
  

   روابط در اسالم گرایانۀ عمل راهبردهاي
  ها مسلمان  غیر با

  ∗علیخانی اکبر علی

  
  
  

 چکیده
 قواعـدي  و ها شیوه باید قاعدتاً فرامکانی، و فرازمانی دین یک عنوان  به اسالم
 و روابـط  مبنـاي  ،کننده تسهیل و گرایانه عمل رویکرد با امروزه که دهد ارائه
 کـه  اسـت  ایـن  مقالـه  پرسـش  .گیرد قرار ها غیرمسلمان با ها مسلمان تعامل

 بــا روابــط داشــتن بــراي اســالم کننــدة تســهیل و برنــده پــیش راهبردهــاي
 مواردي در و است سنت و آنقر اسالم، از مقصود است؟ کدام ها غیرمسلمان

 ؛يستراتژا ای »راهبرد« از منظور .است شده اشاره نیز )ع( علی امام سیرة به
 دائمـی  تقریبـاً  و اساسی، کلی، رهنمودهاي و ها، مشی خط ها، روش  ها، برنامه
 اسـتفاده  مورد شده،   تعیین  پیش از و خاص اهداف به یدنرس براي که است
 کـه  اسـت  راهبردهـایی  گرایانـه،  عمـل  راهبردهـاي  از منظور .گیرند می قرار

 بـین  روابـط  و تعـامالت  سـازي  روان در و دارنـد  عملی و عینی جنبۀ بیشتر

                                                                 
 (aliakbaralikhani@gmail.com)دانشیار دانشگاه تهران * 

  8/11/1391 :تاریخ پذیرش  20/2/1391 :تاریخ دریافت
 .57- 79، صص 1392، دوره نخست، شماره هشتم، تابستان الملل هاي روابط بین فصلنامه پژوهش



 و کننـد  مـی  ایفـا  اي توجـه 
 راهبردهـاي  .ارنـد برد  میـان 
 بحـث  مـورد  دسـته  سه

 اصالت :شامل گو و گفت 
 موضـوعات  بـه  نپـرداختن 

 حقــوق اداي :شــامل توافــق
 :شامل اجرا به معطوف 

 

  گو و گفت ،الملل

توجـه  قابـل  تـأثیر  و نقـش  ،ها مسلمان  غیر و ها مسلمان
میـان  از را رو پـیش  هـاي  بسـت  بـن  و موانع وانندت می
سه در ،ها مسلمان غیر با روابط در را اسالم گرایانۀ عمل
 و مذاکره به معطوف راهبردهاي نخست ،ایم داده قرار
نپـرداختن  و ،گـو  و گفـت  در خـود  ندانسـتن  برحق ،گو و گفت

توافــق بــه معطــوف راهبردهــاي دوم برانگیــز، مناقشــه
معطوف راهبردهاي سوم و مشترکات، سر بر توافق و ،دیگران
  .آن به پایبندي و قرارداد ایجاد و عدالت، به پایبندي

الملل بین روابط ،ها مسلمان  غیر اسالم،:کلیدي هاي واژه
  
.    
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 تعامل و ابطرو داشتن به ناگزیر
 روابـط  ایـن  اینکـه  و اسـت 

 جوامـع  امـور  شده، عریفت ي
 بـه  نگـرش  عینـو  سنت و 

 و گرایانـه  عمـل  رویکـرد  بـا 
 ایـن  مقالـه  پرسـش  .گیـرد  قـرار 

 بـا  روابـط  داشـتن  بـراي  اسـالم 
 در و اسـت  سـنت  و قـرآن  اسـالم، 

 رهنمودهـاي  و هـا،  مشی خط
ــه رســیدن  و خــاص اهــداف ب

 هـدف  به رسیدن چگونگی و
 سـپس  شـد،  می  استفاده نظامی

 گرایانـه،  عمـل  راهبردهـاي  از
 و تعـامالت  سـازي  روان در 

 و کننـد  مـی  ایفـا  اي توجـه  قابـل 
 سـعۀ  در راهبردهـا  ایـن  .ارنـد 
 تواننـد  مـی  و دارند ریشه افراد

 و مـردم  عقلـی  رشد بر زیادي
 اي جامعـه  .آیند می دست به تمرین

  

  مقدمه
ناگزیر باشند که مذهب هر و دین  هر ملیت،  هر از ها انسان

اسـت  تعامـل  ایـن  نحوة و کیفیت مهم،  ۀنکت اما ند،یکدیگر با
يها قالب در و صورت ینتر عالی وجه، بهترین به دنبتوان

 قرآن در توان می .دنببر پیش به مطلوب نحو به را بشري
بـا  امـروزه  بتوانـد  کـه  یافت قواعد نوعی و انسانی روابط
قـرار  ها غیرمسلمان با تعامل و روابط مبناي ،کننده تسهیل
اسـالم  کننـدة  تسـهیل  و برنـده  پـیش  راهبردهـاي  کـه  است

اسـالم،  از مقصـود  کـه  گفتیم است؟ کدام ها غیرمسلمان
  .ایم کرده اشاره نیز )ع( علی امام سیرة هب مواردي

خط ها، روش  ها، برنامه ؛يستراتژا ای »راهبرد« از منظور
ــاً و اساســی، کلــی، ــراي کــه اســت دائمــی تقریب رســیدن ب
و کیفیت و گیرند می قرار استفاده مورد شده،  تعیین  ازپیش

نظامی اهداف براي ابتدا مفهوم این .کنند می تعیین ما براي را
از منظـور  .یافـت  راه نیـز  اقتصاد و سیاست هاي حوزه به

 و دارنـد  عملی و عینی جنبۀ بیشتر که است راهبردهایی
قابـل  تـأثیر  و نقش ،ها مسلمان غیر و ها مسلمان بین روابط

ارنـد برد  میان از را رو پیش هاي بست بن و موانع وانندت می
افراد گرایی واقع و بینی واقع نگري، کالن نگري، آینده صدر،
زیادي حد تا همچنین .سازند نهادینه و تثبیت را فرهنگ این

تمرین و تربیت ،آموزش طریق از و هستند مبتنی جوامع



 فراینـد  در کـه  فشـارد  پـاي  
 و شـت گذ تفـاهم،  ،گـو  و گفـت 

 نصـیب  دنیـوي  و اخـروي  بیشـتر 
 راهبردهـاي  .اسـت  کـرده  دنبـال 
 قـرار  بحـث  مـورد  دسـته  سـه 
 معطوف راهبردهاي دوم ،گو

 بـه  اي سـابقه  هـا  غیرمسـلمان 
 بـوده  مطـرح  همـواره  بحث
 در و کرد پیدا فقهی جنبۀ بیشتر
 ةچکید .گرفت قرار بحث مورد

 مرحوم اثر »سیاسی فقه« جلدي
 سـید  دکتر .دید توان می )امیرکبیر
 »اسـالم  دولـت  خـارجی  سیاسـت 
 ةعمـد  کـه  هکـرد  مطـرح  اسـالمی 
 اول فصل کلیات، و مفاهیم از
 خارجی سیاست اصول به دوم

 چهارم فصل و اسالمی، دولت
 بتـوان  شـاید  ).1385 حقیقت،
 دیگـري  آثـار  .دانست موضوع

 جملـه  از کـه  انـد  داده قـرار  
 سـجادي  عبـدالقیوم  سـید  تـألیف 
 آملـی  جـوادي  عبـداهللا  اهللا آیـت 
 دکتـر  تألیف پیامبر سیاسی رفتار

 سـید  تـألیف  اسـالم  در سیاسی

 آنهـا  بر و سازد خود پیشۀ را راهبردهایی چنین تواند می
گفـت  مـدارا،  صـدر،  سـعۀ  همیشه که باشد آموخته تربیتی
بیشـتر  دسـتاوردهاي  مراتـب  به قبیل، این از هایی ویژگی
دنبـال  را راه همـین  نیـز  اسـالم  دیـن  و کنـد  مـی  ها انسان
سـه  در ،هـا  مسلمان غیر با روابط در را اسالم گرایانۀ عمل
گو و گفت و مذاکره به معطوف راهبردهاي نخست ،ایم داده
  .اجرا به معطوف راهبردهاي سوم و توافق، به

  تحقیق پیشینۀ .1
غیرمسـلمان  بـا  اسالمی جامعۀ و ها مسلمان رابطۀ موضوع در بحث

بحث این اسالم ظهور بدو از چون دارد، اسالم تاریخ درازاي
بیشتر موضوع این اسالم، صدر از پس يها دوره در .است
مورد اسالمی فقه در مسلمانان  غیر با قراردادها انواع قالب
جلدي نُه ۀمجموع مجلدات از بعضی در را باحثم این کل
امیرکبیر انتشارات توسط شدهمنتشر( زنجانی عمید اهللا آیت

سیاسـت  اهـداف  و اصول مبانی،« کتاب در حقیقت صادق
اسـالمی  دولت خارجی سیاست مورد در مبسوطی مباحث
از بعد .است فقهی قواعد و سنت قرآن، بر یمبتن مباحث
دوم فصل اسالمی، دولت خارجی تسیاس مبانی هب کتاب
دولت خارجی سیاست اهداف به سوم فصل اسالمی، دولت

حقیقت،( پردازد می اسالمی دولت خارجی روابط و مدرنیته به
موضوع این در اثر ینتر جامع و ینتر دقیق را پژوهشی اثر این

 بررسی و بحث مورد را ها غیرمسلمان با روابط موضوع
تـألیف  اسـالم  در سیاسـی  رفتـار  و دیپلماسـی  به توان می

آیـت  تألیف اسالم در الملل بین روابط ؛)1383 سجادي،(
رفتار و اسالم در دیپلماسی اصول ؛)1388 آملی، جوادي(

سیاسی رفتار و دیپلماسی و )1387 غفوري،( غفوري محمد
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 و هـم  شبیه موضوعاتی به آثار
 و تحلیلی و پژوهشی جنبۀ که

 .اسـت  تـر  مسـتند  و تـر  کامـل 
 طور به و نهاده، تر پیش گام 

 بـا  روابـط  در سـنت  و قـرآن 
 را خـود  قـوت  و ضعف نقاط
  .شد خواهد

 لح و امور پیشبرد براي اسالم
 و حرمت تیرعا با ،گو و گفت
 اولـین  2.باشـد  اسـتدالل  بـر 
 جمـود،  ،تعصـب  از دور بـه 
 يگـو  و گفـت  در .باشـد  مقابـل 

 و موجـود،  شرایط و یکدیگر
 و تـدافعی  موضـع  در بنـابراین، 
 مختلـف  اهداف با و مختلف
 و فهـم  هـدف  بـا  و دانسـتن 

 خداونـد  .باشد تر درست حل
 3نـد ک یمـ  اشاره مخالفانشان با
 بـا  هکـ  نـد ک یمـ  امـر  هـم  )

                                                                
. أحسـن  یه یجادلهم بالتو ...  ./46

  .44): 20( طه ....ناًیفقوال له قوالً لَ
انانَ   یأَم هـ اتُوا برْ قُـلْ هـ م نْ که م إِ

): 26( و شـعراء  36-25): 11( 
. 69-104): 26( و شـعراء  83-

-72): 7( اعـراف : هود با مخالفان
  .18-56): 26( و شعراء 49

آثار این تمام .کرد اشاره )1386 موسوي،( يموسو محمد
که حقیقت دکتر کتاب جز به و ،اند پرداخته کلی بیش و کم

کامـل  اینهـا  همۀ از زنجانی عمید مرحوم رثا دارد، ديمروزآ
 یک فوق رآثا به نسبت که است این حاضر مقالۀ ویژگی
قـرآن  بـر  مبتنـی  هـایی دراهبر بـه  ،تـر  گرایانـه  عمل و تر دقیق

نقاط هم مقاله این که است طبیعی .پردازد می ها غیرمسلمان
خواهد تر تکمیل فرهیخته خوانندگان نقد با که باشد داشته

  گو و گفت به معطوف راهبردهاي .2
  گو و گفت اصالت .2- 1

اسالم توجه مورد راهبردهاي نیتر مهم از همواره گو و گفت
گفت هک دارد دکیتأ قرآن و است بوده ها مسئله و مشکالت

بـر  یمبتن و 1ردیپذ صورت مطلوب نحو به و متقابل احترام
بـه  کـه  اسـت  ایـن  ،اسـتداللی  و احسن يگو و گفت شرط
مقابـل  طـرف  انگـاري  هیچ و شماري کوچک سونگري، یک

یکدیگر تر دقیق و بیشتر فهم دنبال به ها انسان مستدل، و معقول
بنـابراین،  هسـتند؛  بهتر و تر درست نگرش و راهکارها کشف
مختلف سطوح در است ممکن گو و گفت .گیرند نمی قرار جدل

دانسـتن  رویکرد با تواند می گو و گفت اول سطح .پذیرد صورت
حل راه به دستیابی براي مقابل هاي طرف بیشتر و بهتر درك
با یاله امبرانیپ يگو و گفت از يمتعدد موارد به قرآن در
)ص( اسالم امبریپ به .است مکحا استدالل آنها تمام در و

                         
1 .لَ الْ ووا أَه جادلُ 46): 29( بوتکعن .أَحسنُ یه یتَابِ إِلَّا بِالَّتکالَ تُ

فقوال له قوالً لَ /. 34):41( فصلت. أحسن یه یادفع بالت.. . ./125): 16( نحل
ن و َ. 2 نْ یقَالُوا لَ نَّۀَ إِالَّ مج أَمان کتلْ  يانَ هوداً أَو نَصارکدخُلَ الْ
م ک   .111 :)2( بقره. نَیصادقنتُ
 هـود . 59-64): 7( اعـراف : انکنوح بـا مشـر   يگو و گفت. 3

-4): 6( انعـام : پرسـتان  م با بـت یابراه يگو و گفت. 124-105
هود با مخالفان يگو و گفت. 258): 2( بقره: م با نمرودیابراه يگو و گفت

49-76): 20( طه: انیبا فرعون و فرعون یموس يگو و گفت. 65



 اقـدام  و تکـ حر اسـاس  1.رد
 بـا  را شخـوی  دعـوت  حضـرت 

 و )135-138 و 209-207 :1
 گونـه  هـر  انکـ ام زیـ آم خشـونت 
 يتـر  مناسـب  نـۀ یزم هک يگر

 268-269 :1ج ،1359 همـدانی، 
ـ د بـا  مختلـف  لیقبا  يهـا  نی
 اصول بر توافق براي گو و گفت
 زیـ ن مدینـه  بـه  )ص( اکـرم  

ـ ا اوج و گرفـت  قرار )ص  نی
 بار به و رسید توافق به یاساس

 و شـد  شـناخته  تیرسـم  به 
 تـا،  بـی  هشـام،  ابـن  ؛110-103
 سـوم  سـطح  ).241 :1339 المیانجی،
 چهـارم  سـطح  و همکـاري  بـراي 

 اريهمکـ  مسـیر  در اجتمـاعی 
 مانیپ لیقبا و ها گروه یبرخ

 لـۀ یقب نهـا یا از یکـی  .ردندک 
 متقاعـد  را آنهـا  گو و گفت و

 الطبرسـی،  ؛50-51 :1ج تـا، 
 بـن  عمـر  )ص( اسـالم  امبر
 بردارنـد  نبرد از دست تا فرستاد
 نـداد  تـن  گـو  و گفـت  بـه  و
 بـا  )ع( یعلـ  امـام  و اسالم امبر
 :1ج ،1387 طبرسـی،  :ك.ر(

                                                                
): 16( نحـل . أحسـن  یه یمۀ و الموعظۀِِ الحسنۀِ و جادلهم بالّت

ردیبگ شیپ در را گو و گفت وةیش دشمنانش و پرستان بت
حضـرت  آن .بود گو و گفت بعثت، آغاز از )ص( اسالم امبریپ

1ج ،1379 غضـبان، ( ردکـ  آغـاز  اسـتدالل  و گـو  و گفت
خشـونت  اقـدامات  با مخالفانش و پرستان بت ه،کم در یوقت

گرید شهر به و کرد كتر را هکم ردندک سلب را گو و گفت
همـدانی، ( رفـت  بود موجود گو و گفت انکام و داشت وجود

قبا آن، اطراف و نهیمد یعنی دیجد شهر در ).459-476 و
گفت دوم سطح بعد، مرحلۀ در  .ردندک یم یزندگ گوناگون

 پیـامبر  ورود از پـس  مـدتی  .دشـ  انجـام  اساسی و کالن
ص( امبریپ اقدام و تکحر يمبنا ،دوم سطح در گو و گفت
اساس قانون مثابۀ به مکتوب قرارداد یک قالب در گو و گفت

 انیاد و افراد همۀ زیآم مسالمت روابط آن یط و نشست
110 :1374 حمیداهللا، :رك( دیگرد نیتضم همگان تیامن
المیانجی، االحمدي ؛419 :1ج ا،ت بی کثیر، ابن ؛147 :2ج

بـراي  مشـترك  يها زمینه یافتن براي تواند می گو و گفت
اجتمـاعی  سیاسی اختالفات حل و موانع رفع هدف با گو و گفت
برخ نه،یمد در )ص( اسالم امبریپ استقرار از پس .شود انجام
 اقدام زیآم خصومت کارهاي انجام به و ستندکش را خود

و بحث با ردک تالش )ص( اسالم امبریپ هک بود نُقاعیقَ یبن
تـا،  بـی  هشـام،  ابـن ( بردارنـد  اقدامات نیا از دست هک ندک

امبریپ بدر، جنگ از قبل نیهمچن ).89-90:م1979 /ق1399
فرستاد مقابل رکلش نزد گو و گفت و رهکمذا يبرا را خطاب

و میگـرد  یبرنمـ  مـا  هکـ  زد بانگ ابوجهل رفتند،ینپذ یول
امبریپ يهاگو و گفت ).45 :1369 واقدي، عمر محمدبن(
( اسـت  شـده  انجـام  بارهـا  و است مشهور رمسلمانانیغ

                         
دع ال. 1 مۀ و الموعظۀِِ الحسنۀِ و جادلهم بالّتکبالح کرب  لیسب یاُ

125.  
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 راهبرد یک دشمنان، و مخالفان
 حضـرت  جمل، جنگ وقوع 
 طلحـه،  با متعدد، ندگانینما 
 ابـو ( سـازد  منصرف جنگ از
 بـا  )ع( یعلـ  امـام  اتبـات کم

 از قبـل  تـا  و بـود  مسـئله  حـل 
-130 :1370 المنقـري، ( داشـت 
 نیتـر  مهم هک خوارج با )ع( 
 و بحـث  بـه  را آنهـا  بارهـا  
 :6ج ،1375 طبـري، ( شـود  روشـن 
 بسـت  بـن  به هاگو و گفت ای 
 جنگ از قبل .ماند یم يبعد ي

 بـه  حضـرت  آن خـود  سـپس 
 ؛همـان ( سـازد  منصـرف  جنـگ 

 )ع( یعلـ  امـام  ).69 :تـا  بـی  
 گـروه،  هـر  بـا  تا ردک میتقس 

 ،1375 طبـري، ( ندک گو و گفت

 عه،یشـ  امامان و )ص( رمکا امبر
 حـل  يبـرا  مشـروع  و معقـول 

 .اسـت  یاجتمـاع  و یاسـ یس
 چهارچوب همان در و شود 

 رییـ تغ بـا  يبعد راه ،گو و گفت
 زیتمـا  وجـه  و یژگیو نیتر مهم
 و برهـان  اقامۀ و گو و گفت .
 که است طبیعی .است بوده اسالم

106-18.(  
مخالفان با خصوص به گو و گفت ،)ع( یعل امام رةیس در

 از قبل .رفت یم شمار به مسائل حل يبرا اصلی و مهم
 فرستادن با چه و شخصاً چه ،ردک تالش اریبس )ع( یعل
از را آنان و ندک گو و گفت مقابل طرف سران ریسا و ریزب

م ).200-204 :1367 نعمـان،  بن محمد بن محمد عبداهللا
حـل  يبرا گو و گفت ینوع زین نماینده، فرستادن و هیمعاو

داشـت  ادامـه  راتکمذا این جنگ، حین در و نیصف جنگ
 یعل امام يهاگو و گفت ).207-209 و 153-156 و 125
 )ع( امـام  .است مشهور زین بودند دشمن و مخالف گروه
روشـن  ابهامـات  و حـل  مسائل تا کرد دعوت گو و گفت
 و افتاد ینم اتفاق گو و گفت هک هم یزمان ).2610-2606

يها فرصت منتظر و ردک یم مدارا )ع( یعل امام دیرس یم
سـپس  و فرسـتاد  ینـدگان ینما بار چند )ع( یعل امام نهروان،
جنـگ  از را مقابـل  طـرف  تا پرداخت گو و گفت و استدالل

 الجوزي، بن سبط ؛120-122 خطبۀ :1371 البالغه، نهج
 گروه چند به رکتف طرز و سابقه لحاظ به را مقابل لشگر

گفت كمشتر نقاط اساس بر و آنان يرکف منطق با متناسب
  ).2610-2615 :6 ج

امبریپ رةیس و سنت و قرآن يها آموزه در ها یبررس
معقـول  وةیشـ  تنهـا  گـو  و گفت آنان، نظر از هک دهد یم نشان

س مسـائل  حـل  و ،يبشـر  جوامـع  منازعـات  و اختالفات
 آغاز اتفاق مورد و كمشتر نقاط يمبنا بر دیبا گو و گفت

گفت توقف ای دنیرس بست بن به صورت در .برود شیپ به
مهم بتوان دیشا .ستا گو و گفت هم باز -زمان و طیشرا

.دانست لمکت و تعقل ر،کتف موجودات، ریسا از را انسان
اسالم دکیتأ مورد يها وهیش نیتر مهم از شهیهم استدالل،



   ؛اساسی
   همکاري؛ و تعامل براي
   ،همکاري مسیر در احتمالی
 هـاي  پـل  بتواند و باشد مثبت

 مختلـف  هـاي  طـرف  کـه  اسـت 
 اصل در کنند می يدار طرف 

 در دیـن،  آن بـه  عمل و باور
 و کـرده  نیکـی  و خدمت آنها
تی  یـا  انـد  گذاشـته  دیـن  بر منّ

 بـه  ضـرري  هیچ نکنند پیروي
 و احکـام  از هـایی  مجموعـه 

 خـدا،  بـه  ایمـان  داشـتن  بـا  
 توانـد  مـی  کـس   هـر  .کننـد  مـی 

 نکتـۀ  .دهـد  قـرار  نیز دیگران
 علـی  امـام  و الهـی  پیـامبران 

  بـه  گـو  و گفت حال بااین نان،

 تـر  درسـت  را خـود  راه و برحـق 
 دالیـل  و 1اسـت  گرفتـه  قـرار 

 خـود  جـاي  در کـه  دارد وجـود 
 و ها گروه تعامل یا مسلمانان،

                                                                
م بغْ علْ م الْ اءها جم د ع ن ب إِالَّ م ا یتَاب

ن  19): 3( عمـران  مـ تَـغِ غَ ی، ورَ یـ ب
  .85): 3( مران

   :و آمیز احترام نگرش اساس بر باید گو و گفت
   یکدیگر؛ درك و شناخت هدف با اول ۀمرحل در
اساسی و کلی اصول بر توافق هدف با دوم مرحلۀ در
براي عملی شتركم نقاط یافتن هدف با سوم مرحلۀ در
احتمالی اختالفات و مسائل حل براي چهارم مرحلۀ در

مثبت اثرات داراي و نتیجه به معطوف تا پذیرد صورت
اسـت  ایـن  گو و گفت در مهم نکتۀ .کند تقویت را ارتباطی
 آن از یا هستند دین یک به باورمند اینکه از نکنند تصور

باور با که باشند معتقد باید بلکه ،اند کرده دین آن به خدمتی
آنها به که است دین این و شوند می رستگار خودشان اصل
تی دین، به عمل با اینها اینکه نه داده، نشان را درست راه منّ

پیروي ادیان از ها انسان اگر .هستند دین آن مسئول و متصدي
مجموعـه  اسـالم  جمله از و الهی ادیان بلکه شود، نمی وارد ادیان

 و احکـام  ایـن  برگرفتن با ها انسان که هستند دستورات
مـی  عمـل  خودشـان  نفع به و شوند می رستگار خودشان

دیگران اختیار در را خود مفید و معنوي هاي تجربه و ها داشته
پیـامبران  و انبیا طرف یک در شد اشاره که مواردي در اینکه دوم

نان،مسلما  غیر و مشرکان دیگر طرف در و داشتند قرار )ع(
   .شد می اتخاذ اصلی راهبرد عنوان

  تعامل و گو و گفت در خود ندانستن حقبر .2- 2
برحـق  را خـود  ینگرشـ  و اعتقـاد   هـر  با سک  هر معموالً

قـرار  قرآن حیتصر مورد زین اسالم نید بودن برحق داند، یم
وجـود  خصـوص  ایـن  در نقلـی  و عقلـی  مـتقن  و محکم
مسلمانان،ریغ با مسلمانان تعامل در اما است، بررسی و توجه قابل

                         
1 .نَّ الد ذیإِ م وما اخْتَلَف الَّ الَ اإلِس اللّه ندتُواْ ینَ ع غْکالْنَ أُوب م علْ م الْ اءها جم د ع ن ب إِالَّ م تَاب
ن یب مو م رِ یفُرْ بِآیکنَه سـ نَّ اللّه ابِ یات اللّه فَإِ سـح عمـران  آل . ع الْ

مِ د الَ ن یاإلِس هو فینًا فَلَ و نْهلَ مرِ یقْبخَاس نَ الْ ةِ م مرانع آل. نَیاآلخرَ
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 مـن  هک ندک مطرح را بحث ن
 بسـته  تعامـل  و گـو  و گفـت  
ـ بگو انک ـ  د،ی ـ  مـا  ای  شـما،  ای
 هک دانست یم )ص( امبریپ هرچند
 برحـق  و شـده  تیهـدا  را خـود 

 و گـو  و گفـت  راه تـا  اسـت، 
ـ ا اسـت  معتقد ي  سـخن  نی
 بشـنود  را آن هک یمخالف و موافق

 ).581 :3ج ق،1407 زمخشـري، 
 نـد یبگو زمـان،  آن ینید يها
 شـما  و مـا  يخـدا  و میدار 
 .اسـت  گو و گفت در مقابل طرف
 دییـ تأ نـه  را ینید يها تیاقل
 مـان یا ردهکـ  نـازل  شـما  بر
 )ص( اســالم امبریــپ ،يگــری
 اگـر  صـورت  نیا در ب،یذک
ـ ا ردهکـ ن بیذکت را حق آن  د،ی

ـ ا رده  حنبـل،  بـن  احمـد ( دی
ـ ا ).119 :4  نیبـد  سـخن  نی

 یبرخـ  در است نکمم ماست
 آنهـا  هـاي  آمـوزه  و اعتقادات

 :1ج ،1367 طباطبایی،( کند می

 پـیش  بـه  شـیوه  همـین  بـا  اسـت 
                                                                

ضـاللٍ   یأو فـ  يهـد  یم لعلک
لمونَ     سـم نُ لَـه حـ نَ و د احـو م .

نیا کس  هر ابتدا از اگر اي، جامعه  هر مختلف يها انسان
گفـت  گونـه  هـر  راه اسـت،  باطل مقابلم طرف و هستم برحق

انکمشر به هک دهد یم دستور )ص( امبریپ به قرآن .شود یم
هرچند 1.است یگمراه راه در یکی و تیهدا راه در یکی
خـود  مقابـل،  طـرف  بـا  بحث در اما است تیهدا راه در
اسـت،  برحق ما از یکی دیگو یم مقابل طرف به هکبل داند، ینم

يزمخشر .بماند باز يارکهم و تعامل تینهادر و استدالل
موافق هر و است منصفانه امالًک برخورد نوع نیا و امبریپ

زمخشـري، ( نـد ک یمـ  عمـل  انصاف به آن ندةیگو گفت خواهد
ها تیاقل با گو و گفت در هک داده دستور مسلمانان به قرآن

 مانیا شده نازل شما بر و ما بر خدا طرف از آنچه به هک
طرف با خود ردنک یتلق برابر یمعن به نیا و 2است یکی
اقل :فرمود مسلمانان به )ص( اسالم امبریپ راستا، نیهم در
بر و ما بر آنچه و خداوند به دییبگو هکبل ب،یذکت نه دینک

ید مشــابه ســخن در ).2684 حــدیث البخــاري،( میــدار
کت نه و دینک دییتأ نه را دینی هاي اقلیت تابک دیفرما یم

آن شما باشند درست و حق بحث، مورد موضوع در آنها
ردهکـ ن دییـ تأ را باطل آن شما باشند نادرست و باطل اگر و

4ج ق،1415 کاشانی، فیض ؛136 :4ج م،1999./ق.ه1420
ماست مخالف رشانکتف هک يافراد ای ها تیاقل هک است یمعن

اعتقادات از بخشی یا بگویند حق سخن بحث، مورد موضوعات
می تأیید را دیدگاه این نیز طباطبایی عالمۀ باشد، درست

239.(  
اسـت  بهتر نیز اجتماعی سیاسی مسائل و مباحث در

                         
کایالسماوات و األرض، قل اهللا و إنّا أو ا م منکرزقیقل من . 1
  .24): 34( سبأ. نیمب
2 .ذ لَ يوقُولُوا آمنَّا بِالَّ لَ إِ نزِ ـ یأُ لَ لَ إِ نزِ لَــه  یکنَا وأُ لَــهنَا وإِ لمونَ    کم وإِ سـم نُ لَـه حـ نَ و د احـو م
  .46 ):29( بوتکعن



 و نوشـت  نامـه  وفهک مردم به
 ارمکسـتم  ای خود اقدام نیا 

 نـزد  خـواهم  یمـ  شما از من
 از بـودم  خطا در اگر و د،ینک

 اسـت  روشن ).343 :57 نامۀ
 گـو  و گفت و استدالل شیوة 
ـ  نیصـف  جنـگ   بـن  عبـداهللا  ارانی

 نیصـف  به ل،یدل نیهم به م؛
 از مینـ یبب و میبنگر معاویه و 

 بـه  شـد  ثابت ما يبرا که طرف
 اربردنکـ  به را آن و ردک استقبال

 نیچنـ  بـه  کـس   هـر  :فرمود
 در »الـزام  قاعدة« ).162-161

 وادار یمعن به قاعده نیا است،
 اسـت،  خـویش  ياعتقـاد  و 
 ،4 بـاب  :17 ج و 15 ج ق،.
  ).177 :3 ج ق،

 رونـد  و رهگشاسـت  هـا  غیرمسـلمان 
 هـا  انسـان  .اسـت  برانگیـز  مناقشـه 

 اخـتالف  رسـد  یمـ  نظـر  به 
 ينظرهـا  اتفـاق  از شتریب مراتب

ـ د   بـه  منافعشـان  و هـا  دگاهی
 را ارهـا ک گر،یدیکـ  يارکـ هم
 اتکن ،یحالت نیچن رد هک است
ـ   آنهـا  توافـق  مـورد  تعامـل  ای

به جمل، جنگ يبرا متیعز هنگام ،)ع( یعل امام .برویم
 در من :گفت و کرد دعوت قضاوت و مشاهده به را آنها

من ده،یشک سر من فرمان از مردم ای نافرمانم ای ده،ید ستم ای
ک ام ياری بود درست راهم و بودم ارکوکنی اگر د،ییایب من
نامۀ ،1371 ،البالغه نهج( بازگردم حق راه به تا دیبخواه من
 این ولی است برحق و درست راهش دانست می امام که
جنـگ  يبرا )ع( یعل امام متیعز هنگام .گرفت پیش را

م؛یدار کش شما تیحقان در گفتند، و آمدند او نزد مسعود
 شما نیب تا م،یآی ینم فرود شما اردوگاه در یول مییآ یم
طرف هر تیحقان زند، یم سر یشکگردن و ظلم طرف دامک
استقبال بسیار رکتف نیا از )ع( یعل امام .وستیپ میخواه او

فرمود و دانست سنت در دانش بستنارک به و ن،ید در رتیبص
162 :1370 المنقري،( است ستمگر نشود یراض يشنهادیپ

است، سک هر اعتقادات شناختن تیرسم به ینوع به زین فقه
 ینـ ید يمبنا و معتقدات اساس بر عمل به شخص ردنک

.ه1409 العـاملی،  الحـر ( باشـد  نادرست ما نظر از اگرچه
ق،.ه1419 بجنوردي، ؛454 :3 ج ق، 1409 منتظري، ؛484

  زیبرانگ  مناقشه موضوعات به نپرداختن .2- 3
غیرمسـلمان  بـا  تعامـل  و روابـط  در کـه  بعدي مهم راهبرد

مناقشـه  موضوعات به نپرداختن کند می تسهیل را همکاري
 هستند، گریدیک با متفاوت و كمشتر نظرات نقطه يدارا

مراتب به گوناگون، موضوعات در گریدیک با افراد ينظرها 
 كمشـتر  وجوه اساس بر شهیهم ها انسان یول باشد آنان

هم و تکمشـار  با ای پردازند یم یاجتماع یاسیس تعامالت
است یعیطب .دهند یم سامان را يامور ای و نندک یم شروع
ـ  ارکـ  به هم یربط است ممکن هک ـ آنها اختالف مورد ای
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 مباحـث  و مسـائل  ردنکـ  وارد
 تـاب، ک اهل با )ص( رمکا امبر
 نقـاط  بر هکبل ب،یذکت نه و 
ــنک  ــد( دی ــن احم ــل، ب  حنب
 و دییـ تأ چـون  ).119 :4 ج 
 دنبـال  بـه  هـم  يا بهره  چیه ه
ـ رعا هـم  اطیـ   .شـود  یمـ  تی
 از کتـاب  اهـل  :فرمود او به 

 خداونـد  یگانگی به دادن گواهی
 مشترك نقطۀ بر )ص( اسالم
 کننـد  می درك را آن هم ،مسلمان

 از یکـی  عنـوان   بـه  را مشـترکات 
 از پرهیـز  حقیقـت در اصـل،  

 از اسـالمی  فرهنگ در گسترده،
 اسالم یاجتماع و یاسیس دة

 يمعنـا  بـه  آن از مـورد  40 حـدود 
 یزندگ يرمادیغ و يماد يها
 روزمـرة  تعامالت در شود موجب
 اي لحظـه  ناهنجـار،  صـداي  
 و ایـ دن در و ردهکـ  عیضـا  او
 واالتـرین  و برتـرین  )ص( اسـالم 

 اسـالم  پیـامبر  رتبـۀ  و شـأن 
 بود مراقب و کرد می توجه بسیار

وارد از اسـت  الزم و ،شود گر اخلهدم دینبا ـ باشد نداشته
امبریپ تعامل در گفتیم که چنان .گردد زیپره زیبرانگ اختالف

 دینک دییتأ نه را تابک اهل هک ردهک سفارش )ص( امبریپ
ــتر ــی كمش ــانیا یعن ــه م ــدا ب ــپ و خ ــت امبرانشی ک هکی
 ق،.ه1415 کاشـانی،  فیض ؛136 :4 ج م،1999/ق.ه1420

هک است زیبرانگ مناقشه مسائل همان به پرداختن ب،یذکت
یـ احت جانب ردن،کن بیذکت و دییتأ با هکنیا ضمن ندارد،

 فرستاد یمن به را معاذ )ص( اسالم پیامبر وقتی همچنین
گواهی بگو چیست؟ بهشت کلید که کرد خواهند سؤال تو
اسالم پیامبر اینجا در ).583 :2ج ،1339 المیانجی، االحمدي(
مسلمان  غیر کنندگان پرسش که کند می تأکید وفاقی مورد و
مشـترکات  سـر  بـر  توافـق  قبـل،  بحـث  در .دارند قبول هم و

 این به عمل که دادیم قرار بحث مورد اسالم ردهايراهب
  .بود خواهد برانگیز مناقشه موضوعات

  توافق به معطوف راهبردهاي .3
  گرانید حقوق يادا .3- 1

گسترده، معناي یک در هک افراد، حقوق یمعن به »حق« مفهوم
دةیچیپ و قیعم میمفاه از شود یم ریتعب »الناس حق« به آن

حـدود  هکـ  رفته ارک به قرآن در بار 247 حق واژة .است
ها عرصه تمام هک است فراگیري مفهوم حق .است حقوق
موجب يفرد اگر مثالً هک يحد به رد،یگ یم بر در را بشر

 یـا  شـوك  ایجـاد  بـا  ای گردد تلف یسک وقت اجتماعی
او از یحقـ  انـدازه  همـان  به شود وارد یسک به اضطراب
اسـالم  پیـامبر  مسلمانان، اعتقاد به .ستا گو پاسخ آخرت
شـأن  به نظر هیچ از انسانی هیچ و است آفرینش نظام در انسان

بسیار دیگران حقوق يادا به حضرت آن .رسد نمی )ص(



 سنت در فراوانی تاریخی يها
عنه  بـن   زیـد  نـام  پیـامبر  از سـ 

 را طلـبش  و داد قـرار  خطـاب 
 بـا  )ص( اسـالم  پیـامبر  ولـی 

 و بخواهد را طلبش که دارد 
 :6ج و 33 :مقدمـه  م،1985/
ـ ا در هکـ  نـد ک یمـ  ح  ایـ دن نی
 حق همگان بر هک خداست 
 دکیـ تأ اسـاس  بـر  ).33-34خطبۀ
 و مسـلمانان   غیـر  س،کبالع 

 هک است یعیطب و هستند تکالیفی
 حقـوق  اداي کـه  اسـت  جـایی 

 کنـد  عمـل  خـود  تعهـد  بـه  
 اداي موارد از بسیاري در اما

 يهـا  آمـوزه  طبـق  .دارد بستگی
 حقوق از نفع ذي هاي طرف 

 و ها انسان حقوق به پایبندي
 و هـا  ملـت  بین روابط تا و شود

 اسـت  افـراد  حقوق اداي اسالم
 ،البالغـه  نهـج  ؛247 :1ج م،1993
 عنـوان   بـه  )ع( یعلـ  امـام  ه
ـ  اسـت  نی  تـا  دهنـد  مـن  هب
 البالغـه،  نهـج ( ردکـ  نخواهم 

 در خـاص  طـور  به و ،ها انسان
ـ ا دارد تیـ اهم مختلـف  ي  نی
 ادا دارد گـردن  بـه  هک را یقحقو

ها نمونه مورد این براي .نباشد اش عهده بر کسی از حقی
نـام  به یهودي مردي موارد، این از یکی در .یافت انتو می

خطـاب  مـورد  را حضـرت  آن تنـدي  با و داشت طلب )ص(
ولـی  آمـد  سـنگین  )ص( پیامبر یاران بر امر این .کرد مطالبه

عنَه بن  زید طرف خوشرویی حق او گفت و گرفت را س 
/ق1405 بیهقـی، ( کـرد  پرداخت او به طلب، حد از بیش
حیتصر )ع( یعل امام ).137 :2ج ق،1390 اثیر، ابن ؛278
 تنها .اوست عهدة بر یحق و است یحق رايدا یانسان هر

خطبۀ ،1371 ،البالغه نهج( ندارد او بر یحق یسک و دارد
 و دارد وجود یفیلکت یحق هر مقابل در هک )ع( یعل امام

تکالیفی و حقوق يدارا زین جامعه هر در مختلف هاي گروه
جـایی  در ایـن  .است متقابل زین حق يادا و فیلکت به عمل
 طـرف،  یک اگر که شده شرط و است یکدیگر به منوط
اما دهد، جامان را دیگري کار است موظف نیز مقابل طرف
بستگی طرف یک به فقط آن گرفتن نادیده یا دیگران حقوق
 اگر حتی است حقوق اداي به موظف طرف این اسالمی

پایبندي .نکنند طلب را آن و باشند نداشته اطالع و آگاهی خود
شود می آغاز فردي سطوح از که است ضرورتی آن، اداي
   .یابد می جریان نیز الملل بین روابط کالن سطح در

اسالم در ومتکح و استیس اهداف نیتر مهم از یکی
1993/ق1414 نعمـان،  بـن  محمـد  بن محمد عبداهللا ابو(

هکـ  اسـت  ییجا تا امر این تیاهم ).33-34خطبۀ ،1371
یزمـ  و آسمان در آنچه تمام اگر :دیفرما یم اسالمی حاکم
 نیچن رمیبگ يا مورچه دهان از ناحق به را يجو پوست
انسان یزندگ در عام طور به آنچه ).224-259خطبۀ ،1371
يهـا  نگرش و مذاهب با ییها انسان آمیز مسالمت روابط
حقو و نسازد عیضا گرانید از را یحق سک چیه هک است
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 البالغـه،  نهـج ( اسـت  هبـود  
 غیـر  حقـوق  بـه  توجـه  از متعـددي 
 بـدون  کـه  )58-59 :1998 قرضاوي،

  .است اسالمی

 نقـاط  سـر  بـر  مسـلمانان  بـا 
 روابط و تعامل براي عامل ن
 از آنچـه  بـه  دییبگو آنها به ه
 مـا  و است یکی شما و ما ي
 در مخاطبـان  چـون  اسـت  تـاب 

 غیرمسـلمان   هـر  هکـ  داد احتمـال 
 زین آنان به هیآ داشت یم تی

 بـر  .است آمده البالغه نهج در
 همکـاري  و روابـط  راهکار 
ـ  پردازنـد  یم تعامل به گری  ای
 یبرخـ  يدارا آنهـا  از دامکـ  

 کیمشـتر  نقطـۀ  چیهـ  انسـان، 
 )326 :53 نامـۀ  ،1371 البالغه،

 و یزنـدگ  طیشـرا  ياقتضـا  
 مختلف يها تیمل و اقوام، ها،
  3.است شده متفاوت
 و هـا  گـروه   افـراد،  منـافع  و 
 یبرخـ  در و است یکنزد هم

                                                                
  .64): 3( آل عمران

لمونَ     سـم نُ لَـه حـ نَ و د احـو م .
عارفُوا وقَبائلَ ): 49( حجـرات . لتَ

 )ع( یعلـ  امـام  يها استیس رئوس از یکی امر نیا .ندک
متعـددي  موارد اسالم تاریخ در ).173-179 خطبۀ ،1371

قرضاوي، :ك.ر( دارد وجود آنها حقوق اداي و مسلمانان 
اسالمی هاي آموزه حقوق، اداي و توجه میزان این ریشۀ تردید

  اتکمشتر سر بر توافق .3- 2
بـا  هکـ  ندک یم دعوت را تابک اهل يها مسلمان  غیر قرآن
نیتر مهم كمشتر نقاط بر توافق نیا 1.نندک توافق كمشتر

هک دهد یم دستور مسلمانان به قرآن نیهمچن .بود خواهد
يخدا و میدار مانیا شده نازل شما و ما بر خداوند يسو
تـاب ک اهـل  نجایا در قرآن خطاب 2.میهست او میتسل همه

احتمـال  بتـوان  دیشـا  انـد،  بوده تابک اهل ه،یآ نزول هنگام
یموضوع و وجود مسلمانان مقابل در روز آن اگر يگرید

در »خلقت در تو همنوع« واژة هکطور همان رد،ک یم اشاره
 بشري جوامع براي که ـ )ع( علی امام دیدگاه این اساس

یدیک با ها انسان یوقت ـ است راهبردي و عمیق مطلوب،
  هـر  ننـد ک یمـ  یزنـدگ  جامعه یک در یمختلف يها گروه
انسـان،  دو اگـر  .هستند كمشتر منافع ای و ها دگاهید ها، آموزه
البالغه، نهج( ندکمشتر بودن انسان در مک دست باشند نداشته

ـ ا .اسـت  یکـی  آنها تمام مادر و پدر و  بـه  هـا  انسـان  نی
ها، گروه به ،ییایجغراف و یخیتار  ،یاجتماع يها ضرورت

متفاوت آنها منافع و ها خواست ها، نگرش و اند شده میتقس
 هـا  خواست اعتقادات، ها، نگرش ،ها زمینه یبرخ در

هم به ای كمشتر ها، ضرورت و اقتضائات لیدل به  ها، ملت
                         

هلَ الْیقُلْ . 1 لَکا أَ عالَوا إِ آل عمران. مکنَینَنَا وبیلمۀٍ سواء بک  یتَابِ تَ
2 .ذ لَ يوقُولُوا آمنَّا بِالَّ لَ إِ نزِ ـ یأُ لَ لَ إِ نزِ لَــه  یکنَا وأُ لَــهنَا وإِ لمونَ    کم وإِ سـم نُ لَـه حـ نَ و د احـو م
  .46): 29( بوتکعن
قْنَایأَ ای. 3 نَّا خَلَ ن ذَکها النَّاس إِ نثَکم م علْنَا یرٍ وأُ جکوا موبع وقَبائلَ شُ

13.  



 بـه  را مختلـف  يهـا  گـروه  و
ـ دا ك  »یتالقـ  نقطـۀ « هـا،  رهی
 بـه  ،يمـاد  منافع و یفرهنگ 
ـ ا شیدایـ پ .بود  يهـا  حـوزه  نی

 بـه  ؛ددار منـافع  و هـا  خواسـت 
 يبـرا  آورنـد،  یم دیپد را ك

 و تالقـی  نقـاط  کننـدة  ایجـاد 
 و توافـق  منشـأ  توانـد  یم هک 
 عرصـۀ  در زیـ آم مسـالمت  ی
 یـک  در کم دست شورها،ک و

 را آنها یتالق چهارچوب بتواند

 اگرچـه  کـه  رود مـی  شمار به
 یـک  فقـط  و ندارد نیاز طرف
 تبعـات  از ربـط  ذي افـراد  کل
 و 1دشـمنان  با مواجهه در یکی

 آن عـدالت  نـوع  تـرین  مهم 
 در کـه  کـرده  تصـریح  قـرآن 

 در و شـود،  عادالنـه  رفتـار  
 و مشـترك  منـافع  و دوسـتی 
 ؛سـازد  دار خدشـه  را عـدالت 

                                                                
 قْـو لُوا هو أَقْرَب للتَّ د لُوا إِع د ع لَّا تَ وقَـاتلُوا   ./8): 5( مائـده . يأَ
د عتَ الْم ب190): 2( بقره. نَیح.  

 فُس نْ دکأَ الأَوِ الْو الْـأَقْرَبِ یمنَ ینِ و
نَّ     عرِضُـوا فَـإِ ن تَلْـوو أَو تُ لُوا وإِ د ع ن تَ أَ

و افـراد  كمشـتر  نقـاط  اگر .است دور هم از زین ها زمینه
كمشتر و متقاطع يها بخش مینک رسم ییها رهیدا صورت 

 ،ینگرش ،ياعتقاد لحاظ به ها، گروه و افراد چه هر .است
بود خواهد بیشتر آنها یتالق محدودة باشند تر یکنزد هم
خواسـت  اعتقـادات   ها، نگرش در شهیر و ستین یاتفاق یتالق
كمشتر محدودة و یتالق نقاط نیا هک یعوامل ،لیدل نیهم

ایجـاد  عوامـل  مجمـوع  .هسـتند  اکـ ات قابـل  و مهـم  هـا  طرف
 دهند یم لکش را ییها چهارچوب مشترك، هاي محدوده
یسـت یهمز يبـرا  عمـل  و میتصم ت،کحر يمبنا قرارداد،

و ها گروه افراد، همۀ حال هر به .باشد یالملل نیب و یداخل
بتواند هک هستند كمشتر نقاط و عالئق يدارا نهیزم چند ای
   .دهد لکش

  اجرا به معطوف راهبردهاي .4
  عدالت به پایبندي .4- 1

به ها انسان بین روابط در مهمی اجرایی سازوکار ،عدالت
طرف چند توافق یا اقدام به ضرورتاً اما است جمعی امر یک

کل و نماید عمل آن به و کند رعایت را آن تواند می طرف
یکی دارد، ثقل نقطۀ دو قرآن در عدالت .شوند مند بهره آن

 و باالترین یعنی 2؛دوستان و نزدیکان با مواجهه در دیگر
قـرآن  .شـود  رعایـت  عرصـه  دو این در خصوص به که است

 مانع نباید خصومت و کینه و دشمنی دشمنان، با مواجهه
دوسـتی  و محبـت  همفکـران،  و نزدیکـان  دوسـتان،  بـا  ههمواج

عـدالت  نبایـد  طبقـاتی  و حزبـی  و گروهـی  و فامیلی تمایالت
                         

مٍ علَکجرِمنَّیوالَ . 1 شَنَآنُ قَو یم   قْـو لُوا هو أَقْرَب للتَّ د لُوا إِع د ع لَّا تَ أَ
بِ یفیسذ نَّ اللّه الَ کقَاتلُونَینَ یلِ اللّه الَّ دوا إِ عتَ دیم والَ تَ عتَ الْم بح
ذیاأَی. 2 لَو علَیونُوا قَوامکنَ آمنُوا یها الَّ و لّهل اءد شُه طسق   ینَ بِالْ
ن قینْ غَنیک إِ لَیاً أَو فَ أَو یرَاً فَاللّه  ووا الْهع الَ تَتَّبِ نَّ      يبِهِما فَ عرِضُـوا فَـإِ ن تَلْـوو أَو تُ لُوا وإِ د ع ن تَ أَ

 لُونَ خَبِکاللّهمع   .135): 4( نساء. راًیانَ بِما تَ
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 بارز يها یژگیو از س،ک همه
 شـرایطی  هـر  در عـدالت  ت
 یخواسـت  اگـر  هکـ  است نیا

 اسـاس  بـر  عمـل  1.نک رفتار
 بـا  خصوص هب و شان،کی همر

 شـما  با که کسانی به که است
 قسـط  اساس بر و کنید نیکی
 مشـرکان  و کفار یعنی کتاب،

ــته ).362 :3ج ــان از گذش  بی
 اسـالمی  جامعۀ در افرادي چنین
 تعامـل  داراي مسـلمانان  و کنند،

 حیتصـر  مجـدداً  قرآن .نمایند
 .بـازدارد  آنـان  بـا  عادالنه عمل
 در نـد، ک یمـ  امـر  قـرآن  نی

 پایبنـد  عـدالت  بـه  مسلمانان
 مسلمانان یوقت .زندیبپره ناعادالنه
 بـا  اسـت  یعـ یطب هسـتند  عدالت
 تعامـل  و یزنـدگ  آنهـا  بـا  هک

 اسـت  نیا گرید ۀیآ در قرآن
  5.باشد انتانیکنزد

 اجتمـاعی  و سیاسـی  نظـام  
                                                                

و  کخْرِجـ ن د کارِیـ م مـ  م رُّوه ن تَبـ م أَ
قْو لُوا هو أَقْرَب للتَّ د 8): 5( مائده. يوا إِع .  
نَّ اللّـه الَ   دوا إِ عتَ عتَـد  یم والَ تَ الْم ب 2( بقـره . نَیحـ :(
 فُس نْ دکأَ الأَوِ الْو الْـأَقْرَبِ یمنَ ینِ و

نَّ     عرِضُـوا فَـإِ ن تَلْـوو أَو تُ لُوا وإِ د ع ن تَ أَ

همه با و حال همه در عدالت به يبندیپا ضرورت بنابراین،
تیرعا به را مسلمانان قرآن،  از يمتعدد اتیآ  .است اسالم
ا )ص( اسالم امبریپ به قرآن حیصر دستور .اند داده فرمان

رفتار و مکح قسط و عدل به ینک قضاوت رمسلمانانیغ نیب
ریغ با هک ابدی یم مضاعف ارزش و تیاهم یزمان  عدالت،
است این مسلمانان به قرآن دستور .باشد دشمنان و مخالفان
نیکی اند نکرده بیرون دیارتان و شهر از را شما و اند نجنگیده

کتاب، اهل  غیر مورد در آیه این نزول شأن 2.کنید رفتار آنها با
ــت ــیوطی،( اس ــی، ؛205 :6ج ق،1404 س ج ق،1404 قم

چنین که دهند می نشان آیات این عادالنه، رفتار ضرورت
کنند، زندگی است ممکن نیز آینده در و کردند می زندگی

نمایند رفتار آنها با عدالت به موظفند پس بود، خواهند آنها با
عمل از را شما دینبا افراد، برخی با شما یدشمن هک ندک یم

یهمچنـ  3.دیـ نک رفتار عدالت به زین دشمنانتان با تعامل در
مسلمانان افتد یم اتفاق دشمنانشان و مسلمانان نیب هک ییها جنگ
ناعادالنه رفتار از خود دشمن به نسبت و جنگ در 4.باشند

عدالت تیرعا به موظف خود دشمنان با مواجهه در یحت
هک یسانک ای مختلف هاي گروه و دشمنغیر مسلمانانغیر
قرآن دستور .نندک رفتار عدالت به دیبا یاول قیطر به نندک یم
نزد و خود هیعل آن جۀینت اگر یحت دینک رفتار عدالت به هک

 در ریفراگ و اساسی اصول جملهاز اسالم در عدالت
                         

1 .نْ ح قسطیم بکمت فَاحکوإِ م بِالْ 42): 5( مائده. نَه.  
ذکنْهایلَا . 2 نِ الَّ ع اللَّه یم م لَـم  یالد یم فکقَاتلُوینَ لَ و ینِ و خْرِجـ

لَ طُوا إِ قْس تُ یو نَّ اللَّه م إِ طیهِ قْس الْم ب8): 60( ممتحنه. نَیح. 
مٍ علَکجرِمنَّیوالَ . 3 شَنَآنُ قَو لُ  یم د ع لَّا تَ قْوأَ لُوا هو أَقْرَب للتَّ د وا إِع
4 .لُوا فقَاتبِ یویسذ نَّ اللّـه الَ  کقَاتلُونَینَ یلِ اللّه الَّ دوا إِ عتَ م والَ تَ

190.  
ذیاأَی. 5 قسط یونُوا قَوامکنَ آمنُوا یها الَّ لَو علَنَ بِالْ و لّهل اءد یشُه  

ن  قینْ غَنیکإِ لَیاً أَو فَ أَو یرَاً فَاللّه  ووا الْهع الَ تَتَّبِ نَّ      يبِهِما فَ عرِضُـوا فَـإِ ن تَلْـوو أَو تُ لُوا وإِ د ع ن تَ أَ
 لُونَ خَبِکاللّهمع    .135): 4( نساء. راًیانَ بِما تَ



 .ردیـ گ یمـ  بر در را آنها ترین
 بارهـا  خداونـد  و اسـت  یاله

 طیشـرا  بـه  عدالت يها شاخص
 از یمهمـ  بخش .هستند عملی
 قـرار  هکـ  است يقواعد و اصول
 گفتـه  »یتـوافق  عـدالت « آن 

 اسـاس  بـر  عمـل  ،يا جامعـه 
 و ،رود یم شمار به زیآم مسالمت
 و دشـمنان  بـا  عادالنـه  رفتـار 

 ضـرر  بـه  عـدل  نیا جۀینت اگرچه
ـ یب ضـمانت  و ی  يبـرا  یرون
   .ند
 یکـی  هکـ  دندش متهم نفر دو

 هکـ  خواسـتند  )ص( اسـالم  
 مکـ ح يهـود ی ضـرر  به و مسلمان

 پـاي  نو دین و نشود دار خدشه
 تـو  يسـو  بـه  حـق  به ما هک

 و ینـ ک يداور ــ  داده نشـان 
 اسالم امبریپ تینهادر 1.ینباش

 ).182-3 :ق1411 الواحـدي، 
 جامعـه  رهبر و مکحا یوقت 
ـ  رد،کـ  تیاکشـ    چـون  یول
 بـه  بـود  هردک نصب را او )ع
 و گرفـت،  قـرار  ریتأث تحت 

                                                                
ه لَا تَ اللـَّ کونخَائ ـ ین لّلْ اینَ خَصم، 
ـه لَـا   ینَ  نَّ اللـَّ م إِ هنفُس خْتَانُونَ أَ

ترین کالن تا مصادیق، و موضوعات ترین کوچک از هک است
اله و ینید امر یک عدالت به فرمان و عدالت اصل اگرچه

شاخص و قیمصاد یول است، فرموده دستور آن به قرآن در
عملی و یعقل امر یک شتریب و دارند یبستگ یانکم و یزمان

اصول سر بر نفع يذ يها گروه و افراد تمام توافق عدالت،
آن به و باشد داشته انیجر جهانی ۀجامع یا کشور در است

جامعـه  هـر  در ).11-25 :1388 ،زنجـانی  عمید :ك.ر( شود یم
مسالمت یستیهمز تحقق اساسی يراهبردها از یکی عدالت،
رفتـار  بـه  قـرآن  دستور راهبرد، نیا ثقل نقطۀ گفتیم که چنان
اگرچه است، انیکنزد و دوستان با عادالنه رفتار نیهمچن

ـ  نـان یاطم یـک  توانـد  یمـ  امـر  نیا .باشد خودمان یدرون
ندک جادیا یاسالم جامعۀ در ها تیاقل یا مختلف هاي گروه

دو و افتاد اتفاق اي يدزد )ص( اسالم امبریپ زمان در
 امبریپ از مسلمانان بود، يهودی يگرید و مسلمان آنها از
مسلمان نفع به اجتماعی، و سیاسی حساس شرایط آن در
خدشه مدینه شهر در و لهیقب آن در مسلمانان تیثیح تا ندک

ک شد نازل قرآن ۀیآ نیا هبالفاصل یول نبیند، آسیب اسالم
نشـان  تو به خداوند آنچه طبق ـ مردم نیب تا میفرستاد تابک

نباش نندک یم انتیخ خود به هک یسانک و ارانکانتیخ مدافع
الواحـدي، ( داد مکح يهودی نفع به و مسلمان فرد ضرر به )ص(

 )ع( یعل حضرت هک است معروف تیروا نیا نیهمچن
 یقاضـ  بر او از و افتی يهودی یک نزد را خود زره بود
ع( یعل امام خود هک يا یقاض نداشت پسند مهکمح لیدال

 موجود عدالت از يهودی فرد .داد يرأ حضرت آن ضرر

                         
لَ. 1 لْنَا إِ نزَ نَّا أَ حکالْ یکإِ حقِّ لتَ رایم بکتَاب بِالْ ه كنَ النَّاسِ بِما أَ اللـَّ

ه فرِ اللـَّ ه  واستَغْ نَّ اللـَّ فُورا رحکإِ ذ ،مایانَ غَ نِ الَّ لْ ع ادج لَا تُ نَ یو
ن ی م بکحانًا أَثایانَ خَو105-107): 4( نساء .م.  
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 ابـن  ؛401 :3 ج ق،1385 اثیر،
 سـت ین يدیترد ).316 :34 
 هکـ  بـود  )ص( اسـالم  امبریـ 

 فـۀ یخل یوقتـ  .سـازد  يجـار 
 بـا  را )ع( یعلـ  امام ند،ک قضاوت
 )ع( یعلـ  امـام  خـودش،  اسـم 

 ـ است احترام و بزرگداشت
 مبادا يردک خطاب هینک با مرا
 الحدیـد،  ابـی  ابـن ( اسـت  رفتـه 
 مـردم  نیب خواست کس  هر 

 يهـا  طـرف  بـا  صـحبت  لحـن 
سند، البغدادي ؛83 :1ج ق،1412 م 
 بـــن  احمـــد الحـــافظ االمـــام
 شـیرویه  بـن   شـهردار  بن شیرویه

 مطـرح  عـدالت  اهمیـت  و ضرورت
 در و اي زمینـه  هـر  در ،کـس  

 عادالنـه  عملی چه دقیقاً اینکه
 مهـم  آنچـه  .دارد بسـتگی  مکـانی 
  بـه  عـدالت  کشوري،  هر و انسانی
 خـاص،  موضـوع   هر در و باشد

 بـه  اسـالم  اجتماعی سیاسی راهبردهاي
 عنوان  به و کرد پیدا را خود اهمیت

 بسته کار به آمیز مسالمت روابط

اثیر، ابن( است بوده )ع( یعل امام آن از زره هک ردک اذعان
 ج ق،.ه1404 المجلسی، ؛4-5 :8 ج تا، بی الدمشقی، کثیر

یـ پ سـنت  و قـرآن  حیصر اتیآ جۀینت ،یطیشرا نیچن هک
جـار  عمل در یامکاستح و عمق نیچن با را عدالت نستتوا
قضاوت يهودی یک و )ع( یعل حضرت نیب خواست دوم

اسـم  بـه  را يهـود ی مـرد  و ردکـ  خطاب »ابوالحسن« ۀینک
بزرگداشت نشانۀ هک هینک با را او چرا هک شد ناراحت و برافروخت

مرا هک شدم ناراحت من گفت عمر به سپس .ردهک خطاب
رفتـه  مسلمانان ما نیب از عدالت هک ندک گمان يهودی آن

 هک داده دستور )ص( اسالم امبریپ ).65 :17ج ق،.ه1387
لحـن  و ردنک اشاره ردن،ک نگاه در حتی دیبا ندک قضاوت
سند، راهویه بن  اسحاق( دینما تیرعا را عدالت مقابل م

االمـــام ؛131 :4 ج م،1966/ق.ه1386 القطنـــی، الـــدار
شیرویه شجاع ابو ؛264 :10 ج م،1992 التمیمی، المثنی علی

  ).337 :1 ج م،1986 /ق1400 الهمدانی، الدیلمی
ضرورت خصوص در را کلی مباحث برخی اینجا تا
  هر با حال، همه در عدالت به عمل دهیم ننشا تا کردیم

اینکه .است اسالم ناپذیر خدشه و مسلم اصول از شرایطی هر
مکـانی  و زمـانی  شرایط و عمل موضوعِ مصداق به است
انسانی  هر با تعامل و روابط در که است مطلب این است
باشد قبلی توافق مورد باید حاکم، و کلی اصل یک عنوان
   .پذیرد صورت عادالنه رفتار و تصمیم

  آن به پایبندي و قرارداد ایجاد .4- 2
راهبردهاي و ها شیوه ترین مهم از قرارداد، و پیمان و عهد
اهمیت و جایگاه اسالم ظهور ابتداي از که رود می شمار
روابط و اختالفات، حل امور پیشبرد در اساسی راهبرد یک



 یـک  قالـب  در را منـدي  نظـام 
 و پیمـان  گرفـت،  نـام  جهان

 بـود  مدینـه  شـهر  در موجود
 ،1374 حمیداهللا، :ك.ر( گردید

 اجرایـی،  و عملـی  ابـزار  و سـازوکار 
 مختلف هاي طرف بین موضوعی،
 .نمایــد تضــمین را آنهــا منــافع
 هاي رهدو در ها اقلیت و مسلمانان

 تـاریخی  ییهـا  نمونـه  ،اسـت 
 منعقد صورتی هر به تواند می
 در غیرمسـلمان  هاي اقلیت با
 و داشته وجود اسالم، تاریخ 
 البتـه  و دارند، )ص( اسالم پیامبر
 .اند

ـ ا و دارد ضـرورت   در امـر  نی
 طـور  بـه  میرکـ  قـرآن  .ندک ی

 و عهـد  نقـض  و 1شـده  ادآور
 ضـرورت  آن، بـه  يبندیپا ت

 و هـا  نظـام  يگیـر  شـکل  بـراي 
 پس یاسالم ومتکح و جامعه

 و هـا  انرمسـلم یغ بـا  حضرت
 حمیـداهللا،  :ك.ر( افـت ی گسـترش 

                                                                

والَ ./ 91): 16( نحـل  ....هادکیـ 
  د هـع نَّ الْ د إِ هع ده وأَوفُوا بِالْ . مسـئوالً انَ کـ بلُغَ أَشُ

الَئ الْمرِ والْۀِ کومِ اآلخالنَّبِکوـ یـی تَابِ و آتَ ینَ و 
لائالسـ یلِ و فینَ و    أَقَـامالرِّقـابِ و

م ثُـم   یذالَّ ./177 نْه مـ دت اهنَ ع

نظـام  روابط که اجتماعی سیاسی پیمان یا قرارداد اولین .دش
جهان مکتوب اساسی قانون اولین و کرد تضمین سیاسی نظام

موجود هاي اقلیت و مختلف اقوام با )ص( اسالم پیامبر قرارداد
گردید منعقد مدینه به )ص( اسالم پیامبر ورود ابتداي در که

سـازوکار  عنـوان   بـه  قرارداد و پیمان و عهد ).110-106
موضوعی، هر در و مکانی و زمانی شرایط با متناسب تواند می

منــافع آن تبــع بــه و همکــاري، و تعامــل تــا شــود منعقــد
مسلمانان بین و است موجود فقهی متون در که قراردادهایی

اسـت  داشـته  جریان زمان آن سادة جوامع تناسب به مختلف
می و ندارد محدودیتی قرارداد نوعِ و قالب الگو، ولی است
با مسلمانان تعامل یا همزیستی براي قراردادها این .گردد

 طول در دیگر مناطق در مسلمانان غیر یا اسالمی جوامع
پیامبر سنت و قرآن در ریشه همگی که شده عمل آنها به
اند گرفته قرار فقها تفسیر و توضیح مورد بعد هاي سده در

ضـرورت  شـده  بسته قراردادهاي به پایبندي دیگر، سوي از
یم دایپ چنداندو یتیاهم و ابعاد اجتماع و استیس حوزة

ـ  را مـان یپ و عهد به يبندیپا ضرورت ررکم و دکمؤ ادآوری
تیاهم و مانیپ خود بر مقدم اما 2.داند ینم زیجا را مانیپ

بـراي  مبنایی عنوان  به يبشر جوامع در مانیپ و عهد وجود
جامعه يریگ لکش اساس .است اجتماعی و سیاسی نهادهاي

حضرت آن مانیپ و عهد نه،یمد به )ص( اسالم امبریپ ورود از
گسـترش  زیـ ن روز آن مناطق ریسا به امر نیا و بود ها تیاقل

                         
ذیا أَی. 1 قُودیها الَّ ع   . 1):5( مائده. نَ آمنُوا أَوفُوا بِالْ
أَ  . 2 ضُـوا الْ لَـا تَنقُ و م دتُّ اهإِذَا ع اللَّه د هع د تَو  یوأَوفُوا بِ عـ انَ ب کیـ مـ

قْرَبوا مالَ الْ لَّا بِالَّتیتیتَ نُ حتَّ یه یمِ إِ سی  یأَح  د هـع نَّ الْ د إِ هع ده وأَوفُوا بِالْ بلُغَ أَشُ
ل ./34): 17( اإلسراء الْکوو نَ بِاللّه نْ آم ینَّ الْبِرَّ مالَئ الْمرِ وومِ اآلخ

قُرْب يحبه ذَو  یالْمالَ علَ نَ الْسبِکیوالْمسا  یتَامیوالْ  یالْ ابینَ ولائالسلِ و
آتَ ةَ و الَ واکالزَّ یالصد اهإِذَا ع م ه د هع 177): 2( بقره. اةَ والْموفُونَ بِ

م فی ه د هضُونَ ع م الَک ینقُ ه ةٍ و قُونَیلِّ مرَّ   .56): 8( انفال. تَّ
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 نیچنــ مــانیپ و عهــد مــورد
 وجود ها انسان نیب کیمشتر 
 بـود  خواهد کیاخطرن اریبس 

ـ د  هر از را ها انسان تمام  و نی
 تـا  باشـد  يبشـر  جوامع يبرا
 تیـ امن و آرامـش  و ردیـ گ صورت
 یطیشـرا  چیهـ  تحت )ع( علی
 و باشد شده منعقد دشمن با
ـ با صـورت   يامـدها یپ و نخسـرا  دی
ـ فر و انتیخ   بـه  آن در بی

 جنـگ  حـال  در دشـمن  مقابـل 
 عهـد  وجود اصل که است مسلم
 يراهبردهـا  نیتـر  مهـم  از یکـی 

 و رونـد  مـی  شـمار  بـه  عقلی
 مثـل  نـدارد،  وجـود  زمینـه  

 و دینـی  مبنـاي  بـدون  رسـد 
 را راهبردهـایی  چنین که کند

 چنـین  طـرح  دلیـل،  سـه  به 
 روشـن  رفتارهـا  از بسیاري قرآنیِ
 عقـل  دیـن  نیز اسالم چراکه 
 نظـري  يهـا  انبنیـ  و مبانی تبیین

 روابـط  و سیاسـت  حوزة در
 خـود،  عمل و اقدام گونه هر

 از اي عمـده  بخـش  ماسـال  اینکـه 

مــورد در )ع( یعلــ حضــرت  دگاهیــد از ).110-103 ،1374
 اعتقاد و منفعت زه،یانگ  چیه هک شرایطی در هک دیآ یبرم

 تیوضع نیا و ـ نندک توافق آن يمبنا بر تا باشد نداشته
تمام تواند یم هک است کیمشتر عامل »مانیپ و عهد« فقط ـ

برا ییاکات نقطۀ و ندک متصل هم به ملت و قوم و مذهب
صورت جامعه در یستیهمز و يارکهم آن، به کتمس با

علی امام دگاهید از ،لیدل نیهم به شود؛ نیتضم یاجتماع
با پیمان این اگر یحت ستین زیجا امن میحر نیا ستنکش

ـ ا در باشد، خسران و ضرر موجب آن تداوم صـورت  نی
 و مان،یپ نقض یول ردک تحمل را شده بسته مانیپ انباریز

مقابـل  طرف اینکه با ست،ین روا دلیل،  هر به و صورت  هر
مسلم حال هر به ).339 :53 نامۀ ،1371 البالغه، نهج( است

یکـی  تواند یم شرایطی، هر تحت آن به يبندیپا و مانیپ و
  .باشد ها غیرمسلمان با روابط

  گیري نتیجه
عقلی و اولیه بدیهی، مباحث، و موضوعات از بسیاري گاهی
 آن در استدالل و بحث به نیازي که شود  می تصور چنین
رسـد  مـی  نظر به و شد، مطرح مقاله این در که مباحثی برخی
کند می حکم انسان عقل نیز، سنت و قرآن به استدالل بدون

 اما .کند عمل آنها به و برگیرد ها غیرمسلمان با روابط در
قرآنیِ و دینی مبانی اینکه نخست دارد، ضرورت مباحثی

 برسد، نظر به عقلی و بدیهی رهارفتا این اگر حتی .شود
تبیین .کند مین حکم آن برخالف چیزي و است فطرت و

در بعدي يها نظریه به رسیدن براي اي شالوده رفتارها، این
هر براي مؤمنان، از برخی اینکه دوم .بود خواهد الملل بین
اینکـه  بـا  .هستند سنت و قرآن در يتأیید و مبنا دنبال به



 بـا  اي عـده  ولـی  کـرده،  واگذار
 وجـو  جسـت  را سـنت  بـه  اسـتنادات 

 بـراي  خـاطري  اطمینـان  عقلـی، 
 اسـت  ممکـن  اینکـه  سـوم  .
 مثـل  خـاص  اي عـده  بـراي  
 محـرز  بـاال  آگـاهی  سـطح  بـا 

 بسـیاري  هـاي  گروه مثال عنوان
 عقـل  بـا  بلکه اسالم، دین قواعد
 و اسـالم  اسـم  بـه  سـوریه  جـاري 

 نکردنـی  بـاور  گیـرد  مـی  صـورت 
 آن عکـس  و فیلم خبر، 1392

 در را او قلـب  شـکافت  را سـوري 
 دنـدان  به را او جگر سپس و

 بـرداري  فیلم خودشان را تندرو
 و افـراد  چنـین  .اسـت  همـراه 

 ؛دهنـد  مـی  تشـکیل  اسـالم  جهان
 اعـراب  بـراي  اسـالم  کـه  را 
 امـروز  شـرایط  با متناسب هم

                                                                
هاي سـلفی   فرمانده یکی از گروه

واگذار ها انسان خود عقل به را اجتماعی سیاسی موضوعات
اسـتنادات  یـا  قرآنی شواهد امري هر براي بسیار، وسواس

عقلـی،  و بدیهی مباحث در بحث و طرح بنابراین، کنند؛ می
.بـود  خواهد ها غیرمسلمان با تعامل و رفتار در گروه این

 فقـط  باورهـا،  و رفتارها از بسیاري بودن بدیهی و عقلی
بـا  جوامع یا مطالعه، داراي اقشار پژوهشگران، و استادان
عنوان  به .نباشد روشن دیگر بسیاري براي که درحالی باشد

قواعد با تنها نه که زنند می دست اقداماتی به اسالم اسم به
جـاري  انبحر در که هایی جنایت .نیست سازگار هم بشر
صـورت  ها سلفی توسط الهی هاي  انگیزه با خودشان زعم به

1392 اردیبهشت 22 روز که ت،اقداما این از یکی در است،
سـوري  سـرباز  سـینۀ  آنها از یکی ،شد پخش ها رسانه در

و گرفت دیگر دست به را او جگر و دست، یک به آورد
تندرو هاي سلفی فجیع کشتارهاي از متعددي موارد 1.کشید

همـراه  اهللاال الالـه  و اکبـر  اهللا صـداي  بـا  کـه  کنند می پخش و
جهان در را تناییاع قابل طیف و نیستند اندك هایی گروه

 اي اولیه و بدیهی مباحث داریم نیاز همچنان ما بنابراین،
هم ازب کرد می بیان پیش سال چهارصد و هزار در جاهلی

  .کنیم خوانیباز
  

    

                         
فرمانده یکی از گروه» صقار الحمد ملقب به ابوخالد«در خبرها آمده این فرد . 1

  . بوده است
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  .فرهنگی
 داراالحیـاء  :بیـروت  ابراهیم، ابوالفضل

  .العربی التراث داراالحیاء

  .یالعرب التراث اءیداراالح :روت
  

 بمـأتور  الفـردوس  ).م1986/ق1400
  .هیالعلم تبکدارال

 يمهـدو  محمـود  :متـرجم  ،جمـل 

  .مؤسسۀالرسالۀ
  .العلمیۀ المطبعۀ :قم

 نیحسـ  :محقـق  ،یالموصـل  یعلـ 

.  
 سـید  :مصـحح  ،قطنی الدار سنن 

  .للطباعه
  .العلمیۀ دارالکتب :بیروت

  .اسراء
  .قم تیالب آل مؤسسۀ

 :قـم  ،اسـالمی  دولـت  خـارجی  سیاسـت 

  

  کتابنامه
  قرآن
فرهنگی  علمی :تهران شهیدي، جعفر سید :مترجم .)1371( ،البالغه نهج
ابوالفضل محمد :محقق ،البالغه نهج شرح )..ق.ه1387( الحدید ابی ابن

  .العربی التراث
داراالحیاء :بیروت ،الصحابه معرفۀ فی الغابۀ اُسد .)ق1390( اثیر ابن
  .هیالعلم تبکدارال :روتیب ،یۀالنبو ةریالس .)تا بی( ریثک ابن
روتیب آخرون، و سقا یمصطف  :محقق ،یۀالنبو  ةریالس .)تا بی( هشام ابن

   .یالعرب التراث اءیداراالح :روتیب ،یۀالنبو ةریالس .ــــــــــــــ
1400( یالهمـدان  یلمیالـد  هیرویش بن  دارشهر بن  هیرویش شجاع ابو

دارال :روتیب زغلول، یونیبس بن دیسع :محقق ،الخطاب
جمـل  نبـرد  .)1367( )دیمف خیش( نعمان بن محمد بن محمد ابوعبداهللا

  .ین :تهران ،یدامغان
  .دیالمفدار :روتیب ،االرشاد .)م1993/ق1414( .ــــــــــــــ

مؤسسۀالرسالۀ :بیروت ،المسند .)م1999/ق.ه1420 (حنبل بن احمد
قم ،الرسول بیاتکم .)1339( ینعلیحس بن یعل ،یانجیالم ياالحمد
سند راهویه بن اسحاق االیمان مکتبه :مدینه .)ق1412( م.  
علـ ی یاب مسند .)م1992( یمیالتم یالمثن یعل بن احمد حافظال االمام

  .بیۀالعر فۀدارالثقا :دمشق أسد، میسل
.الهادي نشر :قم ،الفقهیۀ القواعد .)ق.ه1419( حسن سید بجنوردي،
سنن .)م1966/ق.ه1386( عمر بن علی ابوالحسن قطنی، الدار البغدادي

للطباعه دارالمحاسن :القاهره المدنی، یمانی هاشم عبداهللا
بیروت ،ةالنبو دالئل .)م1985/ق1405( الحسین احمدبن ابوبکر بیهقی،
اسراء :قم ،اسالم در الملل بین روابط .)1388( عبداهللا آملی، جوادي

مؤسسۀ :قم ،عهیالش وسائل .)ق.ه1409( حسن بن محمد ،یلالعام الحرّ
سیاسـت  اهـداف  و اصـول  مبـانی،  .)1385( صـادق  سید حقیقت،

  .اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه



 محمـد  دیسـ  :متـرجم   ،)ص( محمـد 

  .االسالمیه

  .الحدیثۀ
  .کتاب بوستان :قم ،اسالم

 مرعشی العظمی اهللا آیت کتابخانه :

 :قـم  همـدانی،  موسـوي  باقرمحمـد 

  .دارالمعرفه :روتیب ،ي
 تـب کدارال :تهـران  ،يجعفـر  بهـراد 

  .ریاساط :تهران نده،
   .صادر

 نظـام  اران،کـ هم و یخـان یعل برکا
 وزارت یاجتمـاع  و یفرهنگـ  مطالعـات 

  .امیرکبیر :تهران
  .احسان :تهران ،يقادر عمر :مترجم
  .مهاجر :تهران ،)ص( پیامبر سیاسی

  .الصدر
  .االسالمی المکتب :بیروت

  .الوفاء
  .یدانشگاه :تهران ،یدامغان

  .رکتف :قم ،
  .یاسالم انقالب :تهران ،کی
 .ایران و اسالم بازشناسی مرکز :تهران

 ،يمهـدو  اصـغر  :مصـحح  ،)ص( 

 دارالکتب :روتیب الصقر، احمد :

محمـد  حضرت یاسیس يها مانیپ و ها نامه .)1374( محمد داهللا،یحم
  .سروش :تهران ،ینیحس

االسالمیه دارالکتب :بیروت ،النهایۀ و البدایۀ .)تا بی( ریثک بنا الدمشقی،
  .یالعرب تابکدارال :روتیب ،شافکرالیتفس .)ق1407( يزمخشر

الحدیثۀ ينوین مکتبۀ :تهران ،الخواص ةرکتذ .)تا بی( يالجوز ابن سبط
اسالم در سیاسی رفتار و دیپلماسی .)1383( عبدالقیوم سید سجادي،
:قم ،المأثور تفسیر فی الدرالمنثور .)ق1404( الدین جالل سیوطی،

  .نجفی
محمـد  :متـرجم  ،المیـزان  تفسیر .)1367( حسینمحمد سید طباطبایی،

  .اسالمی
يالور اعالم .)م1979/ق1399( الحسن بن الفضل یعل یاب ،یالطبرس 

بهـراد  :متـرجم  ،احتجاج .)1387( طالب یاب بن یعل احمدبن ،یطبرس
  .هیاالسالم

نده،یپا ابوالقاسم :مترجم ،يطبر خیتار .)1375( ریجر محمدبن ،يطبر
صادر دار :بیروت ،التاریخ فی الکامل .)ق1385( .اثیر ابن علی عزالدین

ا یعل ،»اسالم در یتوافق عدالت« .)1388( یعباسعل ،یزنجان دیعم
مطالعـات  دهکپژوهشـ  :تهـران  ،اسالم در عدالت یاسیس

  .يفناور و قاتیتحق علوم،
تهران ،جلدي نه مجموعۀ سیاسی؛ فقه .)1384 تا 1377(ـــــــــــــ

مترجم ،ينبو رةیس در یاسیس یمش خط .)1379( رمحمدیمن غضبان،
سیاسی رفتار و اسالم در دیپلماسی اصول .)1387( محمد غفوري،

الصدرمکتبۀ :تهران ،صافی تفسیر .)ق.ه1415( محسن مال کاشانی، فیض
بیروت ،االسالمی الحل و الدینیه االقلیات .)م1998( یوسف قرضاوي،

  .دارالکتب :قم ،قمی تفسیر .)ق1404(ابراهیم بن علی قمی،
الوفاء مؤسسۀ :روتیب ،بحاراالنوار .)ق.ه1404( محمدباقر ،یالمجلس
دامغان يمهدو محمود :مترجم ،يمغاز .)1369( يواقد عمر بن محمد
،هیالفق یۀوال یف داراسات الدوله؛ فقه .)ق1409( ینعلیحس ،يمنتظر
کیاتاب زیپرو :مترجم ،نیصف اریکپ .)1370( مزاحم بن نصر ،يالمنقر

تهران ،اسالم در سیاسی رفتار و دیپلماسی .)1386(محمد سید موسوي،
( اهللا رسـول  رتیس .)1359( محمد بن اسحق نیالد عیرف ،یهمدان

  .رانیا فرهنگ ادیبن :تهران
:محقق ،النزول اسباب )ق1411( احمد بن یعل ابوالحسن ،يواحد

  .العلمیه
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