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 ؛ اصول و اهدافیعل نیرالمؤمنیام رهیدر س یاسیمذاکره س
  ** شوب یمحمد قاسم/  *یمحمدرضا شاهرود

 59/5/5022تاریخ پذیرش:    51/2/99تاریخ دریافت: 

 چکیده
اخههههتالفات اس  ک  از  زیدمحل مسالم  یخردورزان  برا یروش  یاسیس یمذاکره

رت خاص  صو یادر مسئل  ریدرگ ن  یطرف انیم یکتب ای یشفاه یوگوگههههف  قیطر

با مخالفان  شهههانیا یدر نوع مواجه  نیرالمؤمنیام یرهیسههه یبررسههه  ردیپذیم

رفع منازعات  یبرا شهههانیا یاهحهلراه نیتراز مهم یکیکه   دههدیخود  نشهههان م

 یرو فک یاسیس یها انیجر انیبوده اس   اختال  م یاسیس یمذاکره ن یمابیف

 نیا یهادر تفاوت برداش  ش یمعاصهر در اصل موضوع مذاکره و حدود و ثغور دن  ر

 معصههومان یاسههیسهه یرهیمرتبط با سهه یی  روا-یخیاز متون و منابع تار اناتیجر

دغاز  ی  اسههی  مکاتبات سههیامام عل یرهیقابل تأمل در سهه ذاکراتدارد  از جمل  م

 نیاسهه   درا  یو حکم نیصههف انیو مذاکرات مرتبط با جر  یبا معاو شههانیخالف  ا

 یرهیا سمرتبط بیی روا-یخیمنابع تار  یلیتحل-یفیپژوهش با استفاده از روش توص

مذاکرات  انیبر جر یرورقرار گرفت  و با م یمورد بررسههه نیرالمؤمنیام یاسهههیسههه

ک  دن حضههرت بدان اهتمام  یاسههیاصههول مذاکرات سهه نیمهم تر شههان یا یاسههیسهه

 «یانیب-یگفتار»و  «یکردار-یرفتار»  «یپنهدار-یروان»داشهههته   به  سههه  گونه : 

مذاکرات   نیاز انجام ا اهدا  امام نیترمهم نیهم ن ده؛یگرد نیینامبردار و تب

 یریجلوگ»  «در مورد اتهامات یروشنگر»  «حق ی جبه اعالم التزام ب  اصول در »

ضههوابط  یب  توافق برا دنیرسهه»و « مخالف اران  ی یی  افزا رتیبصهه»  «از وقوع جن 

  شده اس  یو معرف ییشناسا « ی  حکم
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 واژگان کلیدی
    اصول  اهدا یامام عل  یاسیمذاکره س

 مقدمه
یاد  «ی سمیاسیمذجکر »وگوی طرریگی میان دو جریان متخاصمم در حوز  سمیاسمت که جز آن به گفت

ی  جدجر ی آمیز و خردورزجنه برجی ح  جختالرات و تفانم میان طررین، در رجستاشمود، رج  حلی مسمالمتمی
در نوع  ی سممیاسممی معصمموماننا جسممت. با بررسممی سممیر ی جمور کشممورنا و روجبط بین حکومتبهیگه

ترین توجن دریارت که یکی جز مهمجند، به یقین میی جیشمممان با جنوجع گوناگون مخالفانی که دجشمممتهموججهه
 6ت.ی سمیاسی با مخالفان بود  جسجند، مذجکر نایی که جیشمان برجی رر  مگازعات ری مابین برگزید ح رج 

جختالف میان جریان نای سمیاسمی و رکری معاصمر، در جصم  موضوع مذجکر  سیاسی و حدود و ث ور آن، 
یاسممِی ی سممروجیی مرتلط با سممیر -نای جین جریانات جز متون و مگاب  تاریخیریشممه در جختالف بردجشممت

ت دجرد؛ لذج معصومان ی  ، ضرورت دجرد ی معصومانجإلتلاع بودن سیر زمدجشتن و ال با عگایت به ُحج 
ی سممیاسممی مورد روجیی رریقین، به مگظور دسممتیابی به جلگویی صممحی  در باب مذجکر -مگاب  معتلر تاریخی

 یبمما بررسمممی متون و مگمماب  معتلر مرتلط بمما سمممیر  بررسمممی و پژونشمممی دبیق و بگیممادین برجر گیرد.
یعگی کسمممانی که در باور، عقید  و ررتار با آن -توجن بمه ممذجکرجت جیشمممان با مخالفانمی جمیرجلمؤمگین

 ست یارت.د -ح مرت متفاوت بود  و جز مگظر رکری، عقیدتی و سیاسی با جیشان جختالف جدی دجشته جند
ن برد  و جیی سیاسی بهر  که جیشمان در دورجن حکومت خود، در موججهه با مخالفان، جز جبزجر مذجکر چه جین

 1روجیِی -بررسممی مگاب  تاریخیآمیز رج بر مگازعه و بتال، مقدم دجنسممته جسممت.  جین نوشممتار با روش مسممالت
تحلیلی و -نا، با جستفاد  جز روش توصیفیو مدجبه در آن حکومتی جمیرجلمؤمگین علیی مرتلط با سمیر 

با مخالفان رج به طور کام  بررسی  سمیاسمیی در مذجکر  جی مگاب ، نوع عملکرد جمامگردآوری کتابخانه
ی با مخالفان رج جرج ه کرد  جسممت. در جین پژونش پس ترین جصممول و جندجف متصممور جز مذجکر نمود  و مهم

 ی پژونش، جبتدج مروری ججمالی بر دو ُبرنه جز حیات سیاسی جمیرجلمؤمگینی گزجرشی جز پیشیگهجز جرج ه
                                                                        

ی رهمذاک»با راهنمایی دکتر محمدرضا شاهرودی با عنوان« قاسرمی شوب محمد»ی دکتری . برای تبیین این مطلب، رک: رسراله1
 ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیفات تهران.«بر پایه روایات فریقین سیاسی با مخالفان، در سیره پیامبران و امامان

؛ ابن 212، ص 2،  ج 1111بالکری، ؛ 51-53، ص 5،  ج 1361؛  بری، 16، ص 1،  ج 1110بره: ابن قتیبره دینوری، نرک. 2
،   1103؛ مجلسرری، 141-116، ص   1101؛ منقری، 164-155ش، ص  1316؛ دینوری، 164، ص 3،  ج 1111اعثم، 

،   1100؛ هاشررمی خویی، 111، ص 11،  ج 1361؛ مکارم شرریرازی، 101، ص 11،  ج1101؛ ابن ابی الحدید، 551، ص 32ج
 .303-301، ص 20ج
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ترین جصممول و جندجف آن پذیرد و در جدجمه مهماسممی رس دجد ، صممورت میجریان مذجکرجت سممی که در آن،
 گیرد.جز جین مذجکرجت، مورد تحلی  برجر می جمام

 پیشینه تحقیق
ی سمممیاسمممی با مخالفان، جثری که در آن به صمممورت جام ، به جصمممول و جندجف در خصمممو  مذجکر 

پردجخته شممد  باشممد، وجود ندجرد؛ گرچه در  ی حکومتی جمام علیی سممیاسممی بر جسمماس سممیر مذجکر 
و بررسمممی نوع  ی سمممیاسمممی جمیرجلمؤمگینو سمممیر  برخی آثار، جشمممارجتی محدود به برخی جبعاد مذجکر 

جللالغه، گردید  جسمت. در جین زمیگه، می توجن جز سه جثر ح مرت با مخالفان در نهجی سمیاسمی آنموججهه
 گررته در جین حوز ، یاد کرد:ت صورتترین تحقیقانگاشته شد  به عگوجن مهم

گونه شمگاسمی رقهی مذجکر  سیاسی با دشمگان به »جی با عگوجن در مقاله« محمدیرضما توکلِی »جلف( 
یا عدم جوجز  ی جوجزبا رویکردی رقهی، به بررسمممی مسمممئله« جسمممتگاد تاریخ )با تطلیق بر مذجکر  با آمریکا(

ی و ج مه ی با بررسممی ججمالی مذجکرجت سممیاسممی پیاملرمذجکر  سممیاسممی با دشمممگان پردجخته جسممت. و 
به  نتوجن با دشمبا دشممگان، در نهایت چگین معتقد جسمت که تگها با محقق شدن دو شرط، می جطهار 

 یجضممطرجر عقالیی و ضممرورت رقه -1بدرت و جنتفاء جنظالم مقاب  دشمممن  دجشممتن -6مذجکر  پردجخت: 
سممیاسممت »ی در مقاله« سممیدعلدجلقیوم سممجادی»(. ب( نمنگین 12-15 ،ش6935)توکلی محمدی، 

به بررسممی رویکرد سممیاسممت خارجی حکومت جسممالمی، در « خارجی دولت جسممالمی جز دیدگا  جمام علی
، مانیت روجبط خارجی، پردجخته جست. به نظر جو، جز دیدگا  جمام علی ی سیاسی جمیرجلمؤمگینسمیر 

ی دو ُبعدی بودن روجبط میان محور بلکه مانیت آن، به وجسمممطهنه صمممل  محور جسمممت ونمه کمامال جگم 
نا، نموجر  نا، مشممتم  بر نر دو جگله جسممت جما باید عگایت دجشممت که در روجبط با سممایر حکومتجنسممان
-95 ،ش 6973ی سمیاسمی و صمل ، در جولویت برجر دجشمته و جگ  یک جسمتثگا جسمت )سجادی، مذجکر 

، «و جصول برخورد با دشمگان جمام علی»ی با عگوجن جدر مقاله« نژجددعلی دجعیسیدمحم»(. ث( نیز 79
 نای مختلف مخالفان و دشممممگان )نمنون:، با گرو ی حکومت علویی موججهمهبمه بررسمممی نحو 

و در بودند، پردجخته جسمممت. جح مممرت مقابله نمود باسممطین، ناکثین، ماربین( که با جغرجض مختلف، با آن
با جنوجع مختلِف  ی سیاسی جمام علیوشمتار، به برخی جصمول کالِن حاکم بر نوع برخورد و موججههجین ن

مخالفان، جشمارجتی دجشمته جست. جصولی نمنون: رعایت حقوق مخالفان، صرجحت در موججهه و برخورد با 
 6931، نژجدت )دجعیترین موجردی جست که نگارند  در جین جثر بدجن توجه کرد  جسنگری، مهمجیشان و وجب 

 (.933-937 ،ش
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ی نای مشابه، مورد توجه برجر گررته و در جین مقام، جز آن با عگوجن پیشیگهچه در آثار روق و نگاشتهآن
نوع  در سیاست خارجی و شمگاسمی رقهی مذجکر  سمیاسی، رویکرد جمیرجلمؤمگینشمود، گونهعام یاد می

لکن  جین مقاله در صممدد دریارت و جرج ه ی جصممول و جندجف  با مخالفان جسممت. ی جمیرجلمؤمگینموججهه
، با توجه به تمامی ویژگی نا و خصوصیاتی ی سمیاسمی جمام علیمذجکر  به معگای خا  آن، در سمیر 

 ورزند.جست که در دجنش سیاسی بدجن عگایت می

 مروری بر جریان مذاکرات سیاسی در سیره امام علی -1
مذجکر  سیاسی با  ، ما رج با دو مصدجِق ی سمیاسی جمیرجلمؤمگینسمیر  بررسمی مگاب  معتلر مرتلط با

سازد. نخست مذجکرجت سیاسی آغازخالرت جیشان با معاویه مخالفان در دورجن زمامدجری جیشمان، آشمگا می
ه، که دو مطلوِب جصمملِی جین مقالو دیگری مذجکرجت مرتلط با جریان صممفین و حکمیت جسممت. نظر به جین

ی پیگیری، بمما خوجنِش جین دو ررجز جز حیممات ی سمممیمماسمممی و جنممدجف شمممایسمممتممهمممذجکر  یعگی جصمممول
 نماید:صورت گررته جست، نگانی بر جین دو مذجکر  شایسته می جمیرجلمؤمگین
 91ی زمانی جندکی پس جز آغاز خالرت جیشممان؛ جز سممال ، در باز ی نخسممِت جمیرجلمؤمگینمذجکر 

جز طریق مکاتله « معاویه بن جبی سممفیان»با « جمام علی»یان نجری بمری تا شممروع جگ  صممفین، م
با معاویه، به آغاز خالرت جیشان و بحث بر سر  صمورت پذیررت. در وجب  نخستین زمان تقاب  جمام علی

گردد. در آن زمان، پیرجمون چگونگی برکگاری معاویه، جختالف جبقماء یا عدم جبقاء وی بر المارت شمممام بازمی
، کگد که جمام علینای تاریخی بیان میو یمارجنش پدید آمد؛ جللته برخی جز نق  جممام نظرنمایی بین

؛ بالذری، جنسممماب 13،   6، ث6162جبتمدج معماویمه رج بر ررممانمدجری شمممام جبقا کرد )جبن بتیله دیگوری،
یله جبن بت( ولی معاویه حتی جین جمر رج نپذیررت و تهدید به جگ  کرد )ر.د: 161، 1، ث6167جألشمممرجف، 

(. مگقول جسممممت کممه مممذجکرجت جمممام 137،   1، ث 6167؛ بالذری، 13،   6:،  ث6162دیگوری، 
(. 656،   6973؛ رجلی دوجنی، 616،   6913بما معماویه، با جین حادثه آغاز گردید )دیگوری،  علی
ن مدت، مذجکرجتی یدر آغاز رجب، جز بصممر  به کوره آمد و نفد  ما  در آن شممهر جبامت نمود و در ج جمام

: 6121ان یارت )مگقری، یه و عمرو بن عا  جر یان جیشمممان و معاوینگاری، مبمه صمممورت مکاتله و  نامه
جی در بر ندجشت و طررین مهیای جگ  با یکدیگر شدند )جبن جعثم ( جما در نهایت، جین مذجکرجت نتیجه32

گرچمه ناررجام ماند و  جین ممذجکر (. در مجموع 655،    6913؛ دیگوری، 133،   1، ث 6166کوری، 
ورزی طرف مقاب  بر موجضمم  جی در برندجشممت جما موجب شممگاخت متقاب  و درد میزجن پایدر هانر ثمر 

 خود بود. 
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، در جثگمای حکومت آن ح مممرت و پس جز جگ  جم  و در پی حوجدث ی جممام علیدیگر ممذجکر 
یان وگونای سممیاسممی مگیری گفتمگجر به شممک  مربوط به جگ  صممفین و جتفابات بعد جز آن رس دجد که

، ث   6162و معاویه با یکدیگر، در بالب حکمیت گردید. )ر.د: جبن سمممعد،  نای جمیرجلمؤمگیننمایگد 
 97و معاویه در سمممال  جگ  صمممفین بین جمیرجلمؤمگین(  517،   9،  ث 6169نلی، ذ؛ 19،  9

  معاویه در ُشرف شکست برجر گررت. در جین شرجیط، نجری بمری وجب  شمد. پس جز چگد روز درگیری، سپا
ور دجد تا ، دست«عمرو بن عا »به پیشگهاد معاویه به مگظور رنایی جز شمکست، دست به دجمن حیله شد و 

د آمد. یجختالف نظر پد ارجن جمام علییان یی جین جبدجم، منما رج بر نیز  کگگد. در نتیجهشمممامیمان برآن
جند، رج آنان ما رج به دجوری برآن خوجند ی؛ ز «دجوری بردن به برآن»جی گفتگد: و پار  «جگ »جی گفتگد: پار 

، 6121)مگقری، بس صورت گررت ن نگگام جگ  ررو نشمسمت و آتشیدر ج« سمتیدن روج نیبرجی ما جگگ
دو دسمممتگی  جمام علی با جین حیله، در میان سمممپا (. 592،   91، ث6129؛ مجلسمممی، 173  

رج  برآن حکمیِت  دجشممتگد که دشمممن، جذعان میآمد؛ بدین شممرح که یارجِن آن ح ممرتشممدیدی پدید 
شدت در برجبر جین سخن جیستاد و جعالم کرد جین به پذیررته جسمت و ما حق جگ  با آنان رج ندجریم. جمام

، 62، ث6161؛ جمیگی، 133 ،  6121مگقری، دشممن )و عملیات روجنی(، چیزی نیست ) کار، جز رریب
گا  نمودن یارجِن مخالف، مؤثر وجب  نشد و جمام( جما تالش119   به ناچار پس جز  نای جیشمان برجی آ

د  بود، جی که میان سممپانشممان پدید آموگونایی که با جین دسممته جز یارجنشممان دجشممتگد، به دلی  تفربهگفت
 ردندججرجی حکمیت موجرقت کی جگ ، با پیشگهاد بگاچار نظر جیشمان رج پذیررتگد و ضمن جنصرجف جز جدجمه

، 6937؛ رجلی دوجنی، 13،   5ث، 6937، ی؛ طلر 613،   6، ث6162بممه: جبن بتیلممه دیگوری، )نمک
در جدجمه، نمایگدگانی جز جانب نر یک جز طررین، جنتخاب شممدند؛ یارجِن بی بصممیرت جمام، (. 637-633  
رج که رردی سممماد  لوح بود )ر.د: توجهی به نظر آن ح مممرت، جبوموسمممی جشمممعری بار نیز ضممممن بیجین

( سپس 587،   6937(، به عگوجن نمایگد  بر جمام تحمی  کردند. )سلحانی، 611 ،  6973شهیدی، 
 ردجختگد.به مذجکر  سیاسی پ ی کار و تعیین چارچوب حکمیت و نگارش آن،نمایگدگان طررین، بر سمر رویه

در نهایت بر جسمماس جین بخش جز مذجکرجت ( 631،   6913، دیگوری، 126،   1، ث6166)جبن جعثم،
سمممرجنجام طلق  6نامه )یا چارچوب حکمیت( مورد توجرق برجر گررت و مگعقد گردید.سمممیاسمممی، متن پیمان

گرد نم آمدند )جمین « دومۀ جلجگدل»نجری، در  97مفماد جین پیممان نماممه، حکمین در شمممعلان سمممال 
                                                                        

گاه یبند به نگارش در آمد )برا 10مه در نا مانیپ نیا. 1 -1۳۲، ص 1013 ،ینورید بهیبه: ابن قتنامه، نک مانیپ نیاز مفاد ا یآ
 (۳0-۳۵،  ص۳، ج1۵02 ،ی؛  بر1۳۵
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( و نتیجممه حکمیممت توسمممط 659،   6، ث6162؛ ر.د: جبن بتیلممه دیگوری، 132،   6971عمماملی، 
 -معاویه و جمام علی یعگی-بمه جیگجما رسمممیمد که نر دو حاکم  عما جشمممعری و عمروبنجبوموسمممی

هانر جین جمر رج پذیررت جما برجی نیز به مرو بن عا کدجم خلیفه نلاشممد. عبرکگار شمموند و نیز خالرت جز
جی که در سر دجشت، جبوموسی رج رریفت و جو رج برجی جعالم نتیجه بر خودش مقدم کرد کردن نقشمهججرجیی

 ،6121جلحدید، )ر.د؛ جبن جبی  و بمه دنلمال آن توجنسمممت در مقاِم عم ، با جین حیله، معاویه رج خیلفه کگد.
 (13، 1ث ،6971عاملی، ؛ جمین 255، 2ث

  اصول مذاکرات سیاسی امام علی -2
ی سیاسی در سیر  مرجد جز جصمول مذجکرجت در جین مقاله، مجموعه بوجعد کلی جسمت که جمام علی

ول ترین جصمممجند. مهمخود نگگام مذجکر ، به عگوجن یک رجنلرد در تأمین جندجف حاکمیتی دین به کار برد 
 -بیانی»و « کردجری-ررتاری»، «پگدجری-روجنی»ی: ، در سمممه حوز ممذجکرجت سمممیماسمممی جممام علی

 به شرح ذی  باب  جرج ه جست.« گفتاری

 پنداری -اصول روانی -9-1

دجر ی رکری و روجنی جست که با پگنای مرتلط با حوز جز جصول مذجکرجت سیاسی، دستورجلعم  بخشمی
ی رج  گردد تا خط رکری و نقشمممهکگگد ، باعث مینای مذجکر دنی صمممحی  بمه نممایگمد آرریگی و بیگش

 گدجری  بهپ-ترین جصممول روجنیگردد. مهمنای جسممالم ترسممیم عملِی جیشممان در مذجکر ، در چارچوب آموز 
 توجن برجی آن شاندی یارت، به شرح ذی  جست:که در سیر  می کار ررته در مذجکرجت جمیرجلمؤمگین

 بجا به طرف مقابلعدم اعتماد نا -2-1-1
ان، ُحسن پذیرد که نلاید به جیشکه مذجکرجت سیاسی جصوال با دشمگان متخاصمی جنجام مینظر به جین

، نا نگریسممت، پیش جز پایان یارتِن مذجکر  و گررتن وثا ِق کاریبیگانه به آنهن دجشممت و با ذنگیتی خوش
ماد یا توجند سممملب جعتبیگی به دشممممن، میخوشبه جیشمممان، رویکردی عابالنه نیسمممت؛ زیرج جعتماد کردن 

گردد )ر.د: تمای  به جو و در نهایت ضممربه دیدِن مگار  مؤمگان و شممکسممت خوردن جیشممان در مذجکرجت 
کگگد  نموجر  باید نوشمممیاری خود رج در (؛ بگمابرجین نممایگمدگان مذجکر 52،   66ث ،6167طلماطلمایی، 
ن جمر بیگانه نگگرند؛ زیرج جیمذجکر ، خوش نای دشممممگان حفد کگگد و به تن دجدِن دشممممن بهرجبطه با تررگد

ی آشمکار بی توجهی به جین جص ، در مذجکرجت حکمیت، در گردد. نمونهسملب غفلت جز حیله و مکر جو می
ی عا  )نمایگد بن( در مقاب  عمروی تحمیلی به جمام علیی جبوموسمممی جشمممعری )نممایگد موججهمه

به دلی  رشمارنای دیگرجن، ناچار شدند که برجی مذجکر  با  معاویه( باب  مشماند  جسمت. جمیرجلمؤمگین

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
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ی معاویه، کسی نمنون جبوموسی جشعری رج که رهمی سطحی دجشت و ِسِر  رج جز ناسر  تشخیص نمایگد 
و  جا به دشممن در مذجکرجت سمیاسمی، موجلات شکست جمامدجد، جنتخاب کگگد. وی با جعتماد نابهنمی

؛ 133-522 ،  6121جمماممت به شمممقاوت و تزویر رج ررجنم آورد )مگقری،  جنتقمال خالرمت، جز خمانمدجن
 (.626-621 ،  6936جعفریان، 

ی خود به مالک جشمممتر، پس جز توصمممیه به پذیرش صممملِ  پیشمممگهادی جز جانب در نامه جمام علی
 نلکن زنهار زنهار جز دشممن خود پس جز آشمتی کردن؛ زیرج گانی دشم»دشممن، به وی متذکر می شمود: 

؛ مجلسی، 59)نامه « بیگی خود رج متهم کنگیر کگد. پس دورجندیش باش و خوششمود تا غار نزدیک می
ه شیشمگهاد صل  جز سوی دشمن، نمیت جسمت که در مذجکرجت، پیك وجبعین یج  (.162،   99ث ،6129

هاد صمملِ  شممگیطللی وی دجنسممت؛ گرچه زیلگد  جسممت که پ  بر صممل یتوجن آن رج دلسممت و نمییصممادبانه ن
خ گذشته و معاصر، یگان نسملت به آن نیز شایسته نیست. تار یبسمتن و جطمررت ولی دلیشمرجرتمگدجنه رج پذ

ا بیگانه جسممت و بی دشمممن پس جز صممل  با نگانی خوشرجنهیگادی جز ضممربات غار ینای ز شمماند نمونه
ُحسن هن و »د: یررمامی ی جصلی، ُحسن هن جست جما جمام علی که در آموز  نای جسمالم، باعدنیج

 ،6121؛ زیرج طرف مقاب ، دشمممن جسممت نه دوسممت )جبن جبی جلحدید، «جا کگار بگذجرنیگی رج در جیبخوش
-921،   12ث، 6122؛ نماشممممی خویی، 666،   66ث، 6931؛ مکمارم شمممیرجزی، 627،   67ث

929.) 

 عّزتمندی  -2-1-2
ت»نای برآنی، ی آموز پایهبر  حالت صمممالبت و جسممتحکام در نفس جنسمممان، و به طور به معگای « عز 

جنسممان مؤمن  کلی، یکی جز صممفات جن  جیمان، در مقاب  کاررجن  و دشمممگان خدجسممت که جز شممکسممت
و بر جین پایه، یکی جز جصممول مذجکرجت سممیاسممی در حکومت جسممالمی، جصمم  عزتمگدی  6جلوگیری می کگد

نا، ین جسممالم جسممت و لذج باید در روجبط با سممایر حکومتجسممت که ناهر به جعتماد وجثِق جیشممان به دین مل
در جبتدجی حکومت خود، با پیشگامی  (. جمام علی71-77،   6931کانون توجه برجر گیرد )رضمایی، 

وگو با معاویه رج آغاز نمود جما با گذشممت مرجح  آمیز و عزتمگدجنه، گفتبرجی مذجکر ، جز موضممعی مسممالمت

                                                                        

خداوند سربحان در آیات شرریفه قرآن کریم بارها از لزوم عزتمندی و باورآ آن در نهاد انسانآ مؤمن سخن گفته است و آن را البته  .1
ن»ی: لوازم کاتیآ ایمان به خدا برشررمرده اسررت. از میان این آیات شررریفهاز  ْلُمْؤمآ هآ َو لآ ولآ َرسررُ ُة َو لآ زَّ هآ اْلعآ

لَّ قیَو لآ نَّ اْلُمنافآ  َن  یَن َو لکآ
 به این موضوع اشاره دارد.« دانندو مؤمنان است ولی منافقان نمی امبرشیعزت از آنآ خدا و پ»(؛ 6)منافقون/« ْعَلُموَن ی
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نای خود، با رویکردی مقتدرجنه در در نامه شمممدِن سمممرکشمممی معاویه، جمامنخسمممتیِن مذجکرجت و علگی
موججهمه بما وی، وجکگش نشمممان دجد و نگگمامی که معاویه در جثگای مذجکرجت مکاتلاتی با جیشمممان، روی به 

عیار مگدجنه آمادگی خود رج برجی مقابله، جههار و جو رج به جگگی تمامتهدید آورد، آن ح رت جز موضعی عزت
 (.111،   33، ث1413 ،ی؛ مجلس28و  11لالغه، نامه نهج جلبه: )نک 6دعوت نمود

 استقامت روحی و عدم خودباختگی -2-1-3
پگدجری در مذجکرجت سمیاسمی، جستقامت دند که جز جمله جصمول روجنیمطالعه بر روی سمیر  نشمان می

 فکگگد  در برجبر طر ی تحقق آن، عمدم خوبماختگی جررجد مذجکر روحی و جعتمماد بمه نفس جسمممت و الزممه
ب  نای نابجای طرف مقانیامدن در برجبر خوجسممتهنای جین جمر، کوتا که جز نشممانهچگانباشممد. آنمقاب  می

در مذجکرجت  (. جمیرجلمؤمگین613،   6933نیا، ؛ شلان161،   6973شود. )آبایی، محسموب می
روحی، جز خود جای طرف مقاب ، با جسمممتقامتنای نابهخود بما معماویمه، در چگد موضممم ، مقاب  خوجسمممته

ی رجنی بر جمارت شام، علکه در مقاب  درخوجسمت معاویه نسملت به حکمورزی نشمان دجدند. جز جمله جینپای
جنمه   1بر عزل معماویمه، تأکید ورزیدندرغم توصمممیمه و رشمممار برخی بر جبقمای وی، کوتما  نیماممدنمد و ُمصمممر 

                                                                        

ا، یمرا به جن  دعوت کردی، مردم را واگذار، و خود به جانب من ب»نویسرد: در این شررای  خطاب به معاویه می امام علی .1
سرریاه کرده، و بر دیدك کدام ی  پرده و هر دو لشررگر را از جن  معا  کن، تا معلوم شررود زن  گناه قلب کدام ی  از ما دو نفر را 

افتاده. منم ابو الحسرن، قاتد جّد و دایی و برادرت که آنان را در جن  بدر در هم کوبیدم، هم اکنون آن شرمشریر با من است، و با 
ّقی هستم که شما آن ام، و در همان راه حکنم، دینم را تبدید ننموده، و پیامبر تازه ای انتخاب نکردههمان، قلب دشرمنم را دیدار می

، ص 33،  ج 1103؛ بحار ا نوار، 10البالغه، نامه)نهج« را بره اختیرار خود واگرذاشررتیرد، و ورودتان در آن، به اجبار و اکراه بود
ای دیگر خطاب به وی در اثنرای این مرذاکرات مکراتبراتی، در مواجهره برا این رویکرد معراویه، در نامه (. همچنین امرام101
و گفتی من و یارانم را نزد تو جز شرمشریر نیستر راستی که پا از اش  ریختن خنداندیر پسران عبدالمطّلب را چه »نویسرد: می

. «پا کمی صبر کن که حریفت به میدان خواهد آمد»زمانی دیدی به دشرمنان پشرت کنند، و از شمشیرها ترسانده شده باشند؟ر 
پنداری، به تو نزدی  شررود. من با سرر اهی از مهاجران و اننررار و چه دور میآن به زودی کسرری که دنبال اویی، به دنبال تو آید، و

آیم. لشررگری سررخت انبوه که گرد و غبارشرران فضررا را گرفته، و تابعان که راه آنان را به نیکویی پیمودند، به شررتاب به سرروی تو می
نان را فرزندان بدر و شمشیرهای بنی هاشم همراه است ی مرگ به تن دارند، و بهترین مالقات برای آنان لقاء خداوند اسرت، آجامه

و این عذاب از ستمگران دور »ی تیز آن شرمشریرها، چگونه بر بدن برادر و دایی و جّد و خاندانت فرود آمد، که خود خبر داری لبه
 (.10، ص 33، ج1103؛ مجلسی، 26البالغه، نامه )نهج« نیست

ای شام را به تو واگذارم )و در برابر آن، که از من خواستهو اما این»فرماید: ویه میدر این خنوص خطاب به معا امام علی. 2
نره بیعرت کنی و نره ا راعت، بلکه فعال ما یشرراء باشرری(، بدان من چیزی را که تو را دیروز از آن منع کردم، امروز به تو نخواهم 

 (.112، ص 32،  ج1103؛ مجلسی، 11)نهج الالغه، نامه، « بخشید
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(. 959،   6ث ،6123؛ مسمممعودی، 37،   6ث ،6162؛ جبن بتیلممه دیگوری، 67جللالغممه، نممامممه )نهج
با جسمتقامت  نمنگین درخصمو  درخوجسمت معاویه ملگی بر تحوی  دجدِن باتالن عثمان به وی، جمام

به: نهج )نک 6بجا نکردندی نان خوجسمممتهروحی و عمدم خودبماختگی، به جو جوجب رد دجدند و جعتگایی به جی
 ،  6913؛ دیگوری، 132-136،   1ث ،6167؛ بالذری، 33 ،  6121، مگقری، 3جللالغمه، نممامممه 

619.) 

 کرداری-اصول رفتاری -9-9

، جصممول و بوجعد کلِی نای مذجکرجت سممیاسممی جمام علیجی دیگر جز جصممول و دسممتورجلعم دسممته
نای حکومت وحدجنی، در مذجکرجت سیاسی، برجی نی  عم  جسمت که باید نمایگد ی ررتار و مرتلط با حوز 

به  کردجری،-به جندجف مدنظر، بدجن جلتزجم عملی دجشممته باشممگد. جین جصممول، تحت عگوجِن جصممول ررتاری
 شرح ذی ، باب  بررسی و تلیین جست:

 سیاست گام به گام و پرهیز از شتاب زدگی -2-2-1
سمازی مگاسممب نیاز دجرد و نرگونه ن سممایر کارنای ملگایی و دبیق، به زمیگهی سمیاسمی نمنومذجکر 

گردد )خدمتی و ناپذیر مینای جلرجنگونمه کمارنما، مطلوب نلود  و موجب خسمممارتزدگی در جینشمممتماب
خوجند به ندف مهمی دسمممت یابد که (. نگگمامی که یکی جز طررین مذجکر ، می96 ،  6936دیگرجن، 

ق شممدِن آن جمتگاع دجرد، بهترین رج ، سممیاسممت گام به گام جسممت که در علوم  طرف دیگر به شممدت جز ُمحق 
به جندجِف  ریزی و تلدی  آنکگگد. نیز کسب جندجف عالیه، نیازمگد برنامهیادمی« ساالمی»سمیاسی جز آن به 
جت ی در مذجکر سمماز رسممیدن به مطلوب نهایکه دسممتیابِی گام به گام جندجِف ُخرد، زمیگهجینُخرد جسممت. چه

 (.135 ،  6931سیاسی جست )مهدوی رجد؛ حسیگی، 
در مذجکرجت مکاتلاتی خود با معاویه نیز به جین  شممموجنمد تاریخی حاکی جز آن جسمممت که جمام علی

ه ی خود بجند. جیشممان در مرجح  جبتدجیی مذجکرجت، در بخشممی جز نامهجصمم  توجه دجشممته و جز آن بهر  برد 
نخستین، با تهدیدی مالیم، سعی در جنتقال ُحسن نیت خویش دجشته و در جین بخش، نای معاویه، در گام

و  رج من طالب سممالمت تو نسممتمیگر مسمملمانان درآی؛ ز یز به رج  دیپس تو ن»ررماید: خطاب به معاویه می

                                                                        

ای که قاتالن عثمان را به تو بس ارم، چه از من خواستهاما آن»نویسرد: ی معاویه، میدر پاسرخ به این خواسرته امیرالمؤمنین .1
ها را به تو یا به دیگری تسلیم کنم )زیرا ارتبا ی به تو ندارد؛ نه ولّی دم هستی، نه دانم که آنمن در این امر اندیشریدم و صرالن نمی

ری، شمافکنی بر نداری، به زودی کسانی را که تو از قاتالن عثمان میبه جانم سروگند اگر دست از گمراهی و نفا حاکم اسرالم(. 
 (.4البالغه، نامه )نهج« دهندآیند و به تو زحمت نمیخواهی شناخت که در تعقیب تو برمی
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، 1 ، ث6166؛ جبن جعثم، 13-92،   6121)مگقری، « ت جسمممتیزی نزد من برجی تو، عماریتر چخوش
آمیز برجی ح  وگونای مسمممالمتدر رجسمممتمای پمایلگمدی به جین جصممم ، در مسمممیر گفت (. جممام521

جختالرات، پس جز مذجکرجت مسمتمر، نهایتا با توجه به سمرکشی و گستاخی معاویه، در گام نهایی با تهدیدی 
ال جگر خود رج دچار بی بال کگی. شمتن رج عرضهیکه خود، خومگر آن»ررماید: کوبگد ، خطاب به معاویه می

 ،  6121)مگقری، « رمیاری گیسممازی )و به سممرکشممی جدجمه دنی( من با تو بجگگم و جز خدج بر ضممدت 
 ی معصمممومان(. با عگایت به جین روجیات تاریخی، در سمممیر 521،  1 ، ث6166؛ جبن جعثم، 92-13

مذجکرجت سمممیاسمممِی  رعایت سمممیاسمممت گام به گام و پرنیز جز شمممتاب زدگی، جصممملی ضمممروری در پیشممملرد
 جسالمی با طرف مقاب  جست.حکومت

 استفاده از نمایندگان متخصص و اصلح  -2-2-2
ی دیگر جز جصمول مهم مذجکرجت سیاسی، جستفاد  جز نمایگدگان متخصص و جصل  برجی جنجام مذجکر 

ی یگِش سیاسکگگد ، دجشتن بنای مهم نمایگدگان مذجکر (. جز ویژگی611: 6932سمیاسی جست )جبوجلورا، 
بوی جست. جین بیگش، خصلتی درونی جست که نمنون بسیاری جز جمور ذجتی دیگر، نزد جشخا  مختلف 
متفماوت جسمممت. در جریمان ممذجکرجت حکمیمت و جنتخماب حکمین، یکی جز جختالراتی که بین سمممپانیان 

کممانممدیممدجی جبتممدج برجر بود کممه  ی جصمممل  بود.پیش آمممد، موضممموع جنتخمماب نمممایگممد  علیجمممام
کگگد  جز طرف جیشان جنتخاب شود )جبن جعثم، ی مذجکر به عگوجن نمایگد « جبن علاس»، جمیرجلمؤمگین

(؛ زیرج جو بما برخوردجری جز کیاسمممت، زیرکی و دجنایِی الزم، بهترین گزیگه برجی 165-163،   3ث ،1411
جمام، به نظر آن ح رت توجهی نکردند و جما یارجِن بی بصمیرِت  6ی عمرو بن عا  بودمقابله با مکر و حیله

ع ی جز مورد جنتقاد ب جبوموسمی جشمعری رج )به عگوجن نمایگد ( بر جیشمان تحمی  کردند. جین موضموع تا آنجا
برجر گررت که حتی یکی جز یارجن جیشمان، پس جز جنتخاب جبوموسممی جشممعری، به صورت  سمپانیان جمام

                                                                        

ا مانع شد که در یوم الحکمین تو را به نمایندگی ر چه امری علی»گفتند: « عبد الله بن عبا ». در روایتی منقول اسرت که به 1
به خدا سروگندر )دسرت( ستمگر تقدیر و بالی آزمایش، مانع او شد و به حق سوگند اگر مرا فرستاده بود، »گفت: « خود بفرسرتد؟

م. گسرستت، میپیوسرچه را میپیوسرتم و آنگسرسرت میچه را میبسرتم، آنعاص( میهای او )یعنی عمروبنراه بر گذرگاهآ نفا
گشرادم. ولی سررنوشرت، دیگر بود و فق  اندوه و ت سف به جای میآمد، بال فراآمدم و چون فرود میکرد، فرود میچون پرواز می

گسررسررت، چه را میآن»های(. در روایت مزبور، عبارت33-31، ص 1313فراء، )ابن« مرانردر و مؤمنان را آخرت بهتر اسررت
ه از ،  کنای«گشادممیآمد، بال فراآمدم و چون فرود میکرد، فرود میگسستم. چون پرواز میپیوست، میچه را میپیوسرتم و آنمی

عاص می توانسرت در مذاکره داشرته باشد، و ابن عبا  معتقد بود که به تمام این فراز و فرود ها بنهایی دارد که عمرومکر و حیله
گاه است و می  .ر او، با تدبیری مناسب، مقابله و عمد نمایدتواند در برابر هر حیله و مکآ
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ی مذجکر  تخصمص دجرد، به جای جبوموسمی که جز بیگش سیاسی یگهدجوطللانه پیشمگهاد دجد، جو رج که در زم
( جما نیز یک جز جین 522،   6121و زیرکی کماری برخوردجر نلود، بمه نممایگمدگی جنتخاب کگگد )مگقری، 

ی خود ملگی بر جنتخاب جبوموسمممی جصمممرجر ورزیدند )مگقری، جبدجمات مؤثر نیفتاد و سمممپانیان بر خوجسمممته
ی غیرشمممایسمممته (. سمممرنوشمممت مذجکر  با جنتخاب نمایگد 963،   9، ث 6935ر، ؛ جبن جثی522، 6121

جسمماس  سممازد. برکگگد  وجبف میبودن نمایگدگان مذجکر )تحمیلی بر رنلر( ما رج به وضمموح به لزوم جصممل 
یابیم که جع ممای نیئت مذجکر  کگگد ، الزم جسممت جز دجنش و تخصممص الزم برخوردجر مطالب مزبور، درمی

تا جز روی نادجنی، تن به پذیرش تعهدجتی ندنگد که مصممملحت و مگار  مملکت جسمممالمی رج به خطر باشمممگد 
 (.53 ،  6167بیگدجزد )علد جلونیس شتا، 

 . استفاده از ابزار مشروع و پرهیز از نیرنگ 2-2-3
در جسمالم، جصم  بر آن جسمت که نموجر  برجی رسمیدن به جندجف، جز لوجزم مشمروع جستفاد  گردد؛ زیرج 

نای ناصمموجب و بیگی، نیز گونه جایگانی برجی جسممتفاد  جز روشنای جخالبِی مدنظر در جین جهانجرزش
  و دورغ جدج غیرجنسممانی در سممیاسممت برجر نمی دند و در رویکرد جسممالم در جین عرصممه، جز خدعه، نیرن
در کگار  خوجند وجسمت. به نمین جهت، جسمالم نمایگدگان سیاسِی خود رج به پرنیز جز نیرن  و رریب ررج می

(. لذج در مذجکرجت سیاسی، 15،  6919خوجند که نموجر  نوشیار باشگد )جبن ررجء، نا میجین جمر، جز آن
مود سممتفاد  کرد بلکه تگها باید به تکلیف عم  نی مطلوب، جز نر جبزجری جنمی توجن برجی رسممیدن به نتیجه

(. در مذجکرجت حکومت 651-657: 6931ی مطلوب دسمممت یارت )رضمممایی، و جز جین طریق، بمه نتیجه
پرد  گویی جایز نیسممت جللته مذجکرجت، معموال  کامال  باز و بیجسممالمی، تحت نیز شممرجیطی، مکر و دروغ

: شمممو گفیلد، بهنکرجیج، مانگد: پگهان دجشمممتن جسمممرجر، تمیز دجد ) گویی و تدجبیرنیسمممتگد و باید بین دروغ
 (.  51،  6931؛ حیدری؛ جرجحی، 13،   6931

، صمدجبت و رجسمتگویی جصلی جست که نرگز نمی توجن آن رج نادید  ی جمیرجلمومگین علیدر سمیر 
یلگدم... به خدج سممموگگد، آننه می گویم، به ُعهد  می گیرم و خود به آن پا»ررماید: می جنگاشمممت. جمام

، 6161؛ طوسممی، جمالی، 61جللالغه، خطله )نهج« جمگا  دروغی نگفتهجی جز حق رج نپوشمماند  و نیزکلمه
ب ی مطلونایی جسممتفاد  کگد، تا نتیجهتوجنسممت جز حیلهمی (. در مذجکرجت صممفین، جمام علی195  

 ی مطلوب رج تگها جز طریق عم  به تکلیفتیجهبرجی سممپا  جیشممان ربم بخورد جما جیشممان، رج  رسممیدن به ن
دید؛ در نتیجه جز جنجام نرگونه خدعه و نیرنگی ججتگاب نمود. نای مشمممروع میجلهی و جسمممتفماد  جز روش

سممموگگد به خدج، معاویه جز من »که آن ح مممرت در سمممخگان خود به جین جمر جشمممار  کرد  و ررمود : چگان
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ترین جررجد گر و جگایتکار جسممت. جگر نیرن  ناپسممگد نلود، من زیردمدجرتر نیسممت جما معاویه حیلهسممیاسممت
ری، گبودم ولی نر نیرن ، گگا  و نر گگانی، نوعی کفر و جنکار جسمممت. روز رسمممتاخیز، در دسمممت نر حیله

(. در 37،   99، ث6129؛ مجلسی، 122جللالغه، خطله )نهج« پرچمی جسمت که با آن شگاخته می شود
 اسمممتیاسمممت بر دو گونه جسمممت: سمممیکگد که سمممن نکته مهم مییعلارجت جشمممار  به ج با جین وجب  جمام

ید جسمممالم زکاری که مورد تأییخته با تقوج و پرنیِر آمیاسمممت و تدبیخته با جنوجع گگا  و سمممیدوشممرط و آمیببی
 (.751،   7، ث6931جست )مکارم شیرجزی، 

 های اجرایی آنثبت نتایج مذاکرات و اخذ ضمانت -2-2-4
 مگاسِب نای ججرجیِی ی جصمول ُعقالیی، شمایسمته جسمت که نتایج مذجکرجت ثلت شمود و ضمانتپایه بر

آن، جخذ گردد و مدجرد توجرِق حاصم  شمد ، با چگان دبتی نوشمته شممود که سملب سموء تعلیر بعدی نشممود 
که ر جیننای ررجوجنی دجرد و عالو  بکردِن نتمایج مذجکرجت، مزیت(. مکتوب113،   6931)شمممو گفیلمد، 

گد کتوجند شماندی موثق بر ججرجی نتایج باشمد، جز نرگونه سوء بردجشت و سوء جستفاد  نیز جلوگیری میمی
عگوجن  جی بهو برجی جلتزجم متقاب  و بیشمممتر به مفاد آن، الزم جسمممت به جم مممای طررین برسمممد و حتی عد 

 ی جمام علیفته شد، در سیر چه گ(. مصدجق آن697،   6933شماند بر آن گررته شوند )شلان نیا، 
شمممود. در روند جین مذجکرجت، جموری نمنون: جختیارجت نگگمام مذجکرجِت پیش جز حکمیت مشممماند  می

حکمین، مکمان و زممان حکمیمت و جلزجمات آن، پس جز جنجام مرجح  مختلف مذجکر  و نی  به توجرِق مورد 
د به صمممورت مکتوب، ثلت گردید و به جم مممای بلول طررین، در نهمایمت، بدوِن جیجاد وبفه، در چگدین بگ

، 6162به عگوجن شاند بر آن نگاشته شد )جبن بتیله دیگوری،  6طررین رسمید و نام عد  جی جز نر دو طرف،
 (.59-51،   5،  ث6937؛ طلری، 651-659،   6ث

 آمیز نرمش مصلحت -2-2-5
(. 66،   6939ست )نیگدل، ی سمیاسی جنای ضمروری در نر مذجکر پذیری یکی جز ویژگیجنعطاف

ی نمرجنی باز می دجرد؛ لذج گانی الزم عدم جنعطاف، طرف مقاب  رج جز جدجمه در شممرجیط حاکم بر مذجکرجت،
نی  به توجرق، با نرمش جز برخی جمتیارجت ، ح  جختالرات و جسمممت، بمه مگظور تمأمین مصمممال  مسممملمانان

یسممت که جز سممر ذلت و ضممعف جنجام شممود بلکه غیرجرزشممی، صممرف نظر کرد جللته جین نرمش، جنعطاری ن
                                                                        

و « عبد الله بن عبا »، «اشررعث بن قیا الکندی»افرادی همچون:   . بر اسررا  نقد منابع تاریخی، از سرر اه امیرالمؤمنین1
به «  حبیب مسررلمه الفهر »و « عمرو بن سررفیان»، «السررلمی ابواألعور»و از یاران معاویه همچون: « سررعید بن قیا الهمدانی»

 (51، ص 5، ج1361نامه گرفته شدند. ) بری، عنوان شاهد بر این توافق
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ررتاری عقالنی، حرکتی صمممحی ، مگطقی و جز روی نوشممممگدی جسمممت که با رعایت خطوط برمِز مدنظر 
در  (. در مذجکرجت جمیرجلمؤمگین95-11،   6931پذیرد )یوسممفیان، حکومت جسممالمی صممورت می

 نمامه، وبتی گرو  مقاب ، درنظر، نگگمام جنعقماد توجرقجریمان صمممفین، پس جز رسمممیمدن طررین بمه جتفماق
مشمممانمد  کردنمد، جعترجض  رج برجی جممام علی« جمیرجلمؤمگین»نویِس متن پیشمممگهممادی، عگوجِن پیش

درخوجست، با  در موججهه با جین و پدرشمان رج بگویسگد. جمام نمودند و گفتگد که رقط نام آن ح مرت
آمیز، خطماب بمه نگمارنمد  ررمودنمد که عگوجن جمیرجلمؤمگین رج حذف نماید. در جدجمه، نرمشمممی مصممملحمت

در  برجی پیاملر جکرم « رسممول جلله»بالراصممله آن ح ممرت، ماجرجی مذجکرجت حدیلیه و حذف عگوجن 
ته بود، یادآور شمممدند و آمیز صمممورت پذیرربا بریش رج که آن نم جز روی نرمش مصممملحت نمامهمتن توجرق
ت پدرجن ُمشرد خود، عم  میررزندجن نمان مشمرکان، نم»ررمودند:   «کگگدجکگون بر جسماس نمان سگ 
 (.523-523،  6121)مگقری، 

 التزام به وفای به عهد -2-2-6
که جایگانی وجال در جخالِق سمممیاسمممی دجرد، جز جصمممول مهم پمایلگمدی بمه عهد و پیمان، عالو  بر آن

وجبق ی عم  بپوشد، طرف مقاب  با لحاظ سنای پیشین جامهت سیاسی نیز نست؛ زیرج وبتی گفتهمذجکرج
م جست و لذج خود بر آن خوجند شد که نا، در جلههرهمد که پایلگدی به پیمانمی ی مقاب  خود جمری مسمل 

ی برآن فهنای مکرر آیات شمممری(. عالو  بر توصمممیه13،   6931به تعهدجتش عم  نماید )شمممو گفیلد، 
 ی سممیاسممی جمام علیروجیِی مرتلط با سممیر -در بررسممی مگاب  تاریخی 6کریم بر موضمموع ورای به عهد،

یابیم که یکی جز جصممول مذجکرجت جیشممان، جلتزجم به ورای به عهد جسممت. پیمان و برجردجد جز دیدگا  مینیز در
که برجردجدی کمیت، پس جز آنجی جرزشممممگمد جسمممت کمه در جریمان مذجکرجت ح، بمه جنمدجز جممام علی

وبتی نمان گرونی که جیشان رج مجلور  ناخوجسمته و جز روی ججلار با معاویه در مذجکرجت سیاسی مگعقد شد،
به  به مذجکر  و جنعقاد پیماِن صممل  کرد  بودند، مجددج  برجی نقض برجردجد به جیشممان رشممار آوردند، جمام

وجی بر شمما! آیا پس جز بسمتن پیمان با رضایت طررین، جز پیمان » نا رج رد کرد و ررمود:تگدی پیشمگهاد آن
ود نای خگوید: پیماندند که به عهدنا ورادجر باشمید و باز میخود برگردم؟ مگر خدج در برآن دسمتور نمی

جید. خدجوند جز جعمال شممما رج پس جز جسممتوجر سمماختن، نشممکگید، در حالی که خدج رج بر خود ضممامن برجر دجد 
گمما  (. جیشممممان نمنگین در 595،   91، ث 6129؛ مجلسمممی، 561،   6121)مگقری، « جسممممت آ

                                                                        

 .111؛ بقره، 152؛ انعام، 60؛ رعد، 31؛ اسراء، 1؛ مائده 23به: احزاب، . برای نمونه، نک1
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ی خود به مالک جشمتر، درخصمو  ضرورت پایلگدی به عهد و پیمان حتی در موججهه با دشمن نامهررمان
 شیا در پگا  خود جو رج جمان دجدی، به عهد خوید، ین تو و دشمن مگعقد گردیمانی بیحال جگر پ»ررماید: می

ز یرج نیمان خود گردجن؛ ز یچه بر عهد  گررتی، جمانت دجر باش، و جان خود رج سمممپر پورا دجر باش، و بر آن
 (. 59)نهج جللالغه، نامه « ستیك جز وججلات جلهی، نمانگد ورای به عهد نی

 بیانی-اصول گفتاری -9-3

بیان  یگفتار و نحو  ینای مرتلط با حوز بخشمی جز جصمول مذجکرجت سمیاسمی، بوجعد و دستورجلعم 
گردد. برد نر چه بهتر مذجکرجت، در جهت نی  به جندجف مقصمممود میجسمممت کمه جلتزجم بدجن، موجب پیش

 به شرح ذی  باب  بررسی جست: بیانِی مذجکرجت سیاسی جمام علی-ترین جصول گفتاریمهم

 زداگیری از لحن مالیم و تنشبهره -2-3-1
ر وگونا دکارآمدی مذجکرجت سمممیاسمممی، لطارِت حال و نوجی کلی گفتیکی جز عگماصمممر تأثیرگذجر در 

جریان مذجکر  جسممت که رعایت و مدیریِت آن، برجی نی  به نتایج مطلوب، جمری ضممروری جسممت؛ برخی جز 
زج باشممد، ممکن جسممت بر روی حصممول نظرجن حوز  مذجکر ، برآنگد که جگر لحن مذجکر ، ُتگد و تگشصمماحب

در مذجکرجت آغاز  (. جمیرجلمؤمگین655-651،   6931به: شمممو گفیلد، رد )نکتوجرق جثر سممموء بگذج
خالرمِت خود بما معماویه، در مرجحِ  مقدماتی مذجکرجت، نگگامی که معاویه نگوز صمممرجحتا جههار عدجوت و 

 وی مقدماتی خود، به مگظور ررجخوجنی معاویه به بیعت ناررمانی نکرد  بود، بر جسماِس نمین جص ، در نامه
زی یدجنی که جگر من چمی»زدج، خطاب به جو چگین نوشمممت: تحویمِ  جمارت شمممام، با لحگی مالیم و تگش

ر. این سممخن درجز جسممت و حرف بسممیجم... و ججم، معذور بود د یا جز شممما روی گردجنیجم ی شممما گفتهدربار 
ه نزد من ارجنت بیو با جم  عت بسممتان یگذشممته، گذشممت و آمدنی، آمد. پس جز آنان که در نزد تو نسممتگد، ب

(. لممذج نمممایگممدگممان 13،   6، ث6162؛ جبن بتیلممه دیگوری، 75)نهج جللالغممه، نممامممه « آی. وجلسمممالم
جهت نمای نمابخردجنه و بیزدج، جز تگمدیگیری جز لحن و  جدبیمات مالیم و تگشکگگمد  بمایمد بما بهر ممذجکر 

و  تیابی به جندجف مذجکر  با برخورد غیرمگطقیکگد که دسممخوددجری کگگد؛ زیرج عق  سمملیم چگین حکم می
 شود.لحن تگد در کالم، حاص  نمی

 لزوم رسایی و گویایی سخن -2-3-2
ن جست؛ زیرج سخ« شیوجیی»و « رسایی»جإلجرج در مذجکرجت سیاسی،  بیانِی الزم-یکی جز جصول گفتاری

کگگد  رج به توجند موض  مذجکر ر کلی میدر جین ُکگش حسماس، جستفاد  جز وج گان رسا و علارجت گویا، به طو
صمورت صمحی  و صری ، مشخص سازد و موجب جثرگذجرِی بیشتر کالِم جیشان در طرف مقاب  گردد. عدم 
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توجن گویی در مذجکرجت، سلب سردرگمی شد  و به تلِ  آن، نمیمرجعات رصماحت و بالغت در کالم و جبهام
،   6931؛ رضمممایی، 161،   6937سمممت یارت )آبایی، بگدی کاملی دنا، به جم در مورد خوجسمممتمه

با معاویه، در  روجیِی رریقین که جریان مذجکرجت جمیرجلمؤمگین-(. در بررسمممی مگماب  معتلر تاریخی121
خطاب به معاویه، با جمالتی روجن و گویا، شممیوج و رسمما  نای جمامیابیم که نامهنا نق  گردید ، درمیآن

ی وج گان و علارجِت حاکی جز رعایت رصممماحت و بالغت در کالم جز ناحیه نگماشمممتمه شمممد  و مشمممحون جز
 و جمالتی نمنون:  ی آن جست. جستفاد  جز علارجتنگارند 

َِ ِإْعَذاِري ِفیُکْم َو ِإْعَراِضي َعْنُکْم » ا َبْعُد، َفَقْد َعِلْم مَّ
َ
 ( 75)نهج جللالغه، نامه « أ

ی شمما و جعرجضمم جز شما به جما بعد )جز حمد و ثگای جلهی( )جی معاویه( جز جتمام حجتم دربار »
گانی دجری  « خوبی آ

َغاِئِب »و   ْن  َو اَل لِلْ
َ
َتاَر  أ  «و غا ب رج حق  جختیار نیست.( »1)نهج جللالغه، نامه « َيخْ

به رسایی و گویایی کالم در جریان  ی جمام علیی توجه ویژ دنگد در جثگای جین مذجکرجت، نشمان 
؛ 115،    9، ث 6975میثم، به: جبنمذجکرجت سممیاسممی و لزوم جنتمام به رعایت جین جصمم  جسممت )نک

 (.112-163،   66، ث 6931مکارم شیرجزی، 

 وگومراعات حکمت در گفت -2-3-3
گی سخگی ستوجر )یعدر مذجکرجت سمیاسمی، شمایسمته جسمت که با جستفاد  جز جدبیاتی حکیمانه و سخن ج

صممورت مگطقی و مسممتدل صممورت گونا بهوی شمملهه باشممد(، گفتکگگد که دلی  روشممگگر حق و برطرف
، پایلگدی به جین جص ، جمری مشهود جست. جیشان در بخشی ی سمیاسی جمیرجلمؤمگینپذیرد. در سمیر 

عای جو )یعگی خالرت(، جش بما معماویمه، نسممملت به جدنمای خود، در جریمان ممذجکرجت مکماتلماتیجز نماممه
 جی که جز نظر پیشگامیجی معاویه! تو جدعای جمری رج کرد »دند: چگین به صمورتی ُمسمتدل پاسمخ میجین

دجرِی خالصمانه و والیت، شمایسمتگی آن رج ندجری و دم جز جمر آشکار و )در پذیررتن جسمالم( و جز نظر دوسمت
شد و گوجنی نم، جز برآن و عهد و مگشوری جز پیاملر زنی که برترِی تو در آن شمگاخته شمد  باوجضمحی نمی

عای خویش ندجری خدج   (.622،   99، ث 6129؛ مجلسی، 623،   6121)مگقری، « بر مد 
پذیررت، در جریان جسمممتدالل و کالم مگطقِی دیگرجن، ولو دشممممگان رج می متقمابال جمیرجلمؤمگین

دسمممت یمارتگمد، در جثگای نگارش و تدوین متن  ممذجکرجت حکمیمت، نگگمامی کمه طررین بمه توجرِق جولیمه
یمان بگا به جین پ»ی مربوطه، جین چگین بگویسمممگد: نامهشمممرِط حکمیت، برجر بود که در جبتدجی پیمانپیش
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جگر من جبرجر »جما نگگامی که آن رج نزد معاویه آوردند، جو گفت: « درخوجسمممت علی، جمیرمؤمگان ررجنم آمد
« جم.جم، )بدین معگی جست که( خود مرد بدی بود ان بود  و من با وی جگگید دجشمته باشمم که جو جمیرمؤمگ

ر که وی جمیآنرقط نام وی و نام پدرش رج بگویس؛ چه»سمممپس عمرو بن عا  )به عمر بن سمممعد( گفت: 
د( بممه گمما  وبتی متن پیشآن«. شممممماسمممت و جمیر ممما نیسمممت نویِس معممانمد  رج )برجی جههممار نظر مجممد 

، 6121رج حذف کگگد )مگقری، « جمیرمؤمگان»ن دجدند، آن ح ممرت جمر ررمود که عگوجِن نشمما علیجمام
 (.516،   91: ث 6129؛ مجلسی، 523  
 ی امام علیاهداف مذاکرات سیاسی در سیره -3

با معاویه، به دو مقط   ی جین جسمممتار گذشمممت، مذجکرجت جمیرجلمؤمگینسمممان کمه در مقمدممهآن
. شممودمذجکرجت آغاز خالرت آن ح ممرت و مذجکرجت مرتلط با جگ  صممفین و ماجرجی حکمیت مربوط می

جز مذجکرجت با معاویه، در جین دو مقط  به شمممرح ذی  باب  جرج ه  جممام علی« جنمدجف»بر جین جسممماس، 
 جست.

 فتبا معاویه در آغاز خال اهداف مذاکرات امیرالمؤمنین -3-1

با جبلاِل عمومی مردم، به عگوجن خلیفه جنتخاب شمممد.  پس جز کشمممتن شمممدن عثممان، جممام علی
ورزید؛ لذج  نسممملت به خود جسمممتگکاف می سمممان که گذشمممت، معاویه جز ججرجی ررجمیِن جمیرجلمؤمگینآن

د جنجام دج ی مکاتلاتی با جودر موججهه با جین موضمموع، در آغاز خالرت خود، چگدین مرحله مذجکر  جمام
نای متعددی (. در ررجیگد جین مذجکرجت، نامه616،   6913؛ دیگوری، 32،   6121به: مگقری، )نک

ن کوشیدند به مقاصد خود جز طریق جیبا م مامین مختلف، میان طرریِن مذجکر  رد و بدل شد و طررین می
 جمیرترین جندجِف مدنظر ح رِت دند که مهمنا نشان میی جین نامهنا دست یابگد. مطالعهنگارینامه

 جز جنجام جین مذجکرجت، جز جین برجر جست: 

 ی حق اعالم التزام به اصول در جبهه -3-1-1
گا  ات طرف مقاب  و جز آنمذجکر  ررصمممتی جسمممت برجی آ ات، در جلههشمممدن جز نی   ی حقجا که جین نی 

گممانِی مخمالف جز آن، می در سمممرنوشمممت طررین مؤثر بماشمممد،  توجنممدغیربمابم  ت ییر و تلممدیم  جسمممت و آ
گا  سممماختِن جو جز میزجن پای، جز گفمتجمیرجلمؤمگین جش بر لزوم ورزیوگو و ممذجکر  بما معماویه، برجی آ

ُجست. جیشان در جبتدجی خالرت خود، دست به ت ییرجت و جصالحاتی زد؛ گیری جو جز المارت شام، بهر کگار 
اسممد و حاکمانی بود که در زمان ُخلفای بللی، بر مگصممب حکومت و یکی جز جین ت ییرجت، برکگاری وجلیاِن ر

 ییکی جز جین وجلیان، معاویۀ بن جبی سممفیان، مگصمموِب خلیفه بودند. جز مگظر جمامررماندجری برجرگررته
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، به مگظور جعالم کمه جممام (196،  3، ث6127 ر،ی؛جبن کث 4،  3،  ث6123)جبن خلمدون،  دوم بود
گیری مسممالمت آمیز جو جز حکومت شممام، جبدجم به جنجام جین سمملسممله مذجکرجت نمود )جبن بیس؛ لزوم کگار 

ی سیاسی،  در (. به دیگر سمخن، جیشمان در صدد بود تا جز طریق مذجکر 971،   6977جبن جبی عیاش، 
 یمسمملمین بود، معاویه رج با جبامهمسممیر تحقق جندجف جلهی که نمان برپاسمماختن دین و تأمین مصممال  

 گیری ملزم سازد؛ لذج جیشان در جین مذجکرجت، خطاب به معاویه نوشت: برنان، به کگار 
، 1، ث6166، )جبن جعثم کوری« ان تتعرض للبالء فَّإن تعرضََِّّ لَّه قَّاتلتک و اسََّّتعنِ اَّلل علیک»

ن با تو بجگگم و جز خدج علیه جگر خود رج دچار بال سازی )و به سرکشی جدجمه دنی(، م( »527  
 «.  گیرمتو، یاری

چگین پاسممخ دجد که جو به شممرطی خالرت جیشممان رج  معاویه در روند جین مذجکرجت، به جمیرجلمؤمگین
که جیشممان درگذشممت، بیعت کسممی رج بر ، جو رج بر المارت شممام و مصممر جبقا کگد و زمانیمی پذیرد که جمام

 با گفتن: ی جو نگذجرد جما جمامعهد 
دًا »  ُلَْي َعَََُّّّْ ُذ اْْلََُِّّْ خَِّ

َْياِِن َاتَّ ْن اَّلَلُ لَِّ
کَُّ ؛ جبن جعثم کوری، 51،   6121)مگقری، « َو َلْ یََّ

( تصمممری  ررمود، جز معاویه که رردی گمرج  کگگد  جسمممت، به عگوجن بازوی 111،   1، ث6166
 کرد. خویش در جمر حکومت، جستفاد  نخوجند

 اتهاماتروشنگری در مورد  -3-1-2
با معاویه، روشگگری در مورد برخی جتهامات وجرد   یکی جز جندجف مذجکرجت سیاسی جمیرجلمؤمگین

بود  جست. معاویه به مگظور رسیدن به ندف خود یعگی حکومت رسمی بر  جز جانب وی، نسلت به جمام
باب   6.نسلت دجد مؤمگینشام، به بصد جنجام عملیات روجنی، جتهاماتی در رجبطه با بت  عثمان، به جمیرجل

نسلت دجد و جللته یک  جتهام رج به جمام 5جی ذکر جست که پیش جز جین مذجکرجت، معاویه طی نامه
 -9بط  جرتلاط با عثمان و جنتقاد جز جو  -1به عثمان )نعوذبالله(   حسادت علی -6درخوجست نیز نمود: 

پگا  دجدن به باتالن عثمان و  -5کمک به جو عدم نزدیکی مکانی با عثمان و -1شورجندن مردم بر عثمان 
ی نا توسط وی )جبن جبنهایتا درخوجست معاویه: تحوی  دجدن باتالن عثمان به معاویه و مجازجت کردن آن

در موججهه با جین جتهام  ( جمام161،   1؛ جبن میثم بحرجنی، بی تا، ث71،   65، ث6121جلحدید، 
 نایی بهجین مذجکرجت، به مگظور روشگگری جذنان و روشگگری، طی نامه و درخوجسِت معاویه، در جثگای

                                                                        

َجاَج »زنیآ معاویه، با عبارت از این اتهام . امام1 ْکَثاُرَك اْلحآ  یاد کرد.« دال برخاستنسخت به ج( »31)نهج البالغه، نامه « إآ
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 (.79و نامه  11، نامه 97،  نامه 3به: نهج جللالغه، نامه نا به صورت مستدل، پاسخ دجد )نکآن

 جلوگیری از وقوع جنگ  -3-1-3
نای متعدد نامه جز جنجمام ممذجکرجت مکماتلاتی با معاویه و تلادل ترین جنمدجف جمیرجلمؤمگینجز مهم

به مگظور  آمیِز جختالرات و جلوگیری جز جگ  دجخلِی دیگر بود. تالش جمامرجبطه، ح  مسالمت در جین
گاِ  آن ح ممرت، جیشممان رج به دلی  تأخیر جا بود که عد سمماختِن جین ندف تا بدجنمحقق جی جز جطرجریاِن ناآ

 :مگیندر جنجام جگ ، به ترس جز مرگ که در گفتار جمیرجلمؤ
َة اْْلَْوِت »...   ُكلَّ ذِلَک ََراِهیَّ

َ
 (،51)نهج جللالغه، خطله ...« أَما َقْوُلُکْم أ

 کردند:رج در ندرش، دو دل تصویر می کردند. گا  نیز جماممگعکس گشته، متهم می  
 (.  51،   91، ث6129؛ مجلسی، 51)نهج جللالغه، خطله « َو َاَما َقوُلُکْم َشَکًا ِف َاْهِل الَشاِم » 

به خدج سمموگگد، باکی ندجرم که من به سممرجغ مرگ روم یا »ی جول ررمود: در پاسممخ به شمملهه جمام
در پاسممخ به مورد دوم نیز، به جصممول جخالبی و جنسممانی خود در جگ  جشممار  کرد: «. مرگ به سممرجغ من آید

رج حتی یك روز به تأخیر نیگدجختم، مگر به آن جمید که گرونی جز مخالفان  گا  جگ به خدج سممموگگد،  نیز»
ی من، ندجیت شموند؛ و با چشمان کم سوی خود پرتویی جز رج  مرج بگگرند و به رج  وسمیلهبه من پیوندند و به

 ندجرم جز کشممتن جیشممان در عین ضمماللت، نرچگد، گگا  آن نا به گرد آیگد. چگین حالی رج بیشممتر دوسممت
 (.51،   91، ث6129؛ مجلسی، 51)نهج جللالغه، خطله « خودشان جست

 در جریان حکمیت و صفین اهداف مذاکرات امیرالمؤمنین -3-9

ین به وبوع مماندن مذجکرجِت آغاز خالرت جمیرجلمؤمگیننتیجمهسمممرجنجمام پس جز بی ، جگ  صمممف 
ی در آسممتانه ت که سممپا  جمامرری کارزجر، به نحوی پیش میپیوسممت. در جریان جین جگ ، عرصممه

،   6121عا ، دسمممت به نیرن  زد)مگقری، کمه معاویه به کمک عمرو بنپیروزی برجر دجشمممت. تما آن
نا، موجلات جیجاد تشمممتت در سمممپا  جمام رج (  و با بر سمممر نیز  کردن برآن633،   6913؛ دیگوری، 173

اِت دشمن بی جطالع، بصمیرت که دجرجی تعصجی جز سمپانیاِن بیررجنم آورد. عد  لات کور بودند و جز ُکگِه نی 
رج در تگگگا برجر دجدند و جیشمممان رج تهدید کردند تا جگ  رج متوبف نماید و جیشمممان رج مجلور کردند  جمام

آمممد ، (. لممذج بمما عگممایممت بممه شمممرجیط پیش131-133،   6121مممذجکر  بمما معمماویممه رج بپممذیرد)مگقری، 
ارتن به جندجف ذی ، مذجکر  با معاویه رج پذیررت و نر یک جز طررین، یمبمه مگظور دسمممت جمیرجلمؤمگین
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   6نمایگدگانی جنتخاب کردند.

 بصیرت افزایِی یاراِن مخالف -3-2-1
ه عا  با توسمم  بجند، در جریان جگ  صممفین، معاویه و عمرو بنی توجریخ نق  کرد سممان که نمهآن

دو دسممتگی جیجاد کگگد؛ به   جمیرجلمؤمگین در میان سممپا نا، توجنسممتگد ی بر سممر نیز  کردِن برآنحیله
ذیررته پروجنی صمممورتی باب  توجهی جز یارجِن جمام، رریب جین جبدجم رج که به مگظور عمیاتجی که عد گونه

رج پذیررته و ما حق جگگیدن  برآن حکمیِت  بود، خوردند و در نتیجه چگین تلقی و جههار کردند که دشمممن
، ث 6167؛ بالذری، جنسممماب جالشمممرجف، 611،  6، ث 6162ندجریم )نک: جبن بتیله دیگوری، نا رج با آن

گما  نمای جممامرغم تالش(علی161،  1 نمودن یارجِن مخالف، آن ح مممرت به ناچار، پس جز برجی آ
وگونایی که با جین دسمممته جز یارجن دجشمممتتگد، مجلور شمممدند، با عگایت به دودسمممتگی پدیدآمد  میان گفت
گا  سماختِن یارجن مخالف سمپ ج نظر جیشان برجی مذجکر  ر  -ی جگ  با برآنو در  شلهه–انیان، به مگظور آ

،   6121ی جگ  با دشممممن جنصمممرجف دند و باإلجلار، تن به حکمیت دند. )مگقری، بپذیرد و جز جدجمه
 (633،  9، ث 6166جبن جعثم،  ؛133

 رسیدن به توافق برای ضوابط حکمّیت  -3-2-2
جز جندجف مدنظر جز جنجام مذجکرجتی که در جریان جگ  صفین، پیش جز ماجرجی حکمیت صورت  یکی

ت بود. با پذیرِش جنجام حکمیت جز سمموی  پذیررت، نی  به توجرقی جام  برجی تعیین ضمموجبِط برگزجری حکمی 
کم، چگونگی ججرج، جختیارجت حکمین و زمان و مکان رگزجرِی آن ب طرریِن درگیر، باید نسممملت به جنتخاب ح 

ه مگظور برجی رسیدن به چارچوب حکمیت، مذجکرجتی جللتپذیررت. بدین، توجرقاتی بین دو طرف صمورت می
 جیو معاویه جنجام گررت که نتایج آن به صمورت پیمان نامه غیرمسمتقیم و با وجسمطه بین جمیرجلمؤمگین

، 6162به: جبن بتیله دیگوری، نک) ی تحریر در آمد.مکتوب در بالب بگدنایی، مصممموب گردد و به رشمممته
 (59-51، 5، ث6937؛ طلری، 651-659،   6ث
 

                                                                        

بود اما با فشار « اشترمالک»یا « عبا ابن»، ی پیشنهادی از جانب امیرالمؤمنینمنابع تاریخی نماینده اسا  نقدبر . 1
( 113، ص 3تحمید شد. )ابن اعثم کوفی، ،  ج برای این کار انتخاب و بر امام« ابوموسی اشعری»و شماری دیگر، « اشعث»

-500، ص 1101)منقری، « خواهید بکنیدرهر کاری می»اصرار را بی مورد دیدند و فرمودند:  در این شرای ، امیرالمؤمنین
له ا حیرا برای مذاکره فرستاد که در جریان این مذاکرات، توانست ب« عاصعمروبن»( در مقابد معاویه فرد زیرکی به نام 144

 (162، ص 1، ج1311؛ امین عاملی، ۲۳۳، ص ۲، ج1101الحدید، معاویه را به عنوان خیلفه معرفی کند. )ر.ک؛ ابن ابی 



 

164 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

بهار
1400

شماره
 ،

68
 

164 

 نتیجه گیری
، دو مصممدجق جز مذجکرجت ی سممیاسممی جمیرجلمؤمگینروجیِی مرتلط با  سممیر -در مگاب  معتلر تاریخی -6

ذجکرجت مباشد. نخست سمیاسمی با مخالفان، در دورجن زمامدجری جیشمان، باب  شگاسایی و  بررسی می
سممیاسممی آغاز خالرت جیشممان با معاویه و دیگری مذجکرجت مرتلط با جریان جگ  صممفین و حکمیت 

 جست.
بجا به طرف عدم جعتماد نا»، ی جممام علیپگمدجری ممذجکرجت، در سمممیر -ترین جصمممول روجنیمهم -1

تمگدی»، «مقاب  ی انجسممت. جین جصممول، دسممتورجلعم « جسممتقامت روحی و عدم خودباختگی»و « عز 
ا خط گردد تنا، باعث میدنی صمممحی  به نمایگد ی رکری و روجنی جسمممت که با بیگشمرتلط بما حوز 
 گردد.نای جسالم ترسیم ی رج  عملِی جیشان در مذجکر ، در چارچوب آموز رکری و نقشه

سیاست گام به گام و »، ی زمامدجری جمام علیکردجری مذجکرجت در شیو -بارزترین جصمول ررتاری -9
ثلت »، «جستفاد  جز جبزجر مشروع»، «جسمتفاد  جز نمایگدگان متخصص و جصل »، «زدگیپرنیز جز شمتاب

« جلتزجم به ورای به عهد»و « آمیزنرمش مصممملحت»، «نای ججرجیینتمایج ممذجکرجت و جخمذ ضممممانت
عد در ، برجی نی  به جندجف مدنظر در مذجکر ، باید به جین بوجی سممگت جمیرجلمؤمگینجسممت. بر پایه

 ی عم ، ملتزم بود.حوز 
گیری جز لحن مالیم و بهر »، ی جمیرجلمؤمگینروجیِی مرتلط بمما سمممیر -در بررسمممی مگمماب  تمماریخ -1

-ترین جصول گفتاریمهم« وگومرجعات حکمت در گفت»و « لزوم رسمایی و گویایی سخن»، «زدجتگش
ی بیان، نای مرتلط با  گفتار و نحو بیانی مذجکرجت جسممت. جلتزجم به جین جصممول، بوجعد و دسممتورجلعم 

 گردد.برد نر چه بهتر مذجکرجت، در جهت نی  به جندجف مقصود میموجب پیش
جعالم »، ی آغاز خالرِت جمامبا معاویه در ُبرنه جنم  جنمدجف برگررتمه جز مذجکرجت جمیرجلمؤمگین -5

و « گیری جز وبوع جگ جلو »و « روشمممگگری در مورد جتهامات»، «ی حقجلتزجم بمه جصمممول در جلهمه
ین،  ترین جنمدجف ممذجکرجت جمام علیجصممملی ت و صمممف  بصمممیرت جرزجیِی یارجِن » در جریان حکمی 
ت»و « مخالف  جست.« رسیدن به توجرق برجی ضوجبط حکمی 
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 منابع
 قرآن رريم.
 نهج البالغه.

 یة جلله مرعشممیآکتابخانه بم:  ، شییرح نهج البالغة ق،6121، د بن نلة جللهید، علد جلحمیجلحد یجبن اب .6
 .ینجف

 روت: دجرجألضوجء، یب ،رجاب ال جوحق،6166، جبن جعثم کوری، ابو محمد احمد .1
خ العرب و البربر و من يوان المبجیدأ و الخبر فی تییار يد ق،6123 ،جبن خلممدون، علممد جلرحمن بن محمممد .9

 روت: دجر جلفکر.یب ،عاصرهم من ذوی الشأن األربر
راء. خ الخلياسییة المعروف بجار یاإلمامة و السیی ق، 6162، محمد علدجلله بن مسمملم جبن بتیله دیگوری، ابو .1

 .دجرجل وجء :روتیب
 بیروت: دجرجلفکر. ،ةية و النهايالبدا ق،6127 ،  بن عمری، ابو جلفدجء جسماعدمشقی جبن کثیر .5
جء، حسمین بن محمدجبن .1 تهرجن: جنتشارجت  ،ترجمه: پرویز جتابکی، رسیل الملوک)س یران( ش،6919، رر 

 و آموزش جنقالب جسالمی.
 تهرجن: درتر نشر کتاب. ،شرح نهج البالغه ،بی تا ،میثم بحرجنی، میثم بن علیجبن .7
ترجمه و تحقیق: سمممید مصمممطفی میرمحمدی. تهرجن:  ،مقوق ديپلماتی  ش،6932،جبوجلورماء، جحمد .3

 جنتشارجت سمت، 
ترجمه: علی حجتی  ،ره معصییومانیسیی ش،6971، بن سممید علد جلکریم د محسممنین عاملی، سممیجم .3

 سروش.جنتشارجت تهرجن:  ،کرمانی
ر یبم: مرکز جل ممد ،ال جیاب و السییینییة و األدب یر فيالغیید ش،6161، بن جحمممد نیگی، علممدجلحسمممیجم .62

 ة. یللدرجسات جإلسالم
تهرجن: مؤسمممسمممه جنتشمممارجت و چاپ  ،آداب ديپلماسییی و فنون مذارره ش،6937، آبایی، سمممید دجود .66

 تهرجن. دجنشگا 
 بیروت: دجرجلفکر. ،انساب األشراف ،ق6167، ییحیبالذری، ابو جلحسن احمد بن  .61
 .یدجرجلکتاب جإلسالم بم: ،غرر الح م و درر ال لم ،ق 6162،بن محمد تمیمی آمدی، علد جلوجحد .69
 . بم: جنتشارجت جنصاریان.میات ف ری و سیاسی امامان شیعه  ش،6936، جعفریان، رسول .61
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تهرجن: سممازمان  ،رننده موفقهای ي  مذاررهشییايسییجگی  ش،6931، جرجحی، لیال حیدری، مسممعود؛ .65
 مدیریت صگعتی.

بم: پژونشکد  حوز  و  ،مديريت علوی ش،6936، آبا؛ شمفیعی، علاسخدمتی، جبوطالب؛ پرویز، علی .61
 دجنشگا . 

 بم: مگشورجت جلرضی. ،األدبار الطوا  ش،6913، دیگوری، جبوحگیفه جحمد بن دجود .67
تهرجن:  .تیاريخ تحلیلی دوران امیامت امیر المؤمنین علی ش،6973، دوجنی، محممد حسمممین رجلی .63

 .  دجنشگا  جمام حسین
تهرجن: دجنشگا   ،روفه و نقش آن در قرون نخسیجین اسالمی ش،6937، رجلی دوجنی، محمد حسمین .63

 .جمام حسین
 . بم: زمزم ندجیت. هامذارره سیاسی در اسالم: اهداف، اصو ، روشش، 6931، رضایی، جحمد .12
 بم: جنتشارجت صحیفه،  ،فروغ واليت ش،6973، سلحانی، جعفر .16
بم: مرکز بین  ،مذارره دولت اسییالمی با سییاير دو  از منهر فقه اسییالمی ش،6933، شمملان نیا، باسممم .11

 .جلمللی ترجمه و نشر جلمصطفی
مستأجرجن و مسعود  ، ترجمه: علیهنر و دانش مذارره ش،6931، شمو گفیلد، مارد؛ شمو گفیلد، ریک .19

 تهرجن: نشر نی.  ،رججی
 . تهرجن: درتر نشر ررنگ  جسالمی.علی از زبان علیش، 1378، جعفرسیدشهیدی،  .11
درتر جنتشممارجت جسممالمی  بم: ، المیدان فی ت سیییر القرآنق، 6167 ، طلاطلا ی، سممید محمدحسممین .15

 جامعه مدرسین حوز  علمیه بم.
 روت: دجر جلترجث.یب ،خ األمم و الملوكيتار  ق، 6937، ریطلری، ابو جعفر محمد بن جر  .11
بانر :  ،السییلم وقت االسییالم یه فیاالصییو  العامة للعالقات الدول ق،6167، علدجلونیس شمممتا، جحمد .17

 جلمعهد جلعالمی للفکرجإلسالمی.
روت: یب ،بحار األنوار الجامعة لدرر أدبار األئمة األطهار ق،6129، بن محمدتقیمجلسمممی، محمد بابر  .13

 .یاء جلترجث جلعربیر الحدج
 .ةهجر جلبم: مؤسسه دجر  ،هرمروج الذهب و معادن الجو  ق،6123، مسعودی، علی بن حسین .13
 تهرجن: دجر جلکتب جالسالمیه.، نیر المومنیام امام امیپ ش،6931، مکارم شیرجزی، ناصر .92
 ثة.یة جلحدیجلقانرة: جلمؤسسة جلعرب ،نیوقعة ص  ق،6121، مگقری، نصر بن مزجحم .96
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تهرجن:  ،مديريت فرآيند مذاررات بین المللیش، 6931، مهدوی رجد، نعمت؛ حسمممیگی، سمممید علدجلله .91
 بگیاد حقوبی میزجن.

هرجن: مکتلة ط. شیییرح نهج البالغة یمنهاج البراعة ف ق،6122، ب جللمهیمرزج حلیی، مینماشممممی خو .99
 ة.یجإلسالم

 بن میسل تيصدر اسالم به روا یاسیس خيتار ش، 6977ابان،  اش،یعیاب، البن سیجبن ب میسل ،ینالل .91

 ترجمه: محمودرضا جرتخارزجد ، تهرجن: رسالت بلم. ،اشیعیأبو أبان إبن سیق
 مترجم: شفی  جلهی. تهرجن: سارگ . ،فنون مذارره ش،6939، نیگدل، تیم .95

 مقاله
ملانی برآنی نرمش بهرمانانه در سیاست خارجی،  ش،6931ضا، یوسمفیان، نعمت جلله؛ مؤدب، سید ر  .36

 .612-35 صص(،6)6، های انديشه قرآنیپژوهش
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