول 

در پیشربد مذاکرات است. اگرچه مذاکرات به خودی خود، 

97. السیره النبویه، ج2، ص540.

98. همان جا.

می تواند جلوی پیچیدگی بیشرت مسائل را بگیرد و هتدیدات 

به  باید  تعامل، طرفین  به  برای رسیدن  اما  دهد  کاهش  را 

صورت،  این  در  بگذارند.  احرتام  یکدیگر  قرمز  خطوِط 

هر یک از طرفین می تواند بدون نگرانی، پیرامون مسائل 

اصلی به مذاکره و گفت وگو بپردازد99.

ح( تضمین مصونیت سفیران 

در بررسی سیره  سیاسی پیامرب اکرم)ص(، به یقین می توان 

دریافت که این اصل، از صدر اسالم در مذاکرات، مورد 

توجه آن حرت قرار داشته است. ناگفته مناند که در منابع 

و  پیامرب)ص(  که  ندارد  وجود  گزارشی  روایی،  و  تاریخی 

یاران ایشان، مناینده  طرف مقابل را به قتل رسانیده باشند. 

اسالم)ص(،  پیامرب  نظر  در  مذاکره کننده  هیئت  مصونیت 

مذاکره کننده   هیئت  هنگامی  که  داشته  امهیت  بدان جا  تا 

بنی ثقیف، نزد آن حرت آمدند، وقتی »مغیره بن شعبه« به 

ساکن  او  خانه   در  تا  کرد  درخواست  آهنا،  هم قبیله   عنوان 

آ  هنا  میان  قباًل  که  اختالفاتی  خاطر  به  پیامرب)ص(  شوند، 

بود100، با این امر خمالفت کرد101 تا امنیِت ایشان، به خطر 

نیافتد.

هم چنین در مذاکراتی که در جریان صلح حدیبیه با قریش 

نخستین  ورود  از  قریش  آنکه  علی رغم  پذیرفت،  صورت 

ممانعت  مکه  به  ُامّیه«  بن  »خراش  پیامرب)ص(،  مناینده  

او را داشتند102،  کردند و ضمِن کشنِت شرتش، قصد جان 

پیامرب)ص( و یاران ایشان، در مقابل، کاماًل به این اصل 

تعرضی  هیچ  مذاکرات،  مراحل  متامی  در  و  بودند  پایبند 

صورت  قریش،  منایندگان  به  نسبت  مسلامنان  جانب  از 

نپذیرفت103. این در حالی است که اصل تضمین مصونیت 

بین امللل  روابط  قواعد  در  سیاسی،  منایندگان  و  سفیران 

نوپا حمسوب می گردد. در سال 1961  از اصوِل  امروزی، 

بامهدیگر  اتریش  ویِن  در  متعددی،  کشورهای  میالدی، 

99. مدیریت فرایند مذاکرات بین املللی، ص293.

100. مغیره بن شــعبه دو تن از بنی مالك از تیره های بنی ثقیف را به 

قتل رسانده بود )ر.ک: املغازی، ج3، صص964-965(.
101. همان، ج3، ص964.

102. السیره النبویه، ج2، ص314.

103. ر.ک: املغازی، ج2، ص609؛ السیره النبویه، ج2، ص318.
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آهنا  ارسالی  منایندگان  آن،  تبع  به  تا  دادند  انجام  توافقاتی 

در مذاکرات، از هرگونه تعرض و جتاوز در امان باشند104.

ط( ثبت نتایج مذاکرات و اخذ ضامنتهای اجرایی آن  

در مذاکرات سیاسی پیامرب اکرم)ص(، تقید به ثبت نتایج 

کاماًل  امری  اجرایی،  ضامنتهای  اخذ  و  سیاسی  مذاکرات 

مشهود است؛ لذا باید نتایج مذاکراتی که به توافق طرفین 

و  نگاشته  مکتوب،  پیامن نامه   به صورت  می گردد،  منتهی 

می توان  بقره،  سوره    282 آیه  پایه  بر  هم چنین  شود.  ثبت 

با  قرارداد  هرگونه  مکتوب منودن  و  شاهدگرفنت  رضورت  بر 

صلح  مذاکرات  جریان  در  کرد105.  حکم  مرشکان  و  کفار 

حدیبیه، بنا بر آنچه که در منابع تاریخی - روایی نقل شده 

قالب  در  علی)ع(  امام  کتابت  به  مذاکرات،  نتایج  است، 

بندهای توافق نامه ثبت شد تا هرگونه ختلف از اجرای مفاد 

بن  »سهیل  و  »پیامرب)ص(«  میان  البته  گردد.  منتفی  آن، 

عمرو« )مناینده قریش(، در خصوص آنکه نسخه  توافقنامه 

تدبیر  به  که  آمد  پیش  اختالف نظر  باشد،  کسی  چه  پیش 

پیامرب)ص(، نسخه  دیگری نیز تدوین گردید و نسخه  اول 

نزد پیامرب)ص( و نسخه دیگر به »سهیل بن عمرو« مناینده 

قریش، سپرده شد106.

منت  نگارش  بر  عالوه  مذاکره،  این  در  آنکه  توجه  قابل 

پیامن نامه، اسامی افرادی از هر یک از طرفین107 به عنوان 

در  بدین وسیله  تا  درج شد108  پیامن نامه  ابتدای  در  شهود، 

عهد  به  پایبندی  در  طرفین  پیشینه   و  عرب  فرهنگ  کنار 

توافق  این  به  عمل  برای  الزم  اجرایی  ضامنت  پیامن،  و 

پیامرب  دیگر،  منونه ای  در  هم چنین  گردد.  حاصل  نیز 

توافق  از  بعد  بنی ثقیف،  با  خود  مذاکرات  در  اسالم)ص( 

104. »مصونیت دیپلماتیك و کنسولی و قواعد حاکم بر آنها«، ص54.

105. ر.ک: فقه القرآن، ج1، ص379؛ کتاب القضاء، ج1، ص227.

106.  املغازی، ج2، ص612؛ انساب األرشاف، ج1، ص350.

107. بر اســاس گزارش منابع تاریخی، از طرف مســلمانان، افرادی 

همچون: »ابوبکر بن ابی قحافــه )13ق(«، »عمر بن خطاب )23ق(«، 
)»عبدالرحمــان بن عوف )32ق(«، »ســعد بــن ابی وقاص )54ق(«، 
»عثمان بن عفــان )35ق(«، »ابوعبیده جراح )17یا 18ق(« و »محمد 
بن مســلمه )43ق(« و از جانب قریش، افرادی همچون: »حویطب بن 
عبدالعزی«، »مکرز بن حفص بن اخیف« به عنوان شــاهد بر مذاکرات 

و متن توافق به عمل آمده، تعیین گردیدند. )املغازی، ج2، ص611(.
108. همان جا.

طرف  بدعهدی  از  جلوگیری  منظور  به  ایشان،  با  ابتدایی 

مقابل، بالفاصله دستور دادند تا بندهای توافق، در قالب 

پیامن نامه ای ثبت و نگارش گردد109.

عمل نگارش نتایج مذاکرات، در توافقات بین املللی معارص، 

در  نظِر صاحب نظران  اساس  بر  است حتی  مرسوم  امری 

حوزه  مذاکره  سیاسی، در فرایند مذاکرات باید هر مدرکی 

درباره  توافق، با چنان دقتی نوشته شود که سبب سوءتعبیر 

مزیتهای  مذاکرات،  نتایج  مکتوب کردن  نشود110.  بعدی 

شاهدی  می تواند  آنکه  بر  عالوه  امر،  این  دارد.  فراوانی 

و  سوءبرداشت  هرگونه  از  باشد،  نتایج  اجرای  بر  موثق 

و  متقابل  التزام  برای  و  می کند  جلوگیری  سوءاستفاده 

بیشرت به مفاد آن، باید به امضای طرفین برسد و حتی اگر 

عده ای به عنوان شاهد بر آن گرفته شوند، می توان احتامل 

سوءاستفاده از آن را کاهش داد111.

3( اصول گفتاری ـ بیانی
و  قواعد  سیاسی،  مذاکرات  اصول  از  بخشی 

دستورالعمل های مرتبط با حوزه  گفتار و نحوه  بیان است. 

در بررسی منابع معترِب مرتبط با مذاکرات پیامرب اکرم)ص(، 

آن  سیاسی  مذاکرات  بیانِی«   - »گفتاری  اصول  مهم ترین 

حرت، به رشح ذیل قابل شناسایی و تبیین است:

الف( استفاده از فنون رسایی و گویایی سخن 

از  سخن،  گویایی  و  رسایی  فنون  از  استفاده  به  پایبندی 

بوده  اسالم)ص(  مکرم  پیامرب  مذاکرات  اصول  مهم ترین 

است. آن حرت در مذاکرات حدیبیه، در نخستین دیدار 

خود با مناینده قریش )بدیل(، با کالمی فخیم و در عین حال 

امیدبخش، سعی در انتقال پیام »صلح طلبِی« خویش، به او 

داشت و از تعبیر کوتاه: »ِإنَّا َلْم َنِجْئ ِلِقَتاِل َأَحٍد« )ترمجه: ما 

برای جنگ با كسی نیامده ایم(، استفاده کرد تا پیش فرض 

مناینده  قریش از سفر پیامرب)ص( مبنی بر قتال و جنگ را 

منتفی کند. سپس از تعبیر »َو َلِكنَّا ِجْئَنا ُمْعَتِمِریَن« )ترمجه: 

بلكه برای ادای عمره آمده ایم(، به مقصود سفرش ترصیح 

109. املغازی، ج 3، ص968 ؛ حقوق معاهدات بین املللی و دیپلامســی در 

اسالم، ص330. 
110. هرن و دانش مذاکره، ص228.

111. مذاکره دولت اسالمی با سایر دول از منظر فقه اسالمی، ص137.
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کرد. در ادامه نیز با دادن پیشنهاد صلح بر این امر تأکید 

کرد. نحوه ترتیب و چینش این عبارات در کنار هم سبب 

راستای  در  خدا)ص(  رسول  پیام  و  خواسته  که  گردید 

صلح طلبی به خوبی منتقل شود. البته در این میان، استفاده  

سبب  َساِلَفِتی«112،  َتْنَفرَِد  »َحتَّى  نافذ  تعبیر  از  پیامرب)ص( 

مشتاق  حد  چه  تا  پیامرب)ص(  که  بفهمد  ُبدیل  تا  گردید 

زیارت  خانه خداست و در صورت متایل قریش به جنگ، 

پیامرب)ص( نیز کاماًل آماده  مقابله است113.

معارص  دوران  در  سیاسی  مذاکره   حوزه   صاحب نظران 

را  مذاکره کننده  منایندگان  گفتاری  ملزومات  از  یکی  نیز 

این  دانسته اند.  کالمی  بالغت  و  فصاحت  از  برخورداری 

امر بدان منظور است که ایشان بتوانند ایده و نظر خود را 

به طور واضح، دقیق و کامل، به طرف مقابل انتقال بدهند 

و هنگام سخن گفنت، به موقعیت و حال شنونده توجه داشته 

باشند؛ زیرا رعایت فصاحت و بالغت و به کار بردن کلامت 

و الفاظ در جای خود، می تواند نقش مؤثری در به پذیرش 

واداشنِت طرف دیگر داشته باشد114 و به مهین دلیل، امروزه 

از کلامت و مجالت مناسب در مذاکرات  بر روی استفاده 

تأکید فراوانی وجود دارد.

ب( رعایت ادب در گفتار 

امهیت رعایت ادب در آموزه های اسالمی، تا بدان جا است 

که حتی دایره  آن به گفت وگوهایی از جنس مذاکره  سیاسی 

و  دیدارها  در  اسالم)ص(  پیامرب  می شود.  گسرتانیده  نیز 

مالقاهتا، مهواره جانب ادب را رعایت می  منود. قرآن کریم در 

آیه  رشیفه : »َو ال َتُسبُّوا الَّذیَن یْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه َفیُسبُّوا 

ِعْلم: به كساىن كه غیر خدا را مى خوانند،  ِبَغیِر  َعْدوًا  اللَه 

دشنام ندهید. مبادا آهنا )نیز( از روى )ظلم و( جهل، خدا 

را دشنام دهند«115، مسلامنان را از دشنام دادن حتی نسبت 

 - گفتاری  اصول  از  یکی  لذا  می دارد؛  برحذر  خمالفان  به 

112. »ســالف« به معنای دو ماهیچه ی جانبی گردن است که از آن به 

قســمت میانی ترقوه کشیده شده و مراد از این عبارت پیامبر)ص(، آن 
است که ]تا آنجا می جنگم که یا امر خدا به سرانجام برسد و یا[ بین سر 

و بدنم جدایی افتد )األغانی، ج2، ص113(.
113. ر.ک: تاریــخ األمم و امللــوك، ج2، ص626؛ صحیح البخاری، ج 4، 

صص425-424؛ بحار األنوار، ج32، ص548.
114. »کاربست مذاکره در دیپلماسی کشور اسالمی«، ص105.

115. انعام، 108.

بیانِی مذاکرات سیاسی که منایندگان مسلامن باید با عنایت 

باشند،  داشته  اهتامم  بدان  پیامرب)ص(،  سیاسی  سیره   به 

گفتار  در  ادب  و رعایت جوانب  الفاظ رکیک  به کارنربدن 

قریش  مناینده   آنکه  وجود  با  حدیبیه  مذاکرات  در  است. 

»ُعروه بن مسعود«، هنگام مذاکره با پیامرب)ص(، نسبت به 

)اوباش  َالنَّاِس«116  »َأْوَشاَب  تعبیر  به کاربردن  با  مسلامنان 

موجب  امر  این  و  کرد  بی احرتامی  فرومایه(،  انساهنای  و 

دخلوری ایشان گردید، در مقابل، پیامرب)ص( از به کاربردن 

مذاکره   در  آنکه  به عالوه  منود117.  امتناع  الفاظی  چنین 

»سهیل بن عمرو« مناینده  دیگر قریش در جریان حدیبیه ، 

را  صدایش  ناگاه  به  پیامرب)ص(،  با  گفت وگو  هنگام  وی 

به نحوی که خارج از حد متعارف و منافی با اقتضائات ادب 

واکنش  با  بالفاصله  مسئله  این  که  برد  باال  بود،  گفتار  در 

دادند که در  تذکر  به وی  و  پیامرب)ص( مواجه شد  یاران 

حمر رسول خدا)ص( آهسته صحبت كند و جوانب ادب 

را در گفتار مراعات کند118.

رعایت  نیز  امروزی  دیپلامتیک  روابط  اصول  مهم ترین  از 

روابط  و  سیاسی  مذاکرات  برای  است.  گفتار  در  ادب 

دیپلامتیک در عرف بین امللل، آدابی مشخص گردیده است 

که یکی از آهنا، رعایت ادب گفتاری و پرهیز از کالم نابجا 

است. تا آنجا که امروزه در مذاکرات سیاسی باید از آنچه 

منجر به حساسیت و حتریک طرف مقابل می گردد، مهچون 

سّب و دشنام به یکدیگر پرهیز کرد119.

ج( هبره گیری از حلن و ادبیات مالیم و تنش زدا

اثربخشی  منظور  به  باید  وحدانی،  آیین  آموزه های  در 

مذاکره با طرف مقابل، از حلن و ادبیاتی مالیم و تنش زدا 

هبره برد120. در جریان مذاکرات حدیبیه، پیشینه  اختالفاتی 

می توانست  داشت،  وجود  قریش  و  پیامرب)ص(  میان  که 

116. »أْوَشاب  النّاس« و »أْوبَاِشــهم« به یك معنا هستند )املحیط فی 

اللغه، ج 7، ص395(.
117. السیره النبویه، ج2، ص313.

118. املغازی، ج2، ص606.

119. مذاکره دولت اسالمی با سایر دول از منظر فقه اسالمی، ص166.

120. خداوند ســبحان خطاب به موسی)ع( و هارون)ع( برای مذاکره 

ُر َأْو یْخشى: پس  با فرعون نیز می فرماید: »َفُقوال لَُه َقْواًل لَینًا لََعلَُّه یَتَذكَّ
به نرمی با او ســخن بگویید. شاید متذّکر شــود، یا )از خدا( بترسد « 

)طه، 44(.
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فضای گفت وگو را به سمت تنش و درگیری لفظی بکشاند. 

چنان که در مراحل مذاکرات، این مسئله در نوع مواجهه  

»عروه بن مسعود«، تا حدی عیان گردید و موجب واکنش 

وجود،  این  با  اما  شد  نیز  پیامرب)ص(  اصحاب  از  برخی 

پیامرب)ص( با ادبیاتی نرم و خالی از هرگونه بغض و کینه، با 

ُخلق حسنه و رفتاری پسندیده، اهداف و خواسته های خود 

پیشربد صحیح جریان  امر، موجب  بیان کرد121 و مهین  را 

مذاکرات و رسیدن به توافق هنایی شد122.

در دوران معارص نیز صاحب نظران در حوزه ی علوم سیاسی 

و روابط بین امللل، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین اصول 

در پیشربد مذاکرات را هبره گیری از ادبیات مالیم و تنش زدا 

ایجاد  به  دلنشین،  و  صمیامنه  نرم،  حلن  زیرا  دانسته اند؛ 

این  بر  می کند.  کمک  گفت وگو  در  مساملت آمیز  فضای 

اساس، نباید طرف مقابل را به خاطر دیدگاههای متفاوت 

رسزنش کرد، بلکه باید این امر را درک منود که طرف مقابل، 

موضوع را از زاویه دید متفاوتی می بیند؛ لذا باید تالش کرد 

ادبیاتی  با  فرایند مذاکره  به منظور حل مسئله  مشرتک،  تا 

مالیم، جریان یابد123.

د( مراعات حکمت در گفت وگو 

در  حرت  آن  اکرم)ص(،  پیامرب  سیره   به  عنایت  با 

مذاکرات حدیبیه، ضمن آنکه درخواستهای خود را با لسان 

مواضعی  در  فرمود،  مطرح  منطقی  و  حکمت آمیز  بیانی  و 

خود  خواسته   و  نظر  از  قریش،  استدالهلای  شنیدن  ضمن 

بن عمرو« در  منونه استدالل »سهیل  برای  رصف نظر کرد. 

خصوص به کارنربدن عنوان »رسول الله« در منت توافق نامه 

که گفت: »اگر ما قبول داشتیم كه تو رسول خدایى كه دیگر 

پیامرب)ص( سخن  تا  باعث گردید  تو جنگ منی كردیم«،  با 

منطقِی وی را بپذیرد و آن عنوان را به »حممد بن عبدالله« 

تغییر دهد124؛ لذا در مذاکره  سیاسی که گفت وگویی طرفینی 

با  را  خویش  دیدگاههای  طرفین،  از  یک  هر  باید  است، 

بر اساس نظر حمققاِن  بیانی مستدل مطرح کنند.  گفتار و 

121. السیره النبویه، ج2، ص313.

122. همان جا.

123. اصول و فنون مذاکره، ص65.

124. السیره النبویه، ج 2، ص317.

با  باید  نیز در مذاکرات  حوزه  دیپلامسی و مذاکره سیاسی 

که  استوار  و  درست  سخن  حکیامنه،  ادبیاتی  از  استفاده 

دلیل روشنگر حق و برطرف کننده  شبهه است، بر زبان آورد 

و گفت و گوها به صورت منطقی و مستدل صورت پذیرد125 

و  مستحکم  گفتار  زیرا  کرد؛  پرهیز  مبهم  گفتارهای  از  و 

حکیامنه در مذاکرات عالوه بر تأثیرگذاری بر طرف مقابل، 

می تواند در به نتیجه رسیدن مذاکرات مفید واقع گردد؛ لذا 

باید مذاکره کنندگان با استفاده از منطق و اعتقاد بدان، در 

مذاکرات سخن بگویند126.

نتیجه گیری
افزایش  و  ارتباطات  و  علوم  گسرتش  دلیل  به  امروزه   .1

متداول  سیاسی  مذاکرات  حکومتها،  بین  منافع  تعارض 

در روابط بین امللل و علوم سیاسی، از پیچیدگیهای خاص 

خود برخوردار است اما در مقابل، با وجود آنکه مذاکرات 

امروز  ارتباطی  پیچیدگیهای  اسالم)ص(،  پیامرب  سیاسی 

مستقیم، حول  و  ساده  به صورت  گفت وگوها  و  نداشته  را 

دارای  گفت وگوها  این  می گرفته،  نظر صورت  مورد  مسئله  

اصول و قواعدی نظام مند و منطقی است.

2. بررسی منابع معترب تاریخی-روایی مرتبط با سیره  سیاسی 

پیامرب گرامی اسالم)ص(، حاکی از آن است که ایشان در 

مواجهه با خمالفان و سایر گروههای شبه جزیره عربستان، 

سایر  بر  را  اختالفی  مسائل  رس  بر  مذاکره  و  گفت وگو 

از گفت وگوی  داده و مهواره  اقدامات و درگیری، رُجحان 

مهم ترین  است.  کرده  استقبال  منطقی  و  خردورزانه 

شاهدمثاهلا در این خصوص، »مذاکرات حدیبیه«، »مذاکره 

با یهود فدک« و »مذاکره با بنی ثقیف« است.

یقین  به  اکرم)ص(،  پیامرب  بازخوانی سیره   و  با مطالعه   .3

قائل  خود،  مذاکرات  در  حرت  آن  که  دریافت  می توان 

بوده اند.  دستورالعمل ها  و  اصول  رسی  یک  به  پایبند  و 

جریان  سه  در  صورت پذیرفته  بررسی  و  حتقیق  اساس  بر 

و  فدک«  یهود  با  »مذاکره  حدیبیه«،  »مذاکرات  تاریخی 

125. ر.ک: مدیریت فرایند مذاکرات بین املللی، ص267؛ مذاکره سیاسی 

در اسالم: اهداف، اصول، روشها، ص161.
126. آداب دیپلامسی و فنون مذاکره، ص212.
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کالن  عنوان  سه  ذیل  اصول،  این  بنی ثقیف«،  با  »مذاکره 

»بیانی- و  »رفتاری-کرداری«  »روانی-پنداری«،  اصوِل 

گفتاری« قابل تقسیم و تبیین است. 

 4. در بررسی و واکاوی منابع معترب تاریخی-روایی شیعه

و اهل تسّنن، مهم ترین اصول و دستورالعمل های روانی-

 پنداری مذاکرات سیاسی پیامرب اکرم)ص(، »امیدواری و

 اعتامد بر حتقق وعده اهلی«، »عزمتندی و احساس رسبلندی«

و »عملیات روانی )تضعیف روحیه(« است.

سیاسی  مذاکرات  رفتاری-کرداری  اصول  مهم ترین   .5

مذاکره«،  برای  آمادگی  و  »پیش گامی  خاتم)ص(،  پیامرب 

»تناسب رفتاری )معامله به مثل(«، »التزام به وفای به عهد«، 

»توجه به زبان بدن در مذاکرات«، »نرمش مصلحت آمیز«، 

»حضور سفیران متخصص و اصلح«، »تعیین خطوط قرمز 

و پایبندی به آن«، »تضمین مصونیت سفیران« و »ثبت نتایج 

مذاکرات و اخذ ضامنتهای اجرایی آن« است.

مهم ترین  فریقین،  معترب  منابع  تبیین  و  بازخوانی  در   .6

اکرم)ص(،  پیامرب  مذاکرات سیاسی  گفتاری-بیانی  اصول 

»استفاده از فنون رسایی و گویایی سخن«، »رعایت ادب 

در گفتار«، »هبره گیری از حلن و ادبیات مالیم و تنش زدا« و 

»مراعات حکمت در گفت وگو« است.

- قرآن کریم.

آقایی، هتران، فنون مذاکره، سید داود  دیپلامسی و  آداب   - 

دانشگاه هتران، 1387ش.

عبدالله بن  یوسف  األصحاب،  معرفة  ىف  االستیعاب   - 

ابن عبدالرب، بیروت، داراجلیل، 1412ق.

 - اسالم و حقوق بین امللل، حممدرضا ضیائی بیگدلی، هتران،

گنج دانش، 1375ش.

 - االصول العامة للعالقات الدولیه فی االسالم وقت السلم،

 امحد عبدالونیس شتا، قاهره، املعهد العاملی للفکر اإلسالمی،

1417ق.

 - اصول و فنون مذاکره، راجر فیرش؛ ویلیام یوری، ترمجه

مسعود حیدری، هتران، سازمان مدیریت صنعتی، 1398ش.

املرصیه املؤسسه  قاهره،  اصفهانی،  ابوالفرج  األغانی،   - 

العامه، 1963م.

 - إمتاع األسامع مبا للنبى من األحوال و األموال و احلفدة و

 املتاع، امحد بن عىل مقریزی، قاهره، داراالنصار، 1401ق.

بیروت، بالذری،  یحیی  بن  امحد  األرشاف،  انساب   - 

دارالفکر، 1417ق.

بیروت، جملىس،  حممدتقی  بن  حممدباقر  األنوار ،  بحار   - 

 دارإحیاء الرتاث العربی، 1403ق.

بیروت، ابن کثیر،  عمر  بن  اسامعیل  النهایة،  و  البدایة   - 

دارالفكر، 1407ق.

منتظری حامد  پیامرب)ص(،  صلحهای  تاریخی  بررسی   - 

مخینی)ره(، امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  قم،   مقدم، 

1390ش.

 - پنجاه و سه اصل مذاکره، لیگ تامپسون، ترمجه حممدرضا

شعبانعلی و آرش اقبالی، هتران، نص، 1397ش.

 - تاج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حممد حسینی

زبیدی، بیروت، دارالفکر، 1414ق.

بیروت، طربی،  جریر  بن  حممد  امللوك،  و  األمم  تاریخ   - 

دارالرتاث، 1387ق.

دارالفكر، قم،  ابن شبه،  عمر  املنورة،  املدینة  تاریخ   - 

1410ق.

 - تاریخ حتلیلی اسالم تا پایان امویان، سید جعفر شهیدی،

هتران، مرکز نرش دانشگاهی، 1383ش.

مصطفوى، حسن  الكریم،  القرآن  كلامت  فی  التحقیق   - 

هتران ، بنگاه ترمجه و نرش كتاب، 1360ش .

علی اکرب بیهقی«،  تاریخ  در  بدن  زبان  سیاسی  »حتلیل   - 

،65 شامره  ادبی،  منت پژوهی  جمله  زلیکانی،  مرضیه   باقری؛ 

1394ش.

دارالکتاب، قم،  قمی،  ابراهیم  بن  علی  القمی،  تفسیر   - 

1367ش.

طربی، جریر  بن  حممد  القرآن،  تفسیر  ىف  البیان  جامع   - 

بیروت، داراملعرفه، 1412ق.

  کتابنامه
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 - جنگ روانی، حسین متفکر، قم، دفرت عقل پژوهشكده

حتقیقات اسالمی سپاه، 1385ش.

 - حقوق بین امللل عمومی، سید باقر میرعباسی، هتران، نرش

میزان، 1383ش.

هتران، آذر،  ثریائی  حسین  عمومی،  بین امللل  حقوق   - 

قومس، 1382ش.

هتران، فلسفی،  هدایت الله  معاهدات،  بین امللل  حقوق   - 

فرهنگ نرش نو، 1379ش.

مصطفی سید  ترمجه  ابوالوفاء،  امحد  دیپلامتیک،  حقوق   - 

میرحممدی، هتران، سمت، 1390ش.

اسالم، در  دیپلامسی  و  بین املللی  معاهدات  حقوق   - 

عباسعلی عمید زنجانی، هتران، سمت، 1390ش.

عبدالقوی علی  املعارصه،  و  القدیمیه  الدیبلوماسیه   - 

غفاری، دمشق، داراألوائل، 2002م.

من و  الرببر  و  العرب  تاریخ  ىف  اخلرب  و  املبتدأ  دیوان   - 

حممد بن  عبدالرمحن  األكرب،  الشأن  ذوى  من   عارصهم 

ابن خلدون، بیروت، دارالفكر، 1408ق.

صادقی منوچهر  ارتباطات،  عرص  در  دیپلامسی  زبان   - 

برزلیقی، هتران، سیب، 1382ش.

هاشم سید  النبیین،  خاتم  حممد)ص(  حرت  زندگانی   - 

اسالمی، فرهنگ  نرش  دفرت  هتران،  حمالتی،   رسولی 

1391ش.

 - سبل اهلدى و الرشاد ىف سیرة خیر العباد، حممد بن یوسف

صاحلی شامی، بیروت، دارالكتب العلمیة، 1414ق.

سجستانی، ابوداود  اشعث  بن  سلیامن  أبی داود،  سنن   - 

قاهره، داراحلدیث، بی تا.

داراملعرفة، بیروت،  ابن هشام،  النبویة، عبدامللک  السیرة   - 

ىب تا.

 - شایستگی های یک مذاکره کننده موفق، مسعود حیدری؛

لیال جراحی، هتران، سازمان مدیریت صنعتی، 1396ش.

- الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، اسامعیل بن محاد 

جوهرى، بیروت ، دارالعلم للمالیین، 1376ق.

 - صحیح البخاری، حممد بن اسامعیل بخارى، قاهره، جلنة

إحیاء کتب السنة، 1410ق.

قاهره، نیشابوری،  حجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحیح   - 

داراحلدیث، 1412ق.

بیروت، ابن سعد،  منیع  بن  حممد  الكربى،  الطبقات   - 

دارالكتب العلمیة، 1410ق.

مهیار، ترمجه رضا  بستانی،  افرام  فؤاد  ابجدی،  فرهنگ   - 

هتران، اسالمی، 1375ش.

نظامی، ـ  سیاسی  جغرافیای  اصطالحات  فرهنگ   - 

امام دانشگاه  فرهادیان، هتران،  نورالله   علی اصغر روشن؛ 

حسین)ع(، 1385ش.

نونام، جفری  ایوانز؛  گراهام  بین امللل،  روابط  فرهنگ   - 

 ترمجه محیرا مشیرزاده و حسین رشیفی طرازکوهی، هتران،

 نرش میزان، 1381ش.

- فرهنگ عمید، حسن عمید، هتران، سپهر، 1369ش.

کتابخانه قم،  راوندی،  هبةالله  بن  سعید  القرآن،  فقه   - 

آیةالله مرعشی نجفی، 1405ق.

هتران، اهلی،  شفیع  ترمجه  هیندل،  تیم  مذاکره،  فنون   - 

سارگل، 1383ش.

- فنون مذاکره، حممدرضا شعبانعلی، هتران، نص، 1398ش.

دارالكتب هتران،  كلیىن ،  یعقوب  بن  حممد  الكافی،   - 

اإلسالمیه، 1407ق.

قاسم اسالمی«،  کشور  دیپلامسی  در  مذاکره  »کاربست   - 

شبان نیا، جمله حکومت اسالمی، شامره 79، 1395ش.

دارالقرآن قم،  گلپایگانی،  القضاء، سید حممدرضا  کتاب   - 

الکریم، 1413ق.

 - لسان العرب، حممد بن مکرم ابن منظور، بیروت، دارإحیاء

الرتاث العربی، 1408ق.

هتران، دانشگاه  هتران،  دهخدا،  علی اکرب  لغت نامه،   - 

1377ش.

- مبادی العربیه، رشید رشتونی، قم، دارالعلم، 1429ق.

خارجی«، سیاست  در  قهرمانانه  نرمش  قرآنی  »مبانی   - 

پژوهشهای جمله  مؤدب،  رضا  سید  یوسفیان؛   نعمت الله 

اندیشه قرآنی، شامره 1، 1394ش.

هتران، طریحی،  حممد  بن  فخرالدین  البحرین،  جممع   - 

مرتضوی، 1375ش.

32

م 
ده

انز
 ش

ال
س

14
00

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
- ب

55
ره 

ما
ش



بن حسن طربسی، القرآن، فضل  تفسیر  البیان ىف   - جممع 

هتران، نارصخرسو، 1372ش.

 - املحیط فی اللغه، اسامعیل بن عباد صاحب، بیروت، عامل

الكتب ، 1414ق.

 - مدیریت فرایند مذاکرات بین املللی، نعمت مهدوی راد؛

میزان، حقوقی  بنیاد  هتران،  حسینی،  عبدالله   سید 

1394ش.

هتران، سنایی،  اردشیر  دیپلامتیک،  و  سیاسی  مذاکرات   - 

کلک سیمین، 1390ش.

فقه منظر  از  دول  سایر  با  اسالمی  دولت  مذاکره   - 

 اسالمی، قاسم شبان نیا، قم، مرکز بین املللی ترمجه و نرش

املصطفی)ص(، 1399ش.

 - مذاکره سیاسی در اسالم: اهداف، اصول، روشها، امحد

رضایی، قم، زمزم هدایت، 1396ش.

 - مسند الدارمی، عبدالله بن عبدالرمحن دارمى، ریاض،

داراملغنی ، 1421ق.

 - »مصونیت دیپلامتیک و کنسولی و قواعد حاکم بر آهنا«،

،32 شامره  حقوق،  مطالعات  جمله  پیرانی،  جلیلی   حمسن 

1398ش.

 - معجم مقاییس اللغه، امحد ابن فارس، قم، مكتب االعالم

اإلسالمی، 1404ق.

 - املغازی، حممد بن عمر واقدی، بیروت، مؤسسة األعلمی،

1409ق.

راغب حممد  بن  حسین  القرآن،  غریب  فی  املفردات   - 

اصفهانی، هتران، املکتبه املرتضویه، 1383ش.

ابن بابویه، قم، دفرت الفقیه، حممد بن عىل   - من الیحره 

انتشارات اسالمى، 1413ق.

 - هرن و دانش مذاکره، مارک شوئنفیلد؛ ریک شوئنفیلد،

نی، نرش  هتران،  راجی،  مسعود  و  مستاجران  علی   ترمجه 

1384ش.
- Principles of International Law, Hans Kelsen, 
Lawbook Exchange, 2012.
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