
 

 

 
 

Journal of Iranian- Islamic Studies 
    Print ISSN     2322-2891 
    Online ISSN   2717-2961. 
Vol12.No1. Spring 2022. PP.85-118.  

 

The culture of negotiation and dialogue in Sira  Prophet of Islam (PBUH) 
Fatemeh Janahmadi *  Forouzan Ahmadi** 

 

*Corresponding Author Professor of Islamic History. Department of History, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University. 

Tehran Iran. Email: f.janahmadi@modares.ac.ir  

** Master of Islamic History, Al-Zahra University, Tehran, Iran. Email.furuzan.ahmadi@yahoo.com  

 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

Article history:  

Received: 13 Dace 2021 

Received in revised form: 

26 Feb 2022 

Accepted: 15 Mar 2022 

Published online: 

4 Apr 2022 

 

Keywords:  

Prophet Muhammad (PBUH) 

Negotiation, 

Conversation, 

Christians of Najran 

Tribal leaders 

Political ambassadors. 
 

The practical life of the Prophet and her cultural life are full of 

a series of negotiations and dialogues that have always been 

an effective tool for propaganda and evangelistic strategy and 

cultural influence in the tradition of the Prophet. Regardless of 

the manner of negotiation or how cultural and political 

dialogue takes place, the purpose of this article is to critique 

the different types of negotiations or dialogue that existed in 

the political model of the Prophet between him and other 

political representatives, rulers and tribal elders.  

What is certain is that Islam is a religion of peace and dialogue. 

Muhammad's method (Sira), both in inviting to Islam and in 

connection with other religions, especially Christians and 

Jews, showed that it was a friendly and peaceful method based 

on divine revelation. 

The government of the of Prophet Muhammad (PBUH) has 

been an unparalleled example in the implementation of peace, 

friendship, and patience, relying on monotheism in calling the 

villages of the villages and the Bedouins to monotheism. 

 This government showed that it could pave the way for the 

spread of Islam by establishing political relations and 

concluding neutral alliances or alliances with neighboring 

tribes and regions. The findings of the study indicate that 

basically in the political culture of Prophet Muhammad 

(PBUH), the main dialogue and negotiation has been 

undeniable. 
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One of the most important historical achievements of the 

beginning of Islam was the political success of the Prophet 

Muhammad in negotiating with representatives of tribes, 

clans, rulers and representatives of different lands, which 

increased the scope of conversion to Islam. And all the lands 

of Hejaz, especially in the general era of Aam Al-Wafood or 

Sunnah Al- Wafood, should join the Prophet Muhammad and 

renounce war and enmity, and establish a culture of peace and 

dialogue in their relations. 

Studies have shown that the formation of the political system 

of Prophet Muhammad (PBUH) in Medina was one of the 

most important political events and the basis of propaganda 

developments of that era. The establishment of the 

government could have been a decisive factor in bringing 

about political change, and having divine legitimacy and 

popular support and public acceptance was one of the 

advantages of the political government of the Prophet 

Muhammad. 

The policy of dialogue and tolerance with the People of the 

Book or a conscious invitation by sending representatives 

fluent in the Qur'an could quickly prepare the Hejaz for the 

authoritative acceptance of Islam. Of course, this was not 

limited to the Hejaz, but also included distant lands such as 

Yemen. 

The sending of prominent representatives such as Ali ibn Abi 

Talib and Mu'adh ibn Jabal to invite the Yemeni people to 

Islam and their success in inviting Yemen has been due to the 

same spirit of interaction and pacifism and the ability of 

Muslim negotiators and inviters. 

Based on this, it can be concluded that mainly the direct talks 

of Prophet Muhammad's special envoys had the best result to 

end the tribal conflicts, and at the same time, many people 

were attracted to his morals and accepted peace instead of war. 

Some have become Muslims. 
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Another result of this research could be identifying the goals 

of the Prophet Muhammad's negotiations. These goals are: 

maintaining the security and independence of the Islamic 

community; Dissemination of Islamic culture and 

development; Influencing other societies and exercising 

religious power; Using economic levers to protect the interests 

of Islamic society and create unity in the Arabian Peninsula. 

The research has been done in a historical way with a 

descriptive-analytical approach based on original historical 

sources. 
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  های کلیدی:واژه

 خدا)ص(رسول

 مذاکره، 

 گفتگو،

 مسیحیان نجران 

 سران قبائل

 سفیران سیاسی.

و گفتگوهای  هامذاکرهص( و حیات فرهنگی ایشییان مشییاون از  خدا )سیییره عیلی رسییول   

سالم و نفوذ فرهنگی     ست که هیواره ابزاری کارآمد برای راهبرد تبلیغی و ترویج دین ا طرفینی ا

و یا چگونگی انجام گفتگوهای از ناوه مذاکره  نظرصییر بوده اسییت. در میان اقشییار امتیاعی 

های مذاکرات یا گفتگوهای مختلفی است  فرهنگی و سیاسی، هد  این مقاله نقد و بررسی گونه   

سی    رفتار که در الگوی  سول خدا ) سیا سی    ر سیا شان و دیگر نیایندگان  ، و مذهبی ص( میان ای

به شیییوه تاریخی با رویکردی حاضییر فرمانروایان و بزرگان قبایل ومود داشییته اسییت. پژوهش 

اسییت. نتایج حاکی از آن اسییت که  شییدهانجاممنابع اصیییل تاریخی  رتوصیییفی تالیلی متکی ب

سب مذاکرات و   سالم ) که پیامبر  ییگفتگوهابرح نیودند، بهترین و ص( در این زمینه اتخاذ میا

توان را می راهبرد که این بود  ورت میکن برای عبور از یک چالش و یا باران ترین صییسییهل

 .بشیار آوردص( اکرم )دستاورد مذاکرات پیامبر  نیتربزرگ
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 مقدمه: 

دستیابی به یک درک مشترک، رفع اختالفات، یا  باهد که  چندمانبهمذاکره گفتگویی است دو یا 

زنی، استدالل و رسیدن به منفعتی که نتیجه آن گفتگو به ایجاد توافق میان طرفین متکی بر چانه

ترین ابزار و ترین و عیومیتوان پذیرفت که یکی از رایجمتقاعد ساختن طر  مقابل بینجامد، می

ص( ومود داشته است. خدا )دیپلیاتیک مذاکره و گفتگوی طرفینی در سیره رسول  یهاروش

ص( نشان ) امبریپانکارناپذیر است، زیرا بررسی در سیره  یص( امراکرم )مذاکره در سیره پیامبر 

به این دلیل و توسعه اسالم بوده است.  و گسترشدهد گفتگو ابزاری کارآمد برای نفوذ تبلیغی می

کردند. با هیین ص( از گفتگو یا مذاکره بیانند یک راهبرد استفاده می) امبریپرسد به نظر می

های آن، معرفی دین اسالم و نیایان کردن آموزه یعنیص( برای تاقق اهدافش، ) امبریپتاکتیک، 

گفتگو و مذاکره را  ارهص( هیواکرم )بردند. پیامبر در بسیاری از موارد از گفتگو یا مذاکره سود می

 امبریپبندی مذاکرات سیاسی است. در این تاقیق، با دسته قرار دادههای خود سرلوحه هیه برنامه

 شدهپرداختهص( در هر دسته به آن ) امبریپنوع عیلکرد  بر اساسص( در سه دسته متفاوت اکرم )

 امبریپمذاکرات دوستانه که خود  ازمیلهص( مذاکرات گوناگونی داشته است اکرم ) امبریپاست. 

ص( اکرم )قدم بودند؛ به خاطر دعوت، گسترش و توسعه اسالم و نیز خود پیامبر ص( پیشاکرم )

طلبانه بوده است که حتی برای رسیدن این ملسه مذاکرات را ترتیب داده است؛ دسته دیگر صلح

ااب خود را به میدان خطر فرستاده است؛ دیگری مذاکرات با دشین که به یک مذاکره مطلوب اص

گونه زور و ص( از هیچخدا )اند و رسول خود دشینان باعث به ومود آمدن این مذاکرات شده

شیشیری استفاده نکرده است. هیچنین در کلیه مذاکرات رفتار نرم از خود نشان داده است؛ حتی 

باعث به ومود آمدن آن شرایط شدند، لذا این امر برای پیامبر  هاآن در مورد دشینان اسالم که خود

 ازنظرص( خدا )ص( پیچیده نبود. این مسلم است مذاکره سیاسی و یا گفتگوهای رسول خدا )
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توان پذیرفت که مطالعات می آمدهعیلبههای مطابق بررسی ؛ وماققان به دور نبوده است

ناظر بر  کیچیهص( صورت گرفته است. لیکن درباره ا )خددرباره دیپلیاسی رسول  یپرشیار

بوده و  مدنظرنبوده است. در این پژوهش روشی که  یو امتیاعمذاکرات و یا گفتگوهای فرهنگی 

ص( است که در این خدا )مقدر باشد به آن پرداخته شود مذاکرات و گفتگوهای سیاسی رسول 

 است. گرفتهنامدیپلیاسی  یطورکلبهپژوهش 

 

 مفهوم و ماهیت مذاکره

کهن الگو است که در مناسبات تیدنی   یاواژهرسد، اما  اصطالحی مدید به نظر می  هرچندمذاکره 

شته است. ابن   شان می و فرهنگی هیواره مایگاه دا دهد که این واژه بر وزن مشورت آمده  منظور ن

یسییی مذاکره در لغت به معنی های انگلیسییی نیز واژه انگلاسییت. در فرهن  دوطرفهو گفتگویی 

(، مبادله   473: 1384، انپوری توافق )آر، و گفتگو(، مرح باث  564: 1376زدن )باطنی،   وچانه  چک 

(. روش دیپلیاتیک که طی آن نیایندۀ      84: 1386شیییناس،  آمده اسیییت )حق  نقد کردن معامله و   

ضوعاتی که ایجاد نگرانی متقابل         ستقیم یا مکاتبه درباره مو شخص م شورها از طریق تیاس م ک

کنند. مذاکرات پردازد و برای حل اختالفات پدید آمده در روابطشیییان تالش میکرده به باث می

آمیز مسیییالیت  وفصیییلحل ترین شییییوه ترین و متداول به، قدییی  دیپلیاتیک، دومانبه یا چندمان       

هاسییت به یک قاعده تیبیت قرن زوربهالیللی اسییت. امبار به مذاکره قبل از توسییل اختالفات بین

شور    شده لیتبدعرضی   یالیللنیبیافته حقوق  سیاری از معاهدات که در رأس آن من و امروزه در ب

ترین و ترین، آسیییانمعیول« مذاکرات سییییاسیییی»اسیییت.  دهشیییگنجاندهملل متاد قرار دارند 

الیللی است و عبارت است از نوعی ارتباط بین   آمیز اختالفات بینترین طریق حل مسالیت قدییی

های بین دو کشور و ملت که بدون من  و نبرد  ها برای مدیریت تعارضنخبگان سیاسی و دولت  

ها گیرد که  انجام می  نه   تی درن به یک توافق طرفینی منجر   یها باث ها و  زنیپس از چا  فراوان 

شود و هد  اصلی حفظ مصالح و مایگاه آن کشور و ملت است. اهدا  مذاکره در طول تاریخ      می

 .(16: 1376، داهللیحی /99 :1378 دچار تاول شده است )کاظیی،
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 اهداف و مبنای  مذاکره در فرهنگ اسالمی 

سی     مذاکره  سیا ست  در طول تاریخ و مطامع آن،  اهدا   ازنظرو فرهنگی که و گفتگو راهبردی ا

اسییت. برای نیونه، در آزاز اسییالم عیدتاا برای نشییر دعوت دینی به کار   شییدهدگرگونمتاول و 

سعه تعالیم دینی دنبال می    می سالم و تو صلح، دفاع از ا ؛ شد رفت که از طریق مذاکره برای انعقاد 

ها استاکام روابط تجاری و فرهنگی،  ای برای تسهیل تبادل میان ملت های بعد وسیله اما در دوره

ساز مختلف زمینه یماهابهو رفع منازعات به کار گرفته شد. اعزام سفیران و مبلغان مبادله اسیران 

های نیایندگی ورود قبایل مختلف به مدینه شد، لذا از سال ششم قیری مدینه شاهد ورود هیئت      

ص( و ) امبریپو اهییت مذاکرات  هاآنهای مذهبی بود و سییالیانه بر تعداد ها، قبایل و گروهدولت

نیایندگی را اسییتقبال و  یهائتیهص( با احترام کامل ) امبریپ. شییدیموردهای آن افزوده دسییتا

قت    نان مذاکره می       باصیییدا با آ به  و قاطعیت  نان   ها آنکرد و  ند یمکه   دادیماطیی در کنار   توان

 شدهنهینهادمسلیانان از آرامش و امنیت برخوردار باشند. مبنای این مذاکرات در چند اصل اساسی      

 اند از:است که عبارت

 دعوت به اسالم؛ -

 مذاکره برای صلح و ترک مخاصیه با دشین؛ -

 مذاکره برای مبادله اسیران منگی پس از خاتیه من ؛ -

 ؛هاآنمذاکره در مورد انعقاد قراردادهای مربوط به زرامت و امضای  -

 یهانهیزممذاکره برای ایجاد حسیین تفاهم و ملب دوسییتی و انعقاد پییان هیکاری در  -

 (.182: 1392اخوان کاظیی، ) تیمأمورمختلف با کشور مال 

 

ص( هنگیام مالقیات بیا سیران قباییل آشینا       خیدا ) کارهیای رسیول    نیتریاصل ویکی از اولین 

تیوان گفیت چیارچوب    کردن آنان بیا اسیالم و فیراین آن بیود. طبیق آنچیه تبییین شید، میی         

هییا و ص( بییا سییران و بزرگییان قبایییل و عشیییره ) امبریییپکلییی هیییه رهنیودهییا و مییذاکرات  
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هییا بییا فضییایل شییرع مقییدس هییا نشییر اسییالم و آشیینایی سییایر گییروهمردمییان دیگییر سییرزمین

(، زییرا  185ص( میزین شیده بیود )هییان:     ) امبریی پالم بود که به مکارم اخالقیی و رفتیاری   اس

ای ص(، نتیجییه) امبریییپاز لفییظ مبییارک  هییمآنگفتیییان و ارشییاد قبایییل و طوایییف گونییاگون، 

هیای  و بیه هییین دلییل گیروه     در برنداشیت  هیا آنمز سعادتیندی، نیکویی ییا راه چیاره بیرای    

تیر نیییز  ص( خشیینود بیوده و طبیق آنچییه پییش   ) امبریی پمییذاکره بیا   مردمیی و سیران قباییل از   

کننییدگان و کسییانی کییه تیایییل بییه اییین قبیییل  تعییداد مالقییات سییالههیییهبییدان اشییاره شیید، 

 یافت.مجالس و مذاکرات داشتند فزونی می

 

 مشورت و گفتگو با نخبگان

یان شود. در میان اقشار گاه مقدمه یک مذاکره و گفتگو می تواند بر اصل مشورت و رایرنی هم بن

امتیاعی نخبگان و دانایان مامعه هم از موقعیت میتازی برای قرار گرفتن در حیطه مشورت و 

گفتکو قرار دارند.در فرهن  اسالمی اساسا واژه دهات بر میع نخبگان و نوابغ اطالق می شد که 

ز آن نوابغ اطالق شد. به به دلیل موقعیت میتاز بعدها این اصطالح به مامعه مادود و شناسایی ا

ص( نقش افراد و نخبگان اکرم )عصر پیامبر  نظام مدنی در ساختارهر ترتیب به به نظر می رسد 

ص( نیز ) امبریپبه دلیل تاثیرگذاری بر شرایط بویژه قبائل نادیده گرفته نشده است.برهیین اساس 

در طراحی مذاکره و گفتگوها سهم بسزایی برای این گروه قائل بودند. الزم به ذکر است که از 

دیدگاه آن حضرت نخبگان صرفاا افراد دارای قدرت سیاسی نبودند، بلکه هر کس یا هر گروهی که 

ار ص( قر) امبریپ موردتومه جهیدرنتشد و به ناوی در میان مردم نفوذ داشت نخبه تلقی می

های اولیه رسالت خود با افراد عادی، نخبگان ص( در سال) امبریپ( 125 :1388 منتظری،) گرفت.می

کرد. در گفتگوهای فردی و نخبگانی را به اسالم دعوت می هاآن یاایمستقمذاکره و  بانفوذو افراد 

رت انسانی مبانی فط برهیتکهای مبتنی بر موعظه حسنه و مالحظات تبشیری داشتند و با روش

های درونی برای گرایش به توحید و مذب اسالم را داد که زمینهکسانی را مورد خطاب قرار می

 داشتند.
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 ص() امبریپرویکرد مصالحه در مذاکرات 

مویی توان به معنای پایان دادن به مناقشه )آشتی و دوستی( یا رفتاری متکی بر صلح    صلح را می 

های (. مذاکره سییییاسیییی یکی از راه750 - 752: 1386و به معنای قطع من  دانسیییت )معین، 

ست، لیکن آنچه مهم به نظر می     صلح ا سیدن به  سول        ر سی ر سیا ست که در فرهن   سد این ا ر

ص( از اسییالم )که پیامبر  دیآیبرمو مذاکره اصییلی انکارناپذیر اسییت. از تاریخ  ص( گفتگو خدا )

ص( به این نکته ) امبریپگرفت. مخالفان و دشییینان، بهره می ازمیلهبرقراری روابط با بیگانگان، 

سالیت     ستی و روابط م شت که با ایجاد مو دو توان با مخالفان عقیدتی به گفتگو و آمیز میتومه دا

صلی     مدال اح طلبانه بود صلح  یاگونهبهاش بر روابط حسنه  سن پرداخت. ایشان هیواره کوشش ا

صلح حدیبیه   شن بهکه در  مامرای حدیبیه یک فتح معنوی بود و در  درواقعخورد. به چشم می  یرو

سفر پیامبر    شد، لذا با این      اکرم )بازگشت از آن  شناخته  سلیین و تیام اهل مدینه  شوای م ص( پی

سالم را       صت و امکان آن را یافت که ا ضرت فر صلح، ح شر دهد و  ماهیهپییان  ، حتی در مکه، ن

( مذاکره دوسیییتانه   60: 1369، کوبنیزرمزیره العرب گسیییترش دهد )  فتوح خود را هم در تیام 

معنا شود بلکه اصطالحی است که بیشتر  دقتبهو  یرستدبهمذاکره هرگز تنها یک واژه نیست که 

توان مذاکره  تالش شیییده تا معنایی کلی از آن ارائه گردد لیکن با مرامعه به مطالعات مومود می         

 بشردوستانهدوستانه به معنای دوستانه رفتار کردن از روی دلسوزی و مابت نسبت به هینوعان و 

وحی و تعالیم روش دوستانه را با قبایل عرب و سایر    سبر اسا ص( اکرم )است معنی کرد. رسول   

موامع آن روز در پیش گرفت و مشییرکان را با حکیت، منطق، موعظه و بردباری، به یکتاپرسییتی 

یا اتااد با قبایل و مناطق        یطرفیبهای  با برقراری روابط سییییاسیییی و انعقاد پییان      ؛ وفراخواند 

رسید اینکه در  م فراهم سیاخت. آنچه مهم به نظر می ، زمینه را برای گسیترش دین اسیال  موارهم

 توان دانست.می ریانکارناپذص( گفتگو و مذاکره اصلی خدا )فرهن  سیاسی رسول 
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 هامردمان سایر سرزمین ( باص) امبریپمذاکرات و رهنمودهای 

تاییوالت تبلیغییی اییین عصییر بییه شیییار   سییازنییهیزمیکییی از رخییدادهای سیاسییی مهییم کییه   

 کننیده نییی تعتوانسیت عیاملی   . تشکیل نظام سیاسی در مدینه بیود. تأسییس دولیت میی    رودیم

هیای  دانسیتن مشیروعیت الهیی و دارا بیودن حیاییت      ؛ وای سیاسیی باشید  هدر ایجاد دگرگونی

اعیزام   و ؛شیود ص( ماسیوب میی  ) امبریی پمردمی و مقبولیت عامه از امتییازات دولیت سیاسیی    

و معیاذ بین مبیل بیرای دعیوت میردم ییین بیه اسیالم کیه هیردو قیرین              طالیب یابی علی بن 

امبر خیدا )ص(، پیس از   یی ص( بیود. پ اسیالم )  امبریی پ فیرد مناصیربه موفقیت بیود. از امتییازات   

ن، بیه گسیترش دعیوتش پرداخیت و     یحنی  درنبیرد اطیرا  آن   یهیا لهیقببر  یروزیه و پکفتح م

از مسییائل درمانیید و  یل داشییت. او در حییلخ برخیییییین گسییی، معییاذ بیین مبییل را بییه ازمیلییه

ش نبیرد و پیس از شیش    یاز پی  یارکی او هیم   ید را فرسیتاد؛ ولی  یی بازگشت. سپس خالید بین ول  

او را و  فراخوانید را  السیالم هیی عل یامبر خیدا، علی  یی پ آنگیاه اورد. یی به دسیت ن  یقیماه اقامت، توف

 (81 :2ج  ،تایب فرستاد )یعقوبی، سوآنبه  یانامههیراه با 

 

 پیک دعوت به سرزمین یمنو  اعزام سفیر

 بنا برص( رسییاندند و خدا )مردم یین کسییانی بودند که اسییالم آوردن خود را به اطالع رسییول 

اسالم و خدای یکتا   یسو بهای مشتیل بر دعوت  ص( پیکی هیراه با نامه) امبریپنوشته مورخان  

ستاد. از  یسو به ست:   شده نقلامام علی )ع(  مردم یین فر ستاد و  ) امبریپ»ا ص( مرا به یین فر

«  من  مکن، مگر اینکه اول او را به اسیییالم دعوت کرده باشیییید       کسچیهفرمود: یا علی با   

سول خدا فرمودند   (390 :2ج  )طبری، سالم      ر شیا آگاهیان کرد و ا شیا، ما را از عقاید  ستاده  فر

سولش را فرمان برید و نیاز بر پا کنید،           شان دهید خدا و ر ستگی ن شای ساند. اگر  شیا را به ما ر

سهم   سولش را از زنییت زکات بدهید و خیس خدا و   مؤمنانها بپردازید و هم زکاتی را که بر ر

 (.186 :2ج  ،وامب ساخت )یعقوبی
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 مدانپیک دعوت به هَ اعزام

پییان و ص(، حضرت علی )ص( را نیز بر سر قبیلۀ هم  اکرم ) امبریپ شده انجامبر اساس مطالعات  

ص( خالد را بر سییر قبیله ) امبریپدر منطقه نجران اعزام فرمودند. نخسییت  حارث یبنهیسییایه 

سپس         شت و  شش ماه اقامت در آنجا کاری از پیش نبرد و بازگ ستاد، اما او در مدت  هَیدان فر

ص( را سخت  ) امبریپآوردند. خبر اسالم آنان   هیدان در یک روز اسالم  علی )ع( روانه شد. قبیله 

یدان، : سییالم بر هَفرموداز شییوق سییجده کرد و دو بار با صییدای بلند  کهیطوربهبه ومد آورد، 

یدان کلید فتح منوب و اسیییالم آوردن قبایل یین بود.     اسیییالم هَبی تردید  یدان.  سیییالم بر هَ

ص( آمدند و اظهار اسیییالم ) امبریپنزد  جیتدربهنیایندگی( قبایل یین  یهائتیهوفود ) پسازآن

کنم هیانا من خدایی را که مز او معبودی نیست با شیا ستایش می   (. »20: 1388کردند )زراب، 

سپاس می   شیا  سید، پس       ازآنپسگذارم(، اما )نزد  شیا در بازگشت ما از رم به من ر سالم  خبر ا

ش     شید که خدای  شیا گواهی دادید که   هرگاهو البته  آوردراهیا را به راهنیایی خود به شادمان با

شتید و زکات را دادید،         ست و نیاز را به پا دا ستاده خدا ست و ماید بنده و فر خدایی مز خدا نی

 (193 ج:)یعقوبی، « ص( است.خدا )های شیا در امان خدا و امان رسول و مال هاخونراستی به

 

 یحیان ایلهمذاکره با رئیس مس •

در ماه رمیب سیال نهیم هجیرت، وقتیی سیپاه اسیالم وارد تبیوک شیدند، سیپاه روم نیامید و            

 ازمیلیه ص( و چنید قبیلیه صیلح امضیا شید.      خیدا ) حاضر به من  نشید، ولیی مییان رسیول     

کوچیک در میرز مییان حجیاز و شیام و در سیواحل درییای         ص( و ایلیه، شیهری  ) امبریپمیان 

اکیرم  که حاکم آنجیا یانیه )یوحنیا( بین روییه فیردی مسییای بیود. هیچنیین پییامبر            سرخ

: 1383مقییدم،  یمنتظییر / 244 :1ج مقریییزی، بییه مسیییایان سییینا نوشییتند )  یانامییهص( )

 اهللبسیم »بنیابر گفتیه ابین هشیام     »نویسید:  به یانه بن روییه میی   نامه(. پیامبر )ص( در 159

ص( بیه یوحنیا مین رعبیه     خیدا )  امبریی پز طیر  مایید   این تضیینی اسیت ا « الرحین الرحیم

هییا و وسییایل نقلیییه، در خشییکی و دریییا، تاییت اییین پییییان کشیتی  مومییببییهو میردم ایییال.  
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( و تیییام 525: 1361، هشییامهسییتند )ابیینص( خییدا ) امبریییپحیایییت و امییان خییدا و ماییید 

کسییانی کییه هیراهشییان هسییتند، چییه از شییام و چییه از یییین، در امییان هسییتند. افییرادی کییه 

نخواهیید بییود و هرگییاه در  هییاآنمومییب بییروز حادثییه گردنیید. اموالشییان هرگییز مایییه نجییات 

اییال حیرام اسیت کیه میانع شیوند ییا سید          بیر میردم  اسارت قرار بگیرند، بیه تیلیک درآینید.    

کییه حضییرت بییر ایشییان قییرار داد    یهییایمییز( 811 :1361 ،هشییام)ابیین«ینیید.طریییق نیا

، هیا آنبیا تومیه بیه میعییت      ؛ کیه پرداخت یک دینار در سال به ازاء هر فرد بالغ در ایلیه بیود  

شید و بیر ایشیان شیرط کردنید کیه هیر مسیلیانی کیه بیر           این فقره از سیصد دینار بیالغ میی  

میورد حفیظ و حیاییت     هیا آنایین عهدنامیه    . بیر اسیاس  کننید  ییرایپیذ گیذرد از وی  آنان می

 مسلیین قرار گرفتند.

 

 ص( با پیروان اهل کتاب سایر شرایع) امبریپمذاکرات 

 ص( با یهودیانخدا )مذاکره رسول  •

رفت عظیت دانستند که احتیال میص( را رقیب نیرومندی میاسالم )یهودیان از هیان ابتدا پیامبر 

و گسترش دین وی، دین یهود را در منطقه براندازد و به هیین دلیل دشینی خود را آزاز کردند و 

ای نیز دیگر قبایل عرب را بر ضد مسلیانان ص( برآمدند و مرتبه) امبریپکشتن  درصددبار حتی یک

کنی ر مسلیانان سخت شد، پییان را شکستند و با کافران برای ریشهمتفق کردند و زمانی که کار ب

مسبب اصلی ززوه احزاب را یهودیان  ابن هشامپییان شدند. بنابر نوشته سیره مسلیانان هم

ص( در آستانه هجرت ) امبریپدانند، زیرا این ززوه با تاریک و اقدامات یهودیان شکل گرفت. می

کرد. های فراوان را در تشکیل حکومت اسالمی را هیوار میواریبه شهر ییرب، از چند مهت دش

افراد و امتیاع  اصوالااول شهر ییرب به لااظ ناهیگونی میان شهروندان از نظام اداری تهی بود و 

خزرج و رابطه هیه  و اینکه رابطه میان قبایل اوس و ییرب فرهن  نظم امتیاعی و اداری نداشتند

بود. یکی از  کنندهنگرانبود و لذا امنیت شهر هییشه  یزیرخونبا یهودیان بر پایه من  و  هاآن

 هاآناولین کارهایش این بود که عناصر زیرمتجانس و ستیزه مویی را که شهر و اطرافش از 
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به هم پیوند دهد با این هد  منشوری برای مردم صادر فرمود: که ضین  بانظمبود.  شدهلیتشک

بود. یهودیان که  شدهفیتعر وضوحبهوق و تعهدات مسلیین، بین مسلیانان و یهودیان آن حق

بودند. با شعف پییان را پذیرفتند. این  قرارگرفتهمقاومت این حرکت  رقابلیز فشارتات یالاظه

های دهد. در بخشانسان را نشان می و عظیت واقعی شدهثبتابن هشام  در کتابسند با دقت 

 هشدار داده شود. یشکنیانیپور آزادی سعی شده است به مختلف منش

، خواه قریش، خواه مؤمنانص( به اهلل )ماید رسولاست. از  یانامهالرحین الرحیم، این  اهللبسم 

دهند. امت واحد را تشکیل می هاآنپیروی کرده،  هاآنییرب و هیه افراد از هر ما نشات گرفته و از 

حق ندارد با  هاآناز بین  کیچیهچگونگی من  و صلح برای هیه مسلیانان یکی خواهد بود. 

اعالم من  کند. از یهودیان هرکس به میع ما بپیوندد.  هاآندشینان افراد هم دین صلح کند. یا با 

دم خود ما از یاری و برابری برخوردار مانند مر؛ در مقابل حیالت و آزارها از او ماافظت خواهد شد

های مختلف: عو ، نجار، حارث، مشم، ثعلبه، اوس و سایرین که در خواهد بود. یهودیان شاخه

اند. هیانند مسلیین در دین خود آزادند. موالی و یک امت در حکم مؤمنانییرب سکونت دارند. با 

بود. کسی که مرتکب مرم و گناهی  ر خواهندبرخورداو آزادی  تیمصونیهودیان از هیان  یانانیپهم

شود تعقیب و مجازات خواهد شد. یهودیان در دفاع از ییرب )مدینه( در برابر هیه دشینان به 

پذیرد منطقه امن خواهد که این منشور را می یکسانهیهمسلیانان خواهند پیوست. شهر ییرب برای 

خواهند بود.  مورداحترامافراد تات حیایت  نوانعبهمسلیین و یهودیان  یانانیپهمبود. موالی و 

بیزار خواهند بود.  شدهماکوم ینظییبکه به گناه، قتل، ظلم و  یهرکساز  هیه مسلیانان واقعی

منسوبان او باشد. هیه اختالفاتی که در  نیترکینزدمجرم را پناه نخواهد داد. حتی اگر  کسچیه

 ص( است.اهلل )رسولد مرمع آن به خواست خدا و آینده بین پذیرندگان این منشور بروز کن

 مذاکره با سرکشان بنی قینقاع •

ص( پییان سیییازش و عدم تعرض بسیییته بودند. پس از پیروزی      ) امبری پقینقاع با   هودیان بنی ی

سد یا به دلیل دیگری، اولین گروه از یهود بودند که با نقن       سبب ح سلیانان در ززوه بدر، به  م

قینقاع سبب  شکنی یهود بنی ص( بنای سرکشی و نافرمانی گذاشتند. پییان   ) امبریپپییان خود با 
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صدد من  با       سلیانان در شام،   اهآنشدند تا م سلیانی  328: 1361برآیند. )ابن ه ( زن عربِ م

برای فروش منسی به بازار یهود بنی قینقاع آمد. به دکان زرگری یهودی رفت. یهودیان با اصرار 

کرد. زرگر یهودی با دیدن این وضع از  خواستند زن روسری خود را باز کند، ولی او امتناع می  می

ست و دامن پیراهن زن را،   شت  مایش برخا کرد و به باالی آن گره  سربلند بدون آگاهی او، از پ

سعد،   سیت پایین     مانبهاطالع از مامرا (. زن بی137: 1410زد )ابن  ستن از مای خود ق برخا

سر    شد و یهودیان بر او خندیدند. زن از شدت ناراحتی فریاد کشید.      کجایبدنش از پشت  نیایان 

ور شد و او را کشت و در مقابل سایر یهودیان نیز با    یلهامرا بود به آن زرگر ح شاهد مسلیانی که  

سلیانان با آگاهی از فتنه      شتند. م سلیان او را ک صدد حیله به آن مرد م انتقام برآمدند و بدین  در

سلیانان و یهود بنی  سول خدا   هاآنخورد و منگی میان  به همقینقاع ترتیب روابط م درگرفت. ر

قینقاع گرفت که پانزده های قبیله بنیطی گفتگویی با عبداهلل بن ابی تصییییم به مااصییره خانه

مجبور به ترک باغ و خانه و      ها آنص( خدا ) با دسیییتور رسیییول   تی درنها روز به طول انجامید.    

ند و به   زندگی خود و خروج از مدینه شیییدند. این قبیله از خانه و زندگی خود دسیییت کشیییید           

 (.481: 1361شام کوچ کردند )ابن هشام، « اذرعات»

 

 با سرکشان بنی نضیرو گفتگو مذاکره 

سال چهارم هجرت  االولعیربص( با یهودیان مدینه است که در ) امبریپززوه دومین من   نیا 

ص( خدا )رسول  اندنوشته( چنانکه مورخان 189: 2ج  ،هشامابن / 2:43ج  ابن سعد،) اتفاق افتاد.

 بود بپردازد. شدهکشتهعیرو بن امیه  به دست عامر یبندیه آن دو مرد را که از  به عهده گرفته بود

ع( و ) یعلبرآمد و به هیین دلیل با میعی از اصااب خود که  بهادرصدد تهیه پول خون رونیازا

 ( آمدمدینه سکونت داشتند یدر حوالکه ) رینضبودند و به نزد یهود بنی  هاآنابوبکر و عیر نیز با 

ص( پییان خدا )برای پرداخت آن خونبها کیک خواست زیرا یهودیان بنی نضیر با رسول  هاآن از و

ص( قول هیه گونه کیک و مساعدتی دادند خدا )، آنان به رسول عامر یبندوستی داشتند و هم با 

ایشان به  یهااز خانهپشت دیوار یکی  هاآنص( در ماله حضرت )ولی در هیان موقع که آن 
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خلوت کرده و گفتند: شیا هرگز برای کشتن این مرد چنین  باهمنشسته بود  هاآنانتظار کیک 

مردی باالی بام این خانه برود و سنگی از باال بر  اکنونهمفرصتی میل امروز پیدا نخواهید کرد. 

بنام عیرو بن ماش انجام این کار را به  از آن میان یکند شخصسر او بیندازد و کارش را تیام 

 / 148: 2ج ذهبی، ) عهده گرفت و بالدرن  خود را باالی بام رساند تا توطئه یهود را امرا کند.

وحی رسول  لهیوسبهرا بکند خدای تعالی  کار خوداو  کهآنقبل از  ی( ول362: 2ج عیر،  ماید بن

و خداوند تبارک تعالی این آیه را نازل فرمود: یا ایها الذین  ؛ص( را از توطئه ایشان آگاه کردخدا )

سوره مائده، عنکم )آمنوا ذکروا تعت اهلل علیکم اذهم قوم أن یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم 

 (11: آیه

 خصوص ززوه بنی نضیر: در ذکرقابلنکات 

 امبریپ، به قتل قرار داشییتدر موضییع ضییعف  کامالایک اقلیت که  عنوانبهیهود بنی نضیییر  .1

 ص( اقدام کردند.اسالم )

 ص( نقن کردند.) امبریپطرفه پییان سازش خود را با  کهیطوربه. یهود بنی نضیر 2

ص( که نوعی ایجاد ناامنی و اعالم من  بود. به ) امبریپ. پس از تصییییم و اقدام عیلی به قتل 3

رفتار   گونه نیا که یدرحال نه تا مدت ده روز، تومه نکردند،      ص( مبنی بر ترک مدی ) امبری پدسیییتور 

 لطف بزرگ در حق آنان بود. کی( ص) امبریپ

 رسیااحاضر به ترک مال خود نشدند، بلکه  تنهانهص( ) امبریپ. یهود بنی نضیر در پاسخ به پیام 4

 ص( نیز اعالم من  دادند.) امبریپبه 

 امبریپیعنی  شیید روزیپدرگیری، بر آنان  گونهچیهص( فقط از طریق مااصییره و بدون ) امبریپ. 5

–درگیری  گونهچیهانسییانی، بدون ریخته شییدن خون و بدون   کامالاص( با یک روش و منش )

یهود بنی نضیر بدون درگیری   ؛ وتوانست بر آن زلبه کند -معیول است  هامن در  آنچهبرخال  

 یا خسارت مانی، مدینه را ترک کردند.
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 ذاکره با سران قبیله بنی قریظهم •

ص( با کفار و مشییرکان باشیید. پس از واقعه  اکرم )ترین من  پیامبر شییاید ززوه احزاب سییخت 

پای  که به خیبر رفته بودند، نزد قریش آمدند و پیشیینهاد اتااد برای از هاآننضیییر، سییران  بنی

کعب بن اسد قرظی رئیس یهود بنی قریظه  (560: 1410ص( را دادند. )ابن سعد، ماید )درآوردن 

سراغ آنان        ) امبریپبود که با  شخصی به نام حیی بن اخطب را به  سفیان  سته بود، ابو ص( پییان ب

ستاد تا با   سول  66: 1382ص( نقن پییان کنند )فاطیی، اکرم ) امبریپفر شن خدا )(. ر یدن ص( با 

را به هیراه عبداهلل بن رواحه و  این خبر، رؤسییای اوس و خزرج، سییعد بن معاذ و سییعد بن عباده 

ستاد.      صات این خبر فر سی  سی ) امبریپخوات بن مبیر برای برر ها ص( به آنها فرمود: اگر در برر

صییات این خبر را مطیئن شییدید در بازگشییت آن را با رمز و اشییاره به من اطالع دهید تا مبادا  

 یبنآشکار شدن این خبر مومب پریشانی و اضطراب سایرین شود، ولی اگر این خبر دروغ بود و        

این افراد  که یهنگام واز بلند بگویید.   قریظه هیچنان بر عهد و پییان خود وفادار بودند، آن را به آ       

این دو قبیله، عضل و قاره،  «. عضل و قاره »ص( بازگشتند، سالم کردند و گفتند:   خدا )نزد رسول  

شام،           ستند )ابن ه شک شکنی کردند و پییان  سلیانان در رمیع عهد سبت به م ابن  / 321: 1361ن

ص( دستور داد هر کس  خدا )ین خبر رسول  نوشته ابن هشام، با شنیدن ا    بنا بر (.181: 1410اثیر، 

آخر آورد. مسلیانان تا   یمابهخدا و رسولش است، نیاز عصر را در بنی قریظه     بردارفرمانو  عیمط

قریظه شروع شد. این ص( رساندند و مااصره بنیخدا )هیگی خود را از مدینه به مقر رسول  شب 

صره   شدند. بنی   تیدرنهاروز به طول انجامید و  وپنجست یبماا سلیم  قریظه نیز به تن  آمدند و ت

سلیم دیدند، فردی را  خود کهیهنگام سول   را مجبور به ت ضا کردند    خدا )نزد ر ستاده و تقا ص( فر

ابولبابه را برای مشورت درباره کار خود به نزد ایشان بفرستد. حضرت درخواست ایشان را پذیرفت       

شد، زنان   اش کردند و به گریه و زاری پرداختند. ابولبابه احاطه نو کودکاو چون ابولبابه وارد قلعه 

سیدند:  سوخت و چون بنی  هاآندلش به حال  «  ماید گردن نهیم؟ حکمبهآیا ما »قریظه از او پر

شاره انگشت به حلق خود، به    شد، گفت:    هاآناو با ا شته خواهند  ، ولی در هیان «آری»فهیاند ک

سلیین خیانت کرده است و به هیین دلیل با بیرون آمدن   حال متومه شد به رسول خدا )ص( و م  
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سعد،           ازآنجا ست )ابن  سجد ب ستون م سجد رفت و خود را به  ستقیم به م سلیم  57: 1410م (. با ت

در مقابل خزرج  هانیااهلل ص( آمدند و گفتند: یا رسولخدا )قریظه قبیله اوس نزد رسول شدن بنی 

خزرج، به نرمی رفتار کردی  به خاطرطور که درباره یهود بنی قینقاع، اند و هیانپییانان ما بودههم

سول  درباره بنی ضرید      خدا )قریظه، به خاطر ما، به نرمی رفتار کن. ر سید آیا حا شان پر ص( از ای

فردی از قبیله اوس درباره ایشان حکم کند؟ گفتند: آری. پس سعد بن معاذ را برای حکم دادن در   

شان انتخاب   پذیرفتند.  هاآنکنیم و طور رفتار میکرد و فرمود هر چه او حکم داد ما هیانمورد ای

سول     سعد وارد مجلس ر شود به  خدا )پیش از آنکه  سول  ابا عیر یا: او گفتندص(  خدا ، هیانا ر

: 161حکم کنی. )ابن هشام،   هاآنقریظه را بر عهده تو گذاشته است تا درباره   ص( سرنوشت بنی  )

خورید حکم مرا هرچه باشد ( سعد از ایشان پرسید: آیا به خدا سوگند می59: 1410 ابن سعد، /329

شسته بود بدون اینکه     خدا )بپذیرید. گفتند: آری. آنگاه متومه رسول    شان یاص( شد که در آنجا ن

هسییتند حکم مرا قبول  طر نیامسییتقییاا مورد خطاب قرار دهند گفت: آیا کسییانی هم که در  را

سول  شان حکم       خدا ) دارند. ر سیم اموال شتن مردانش و تق سعد گفت: من به ک ص( فرمود: آری. 

سول        می سلیانان درآیند. ر سارت م شان نیز به ا سعد   یا»ص( فرمود: خدا )کنم. زنان و کودکان

سیان هفتآنچه حکم خدا در باالی  شام،   /663: 1975)حلبی، « حکم کردی به هیانبود  آ ابن ه

1361 :240.) 

 

 ص( در غزواتاکرم ) امبریپمذاکرات 

 مذاکره در غزوه بدر •

ص( با مشییرکان و یکی از اکرم )اسییت اولین من  پیامبر  شییدهنوشییته مغازیکه در کتاب چنان

سال دوم هجرت  االولیمیادهای آن حضرت، من  بدر است. این من  در ماه من  نیترمهم

صد بهص( از ابتدا ) امبریپاتفاق افتاد و یاران  سول   ق ص( خدا )من  نیامده بودند. پیش از اینکه ر

فرمان خدا مبنی بر من  با دشییینان حضییرت احدیت را بدهند، ارتش قریش به میدان آمده بود، 

سپاهیان حیله نکنند تا او   اکرم ) امبریپزیرا  ستور داده بود   صادر کند فرمان حیله را ص( در آزاز د
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خطاب را نزد  عیر بنص( اکرم ) (. طبق مطالب این کتاب قبل از من  پیامبر12: 1409)واقدی، 

مشیییرکان فرسیییتاد و پیام داد برگردید و دسیییت از این من  بردارید، ولی ابومهل بان  زد که      

د شیییا آزازگر کنیم. با شییروع من  حضییرت فرموگردیم و نقد خود را به نسیییه عوض نییبرنیی

من  نباشید، چون آزازگر من  بازی به معنی سرکش )بغی کننده( است و در نظام الهی بازی و    

ست )هیان:      شکست ا سول   400متجاوز ماکوم به  شیوه تبلیغ ر شنگری  خدا )(.  ص( گفتگو و رو

ستفاده می      شتند و از خشونت ا ص(  )اهللرسول کردند. بود، ولی دشینان او به این روش تیایلی ندا

شت با قبایل مختلف        سعی دا شین  شدن برای دفاع در مقابل د شود و با   یانیپهمدر عین آماده 

 با دشین ملوگیری کند. هاآنپییانی این کار از بروز حیالت منگی آنان و هم

 

 ص( در غزوه خیبر) امبریپمذاکره  •

یامبر   ص( برابر یهودیان در منطقه خیبر در ماه مارم سیییال هفتم     اکرم )ززوه خیبر از ززوات پ

 امبریپنوشته مورخان، بعد از واقعه بنی قریظه، یهودیان خیبر تصییم به من  با    بنا براتفاق افتاد. 

سال هفتم هجری، به آن حضرت خبر دادند یهودیان     ) شت از حدیبیه در  ص( گرفتند. پس از بازگ

ص( نیز برای پیشییگیری از ) امبریپی حیله به مدینه هسییتند. آوری لشییکر براخیبر درصییدد میع

های خیبر حرکت کرد. یهودیان بنی قینقاع و بنی قلعه یسوبهحیله دشین، لشگری فراهم آورد و 

خیبر،  یهاقلعه(. با فتح 329: 1361بودند در خیبر تجیع کردند )ابن هشییام،  آزادشییدهقریظه که 

صالاه گر    صییم به م شدند و نتیجه باث و مذاکرات     قبیله خیبر ت صلح  ضر به   گونهنیافتند و حا

شد که یهودیان بخشی از اموال خود را بردارند و منطقه را ترک کنند. پس از تنظیم قرارداد دوباره 

ص( ) امبریپ. میآشییناترگفتند اگر امازه دهید ما در سییرزمین خود بیانیم، چون به کار زراعت آن 

توافق کردند نصف ماصول را به دولت اسالمی بدهند )هیان:     هاآنرا پذیرفت و  هاآندرخواست  

خیبر رفت نه برای من  با آنان بود و نه هدفش مسلیان  یسوبهص( ) امبریپوقتی  بنابراین (331

که  هاقلعهاز  هرکدامرا در مامعه روشییین کند.  هاآنخواسیییت مایگاه ، بلکه فقط می هاآنکردن 

شدند، پیامبر با     نجنگیدند و  صالاه  ضر به گفتگو و م صالاه کرد و دلیل اینکه   هاآنحا گفتگو و م
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را مسلیان کند این است که آنان هیچنان پس از من  یا    هاآنخواست ضرورتاا   ص( نیی) امبریپ

را  ها آن زوربه ص( ) امبری پپس از صیییلح بر دین خود باقی ماندند. ما مواردی سیییراغ نداریم که         

 رده باشد.مسلیان ک

 

 مذاکره در غزوه احد •

)ص(  اسالم امبریپدر نزدیکی کوه احد و شیال زربی عربستان، میان سپاهیان اسالم به رهبری  

سفیان    سپاه مکه به رهبری ابو سول  درگرفتو  صااب را میع  خدا ). بنا بر گفته مورخان ر ص( ا

حضرت مایل   حالنیباارا بین ماندن یا خروج از شهر مخیر کرد،   هاآنکرد و در گفتگو با ایشان  

به حضییور مردم در شییهر بودند و اینکه قریش را به حال خود بگذراند. اگر قریش خارج از شییهر  

شهر      ماند کاری از پیش نییمی سلیانان از  شهر م صورت ورود به  دفاع خواهند کرد برد، ولی در 

: 1361ص( موافق بود )ابن هشام،  ) امبریپبا نظر  یاب و در صورت نیاز خواهند منگید. عبداهلل بن 

شتند زیبت خود را در آن     (، ولی663 سلیانان زایب در من  بدر تیایل دا در مقابل گروهی از م

ضرت گفتند   ینوعبهنبرد  سول یا »مبران کنند به آن ح شهر    ما را برای م اهللر شین از  ن  با د

شهر مانده     هاآنبیرون ببر تا خیال نکنند از  ضعف و ناتوانی در  سیدیم یا از روی  موانان « ایم.تر

مهامر و انصار که شیرینی و پیروزی بدر را چشیده بودند نیز خواهان من  بیرون از شهر مدینه     

 (. عبداهلل بن 12: 1407، ابن کییر /503: 1967بودند تا به ترس و بزدلی متهم نشیییوند )طبری،     

سول         یاب شت و بیان کرد یا ر صرار دا شهر ا شدن از  اهلل، در مدینه بیان و بیرون نرو، به خارج ن

اند، ولی با ماندن بر ما پیروز شده میاشدهخارجهنگام حیله دشین از شهر  هرگاهتر نیز چون پیش

ص( نیز موافق ماندن در شهر بود، خدا )رسول  نکهیباارا شکست دهیم.  هاآنایم در شهر توانسته

در خروج از شییهر، عاقبت آن حضییرت را نیز با خود موافق کردند و نظر  هاآنبه دلیل پافشییاری 

 : هیان(.طرفداران بیرون رفتن از شهر بر کرسی نشست )ابن هشام
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 مذاکره صلح طلبانه() لیقباص( با طوایف و ) امبریپمذاکرات 

 صلح حدیبیه() انیشیقرص( با خدا )مذاکره رسول  •

مکه حرکت کرد. قریش  یسو بهص( در سال ششم هجری برای انجام مراسم حج     اکرم ) امبریپ

ص( قصیید درگیری نظامی نداشییت، پس ) امبریپص( به مکه میانعت کردند، اما ) امبریپاز ورود 

چندین بار نیایندگان قریش را به حضییور پذیرفت و سییعی نیود از طریق مذاکره قریش را برای 

به مکه و انجام اعیال حج عیره متقاعد سیییازد. قبیله قریش نیز نیایندگان             ارانشی  وورود وی 

بن حفن، حلیس بن بدیل خزاعی، مکرز    ازمیله ص( فرسیییتادند،   ) امبری پمتعددی به حضیییور   

سهیل بن عیرو     سعود و  شام،  )علقیه، عروه بن م  /625: 1407مریر طبری،  /311: 1361ابن ه

سعودی،   /695: 1975حلبی،  ستادگان قریش   وآمدرفتبنابر منابع متعدد آزاز  (.334: 1409م فر

ورقاء به  اند بدیل بنها بین طرفین از سییوی قریش بود. مورخان نوشییتهو مذاکره و ارسییال پیام

ص( آمدند. گفتگویی بین ایشییان شییکل  خدا )هیراه میعی از بزرگان قبیله خزاعه نزد رسییول 

: 1361)ابن هشیییام، « ای؟ای ماید برای چه به اینجا آمده  »گرفت. بدیل و هیراهانش گفتند:  

ص( فرمود: قصد من من  نیست، بلکه رهسپار زیارت خانه خدا هستم و مز      خدا )( رسول  281

نتیجه بودن اولین دور مذاکرات قریش را وادار کرد (. بی625: 1967دی ندارم )طبری، این قصییی

ص( آنچه به بدیل فرموده بود به این خدا )فرسییتاده دیگری نزد پیامبر )ص( بفرسییتد. رسییول   

فرستاده مدید که مکرز بن حفن بود نیز فرمود. مکرز نزد قریش بازگشت و سخنان حضرت را      

و کرد. سییومین فرسییتاده حلیس بن علقیه یا حلیس بن زیان بود که سیییت برای قریشیییان بازگ

: 1975حلبی،  /630: 1407طبری،  /311: 1361ابن هشییام، داشییت )ریاسییت احابیش مکه را 

(. حضییرت با دیدن او از دور فرمود این مرد از کسییانی اسییت که  234: 1409مسییعودی،  /694

احترام بسیاری برای خانه خدا قائل   بااییانی است. او آورد و فرد بسیار  می یمابهپرستش خدا را  

(. 310: 1361را ببیند )ابن هشام،  هاآناو بفرستید تا  یسوبهاست. سپس فرمودند شتران قربانی 

های خود را به دلیل حلیس با دیدن شتران قربانی و عالمت قربانی در گردنشان متومه شد کرک

شدن زمان قربانی خورده  شی از دیدن این منظره،    اند،طوالنی  شد و با هیان تأثر نا پس ناراحت 
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سول   شت و مریان را به   یسو بهص(، خدا )بدون دیدن ر : 1407گفت )ابوافدا،  هاآنقریش بازگ

عروه بن مسیعود   تیدرنهارفتند، قریش آمدند و میها بدون گرفتن نتیجه میکننده(. مذاکره168

 ص( انتخاب کردند.خدا )ثقفی را برای گفتگو با رسول 

سول   سخنان خود را        خدا )عروه به نزد ر ست و  ش ضرت ن ضور آن ح آزاز  گونهنیاص( آمد. در ح

طبری،  /315: 1361ای )ابن هشام،  هیه مردم را دور خود میع کرده صدا کیماید، تو  یاکرد، 

هر و دیار شییی هاآنخواهی با کیک ( و می201: 1409ابن اثیر،  /696: 1975حلبی،  /626: 1407

اند به تو امازه ورود به شهر  خود را فتح کنی؟ قریش تیام قوای خود را آماده کرده و سوگند خورده

(. 313: 1361را ندهند و به خدا با شروع من  این مردم از دور تو پراکنده خواهند شد )ابن هشام، 

خدا مسییلیانان به رسییول  العادهولی متومه احترام فوق هرچند عروه این سییخنان را بر زبان آورد،

دربار پادشیییاهان ایران،  تاکنونص( شییید. در بازگشیییت نزد قریش گفت: ای گروه قریش، من )

شه را دیده    امپراتور سالطین حب شته   ام و در این دربارها روم و  ضوردا سعد،   امح  / 73: 1410)ابن 

به او بیش         201: 1409این اثیر،  یان ماید  ند احترام اطراف به خدا سیییوگ یان  ( و  از احترام اطراف

پادشاهان مزبور نسبت به ایشان بوده است. با این توصیف فکر کنید و تصییم بگیرید )ابن هشام،        

بیهقی،  /167: 1967ابن کییر،  /202: 1409ابن اثیر،  /74: 1410بن سیییعد،   یدام /314: 1361

تیام این نیایندگانی که آمدند و رفتند و مذاکراتی که با پیامبر اسییالم انجام  باومود(. 220: 1405

سران شرک بفرستد تا  یسوبه یاندهینیاحاصل نشد. پیامبر تصییم گرفت شخصاا    یاجهینتدادند 

خدا نبود، برای سییران قریش توضیییح دهد و  خانهارتیزکه مز  هد  خودش را از این مسییافرت

 (.35: 1395صیدانی،  /1409:202 ،ریاثروشن کند )ابن 

 

رسییول خدا )ص( تصییییم گرفت خراش بن امیه خزاعی را به نیایندگی از خود نزد سییران قریش 

صلح  ) امبریپ بازهم هیهنیبااص( برآمدند. ) امبریپقتل فرستاده   درصدد بفرستد، ولی آنان   ص( از 

از طریق مذاکره و تغییر افکار  و مسییالیت ناامید نشیید و در حقیقت در تالش بود این مشییکل را 

ساند )هیان:     سول خدا )ص(  36سران قریش به پایان بر قریش عییان  یسو به(. دیگر نیاینده ر
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سران    کهیهنگامعییان  (.38: 1361بود )ابن هشام،   خدا قریش رسید، گفت: تا رسول   به حضور 

ند، من نیز طوا  نخواهم کرد ) که حبس کرد و این خبر    ؛ ص( طوا  نک ما قریش او را در م ا

ص( نیز رسید. در  خدا )است و خبرش به رسول    شده کشته که عییان به دست قریش   شده پخش

میدان نبرد، سیییران قریش با بررسیییی نتایج مذاکرات عروه، تصیییییم گرفتند، بدون         یسیییوآن

به مکه، تهدید نظامی را ص( از ورود ) امبریپنشییینی از موضییع اصییلی خود مبنی بر میانعت عقب

آمیزی بیابند و با مذاکره پیامبر را وادار به بازگشیییت به مدینه کنند.      کنار بگذارند و راه مسیییالیت   

مأموریت این مذاکره بر عهده سیهیل بن عیرو گذاشیته شید و با این تفکر و برای ادامه مذاکرات    

سنده  ) امبریپگذشته نزد   ش  طبقاتو  سیره نبویه ص( آمد. نوی ص( از دور ) امبریپاند زمانی که تهنو

چشیش به سهیل افتاد فرمودند سهیل هیان فردی است که پییان صلح بین ما و قریش را برقرار 

شام،  ساخت ) خواهد  شروع به مذاکره   319: 1361ابن ه سهیل بن عیرو به نیایندگی از قریش   .)

سول   ست آمد    خدا )با ر صلح کرد و پس از گفتگوهای طوالنی توافقی میان آنها به د ص( درباره 

ع( را خواست و به او فرمود:  ) طالبیابص( علی بن خدا )(. رسول 316 - 315: 1361)ابن هشام، 

را  ، یعنی رحیان و رحیم ها نیا: من عیر گفت ، سیییهیل بن  «میلرحین الرحاهلل ابسیییم»بنویس 

طور که او ع( فرمود )هیان) یعلرسییول خدا )ص( به « بسیییک اللهم»شییناسییم. بنویس  نیی

سیک اللهم »خواهد( بنویس می سپس فرمود:   « ب ست آنچه ماید  »و او هم نوشت.  بنویس این ا

سول   سبت با    اهلل )ر سهیل بن عیرو ن سهیل با ذکاوت خودش دریافت  « آن توافق کردند.ص( و 

ص( اسییت، پس با این میله نیز مخالفت کرد و ماید )امضییای این میله به معنی اقرار به نبوت 

سر من  درنیی      شتیم که با تو از  سالت تو را قبول دا آمدیم. باید این میله حذ  و گفت اگر ما ر

سول       شود. ر شته  سخن را هم پذیرفت و به علی )ع( فرمود:   ص( اینخدا )نام پدرت مای آن نو

 «:بنویس این چیزی است که ماید بن عبداهلل با سهیل بن عیر روی آن موافقت کردند»

 متارکه من  میان طرفین به مدت ده سال و حفظ مان و مال مردم در این مدت؛ .1

صورت اگر فردی از قریش که تات والیت فرد دیگری است به نزد ماید آمد، حتی در  .2

 مسلیان بودن، باید به قریش بازگرداننده شود و بالعکس؛
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شینی خود      .3 شته بر زبان نیاورند و عداوت و د شان گذا هر دو طر  باید هرچه تاکنون بین

 و از دزدی و خیانتی نسبت به دیگری خودداری کنند؛ دارندنگهرا پنهان 

 ش آزاد باشند.قبایل و افراد برای پیوستن و عقد پییان با ماید )ص( یا قری .4

شوند، اما آزاد هستند از سال     بازگردندماید و هیراهانش امسال به مدینه   .5 و وارد مکه ن

مکه  روز درآینده برای انجام مراسییم حج وارد مکه شییوند، با این شییرط که تنها سییه   

شد، هیراه نیاورند. بدین   و هیچ سالحی به مز شیشیر     مانندینی که آن هم در زال  با

شام،      ترتیب  شد )ابن ه ضا آماده  صلح مورد توافق طرفین قرار گرفت و برای ام قرار داد 

1361 :320- 321.) 

 

 غطفانبنی ص( با خدا )مذاکره رسول  •

بیین  ةبنییی مییر»و « بنییی فییزاره»بنییی زطفییان هیاننیید  یهییارهیییتدر زییزوه احییزاب برخییی از 

ته مورخیان قرییب   نوشی  بنیا بیر  با قریش و یهودییان بیر ضید مسیلیانان هییراه شیدند.       « عو 

دییید بییا طییول کشیییدن  ص( کییه میییخییدا ) رسییولیییک مییاه از تواقییف مشییرکین گذشییت.  

شیدت خواهید گرفیت، تیالش کیرد       هیا آنتیر خواهید شید و تیرس و بییم      مااصره کار سخت

بییرای دسییت یییافتن بییه صییلح بییا قطفانیییان وارد مییذاکره شییود و از اییین طریییق بییا اخییتال   

بیه دنبیال ایین تصیییم      (317را بشیکند )هییان:    هیا نآانداختن میان لشکریان دشین صیولت  

ای نزد بزرگیان زطفیان، یعنیی عیینییه بین حصین و حیارث بین عیو ، فرسیتاد و اگیر            نیاینده

سیوم خرمیای مدینیه را بیه آنهیا بدهید. ایین شیرط         آنها با افراد خود بازگردند حاضر است ییک 

پیامبر مورد موافقیت سیران زطفیان قیرار گیرفن و حتیی میتن قیرارداد هیم نوشیته شید، ولیی             

ص( خیدا ) نوشیته مورخیان، پییش از امضیا شیدن و قطعییت ییافتن ایین پیییان، رسیول           بنابر 

را نیزد خیود خوانید و آن دو از حضیرت      معیاذ، سیعد بین عبیاده     بین بزرگان اوس و خزرج، سعد 

ص(، آیییا در اییین بییاره از مانییب خییدا دسییتوری رسیییده؟ حضییرت   اهلل )پرسیییدند: یییا رسییول 

انیب خداونید نرسییده اسیت، میز اینکیه دییدم عیرب         دسیتوری در ایین بیاره از م    نه»فرمودند: 
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انید. خواسیتم بیه ایین طرییق      اند و کار را از هر سو بیر شییا مشیکل کیرده    علیه شیا متاد شده

سییعد گفییت مییا احتیییامی بییه « صییولت و شوکتشییان را بشییکنم و اتاادشییان را بییر هییم زنییم.

داد تییا خییدا چنییین روش مصییالاه نییداریم و بییه خییدا مییز شیشیییر چیییزی بییه آنهییا نخییواهیم 

ص( بیا شینیدن سیخنان    خیدا )  رسیول هرچه مقدر کرده اسیت مییان میا و اینهیا انجیام دهید.       

سییعد بیین معییاذ مییتن قییرارداد بییا زطفانیییان را بییه او داد و او نیییز آن را پییاره کییرد. گییاهی     

ص( بییرای اییین بییود کییه اصییاابش در سییختی و تنگنییا بودنیید )ابیین  خییدا )مییذاکرات رسییول 

ص( از صییلح بییا زطفییان بییه آسییایش رسییاندن اصییاابش ) امبریییپ (. قصیید324: 1361هشییام، 

بییود کییه کیتییر از یییک مییاه دچییار اییین منیی  شییده بییود و بییرای رهییایی مسییلیانان از فشییار 

سنگین دشین مجبور به مذاکره شد. هیر چنید بیا گفتگیویی کیه قبیل از میذاکره انجیام دادنید          

 .این مذاکره به سرانجام نرسید

 

سیال هشیتم قییری گفتیه      میاه شیوال   انان بیا قبیلیه طیائف در   ززوه طائف: من  میان مسیلی 

بیه مسیلیانان،    بیه فرمیان پییامبر اسیالم     هیوازن  شود که مسلیانان پیس از شکسیت دادن  می

عیییل کردنیید و مسییلیانان تییا قلعییه شییهر پیییش  طییائف هییا بییرای تصییر  شییهردر تعقیییب آن

ثروتینیید، منگجییو و دارای ثقیییف بودنیید، افییرادی  رفتنیید. مردمییان شییهر طییائف کییه از قبایییل

های مستاکم بودند که با مقاومیت مردمیان طیائف و بیی اثیر بیودن مااصیره منی  بیه          قلعه

هییا بییه پشییت پایییان رسییید و مسییلیان بییه مکییه بازگشییتند مسییلیانان پییس از تعقیییب هییوازن

های شیهر طیائف رسییده و اقیدام بیه مااصیره آن کردنید و بیرای سیرعت بخشییدن بیه            قلعه

جنیییق هییم اسییتفاده کردنیید کییه قلعییه داران ثقیییف بییا انییداختن گداختییه و     مااصییره از من

شیدند و بیا ایین حیال مااصیره بیه بیسیت         هیا قیی منجن نشینیهای آتشین مومب عقبمفتول

روز هم نکشید کیه پییامبر مسیلیانان اعیالم کیرد هیر کیس از مردمیان شیهر خیارج شیود در            

پیس از گذشیت پیانزده روز، از     .دنداما در مجییوع بییش از بیسیت نفیر تسیلیم نشی      ؛ امان است

، یرا بیه هیررو  یی نیدارد، ز  ینجیا، سیود چنیدان   یه مانیدن سیپاه در ا  کی آمید  ین بیر می  یاوضاع چن
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ه کی انید  در النیه  یف چیون روبیاه  یی ه خیدمت رسیول خیدا گفیت: ثق    یه نوفل بن معاوکآنچنان 

او نیدارد   یبیرا  یانیی نید، ز کش یرد و اگیر رهیا  یی گیاو را می  یاگر رسول خدا بیانید بیه هیر رو   

نتیجیه  بنابراین پیامبر اسالم بیا تومیه بیه ومیود آذوقیه فیراوان و مقاومیت اهیالی ثقییف و بیی          

: 3ج  مغیازی،  / 482 :4ج  ابین هشیام،  ) بودن مااصیره، دسیتور بیه بازگشیت بیه مکیه را داد.      

و بییا ومییود  ( قبیلییه ثقیییف قییریش را هنییوز یییک قییدرت بالمنییازع در برابییر مسییلیین    927

هیه مخیالفین و متالشیی شیدن تشیکل سیاسیی قیریش و مشیرکین بیر علییه           سرکوب شدن

کردنید بیا آزار و شیکنجه دادن مسیلیانان راه پیشیرفت      گرفتنید و تصیور میی   اسالم بیه کیارمی  

کردنید  چیون از قلییرو عیلییات نظیامی مسیلیین دور بودنید فکیر میی         ؛ وکننداسالم را سد می

از  ( دسییتص) امبریییپیییژه مشییاهده کردنیید مسییلیانان بییه آنهییا دسییت نخواهنیید یافییت. بییه و

مااصره طائف دست کشیید و بیه مدینیه بازگشیت و وقتیی از مااصیره طیائف دسیت کشیید          

کییه تیییامی قبایییل و افییراد طییائف و مجییاور ثقیییف مسییلیان شییده بودنیید و آنهییا در مااصییره 

هوشییاری و مراقبیت مسیلیانان درآن منطقیه امکیان هیر نیوع تایرک          ؛ ومسلیین قرارداشتند

بایسیت  بالخیره بیرای نجیات از ایین تنگنیا میی       ؛ وگرفیت را برعلیه مسلیین از قبیله ثقیف می

دیدنیید هیییه گرفتنیید. وقتییی میییرا در پیییش مییی یاعاقالنییهراه  ؛ وآمدنییدروزی بییه خییود مییی

ص( رسییدند. در نتیجیه قبیلیه ثقییف هیم از تیرس اینکیه تنهیا         ) امبریپقبایل اطرا  به حضور 

 ص( رفتند.) امبریپویی انجام دادند و به دیدار بیانند با هم گفتگ

 

 ص( با قبیله ثقیفاسالم )مذاکره پیامبر 

قبیله ثقیف در تاریخ قبل و بعد از اسییالم در ابعاد گوناگون مای باث دارد. مسییائل اقتصییادی،   

ضور در بازارهای به ویژه       صادرات ماصوالت طائف، ح شاورزی و اهییت آن در حجاز، تولید و  ک

هیچنین در مسیییائل   ؛ ودر بازار عکاظ و نیز دامپروری، حر  و صییینایع و فنون رایج در طائف     

ساخت با روی   امتیاعی شارکت مردمی که در  ست  و م ؛ زیر قابل نفوذ طائف تبلور و تجلی یافته ا

شباهت زیادی دارند. در واقع در ایام من       و شبه مزیره  ساکنان منوبی   هایبه لااظ تیدنی به 
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ثقیف وقتی  لهیقب ماهلی کیتر حضییور داشییته و به حفظ مومودیت و کیان خود پرداخته اسییت.  

ص( رسیدند. در نتیجه قبیله ثقیف هم از ترس اینکه ) امبریپایل اطرا  به حضور دیدند هیه قبمی

 ص( رفتند) امبریپتنها بیانند با هم گفتگویی انجام دادند و به دیدار 

  

سول   سفرتبوک به مدینه مرامعت فرمود و در    خدا )بنابراین ر ضان نهم هجری از  ص( در ماه رم

دگی از طر  قبیله ثقیف به مدینه آمده اسیییالم اختیارکردند.   هیان ماه بود که هیئتی که به نیاین   

هایی که آنان از رسول خدا )ص( خواستار شدند یکی آن    بنابر نوشته ابن هشام از میله درخواست   

سال الت را به حال خود واگذار کند و آن را خراب نکنند و        سه  ستند تا  ضرت خوا بود که از آن ح

ضرت   سول ) چون ح ست را  ر سال اقدام به ویرانی آن  ص( درخوا نپذیرفت خواهش کردند تا یک 

و چون دیدند این خواهش هم پذیرفته نشد. درخواست کردند که الاقل یکیاه آن را به حال    ؛نکند

سول   شد حتی برای یک     خدا )خود واگذارد ولی ر ضر ن ست موافقت نفرمود و حا ص( با این درخوا

از خشم   موقتااته مقصود ایشان این بود که بدین ترتیب   لاظه هم آنها را به حال خود واگذارد و الب

ستند. خود را حفظ سفها و زنان و کودکان که با دیده احترام الت می  شام، ) کند. نگری  :2ج  ابن ه

ص( خدا )که اسییالم در میانشییان رسییوخ کرد اقدام به این کار شییود ولی رسییول  جاایتدر( تا 539

ستد تا الت را منهدم           شعبه را به آنجا بفر سفیان بن حرب و مغیره بن  شد مز آن که ابو ضر ن حا

این بود  ( کردندصخدا )ساخته و برگردند. بنابر نوشته ابن هشام درخواست دیگری که به رسول       

ست   ص( فرمود دین که در آن نیاز خدا )ند تا آنها را از نیاز معا  کند. رسول  که از آن حضرت خوا

سوم آنها که مورد موافقت قرارگرفت این بود که از آن        شنهاد  ست و پی شد خیری درآن دین نی نبا

سول           ست خود معا  دارد و ر شان به د شکستن بت ها ستند تا آنها را از  ص( با خدا )حضرت خوا

ست آنها مواف  شد و     ( پس285 :2ج  ابن اثیر،) قت فرمود.این درخوا شته  ازگفتگو نامه میان آنها نو

آنها بود برایشییان امیر  نیترموانآنها اسییالم آوردند و آن حضییرت عییان بن ابی العاص را که  

ساخته بسوی طائف روانه کرد و دلیل اینکه اورا امیرآنها ساخت این بودکه عییان درباره یادگرفتن   

 بود. از دیگران ترصیحررآن دین و تعلیم ق
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مذاکره ص  لح ) یاس  یس  ص( به فرمانروایان و حاکمان ) امبریپمذاکرات مکتوب 

 طلبانه(

های خارمی هر دولت ناشی از سیاست و اوضاع اقتصادی داخلی آن کشور است.         تدوین سیاست  

خارمی و نظام های اگر دولتی در داخل مرزهای خود آرامش و امنیت نداشییته باشیید، سیییاسییت  

الیللی برای او اهییت چندانی نخواهد داشیییت. زمینه الزم برای ایجاد ارتباط خارمی حکومت بین

شم هجرت برای         ش سال  سالمی پیامبر در  شد. بعد از مدت ) امبریپا های ها درگیریص( فراهم 

سرکوب آنان و خروج تعداد  سیاری از   نظامی داخلی که یهودیان عامل آن بود و در نهایت نیز با  ب

سید، درگیری    شان از مدینه به پایان ر پییانان آنان از قبایل های خارمی نیز با کفار قریش و همای

ست       شده ا صلح در قرآن به فتح قریب تعبیر  صلح حدیبیه پایان یافت. این  مختلف عرب با انعقاد 

شان  سبی به د    که ن ست. در نتیجه این موارد مدینه آرامشی ن  امبریپست آورد و  دهنده اهییت آن ا

ص( فرصییت یافت تا بخش دیگری از مأموریت الهی خود را که هیانا دعوت مهانیان به سییوی )

. (28)صبا:  _راینذ و رایما أرسلناک اال کافه للناس بش   و_ کند یکتاپرستی و دین اسالم بود تکییل   

سالم را    برای انجام این مهم نامه سال کرد که ندای خوش آهن  ا هایی به نقاط مختلف مهان ار

 یهاشییهیاندبه طرح  هانامهص( در این اکرم )العرب برسییاند. پیامبر به آن سییوی مرزهای مزیره

سیانی تومهی ویژه نیوده         شترک میان ادیان آ سالم پرداخته و به عقاید م سی و بنیادین در ا سا  ا

ست )  سبهان ا شده گوناگون  ) امبریپهایی که از (. تعداد نامه68: 1393، ینژاد ص( کتابت و روایت 

ست. احیدی در   سول ا ستخراج  ) امبریپنامه از  316گوید: می مکاتیب الر ص( را از کتب مختلف ا

ست که از این میان به   ست، ولی متن آنها مومود      137کرده ا شده ا شاره  مورد در کتب تاریخی ا

ست )احیدی،   صلح حدیبیه،         طبقات(. در کتاب 59: 1421نی ست پس از بازگشت از  شده ا شته  نو

هایی که برای ایشان  مهص( سفیرانی نزد پادشاهان فرستاد و در نا   ) امبریپحجه سال ششم،    در ذی

شده        سالم دعوت کرد. چون به پیامبر گفته شده بود پادشاهان نامه میهور ن نوشته بود آنان را به ا

شتر نقره را نیی شده بود      خوانند، انگ شته  سطر نو سه  ای با نگین ثابت تهیه فرمود که روی آن در 
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سول اهلل » ضرت نامه «. مایدر شتر م پس از آن، ح سعد،  هر میها را با آن انگ : 1410کردند )ابن 

(. شش نفر از سفیران پیامبر در روز معینی از مدینه خارج شدند. زبانی که هر یک از این شش     98

ستاده می      شان فر سلط بودند، هیان زبان قومی بود که پیش ای برخی  بااراالنوارشد.  نفر به آن م

ست، از میله نامه   هانامه سری،  ) امبریپرا آورده ا سی،    ص( به ک شی )مجل ، ج 1406هرقل و نجا

ست )خرمشاهی،     (. کتب شش 419: 18 سنت نیز تنها برخی از آنها را ذکر کرده ا : 1376گانه اهل 

951.) 

 

ص( بود که با دو نامه رهسپار دربار نجاشی شده خدا )عیرو بن امیه ضیری نخستین سفیر رسول    

سالم بود   یکی از نامه بود. شی به ا سالم     که  ها دعوت نجا سخ گفت و ا شان نیز این دعوت را پا ای

شت به حضور پیامبر       شهادتین خواند و گفت: اگر این امکان برایم ومود دا سالم  آورد. با پذیرفتن ا

داد اسالم آورده است. در این نامه شهادت داده    ای برای پیامبر نوشت که نشان می  آمدم و نامهمی

ست »بود  سعد،         و نیز نو« خدایی مز خدای یکتا نی ست )ابن  شده ا سلیان  شته بود در راه خدا م

1410 :199.) 

دحیه بن خلیفه کلبی یکی از آن شش سفیر بود و روانه دربار قیصر شد. نامۀ هیراه وی حامل پیام 

خوانم، ص(، به امپراطور روم. من تو را به اسالم فرا میخدا )از ماید، پیامبر »صلح و دوستی بود. 

. چنانچه به اسالم روی نیاوری، باید  کندیمصدق   ات تو را نیزی، مسلیانی اگر به اسالم روی آور 

با آن دسیییته از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسیییین باور           »گوید  مزیه بپردازی، زیرا خداوند می   

آورند، پیکارکنید تا     دانند و به آیین حق روی نیی  ص( را حرام نییخدا ) ندارند وحرام خدا و پیامبر     

هایی که از   (. از نامه  293: 1975حلبی،  /198: 1410)ابن سیییعد،  « ی و ذلت مزیه دهند   با خوار 

ست به خوبی اهییت دعوت در           شده ا سران کشورهای مهان فرستاده  سوی رسول خدا )ص( به 

شن می    ضرت رو شش نفر     روابط خارمی آن ح سومین فرد از آن  سهیی  گردد. عبداهلل بن حذاقه 

گوید هنگامی ر خسرو فرستاده شد تا او را به اسالم دعوت کند. عبداهلل می     ای به دربابود و با نامه

 طبقات پاره کرد. در کتاب   که نامه پیامبر را تقدیم کردم، پس از خواندن نامه، آن را گرفت و پاره           
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آن « پروردگارا، پادشییاهی او را سییرنگون کن.»آمده رسییول خدا )ص( با شیینیدن این خبر گفت: 

ای پیش مقوقس، فرمانداری اسکندریه و ساالر و بلتعه لخیی را به هیراه نامهحضرت حاطب بن اب

، فرسییتاد و او را به اسییالم دعوت کرد. مقوقس پس از خواندن نامه برای او دعا کرد و در هایقبط

سخ نامه  شت و گفت من می ) امبریپای به پا شد،   ص( نو شام مبعوث خواهد  دانم پیامبری از ناحیه 

شتم. اکنون هم دو کنیز برای تو فرستادم   پس فرستاده   ها که میان قبطیو نیاینده تو را گرامی دا

 (.55 :1380، وند نهییآ / 292: 1410ابن سهد،  /192: 1376لت بزرگی دارند )حییداهلل، زمن

 

گانه شجاع بن وهب اسدی بود که به نزد حارث بن شیر     پنجیین سفیر از میان این سفرای شش   

ص( فرستاده  ماید )از »ای او را به اسالم دعوت فرمود.  ص( در نامه) امبریپزسانی فرستاده شد.    

ست که پیرو        سی ا شم خدا از آن ک شیر، در امان بودن و به دور ماندن از خ خدا به حارث بن أبی 

وی بگشییاید. از این رو، من تو را به  یهاامیپسییتی گردد، به خدا اییان آور و زبان به درسییتی  را

: 1376)حییداهلل، « خوانم تا پادشاهیت بر مای ماند هیتا فرا میاییان آوردن به آفریدگار یگانه بی

ان، نوشت  ای هم به مبله بن ایهم، پادشاه زس  ص( نامه) امبریپآمده است   طبقات(. در کتاب 137

( و او را به اسالم دعوت فرمودو پادشاه 207تا: که تختگاهش در موالن یا دمشق بود )یعقوبی، بی

ص( فرستاد و اسالم خود   ) امبریپبرای  هیهدای هیراه با زسان دعوت به اسالم را پذیرفت و نامه  

فروه بن عیر   (.174: 1376حییداهلل،  /202: 1410ابن سییعد،  رسییاند ) را به اطالع آن حضییرت  

بلقاء، بود که از سییوی قیصییر انتخاب شییده بود. با اینکه   یهانیسییرزممذامی فرماندار عیان، از 

ارسال نکرد، او خودش به دین اسالم گروید و به واسطه مسعود       یانامهرسول خدا )ص( برای او  

ص( ارسییال کرد )حییداهلل، خدا )ول ای برای رسییو هدیه نامهبن سییعد که یکی از اقوامش بود 

نامۀ هیراه او ص( بود. دعوت) امبریپسییلیط بن عیرو عامری یکی دیگر از سییفرای  (.179: 1376

کرد. برای هوذه بن علی حنفی، فرمانروای ییامه، نوشییته شییده بود که او را به اسییالم دعوت می 

سفیر پیامبر نداد، ولی در مواب گفت من   صریای به  ستم،      هوذه مواب  سرزمین خودم ه سخنور 

ای تعیین کن تا از تو پیروی کنم و پاداشییی نیز به سییلیط به پیامبرت بگو مرا به فرماندهی منطقه
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 امبری پهای بافت هجر بودند. سیییلیط تیام این هدایا را نزد  داد که شیییامل مقداری پارچه و لباس  

اگر »ر پس از خواند نامه او فرمود:    ص( منتقل کرد. پیامب  ) امبری پهای وی را به   ص( آورد و گفته )

حییداهلل،  /200: 1410)ابن سییعد، « یک خوشییه خرمای سییرزمینی را بخواهد به او نخواهم داد 

1376 :206.) 

 

شتم عیرو بن عاص را هیراه نامه   ص( در ذی) امبریپ سال ه سربه القعده  مهر نزد میفر و عبد، ای 

بنام خداوند بخشیییاینده »پسیییران ملندی، فرسیییتاد. اینان از قبیله ازد بودند. متن نامه چنین بود: 

ص( فرستاده خدا به میفر وعبد، پسران الجلندی، آن کس که پیرو هدایت   ماید )بخشایشگر، از   

شم خدا به دور می  سالم فرا م   گردد از خ شیا را به ا سالم آورید تا  یماند. پس از آن من  خوانم. ا

دهم و ایین بیانید، زیرا من فرسییتاده خدا بر هیه مردم هسییتم. زندگان )خردمند( را هشییدار می 

شیا حکومت خواهم داد، ولی چنان که از      سالم بیاورید به  سلم گردد. اگرا کلیه عذاب بر کافران م

ن من به سرزمین شیا خواهند   پذیرفتن آن سرباز زنید پادشاهی شیا از میان خواهد رفت و سپاهیا    

ص( خدا )(. رسول  212: 1376حییداهلل، «)آمد و پیامبری من بر پادشاهی شیا چیره خواهد گشت   

ای که او در مواب نامه هایی به دیگر کشورها نوشت از میله فرماندار بارین، منذر بن ساوی   نامه

من نامه شیا را برای مردم هجر  »ص( نوشت و اسالم خود را به اطالع رساند و نوشت:     ) امبریپبه 

ستقبال نکردند و در این        شدند و برخی هم ا سلیان  ستقبال کردند و م سالم ا خواندم و گروهی از ا

کنند. در مورد آنها دسییتور خود را برای من سییرزمین گروهی یهودی و مجوسییی هم زندگی می 

شت:    ) امبریپ« مرقوم نیایید. سخ او نو شی، تو را از      تا زمانی که نیکوکا»ص( در پا سته با شای ر و 

خواهد یهودی و مجوسیییی باقی بیاند باید مزیه        کنم، هیچنین هر کس میفرمانداری عزل نیی  

شت در      ص( در نامه) امبریپ« پردازد. سالم فراخواند و مقرر دا سان هجر آنان را به ا ای برای مجو

نان مجوس را ندارد و از صیییورت نپذیرفتن اسیییالم باید مزیه بپردازند و کسیییی امازه ازدواج با ز

 (.300: 1975حلبی،  /205: 1410نباید بخورید )ابن سعد،  کشندیمماندارانی هم که 
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 یج پژوهشانت

وحی و تعالیم دریافتی روشی دوستانه با قبایل عرب و سایر موامع آن     بر اساس ص( اکرم )رسول  

ستی فراخواند و با    شرکان را با حکیت، منطق، موعظه و بردباری به یکتاپر روز در پیش گرفت و م

زمینه را  موارهمطرفانه یا اتااد با قبایل و مناطق های بیبرقراری روابط سیییاسییی و انعقاد پییان

های پژوهش حاکی از آن اسییت که اسییاسییاا در اسییالم فراهم سییاخت. یافته برای گسییترش دین

فرازهای  نیترمهمص( گفتگو و مذاکره اصلی انکارناپذیر بود. یکی از خدا )فرهن  سیاسی رسول 

ص( مذاکرات وی با نیایندگان طوایف، قبایل، حاکیان و          ) امبری پهای سییییاسیییی   تاریخ موفقیت  

 امبریپبود که مومب شد افراد بیشتری به دین اسالم گرویده و با     های مختلفنیایندگان سرزمین 

صالاه کنند. هیان       ) شیده و م ست ک صم د شوند و از عناد و خ شکیل  ص( هیراه  طور که گفتیم ت

سول       سی ر سیا سی مهم و زمینه   اکرم )نظام  سیا ساز تاوالت  ص( در مدینه یکی از رخدادهای 

کننده در ایجاد توانسیییت عاملی تعییندولت می. تأسییییس رفتیمتبلیغی آن عصیییر به شییییار 

شتن حیایت         دگرگونی شروعیت الهی و دا ستن م شد و دان سی با سیا های مردمی و مقبولیت های 

سی     سیا سوب می ) امبریپعامه از امتیازات دولت  شد. هیچنین اعزام علی بن ابیطالب و  ص( ما

با       به اسیییالم نیز هر دو  عاذ بن مبل برای دعوت مردم یین  یت هیرا م یازات   هموفق بود و از امت

بینیم که عیدتاا هیه فرد ایشان در حوزه مذاکرات سیاسی بود، لذا با مرامعه به تاریخ می   مناصربه 

آورد را در ص(، مسییتقیم یا از طریق نیایندگان ویژه خویش، بهترین ره) امبریپمذاکرات حضییرت 

سیاری مجذوب       ضیناا در این میان نیز افراد ب شته و  حیطه منازعات داخلی یا خارمی به هیراه دا

دست از مخاصیه و نزاع کشیده و     در مجیوعاخالق کرییه آن بزرگوار شده و به اسالم پیوسته یا    

 شدند.میص( ) امبریپماب حضرت 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کرد که از میله میص( اهدافی را دنبال میاسالم )مذاکرات پیامبر 

 حراست از امنیت و استقالل مامعه اسالمی؛ •

 اشاعه فرهن  و توسعه اسالم؛ •
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 تأثیرگذاری بر دیگر موامع و اعیال قدرت؛ •

 المی؛های اقتصادی برای حفظ منافع مامعه اساستفاده از اهرم •

 ایجاد اتفاق و اتااد در شبه مزیره. •

 

 

 

 

 ذمآخ

 قران کریم

. أبوالاسن علی بن مایدالجزری. بیروت: اسدالغابه فی معرفه الصاابه(. 1409ابن اثیر، عزالدین. )

 دارالفکر.

 دارصادی.. بیروت: الکامل فی تاریخ(. 1965) ابن االثیر، عزالدین أبوالاسن علی بن أبی الکرم.

. ترمیه و انشای اسااق بن ماید هیدانی. تصایح اصغر سیرت رسول اهلل(. 1361) ابن هشام.

 . تهران: خوارزمی.2ملد هیدانی. 

 .. کابل. میوند2 ملد . ترمیه میر علی اصغر شعاع.الخراج(. 1383أبو یوسف. )

 بیروت: دارالفکر.. البدایه و النهایه(. 1407) دمشقی. أبوالفداء، اسیاعیل بن عیرکییر

 . بیروت: دارصعب.مکاتیب الرسول(. 1421احیدی، علی بن حسینعلی. )

 . تهران: )سیت(.الیللی در اسالمدیپلیاسی و رفتار بین(. 1392اخوان کاظیی، بهرام. )

( ترمیه ماید علی 1380) امام، ص( و) امبریپ یهانامه، صادق، رسائل النبی و الوصی وندنهییآ

 فشارکی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثارعلیی، چاپ اول،لسانی 

 .، تهران، فرهن  معاصرفرهن  معاصرانگلیسی فارسی( 1376) ،مایدرضاباطنی، 

. تاقیق دالیل النبوه و معرفه أحوال صاحب الشریعه(. 1405) بیهقی، ابوبکر احید بن الاسین.

 ه.عبدالیعیق قلعجی. بیروت: دارالکتب العلیی
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 . بیروت: دارالفکر.9ملد . السنن الکبری(. 1417) بن حسین. احید بیهقی،

. انگلیسی پیشرو آریان پور. فرهن  مامع پیشرو آریان پور( 1384) ، منوچهر.انیآر پورکاشانی،

 تهران: نشرالکترونیکی و اطالع رسانی مهان رایانه.

 . قم: دفترتبلیغات اسالمی.2ملد  االسالمیه.فقه الدوله (. 1402حسین علی منتظری. )

. تهران: واحد پژوهشی فارسی-فرهن  معاصرهزاره انگلیسی(. 1386) حق شناس، علی ماید.

 فرهن  معاصر.

 . قاهره: دارالیعرفه.الالبیه فی سیره االمین ومامون رهیالس (.1975) حلبی، علی بن برهان الدین.

. ص( و اسناد صدراسالمماید )های سیاسی حضرت ها و پییاننامه(. 1376) حییداهلل، ماید.

 تهران: سروش.

حییری الیعافری، عبدالیلک ابن هشام، السیره النبویه، مصطفی السفاء ابراهیم االبیاری و 

 عبدالافیظ شلبی، بیروت، دارالیعرفه، بی تا

ص( از هجرت اکرم )های منگی و فرماندهان نظامی پیامبر سیاست(. 1382خادمی، سید ماید. )

الهیات و معار  اسالمی، پایان نامه کارشناسی ارشد.  رشته ،یلیدکترمل راهنیا، استاد .تا رحلت

 تهران: دانشگاه آزاد تهران زرب.

ها، وصایا، طبهها، خای از نامهمجیوعه) امبرانیپپیام (. 1386) خرمشاهی، بهاالدین، انصاری، مسعود.

 . تهران: مامی.ص(ماید )ها و سخنان مامع و فراگیرحضرت دعاها، تیییل

 .. تهران: دانشگاه تهرانلغت نامه ماید معین و سید معفرشهیدی(. 1377) دهخدا، علی اکبر.

لدین ماید بن احید،     یات الیشیییاهیر واالعالم،    1413) ذهبی، شییییس ا تاریخ االسیییالم وف  )

 عیرعبدالسالم تدمری، بیروت، دارالکتاب العربی، ط الیانیه.

 . تهران: امیرکبیر.بامداد اسالم( 1369) زرینکوب، عبدالاسین.

. مذاکره و دیپلیاسی در اسالم. تاریخی از دیپلیاسی خلفای اسالمی(. 1395) صیدانی، سیدمالل.

 شیراز: ارم.

 البیت. آلموسسه  . قم:ا اعالم الهدیاعالم الوری ی(. 1417) طبرسی، الفضل بن الاسن.
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. ماید أبوالفضل ابراهیم. بیروت: تاریخ االمم والیلوک(. 1967) طبری، أبو معفر ماید بن مریر.

 دارالتراث.

. تاقیق تاریخ خلیفه بن خیاط(. 1415) عصفری، أبو عیرو خلیفه بن خیاط بن أبی هبیره اللییی.

 دارالکتب العلییه.شباب تاقیق نوازو بیروت: 

ص( با مسیایان نجران در سال دهم ) امبریپبررسی تطبیقی مباهله (. 1388) .نیالدکیال ،زراب

پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران:  . استادراهنیا، مایود مهدوی دامغانی،در دو فرقه شیعه و سنی

 دانشگاه پیام نور.

. تاقیق سید علی امامیان. تهران: 4ملد . ص( مدینه) امبراسالمیپتاریخ (. 1378) مجلسی، عالمه.

 سرور.

 .. قم: دارالهجرهمروج الذهب و معادن الجوهر(. 1409) مسعودی، ابوالاسن علی بن الاسین.

 تهران: زرین. فرهن  معین.(. 1386) معین، ماید.

متاع االسیاع بیا للنبی من االموال واالموال والفده و  (1420) .مقریزی، تقی الدین أحید بن علی

 عبدالایید النییسی، بیروت، داروالکتب العلییه، ط االولی ماید الیتاع،

. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی های پیامبربررسی تاریخی صلح(. 1383) منتظری مقدم، حامد.

 امام خیینی.

، صادق استادراهنیا .ص() امبراکرمیپهای های نامههبررسی درون مای(. 1393)نژادسبهانی، ابتسام. 

 و معار  اسالمی دانشگاه شهید چیران. اتیاله ،رشته سیاحی،

 . تاقیق مارسدن مونس. بیروت: موسسه االعلیی.الیغازی. (1409) واقدی، ماید بن عیر.

ماید عبد القادر عطا.  الطبقات الکبری.(. 1410) هاشیی البصری، ماید بن سعد سعد بن منیع.

 بیروت: دارالکتب العلییه.

 . بیروت: دارصادر.تاریخ الیعقوبیتا(. بی) یعقوبی، أحید بن أبی یعقوب بن معفر بن وهب واضع.

 


