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 دیپلماسی پیامبر)ص( و ابزارهای توسعه روابط بین الملل با سایر دولت ها

 احمد رضا خزائی

 مرکزیاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

 (26/9/93تاریخ تصویب  -13/5/93)تاریخ دریافت 

 

 چکیده  

جایگاه دیپلماسی و رفتار سیاسی در پیی ییی ا دای د  و فعیافو هایوراا هیذ ده یاکیتذ تیاهعوو فیورد توجیذ           

دولتم ددو و سیاست یادردو بوده، ط ح فوضوع و تبیین دیپلماسی و رفتار سیاسی در دسالم رد بیش ده ا  هفاو دیگ  

ز دامیت نموده دست. ده نظ  تاریخی، دیپلماسی در قالب کیوه ااا فسالمت آفیز و دستفاده ده فیاده ه و یفتگیو   حای

ب دا ختم جعگ، دعاده صلح و تافین دا د  فععا یافتذ دست و بذ حکوفت پیافب  دسالم )ص( و نیز دوره ااا قبی  ده  

 فیالد باه فی ی دد.

در ص د دست تا با دسیتعاد بیذ فعیابو تیاریخی دسیالم، دیپلماسیی دولیت        دین فقالذ با ععایت بذ ض ورت فوضوع 

دسالفی و سی ه و رفتار سیاسی پیافب  )ص( رد در حوهه رودبط و سیاست خارجی دولت دسیالفی تبییین نمیوده و در    

پاسخگویی بذ جایگاه و فاایت دیپلماسی و رفتیار سیاسیی در دسیالم ده سیی  تتیور تیاریخی و نمودایاا تیاریخی         

یپلماسی پیافب  دسالم )ص( و امچعین دصول و فبانی دیپلماسی بذ ام ده دبزدرااا دیپلماسی و رفتیار سیاسیی بهی ه    د

 جوی .

 دسالم، دیپلماسی،پیافب  دسالم )ص(، رفتار سیاسی، سیاست خارجی  کلید واژه ها:

 

 

 

 

 مقدمه 

گیاه و دامییت وییاه دا بیوده و رفتیار      دیپلماسی و رفتار سیاسی در جودفو جهانی ده یاکیتذ تیاهعوو ددردا جای  

دیپلماتیک دولتم ددو و سیاستم دردو در رودبط بین دلمللی ده دین جایگاه فععا و تبلور یافتذ دست. دیین دسیالم آییعیی    

دست هذ نذ تعها بذ فباحث دیمانی و دعتقادا کخص توجذ ددکت بلکذ ب دا تمافی کئوو هن یی دنسانی دعم ده ف دا 

فذ و رداکار دردئذ ددده دست. ب  امین دساس تبیین و تحلی  دین جایگاه ده فعظ  دسالم نیز قاب  ب رسی و دجتماعی ب نا

بوده بذ یونذ دا هذ پیافب  دسالم )ص( هذ پیام آور و دلگوا بسیار دساسی در تمافی کئوو هنی یی دعیم ده فی ی یت،    

ه و رفتار سیاسیی خیویش در رودبیط خیارجی     حکوفت و سیاست فی باک  بذ دامیت دین جایگاه پ ددختذ و در سی 

 نقش دیپلماسی رد پ  رنگ ت  ده ففاایم دیگ  فععا نموده دست.

بی درا جهاو دسالم و یست دیی رودبط بین دل ولی و بین دلمللی در قالب رودبط دیپلماتیک و هعسولی هایورااا  

پلماسیی رد اعی  فیاده ه و ییک وسییلذ      جهاو، ض ورت دیپلماسی رد با رویک د دسالفی فب ان ساختذ دست. دیی  دی 

هارب دا در ردستاا نی  بذ دا د  ب دنیم، دیپلماسی پیافب  دسالم فی تودن  دلگوا ب ت  در دین هفیعذ باک  هیی د کییوه   
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ااا حض ت ب  جهاو بیعی ودقو بیعانذ و دصول و درهش ااا دنسانی فتکی بیوده و خاسیتگاه دلهیی ددکیتذ دسیت. در      

ماسی پیافب  دسالم)ص(، رسان و پیام دنساو ساه وحی بذ امذ فلت اا در امذ هفاو ااست. ای    ودقو هی بعاا دیپل

دسالم جز رسان و دنساو بذ همال ودقعی و دیجاد حکوفت ودح  جهانی ب  دساس قسط و عی ل نمیی باکی . تصیوی      

ی آفیختذ با کیتعت، ف یبکیارا،  هلی هذ دف وهه ده دیپلماسی، بویاه در رودبط دستکبارا، در دذااو وجود ددرد، ففهوف

دغلباها، دروغ، نفاق، فخفی هارا، دفتخار، دفتیاه طلبی، یزدفذ یویی، عه ککعی، سوء دستفاده ده ف صتها و دفکانیات  

بذ فععی ف دستهاا ودرونذ و دیگ  درهکهاا فعفی دست، تا آنجا هذ هباو دیپلماسی بذ هباو رفز که ت یافتذ دسیت. در  

رفتار سیاسی در دسالم بذ ویاه در هفیاو پییافب  دسیالم )ص( بیا کییوه دیگی ا ده ب خوردایاا         ب رسی دیپلماسی و

سیاسی آکعا فی کویم هذ ب  خال  آنچذ دف وه فت دول دست، توأم با صی دقت، صی دحت، سیادیی، عی م تظیاا  بیذ       

وییاه دا ب خیورددر    ق رت، قاطعیت، دلی ا و کجاعت دست و ددنستن و ب رسی چعین کیوه دا فی تودن  ده دامیت

 باک .

ا   دین فقالذ ده ب رسی و تحلی  جایگاه دیپلماسیی و رفتیار سیاسیی، ب رسیی و فتالعیذ روکیها، کییوه ایاا         

ب خورد و ودهعاهاا سیاسی دست هذ دسالم در رودبط بین فلتها و دولتها بذ ععودو خیط فایی ایاا دصیولی ت سییم      

دبتی هذ با فلتها، دقودم و س دو هاوراا و هفافی دردو عصی  خیویش    ه ده و در ب خوردااا پیافب  دسالم )ص( در رو

ددکتذ دست فی باک . ب  امین دساس ر دین فقالذ بذ تتور تاریخی دیپلماسی و دصول و فبانی سیاست خارجی پییافب   

فیی   دسالم )ص( و دبزدرااا و کیوه اایی هذ دیااو در جهت دستیابی بذ یک دیپلماسی فعال بیذ هیار ی فتیذ دکیاره    

 نمائیم.

 چارچوب تئوریک

دیپلماسی، بذ ععودو یکی ده دبزدرااا سیاست، ده دصول، دا د  و فبانی رفتار سیاسی و سیاسیت خیارجی فتی       

دست. ده سوا دیگ ، بذ دلی  آو هذ سیاست خارجی یکی ده حوهه ااا رودبط بین دلمللی دست تحت ت  ی  نگ ش و 

ارجی و بین دلمللی قی در ددرد. بعیاب دین ده دیی یاه دسیالم دره فااییت      فاایت یک فکتب نسبت بذ فاایت رودبط خ

دیپلماسی ده نقتذ عزیمت رودبط بین دلمللی آغاه فی کود. در رویک د دسالم جهت یی ا سیاسیت خیارجی دولیت    

سیی  دسالفی تحت ت  ی  فاایت رودبط خارجی و بین دلمل  ق در ددرد و دین جهت یی ا، بذ نوبذ خود فااییت دیپلما 

دین دولت رد تعیین فی هع . ده دی یاه دسالم، فاایت رودبط خارجی ده یک سو و دصول و فبانی سیاست خیارجی ده  

سوا دیگ ، چه ه ودقعی دیپلماسی دسالفی رد بیاو فی هعی . بی ین ت تییب، دره فااییت دیپلماسیی فسیتلزم تبییین        

دین دی یاه اا با دیی یاه دسیالم در هفیعیذ دیپلماسیی و     دی یاه ااا فت ح در نظام بین دلمل  فی باک  و فقایسذ دی ه 

 (63، 1374)دبی ا،  رفتار سیاسی فی باک .

ده دی باه دو نگ ش عام و ف دیی  بذ ععودو یفتماو غالب نظ یات سیاست خیارجی در نظ ییذ پی ددها در حیوهه     

 ئالیسیم هیذ ای  ییک ده نظی       سیاست خارجی و نحوه رفتار سیاسی هاوراا فؤ   بوده دست. یفتمیاو رئالیسیم و دی  

فلسفی و دنساو کعاسی فتفاوتی بذ تحلی  و فتالعذ فسائ  بین دلمللی و سیاست خارجی پ ددختذ و در نهایت ا  یک 

ده آو اا تلقی خاص رد ده فاایت نظام بین دلمل  و رودبط خارجی ع ضذ ه ده دن . دولت دسالفی در فتالعذ سیاست 

مذ، فاایت رودبط خارجی و نظام بین دلمللی رد روکن ساهد هی د تبیین فاایت رودبط خارجی نایزی  دست تا قب  ده ا
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خارجی و نظام بین دلمل  و نحوه نگ ش فکاتب و نظ یات در دین هفیعذ بذ صورت تبعی دیگ  فسائ  حوهه سیاست 

 (  105، 1374خارجی تا ی  خودا  ددکت.)فوریعتا، 

و یفتماو رئالیست و دی ه آلیست ددکتذ و در نهایت بذ رویکی د دسیالم   در دین قسمت نگاای هوتاه بذ دی ه ااا د

نسبت بذ دیپلماسی و رفتار سیاسی خودایم پ ددخت. فکتب رئالیسم با دلهام ده آفوهه ایاا دنسیاو کعاسیی، سیاسیت     

فسیائ    کعاسی و جافعذ کعاسی فالسفذ و دن یاذ وردنی هذ بذ فاایت دنساو نگ ش فعفی ددرن ، بیذ تجزییذ و تحلیی    

بین دلمللی و رفتار سیاسی فی پ ددهد. ده فعظ  دین فکتب، فاایت رودبط خارجی با ج دل تعاهع و جعگ ددئمی ب سی   

ق رت و فعفعت ام ده دست. صلح و  بات در فیاو جودفو با ا تعها آرفاو و آرهوئی دست هذ ایی  ییاه در چعیین    

 نخودا  آف .  فضائی آردم و تحت دردده و دختیار دنساو اا بذ وجود 

ده دی یاه رئالیسم، فکانیزم صلح در چارچوب نظ یذ فودهنذ قود و باه ددرن یی فت ح فی کود هذ عم تا خصیلتی  

دجباریونذ و غی  درددا ددرد. ده سوا دیگ ، فکتب دی ه آلیسم بذ دور ده تعارض اا تحلیی  فیی هعی . در دیین تلقیی      

ست و دساسا جعگ هدئی ه نادی ه دنگاکیتن دخیالق و دصیول دنسیانی     فاایت رودبط دجتماعی ب  فحور دخالق دستودر د

دست. بعاب دین فکانیزم صلح عم تا در چیارچوب تایکی  نهادایاا جمعیی و سیاهفاو ایاا بیین دلمللیی ده ط یی           

امکارا و تافین دخالق و دصول دنسانی فت ح فی ی دد. تعالیم و آفوهه ااا دسالفی با دتخاذ فوضو فیانیذ در فیورد   

ت و فاایت دنساو، رودبط دجتماعی رد با جعگ و صلح ام ده  فی ددن .جعگ ب دا ب ت ا جوئی و صیانت ذدت، س ک

جعگ ب دا درضاا هسب ق رت و دنحصار ی دئی و جعگ ب دا رفو تبعیض و تحق  ع دلت دجتمیاعی و در فجمیوع   

آو غ دییز بی  فتی ت چیی ه فیی      ده نظ  دسالم جعگ فعلول ع م تعادل ردبتذ فت ت و غ دییز دنسیانی دسیت هیذ در     

 (  72؛  1379ی دد.)قودم ،

ده نظ  دسالم، فکانیزم صلح قتو ریاذ ااا جعگ دست هذ عم تا ده ط یی  دیجیاد ردبتیذ فعتقیی فییاو غ دییز و       

فت ت صورت فی یی د. دنساو اا فت تا ده جعگ نف ت ددرن  و بذ صلح و  بات عالقذ فع ن ، دفا غ یزه ب ت ا طلبیی  

 ی یاه دین خودست عمی  فت ا رد هی  پا نهاده و رودبط دجتماعی رد بذ تعارض و ج دل فی هاان  . و ق رت جوئ

بعاب دین در رودبط خارجی دسالم نذ جعگ دص  دست، آو یونذ هذ رئالیست اا فی دن یاع  و نذ صیلح امیایگی   

ح ودقعییت عیعیی تیاریخ بای  رد     دست، آو یونذ هذ دی ئالیست اا باور ددرن  بلکذ ده نظ  دسالم پ یی ه جعیگ و صیل   

تاکی  فی داع . دفا در نهایت دسالم با توجذ بذ رسالت جهانی دش در فورد دعوت امگاو بذ سعادت و دیجاد ردبتذ 

صلح فحورا و فسالمت آفیز دنبال نموده و در رودبط خارجی دش با جودفو بیگانذ، دصی  رد بی  صیلح و امزیسیتی     

 (  55، 1386ا، فسالمت آفیز ق در فی دا .)بهزدد

ده سوا دیگ ، چوو ده دی یاه دن یاذ دسالفی، صلح پای در تعها ب  فحوریت قسط و ع دلت دجتماعی دسیتودر فیی   

ی دد و ظلم و ناب دب ا فهمت ین عاف  ته ی  هعع ه فحسوب فی کود. دسالم ب دا رسی و بذ صلح عادالنذ، فبارهه بیا  

ذ فسالمت آفیز، فحور ک یعت دسالفی دست هی د در پ تیو آو فیی تیودو    ظلم رد تجویز فی هع . بعاب دین صلح و ردبت

دعوت دیعی رد دنجام ددد و ده ج دل سالم و حکمت و ب ااو به ه ی فت. ده ط فی صلح در پ تو ع دلت دستق در فیی  

 یاه دسیالم  یاب  و الهفذ تثبیت ع دلت، ظلم هددئی دست هذ آو خود نیز فستلزم جهاد دسالفی دست. ده امین رو ده دی

 (  144، 1368رودبط دجتماعی صلح فحورا دست.)سی  قتب، 
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بعاب دین دسالم، رسی و بذ صلح پای در رد قتو ریاذ ااا جعگ فی ددن  و در دین هفیعیذ بیذ فیودت و خصیوفت،     

جذ ددرد هذ نگ کی تودم و تلفیقی ددرد. دسالم خصوفت و ج دئی فیاو دف دد رد نارود فی ددن . دفا بذ دین ودقعیت نیز تو

دحساس خام رد هذ ریاذ در غ دیز دنسانی ددرد نمی تودو ده بین ب د و ف د رد بذ دلی  ددکیتن دیین دحسیاس، فجی م     

نمی ددن بلکذ دو رد بذ ف و خوردو خام ف د فی خودن  و دین دف  بذ فععاا باه نمیودو فسیی  دعتی دل و دیجیاد ردبتیذ      

ی دنساو دست. لاد فکانیزم صلحی هذ دسیالم پیایعهاد فیی دای  توجیذ      فعتقی و فعت ل فیاو غ دیز فعفی و همال جوئ

دددو دنساو بذ ا   ااا عام، عیالی و دنسیانی و خیارم نمیودو دفی دد ده دن یایذ ایاا فحصیور، خیود دنگاردنیذ و           

ناسیونالیستی دست. در نهایت چعین دن یاذ دا، دنساو فی فهم  هذ ف د ب دا خود هن یی نمی هع  بلکیذ بی دا امیذ    

با  هن یی فی هع . دی  جودفو با ا هذ بذ ا   ااا عالی، دنسانی و امذ جانبذ هن یی توجذ هععی ، دیگی  جیائی    

 ب دا فعاهعات باقی نخودا  فان .  

بذ طور هلی، دسالم در رودبط خارجی؛ صلح رد قاع ه و دصلی امیاگی و جعگ رد دستثعائی فحی ود بیذ حیاالت    

دا صلح و آردفش، بذ حوهه ااا فختلف توجذ نمیوده و فیی هوکی  تیا بی دا      ض ورا و خاص   فی ددن . دسالم ب 

 (  87، 1372دستق در آو رداکاراائی عیعی و فعتب  با نیاهااا دنسانی ع ضذ هع .)آالد پوش، 

 تطور تاریخی دیپلماسی در اسالم 

اده ه و یفت و ییو بی دا   ده نظ  تاریخی دیپلماسی بذ فععاا بذ هاریی ا کیوه ااا فسالمت آفیز و دستفاده ده ف

ختم جعگ، دعاده صلح، تافین صلح و تافین دا د  دست هذ بذ حکوفت پیافب  ده م ) ص ( و نیز دوره ایاا قبی  ده   

فیالد باه فی ی دد. نکتذ فهم در تمایز دوره ااا تاریخی فختلف دیپلماسی، آو دست هیذ در یاکیتذ یفیت و ییو و     

ودبط علمی بوده و عم تا ب  رسیوم و آددب فحلیی دو طی   دسیتودر بیوده      فاده ه ، فاق  چارچوب ااا قانونی و ض

ا چع  ب خی ده قودع  و فق ردت دیپلماسی در تم و ااا یوناو و رم دی ه فی کود. دفا در بیزدنس توجذ بیات ا بیذ  

 (  13: 1376آنها ک ه و بذ صورت ح فذ و فن، قودنیعی ب آو وضو ی دی . )نیکلسوو، 

م دستفاده ده کیوه ااا فسالمت آفیز در تعقیب دا د  و فعافو، ددردا تاریخی بیا سیابقذ بی دا    دیپلماسی بذ ففهو

تم و با ا دست. دفا در دین چارچوب آو چذ حائز دامیت دست سی  تحیول و تتیور تیاریخی دیین فقولیذ دسیت.       

و فی وو ی دیی و و    فاایت دساسی دیپلماسی فعاص  هذ آو رد ده دیپلماسی ق یم تفکیک فی هع  پیچیی ه تی  کی و   

قاع ه فع  ک و آو دست. بحث ده ریاذ اا و پیایعذ تاریخی فسائ  دیپلماسی بذ نحوا با تم و دسالفی نیز ی ه فیی  

خورد. دسالم ب دا تعقیب دا د  خود در نخستین سالهاا ظهورش یععی دعوت با  بیذ تعیالیم دلهیی ده دیپلماسیی     

لح ح یبیذ در سال کام اج ا سفی دو خود رد بیذ سیوا روسیاا دولیت     دستفاده ه د. پیافب  دسالم پس ده دنعقاد ص

ااا فجاور ف ستاد و پیام هتبی خویش رد بذ آناو دعالم ه د. دین نافذ اا بذ جانب قیص  رم، هس دا فیارس فقیونس،   

ع دفپ دتور فص ، نجاکی، فع ر غسانی در کام، فعاربن ساوا در بح ین و فلوه یمن و عماو درسال کی  هیذ فوضیو   

امگی آو اا دعوت بذ دسالم بود. درسال نافذ اا بذ س دو فمالک، نقتذ آغاه رودبط خارجی دولت دسالم بیا بیگانگیاو   

، 1378بود هذ تحلی  آو فاایت رودبط سیاسی فسلماناو با غی  فسلماناو رد ده دی یاه دسیالم فیی نمایانی . )حسیعی ،     
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ده و بذ دور ده تا یفات دعمال فی ک  و قاع ه فع  نبود. دفا رفتیار  ا چع  در آغاه دیپلماسی، دسالم بذ صورت سا

عملی پیافب )ص( قودنین و آددب دیپلماسی رد در دوره ااا بع ا آککار ه د. پادکاااو ب خی ده فمالک ام ده نافیذ  

فبعیاا جیوده    اا، ا دیائی ب دا حض ت ف ستادن  هذ وا نیز با همال فی  آو اا رد پای فت. امین دف  سی ه عملیی و 

قبول ا دیاا دا  ح ب، نزد فقهاا دسالفی تلقی ک ه و ده سیوا دیگی  یکیی ده آددب دیپلماسیی دسیالم در عصی        

 خلفاا بع ا بذ دج د در آف . 

ده نخستین روهااا تاکی  دولت پیافب  )ص( بذ ا  حال بذ دیپلماسی دسالم بذ دلی  ددکتن دا دفی، چیوو نای    

دلف دء دالس ا، تحقی  و تفحص درفورد عالقیذ ایاا  فایت ه، تحکییم  ویسیت ش رودبیط       دل عوه دالسالفیذ، تبادل 

ف اعگی وتجارا توجذ ک ه دست. دین دیپلماسی ده نظ  دا د  در طول تیاریخ فتحیول ودی ییوو کی ه دسیت. بیذ       

جهیت دنعقیاد   ععودو نمونذ دیپلماسی درآغاه دسالم عم تا ب دا نا دعوت دیعی بذ هار فی رفت هذ ده ط ی  فیاده ه  

صلح،دفاع ده دسالم وتوسعذ تعالیم دیعی دنبال فی ک . دفا در دوره ااا بع )عم تا عص  خلفاا عباسیی( وسییلذ دا   

ب دا تسهی  تبادل فیاو فلت اا، دستحکام رودبط تجیارا و ف اعگی،فبادلیذ دسیی دو ورفیو فعاهعیات بیذ هیار ی فتیذ         

 (100: 1380ک )خ روا، 

د وف دره تاریخی و بذ دذعاو ع ه هیادا ده فستا قاو و نویسیع یاو فسیلماو، دولیت    در ا  حال بذ یودای دسعا

دسالفی ده ب و تول ، روش فسالمت آفیز ودیپلماسی رد جایگزین جعگ ه د وب دا تعفیا ودجی دا سیاسیت خیارجی     

رد فصیونیت   وتعقیب دا د  خویش کیوه ااا دنسانی و فساع ا ب یزی . یفتذ ااا حکیما نیذ پییافب  )ص( در فیو   

سفی دو، ام چعین نافذ اا و فعاا ه اایی هذ با دفپ دتورا اا ودولت ااا قبیلذ دا ع بستاو دفضا ه ده دن ، فی تودنی   

فوی  وروکعگ دین فتلب باک . ب خی ده نویسع یاو، فجموع پیماو اا، نافذ اا، فعاا ه ااا صلح و دفاو نافیذ ایاا   

و کش فورد ذه  فی هعع  هذ نایاو پوییایی وبالعی یی دولیت پییافب        درسالی حض ت ب دا س دو رد دویست وچه 

 (57:1369)ص( در ع صذ رودبط خارجی دست .)جعف یاو،

 دیپلماسی ورفتارسیاسی پیامبر اسالم 

دیپلماسی پیافب  دسالم )ص(، فجموعذ دا ده فعالیت ایایی دسیت هیذ آو حضی ت بیذ ععیودو رئییس حکوفیت،         

در رده نی  بذ فقاص  ودددا وظایف سیاسی دولت دسالفی وتحق  بخایی و بیذ خیط    ونمایع یاو وسف دا فعتخب دو 

فای ااا هلی دسالم در هفیعذ سیاست خارجی و امچعین پاس درا ده حقوق وفعافو دولت دسیالفی در فییاو قبایی      

قیقت، دای د   وی وه ااا دیعی ودولتهاا غی  فسلماو در خارم ده قلم و حکوفت دسالفی، دنجام فی ددده دن . در ح

 عالی و ختوط هلی سیاست دسالم وفعافو دفت دسالفی بود هذ دیپلماسی پیافب  دسالم )ص( رد فعین فی ه د.   

فقتضیات خاص و عافی  راب ا هلی دیپلماسی در عص  پیافب  )ص( توسط کخص دیااو، طب  ضودبط  فقاب  و

 (272:1388بود هذ فعموال ب  آو رودبط حاهم بود.)عمی  هنجانی،

دی  دیپلماسی رد اع فاده ه ب دنیم یا آو رد یک وسیلذ هاب دا ب دا رسی و بذ ا   ایا توصییف هعییم لیاد دیین      

تع یف در فورد دیپلماسی فعال پیافب  دسالم)ص( بذ صورت بارها صادق خودا  بود. ولی دفتییاه دیپلماسیی پییافب     

نین دجتمیاعی وجهیاو بیعیی ودقیو بیعانیذ ودصیول و       دسالم )ص( در دین دست هذ کیوه ااا پیافب  ده م )ص( ب  قیود 

درهکهاا دنسانی فتکی بود ودساس آو رد دصول وضودبتی تاکی  فی ددد هذ ده وحی وفیودهین کیعاختذ کی ه عقلیی     
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فتکی ناات فی ی فت. پیافب  دسالم )ص( در رودبط خود با قبای ، دقودم ، فلتها و س دو هایوراا، فی دم رد صیاحباو    

ا رودبط دیپلماتیک فی کمارد. وا دین رودبط رد نذ بذ ففهوم ساهش، بلکذ وسیلذ رسی و بذ تودفی   دصلی ح  ب ق در

ااا ساهن ه تلقی فی هع  و بذ طور فتل  ای  ه دم ده دیپلماسی وجعگ رد جاناین ام نمی هع  و ا  دو رد وسییلذ  

بیذ صیورت دو روش در فعاسیبات     الهم ب دا رسی و بذ حقوق فا وع و دا د  عیالی دنسیانی فیی ددنی  وآو دو رد    

 (  89:1374دنسانی، ض ورتی دجتعاب ناپای  فی کمارد )فعتظ ا،

بذ دلی  دنسیانی بیودو فعاسیبات در رودبیط دیپلماتییک، دصی  آهددا، دختییار، دحتی دم فتقابی ، نمایعی یاو دقیودم            

اده دت و فعاسبات قی در فیی ددد.ولیی    وهفاف دردنی هذ بذ نحوا در ردبتذ دیپلماتیک با آناو بود ،آنها رد پایذ ودساس ف

در امین حال ب وو توس  وتظاا  بذ ق رت، ده فوضو ق رت و با هعجکاوا، دقت، قاطعیت و عی م پیا فایارا بی      

فسائ  جزئی هذ دحیاناٌ ط   فقاب  نسبت بذ آو حساسیت فوق دلعاده ددکت نسبت بذ دصول، ساهش ناپیای  وفقیاوم   

ی ب خورداا، امچوو در فکاتبذ با س دو چع  دفپ دطورا فقتی ر هفیاو خیویش دلیی  و     بوده در ب دب  پیاف ااا دحتمال

 (77:1374کجاع بود)فحم ،

پیافب  دسالم )ص( در طول تاریخ رودبط سیاسی با دقودم و فلتها ودر تمافی ب خوردااا سیاسی با نمایع یاو آنها  

ب فوف  بود و دین ب خوردایا ییا بیذ دسیالم آوردو     و س دو هاوراا هذ جز در فودرد خاصی بذ فخاصمذ دنجافی ، دغل

آنها فعتهی فی ک  یا بذ تودفقها ودفضاا ق دددداایی فی دنجافی . در ای  ه دم ده دین فودرد نذ خود پییافب  )ص( و نیذ   

نمایع یانش ا یز ده ف یبکارا، دسیسذ باها، دروغ یفتن، نفیاق دفکعی،یزدفیذ ییویی، عهی  کیکعی تزویی  و دیگی         

ا ض  درهش دستفاده نک ده وامودره ده سادیی وص دقت بذ جاا دبهام یویی و دو پهلو سخن یفتن بیذ نفیو   خصلتها

خود وط   فقاب  به ه ی فتع . امچعین ده نمایع یاو دقودم و فل  وفکاتبات وحتی ا دیاا روساا هاوراا دسیتقبال  

دست ددکتع  و ا یز فقهور قی رت و قی رت    ه دن  وا یز در رودبط و ب خورداا فعفع  نبودن  ودبتکار عم  رد در

نمایی نا ن  و در فودردا هذ ده نظ  ق رت نظافی و فوقعیت سیاسی در فوقعیت نیاب دب ا بودنی ، تین بیذ سیاهش      

وسستی ن ددن  و دصول رد ف دا رودبط فقتعی وفصالح هود یار نک دن .پیافب  دسالم )ص( در رودبط دیپلماتییک نیذ   

رد فی خورد و نذ خود وع ه اایی فیی ددد هیذ دطمیعیاو بی  دجی دا آو نبیود و امیودره ده        ف یب وع ه ااا دیگ دو 

ب خورداایی هذ فوجب تعف  و سلب دعتماد ط  ،فقاب  فی ک ، دجتعاب فی ورهی  و در عین حیال، کییوه دا رد در   

 (79:1374پیش فی ی فت هذ دو ده فالیمت وا سوء دستفاده نکع  و بذ طمو نیفت )فحم ،

ب  ده م )ص( جز در فودرد خاصی هذ ده ط ی  غیب بذ فسائ  پعهانی ودس در و نیات ط   فقاب  آییاای فیی   پیاف

یافت، امودره با تکیذ بذ فسائ  عادا، تاهی  ب  آو ددکت هذ ده ضمی  ونیات پعهانی ط   فتخاصیم آییاه کیود و در    

د و بذ نمایع یاو خود توصیذ فی ه د هذ پییش ده  دین فورد ده ی واهایی هذ هار دطالعاتی دنجام فی دددن  سود فی ب 

ا  نوع ردبتذ و ده پس آو فسائ  رد با هعجکاوا و دقت تحلی  و ب رسی هعع  و ده حیودد  دحتمیالی غافی  نباکیع      

وعکس دلعملهاا ط   فقاب  رد تحت ف دقبیت دقیی  قی در داعی . پییافب  دهی م)ص( در فوفقیتهیایی هیذ در رودبیط          

فی آورد دلباختذ نمی ک  و در ککستهاا فقتعی نیز بی حوصلذ وفضت ب نمی نمود و امودره دیپلماتیک بذ دست 

آردفش هاف  ددکت و با یااده رویی سخاوتمع دنذ دا ده نمایع یاو دقیودم و طودییف فختلیف پیای دیی فیی هی د و       
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وره، سیخت فسیلتو   فتودضعانذ دفا قاطو و قوا سخن فی یفت و نمایع یانش نیز در عین ف دعیات نزدهیت در فحیا   

 (98:1384خویاتع در بودن )رکی ، 

ی چذ پیافب  دسالم )ص( کخصا با س دو هاوراا و هفاف دردو هفانش فالقات نک د ولیی بیا تعی ددا ده آنیاو بیذ      

وسیلذ فکاتبذ و نمایع یانش ردبتذ ب ق در ه د و نمایع یانی رد ب دا فاده ه یا دعوت بذ فیاو قبایی  و دقیودم فختلیف    

و خود کخصا با نمایع یاو س دو حکوفتها و قبای  فختلف بذ فاده ه ناسیت و فودفقتعافیذ و ق دردددایایی رد     ف ستاد

دفضاء ه د. وا طی دین فاده دت و تودف  اا، دفتیاهدتی ددد و دفتیاهدتی نیز ی فت و ق دردددایاا صیلحی نییز فععقی      

جهانیاو خودسیت هیذ بیا وا امکیارا هععی  و بیذ        ساخت و امودره ب دا رسی و بذ تودف  در ق ر فات هها ده امذ

 (  65، 1386فاده ه بعایعع  )فوسوا، 

پیافب  دسالم ب دا دیجاد دنگیزه در فخالفاو ب دا فاده ه و تودفقهاا دصولی و هاان و آنیاو بیذ صیورت فعتقیی و     

  نمی ه د و با تودفی  و  فعقولی بذ پاا فاده دت صلح آفیز، ده تودفقهاا جزئی در فورد ق ر فات هها ا یز ص   نظ

ق درددد و فعاا ه در هفیعذ فسائ  ف عی، ب دا رسی و بذ تودفقهاا دصولی ت  و بیات  امودر فی ه د، هی د قص  دست 

یافتن بذ تمافی ا فها و تودفقها در یک ف حلذ خود فانو بزرگ پیا فت فاده دت و دددفیذ رودبیط فثبیت دیپلماتییک     

  بیات  در فسای  ساده ت  و هم دامیت ت  فی تودنی  سی  آغیاها بی  تودفقهیا و حتیی       دست، ولی با دستیابی بذ تودف

 امکارا ااا فهمت  و دصولی ت  باک .

پیافب  دسالم نمایع یاو و سف دا خود رد ده کخصیتهاا باره دصحاب خویش دنتخاب فی ه د و آییاای، ف دسیت،   

و حض ت در دنتخیاب نمایعی یاو بیود. ب خیی ده دیین      ذهاوت، علم و تقود عم ه ت ین خصلتها و صفات فورد نظ  آ

 نمایع یاو ب دا ف تی هوتاه و یاه ب دا ف تهاا طوالنی بذ فیاو قبای  و دقودم ف ستاده فی ک ن .

ده کیوه ااا پیافب  دسالم )ص( در ب خورد ااا سیاسی، تالیف قلوب فخالفاو و دیجاد دنگیزه و تمایی  قلبیی در   

م و حوهه فسلماو بود.امچعین وا در دین فورد ده همکهاا فالی و حمایت دقتصادا دری  آناو ب دا حمایت ده دسال

 (  70، 1386نمی ورهی .)فوسوا، 

 شیوه های اصلی دیپلماسی پیامبر اسالم 

 دعوت فستقیم -1

 دعزدم فبل  و ف بی بذ فعاط  دور و نزدیک ب دا دعوت ف دم بذ دسالم و دبالغ پیام وحی و فکتب بذ آناو  -2

 دم سف د و نمایع یاو بذ سوا قبای  ع ب، ی واهاا دیعی و دولتهاا فجاور  دعز -3

 فاده ه با سف د و نمایع یاو قبای  ، ی واها و دولتها -4

 درسال پیام هتبی و کفاای بذ س دو دولتها -5

 فاده ه و دنعقاد ق درددد و پیماو دتحاد و دوستی و ع م تع ض و نیز ق درددد دفاعی و نظافی -6

 اا دیعی ب دا بحث و یفتگو و سودل و فعاقاذ ب دا یافتن حقیقتتاکی  هعگ ه ا -7

 ب خورد فعال با توطئذ اا و عه  ککعی اا، و خیانتها هذ با ودهعش س یو پیافب  )ص( ح  و فص  فی ک . -8

 هسب دطالعات ده ط ی  دعزدم دف دد فج ب و نفوذا   -9

 جهاد   -10
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 حکمیت  -11

 (59،  1382ساع ا،دعتاا دفتیاهدت ب دا رسی و بذ تودفقهاا دساسی )ف -12

 

 اصول و مبانی سیاست خارجی اسالم

دصول سیاست خارجی، فجموعذ ااا ده تعالیم و آرهوااا دیعی دسیت هیذ چیارچوب هیالو سیاسیت خیارجی       

دولت دسالفی رد کک  فی دا .دین فجموعذ  ابت و فان یار و ده نظ  تفسی ا، بی  دیگی  فسیای  سیاسیت خیارجی      

 حاهم دست.

در تع یف دصول سیاست خارجی ب  دین نظ ن  هذ دصول سیاست خارجی، فبیادا و دسیاس   پاوااگ دو دسالفی 

 رودبط خارجی دولت دسالفی دست هذ در فعابو دیعی چارچوب و دساس تعظیم رودبط خارجی فت ح ک ه دست.

 با ععایت بذ تع یف دصول سیاست خارجی دین دصول رد ده فجموع آیات ق آنی ناظ  بیذ رودبیط خیارجی رد فیی    

تودو در دین فحوراا خالصذ نمود: دص  دعوت یا جهاد، دص  ظلیم سیتیزا و نقیی سیبی ، دصی  عیزت دسیالفی و        

 سیادت دیعی، دص  دلتزدم و پایبع ا بذ پیماو ااا سیاسی.

دلبتذ در هعار دین دصول ب خی ده پاوااگ دو ععودو ااا دیگی ا نظیی  تیولی و تبی ا، تیالیف قلیوب و دفی  بیذ         

فعک  رد فت ح نموده دن . بذ نظ  فی رس  دصول چهار یانذ فوق ب دا دین ععودو اا رد نیز در ب  فیی  فع و  و نهی ده 

یی د.ده دین رو نیاها بذ ذه  فستق  و فجزدا آنها نیست. دفا در فورد تالیف قلوب ذه  دین نکتذ، ض ورا دسیت هیذ   

ده فلسفذ تا یح دین حکم و فیودرد دعمیال   ا  چع  ب خی آو رد ذی  دصول سیاست خارجی دسالم بحث ه ده دن  دفا 

آو دین نکتذ رد فی تودو دریافت نمود هذ تالیف قلوب، بیش ت  با دبزدر ااا سیاست خارجی امخودنی ددرد تا دصول، 

هی د تالیف قلوب با آو چذ هذ دف وهه ف دخلذ دبزدر ااا دقتصادا سیاست خارجی و همکهاا دنساو دوسیتانذ فتی ح   

 (46، 1392یات ا ددرد. )سجادا، فی ی دد کباات ب

 ی واهاا فورد نظ  پیافب  دسالم )ص( جهت ب ق درا ردبتذ دیپلماتیک عبارت بودن  ده:

قبای  کبذ جزیزه ع بستاو، قبای  که  ناین و صح د ناین، بذ رغم ناست و حتی هامکاها و خون یزیهایی هذ  -1

 تاک  فیاو آنها بذ وجود آورد. در فیاو آنها وجود ددکت هفیعذ فساع ا رد ب دا دنسجام و

ی واهاا دیعی هذ عم تا یهودیاو، فسیحیاو در نجی دو و حاکییذ جزیی ه دلعی ب؛ در فعیاطقی هیذ در فجیاورت         -2

دفپ دتورا روم سکونت ددکتع  جمعی ده دین ی واها فسلماو و ی وای نیز با فسلماناو ام پیماو کی ن  و ب خیی ده   

 ی فتع . یهودیاو نیز رده دکمعی و خیانت پیش

دولتهاا فقت را هذ در دو سوا کبذ جزی ه ع بستاو ق در ددکتع  فانع  دفپ دتورا دی دو، روم و امچعین حبایذ و   -3

 دیگ  دولتها.

دولتهاا هوچک و تحت دلحمایذ دا هذ هی  سلتذ و نفوذ دولتهاا فقت ر بودن  و با ی وی و بذ دسالم و یا پیمیاو   -4

 (54، 1367دسارت آو دولتها راایی یابع .)سبحانی ،  بستن با پیافب  دسالم تودنستع  ده

 ابزارهای دیپلماسی در اسالم

جایگاه دبزدراا در دپیلماسی بسیار قاب  توجذ فی باک  بذ یونذ دا هذ فیی تودنعی  عیافلی در هافییابی ییا ناهیافی       

و دستفاده بذ فوقیو ده   دستگاه دپلیماسی فو   باک .تبین و فاخص نمودو ا   ااا دیپلماسی توجیذ فعاط  دا د 
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روش ااا فاده ه، ته ی  و دعتاا پاددش، فهمت ین کاخص ااا درهیابی رفتار سیاسی و دیپلماتیک بیذ کیمار فیی    

رود. در ب رسی جایگاه دبزدرااا دیپلماسی در دسالم بای  دین نکتذ توجذ ددکتذ باکییم هیذ رویکی د دسیالم در فیورد      

سی و رفتار سیاسی ده یاکتذ تاهعوو فقط در قالب و چیارچوب دن یایذ دیعیی و    هارب د ا  یونذ دب ده و کیوه دیپلما

 (279، 1376ردبتذ فوجود فیاو غایات و دب دهاا قاب  تعم  دست.)هی. جی ، 

ده نظ  دسالم،فیاو غایات و دبزدراا  نوعی ردبتذ وجود ددرد هذ فهمت ین نقتیذ تمیایز دسیالم ده فکاتیب بای ا و      

دیعی دست.یفتذ ک ه هذ دردیپلماسی هعونی نیز فیاو دا د  و دبزدر نیوعی ردبتیذ اسیت،دفا     دن یاذ ااا سیاسی غی 

 فاایت دین دو نوع ردبتذ،هافال دو یونذ و فتفاوت دست.

در دیپلماسی فعاص  بذ ویاه تفک  ودقو ی دیی،ا  نوع دبزدر و روکی هذ بتودن  هفیعذ ااا تحصی  دا د  و دست 

ورد، فتلوب دست. لاد، فیزدو فتلوبیت و ع م فتلوبیت دبزدراا و روش اا با توجذ بذ فییزدو  یابی بذ فعافو رد ف دام آ

توفی  و هافیابی دبزدر ب دا نی  بذ دا د  تحلی  فی کود. ولیکن در دن یاذ دسالفی،فعیار درهییابی دبزدرایا و روکیها    

و روش ایا،نمی تودنی  نظیام درهکیی دسیالم رد      عالوه ب  فیزدو دیپلماسی و رفتار سیاسی دسالم در دستفاده ده دبزدراا 

نادی ه بگی د.بعاب دین ده نظ  دسالم دبزدرااا فورد دستفاده در دیپلماسی بای  دنسانی و ساهیار با دخالق دنسیانی باکی ،   

ب ین ت تیب ردبتذ دخالق و دیپلماسی بذ صورت ج ا فورد توجذ ق در فی یی د بذ یونذ دا هذ سی ه سیاسی پییافب   

م در ف دوده اا و تعاف  سیاسی دستفاده ده روش اا و دبزدرااا غی  دخالقی رد نفی هی ده و بی  تتیاب  وسیای  و     دسال

 (  41:1363دبزدراا با دا د  ف وع دنسانی تاهی  نموده دست.)دبن ف َدء ،

ز ده در سیاست دیعی دسالم فیاو اوکیارا و نی نگ باها تفکیک وجود ددرد و سیاستم در فسیلماو ضیمن پ ایی   

خ عذ و نی نگ و ف یب هارا، بذ اوکیارا و ف دقبت دکمن و تحلی  کی دیط و دلزدفیات هفیانی و فکیانی فی د فیی       

خودن .ب  دین دساس در دسالم بذ فا وع بودو دبزدر و دنسانی بودو روکها امودره تاهی  ک ه دسیت. دخیالق و درهش   

و دبزدر ااا غی  دخالقی در سیاست دسیالفی بیاه    ااا دخالقی، ععص ا دست هذ ای  یونذ جایگاای ب دا روش اا

 (45:1363نمی هع  و دساسا در رویک د دسالم، سیاست و اایارا ده خ عذ و نی نگ ج د ک ه دست. )دبن ف َدء ،

 

 

 

 مهمترین ابزارهای دیپلماسی در اسالم 

 باسفیران ونمایندگان  مذاکره:ابزار سیاسی.1

وفتقاع  ه دو ط   فقاب ، یکیی ده ردییت تی ین وعمیوفی تی ین دبزدرایاا       فاده ه بذ ففهوم چانذ هنی، دست الل 

ا هذ ب خی ده صاحب نظ دو، دیپلماسیی  ددرتباط در رودبط خارجی و دق دفات دیپلماتیک فحسوب فی کود بذ یونذ 

المت رد فت دد  با آو فععا ه ده دن . یکی ده فهم ت ین دالی  روا آوردو بیذ فیاده ه هیم ازیعیذ بیودو، فااییت فسی       

 (175: 1392سجادا،).ا وفلی دستدجویانذ آو وسابقذ بسیار طوالنی آو در ح  فعاهعات وفهارجعگ ااا قبیلذ 

دامیت فاده ه ده دی یاه دسالم بذ فاایت و حقیقت دین روش باه فی ی دد. دسالم بذ فعظور دعوت و بسط تعالیم 

. در آیات فختلف ق آو بذ روش ااا فوعظذ حسیعذ،  دسالفی، ده روش ج دل دحسن، دست الل و فعاظ ه به ه فی یی د
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حکمت و ج دل دحسن، جهت بسط تعالیم دسالفی و دنجام دددو رسالت دعوت تاهی  ک ه دست. در تیاریخ دسیالم و   

سی ه سیاسی پیافب  )ص(، نمونذ ااا فتع دا ده فاده ه ااا سیاسی و یفتگواایی ب دا یست ش دسالم و جلویی ا 

ااا ه فی کود.ب دا فثال ده فاده ه ااا حض ت با ایات نمایع یی یث ب در فوسم حت،سیالها  ده جعگ و دریی ا ف

قب  ده اج ت رد فی تودو یاد ه د هذ بع اا هفیعذ ااا بیعت طودیف دوس و خیزرم بیا حضی ت رد در عقبیذ دول و     

 دوم ف دام آورد.

م حاهی ب  دین دف  فی باک  هذ دسالم در هفیعیذ  فاده ه ااا پیافب  با سفی دو و نمایع یاو طودیف و ی وه اا و دقود

دعوت، ح  فاکالت دقتصادا، دعتاا فسئولیت ااا سیاسی و دددرا، دفضاا ق دردددااا دو جانبذ ده دین دبیزدر بیذ   

 (165:1392درستی به ه ب ده دست. )سجادا،

ب خورددر بوده دسیت. در  فاده ه در رودبط خارجی پیافب  ی دفی وسی ه سیاسی آو حض ت دهدامیت قاب  توجهی 

دامیت فاده ه در سی ه رسول خ د )ص( امین بس هذ دیااو سفی دنی رد بذ فمالک غی  دسیالفی یسیی  فیی ددکیت     

وظایف فهم سیفی دو  (99: 1379سجادا،).وآناو رد فوظف فی نمود تافاده ه ردفق م ب کیوه ااا خاونت آفیز ب درن 

 :خالصذ ه د وف ستادیاو پیافب  ردفی تودو درفودرد ذی 

 دعوت بذ دسالمدلف. 

 فاده ه صلح وت ه فخاصمذ بادکمن ب. 

 فاده ه درباب فبادلذ دسی دو جعگی پس ده خاتمذ جعگ  م. 

 فاده ه درفورددنعقاد ق دردددااا ف بوط بذ غ دفت ودفضاا آنها  د. 

فختلف باهاور فح   فاده ه در جهت دیجاد حسن تفاام وجلب دوستی ودنعقاد پیماو امکارا در هفیعذ اااه. 

 .ف فوریت

 فرهنگی: -. ابزار تبلیغاتی2

فعالیتهاا دیپلماتیک در دسالم ص فا در حوهه فاده دت و چانذ هنی سیاسی فح ود نمی ک ، بلکذ چانذ هنی یکی 

ر ده دبزدرااا دیپلماسی و رفتار سیاسی پیافب  دسالم بود.با توجذ بذ دا د  دیپلماسی در دسالم هیذ امیودره بی  فحیو    

تبلیغات و فعالیتهاا ف اعگی ب  دیستاراا و رفتارااا طودیف و ی وه اا و قبای  فختلف تحت تا ی  بوده فی تودو بیذ  

تا ی یادرا دین دبزدر بذ خوبی دست یافت. دسالم ب  خال  دیگ  ددیاو، ده نظی  فخاطبیاو و یی نی یاو پییام ، ددردا     

خود رد عموم دبعاا با  فی ددنی  و قیوم ییا دسیتذ خاصیی رد       جافعیت و ف دیی ا فعحص  بذ ف دا دست و فخاطباو

فخاطب نمی ددن . عام بودو تعالیم دسالفی، بیانگ  فاایت جهانی آو دست هذ دسالم رد یک دیین جهیانی فتی ح فیی     

 (355:1376ساهد. )هی.جی،

در دفکیار  تبلیغات در حوهه سیاست خارجی، در چارچوب دست الل و فوعظیذ بیذ فعظیور دیجیاد ذاعییت فثبیت       

عموفی دنجام فی پای د. ده نظ  باهتاب و تا ی ااا تبلیغات در سیاست خارجی دولت دسیالفی،ذه  دیین نکتیذ حیائز     

دامیت دست هذ دولت دسالفی، امودره با فحیط خارجی در تعاف  بوده و ودهعش اا،باهتاب ااا رفتار خیارجی دش  

روش خاصی هارآف  و فو   باک ، تقوییت و ی نیذ تغییی  ددده     رد دریافت و باهبیعی و دصالح فی هع .دی  در تبلیغات
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فی کود. لاد اع  سیاستم دردو دست هذ با توجذ بذ ک دیط بین دلمللی و ودقعیات بی ونیی ده چیذ ففهیوم و نمودایاا     

 تبلیغاتی فی تودنع  بیش ت ین به ه رد بگی ن .

همی رد دیفا هع .دسالم ضمن تاهی  ب  دست الل و لحن هالم و رفتار در سیاست خارجی خود فی تودن  نقش دبزدر ف

ج دل دحسن،حیات طیبذ و رحمت پیون  دیجاد فی هع . هاریزدردو سیاست خیارجی دولیت دسیالفی،بای  حمییت و     

رحمت رد ت هیب ه ده و در نحوه بیاو نیز ف درد و سخت یی ا رد در ام آفیزن .در دین فورد دفام علی )ع( بذ پیونی   

 (49:1387قاطعیت، حسن فعاک ت و عزت دسالفی دکاره فی هع . )غفورا،ن م یفتارا و 

در ع صذ رودبط خارجی فعالیت اا بذ حوهه فاده دت وچانذ هنی فح ودنمی کون ، بلکذ امیودر ه تیالش بی آو    

رد  دست هذ ده رده تبلیغات وفعالیت ااا ف اعگی رفتار ااا ط   فقاب  رد تحت ت  ی  ق در ددده ورفتار ااا فتلیوب 

بذ امین دلی  یکی ده دبزدر ایاا رودبیط خیارجی رسیول خی د)ص( دعیزدم فبلغیاو ودعیوت         .در آنها کک  فی داع 

هعع یاو وف ستادو پیغام بذ بزریاو قبای  وس دو هاوراا بود.دین تبلیغات ودعوت اابذ صورت ااا ذی  دنجیام فیی   

 :پای فت

بذ رغیم تعهیایی    )ص(پیافب .ا سبت حت، بذ فکذ فی آف ن دلف( تماس فستقیم با دف دد،س دو وای ت اایی هذ بذ فع

پیام ورسالت خود رد فت ح فی نمود  ،وهار ککعی وآهدر فا هاو دین کیوه رد بذ هار فی بست. وا در دین فالقات اا

 .و بذ دین روش پیام خود رد بذ یوش دورت ین دف دد دنیا فی رسان 

 . زه وفاایت تبلیغی ددکتب( اج ت فسلماناو در دو نوبت بذ حباذ ، دنگی

م( دعزدم کخصییت ااا ب جستذ فسلماو فانع  فعاذ دبن جب  بذ یمن، علی )ع(بذ یمن، وفالک دبن ف دره، عب دهلل 

فهاج  بن دبی دفیذ، دق ع بذ عب دهلل حمی ، دبوفوسی دکع ا، عب دهلل بن هی ، فالک دبن عباده، عقبذ دبن هیاد وخال  دبن 

 . ولی 

 ه ک ن .ت ااا تبلیغی فانع  ای ت اایی هذ بذ یمن ونج  ورجیو ف ستادد( دعزدم ای 

درهعار دعزدم فبلغاو بذ درسال پیام اا ونافذ اا بذ س دو قبای  و دولتهاا دیگ  فی پ ددخت. پیافب  ده م )ص( نافیذ  

حققیاو کیمار دیین    ااو پیام ااا فتع دا بذ س دو قبای ،هاوراا وراب دو ددیاو و فاداب ف ستاده دست. ب خیی ده ف 

 (5: 1363 فیانجی،).نافذ اا رد بیش ده سیص  فورد ددنستذ دن 

 انعقاد پیمان هاو قراردادها   :ابزارحقوقی. 3

یکی دیگ  ده دبزدر رودبط خارجی پیافب  ده م )ص( دنعقاد ق در ددد اا وپیما و ااا سیا سی بود هذ ده جملذ ا آو 

رد فی تودو ب کم د.  (46-48: 1375، ف رسی)وصلح ح یبیذ( 49-54: 1359 کهی ا،) پیماو عقبذ ، فعاور ف یعذ

یکی ده فعا ا دت رسول خ  پیمانی دست هذ بین آو حض ت ونصاردا نج دو فععق  ک . نج دو با افتاد داک ه ا 

تابو خود ، درفعتقذ ف ها حجاه ویمن ودقو ک ه بود و در آغاه ظهور دسالم، تعها فعتقذ ا فسیحی ناین حجاه 

حسوب فی ک  هذ ده بت پ ستی دست ب ددکتذ وبذ دیین فسیح ی وی ه بود. پیا فب  باف ستادو نافذ ا بذ دبو حار ذ ف

دسقف نج دو سا هعاو آو دیار رد بذ پای ش دین فبین دسالم ف د خودن  وای  ت نمایع یی نج دو بذ ف یعذ آف ن  تا 

رد نیز ب رسی نمایع . پس ده بحث ف دودو در باره با پیافب  )ص(یفت ویونمایع  وصحت وسقم نبوت آو حض ت 

حقانیت دسالم ونبوت پیافب  نمایع یاو نج دو فاده دت خودرد با رسول خ د قانو هعع ه نیافتع  وا دو ط   آفادیی 
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 خود ردب دا فباالذ دعالم نمودن . در دین اعگام دیذ فباالذ ناه ل ی دی  ورسول خ در د ف  فور ه د تا با هسانی هذ

  .بادو بذ فجادلذ وفحاجذ ب فی خیزن  وهی  بار ح  نمی رون  فباالذ نمایع 

پیافب  دسالم ب خال  دنتظار س دو ای  ت نما یع یی نج دو، ام ده بیا چهی ه ایاا نیوردنی یععیی علیی وفاطمیذ        

وددعاا خویش  وحسن وحسین )علیهم دلسالم( در فیاو آناو آف . فسیحیاو بذ دین نتیجذ رسی ن  هذ پیافب  در دعوت

دعتقاد ردسخ ددرد. س  دنجام، با وحات فسییحیاو ده فباالیذ، پیمیاو صیلح بیین آنیاو وفسیلماناو بیذ دفضیاء رسیی            

نیز فسؤ لییت  ( وفسیحیاو فتعه  ک ن  سالیانذ فبلغی ب دا فالیات بذ دولت دسالفی بپ ددهن  ودر ب دب  آو،پیافب  )ص

فسلماناو بذ فسیحیاو نج دو وآهددا آناو در ف دسم فاابی ردبذ عه ه  دفاع وجلویی ا ده ا  یونذ ظلمی رد ده ط  

 .ی فت

 . ابزار اقتصادی دیپلماسی اسالم:4

دبزدر دقتصادا دیپلماسی بذ فودهدت فقولذ رفاه، رک  و توسعذ دقتصادا ده دامیت جی ا ب خیورددر فیی باکی .ده     

درضی، در ص د دسیت ییابی بیذ فعیابو دقتصیادا،       دی  باه، حکوفت اا در هعار حفظ فوجودیت، دستقالل و تمافیت

ف فت ااا تجارا و باهریانی و هعت ل تجارت فعتقذ دا و بین دلمللی ب آف ه دن . همبود فعیابو دقتصیادا و دفیزدیش    

تصاع ا نیاهفع یهاا دقتصادا، ب  فعالیتهاا دقتصادا حکوفتها دفزوده دست.دبزدر دقتصادا دیپلماسی با توجذ بذ فهیم  

زدیع ه دقتصاد در عص  حاض  هذ بذ ت ریت فحور دصلی باها و رقابت ق رتهاا بیزرگ رد تایکی  فیی دای ،     بودو ف

 (97:1386بیش ده پیش دامیت پی د ه ده دست. )ستوده،

 . تالیف قلوب:5

یکی ده تکعیک ااا فؤ    در دج دا سیا ست خارجی ب دا تحق  ا   اا و ت فین فعافو، دستفاده ده دبیزدر ایاا   

ادا و فالی دست.در دین ردستا دولت دستفاده هعع ه ده دین دبزدر تالش فی نمای  هذ دیگ  دولت اا و فلیت ایا رد   دقتص

بذ تغیی  در سیاست ااا خارجی کاو ودددر نمای .به ه یی ا ده دین دبزدر بذ عص  هعونی در رودبط خیارجی فعحصی    

 ی  دیگ دو رد بذ تسلیم درفقاب  خودستذ ااا خود ودددر نیست؛ بلکذ در یاکتذ نیز دولت اا سعی ه ده دن  ده دین ط

 .هعع 

پییافب   رویک د دسالم بذ دبزدر دقتصادا بذ ععودو عاف  دساسی در دیپلماسی در قالب تالیف قلوب فععیا فیی یابی .    

ی دفی دسالم در رودبط خارجی خویش ده دبزدردقتصادا نیزب دا دعوت وا دیت فی دم بیذ دیین فبیین دسیالم تحیت       

ب ی فتذ ده نص ص یح آیذ ق آو و ب خی رودیاتی دسیت هیذ در    تالیف قلوب،. دستفاده فی نمود« ت لیف قلوب» عودوع

بعاب دین در دص  تالیف قلوب هذ بذ ففهوم دختصاص دددو بخای ده غعایم و  (60توبذ ، فتوو دیعی آف ه دست.)سوره 

 بت در ب خی دف دد دست.فعابو فالی دولت دسالفی،ب دا جاب قلوب و دیجاد ذاعیت فث

فص   ص قات فعحص  بذ دین اات ی وه دست: فقی دو، عیاجزدو، فسیکیعاو، فتصی یاو دددره صی قات، تی لیف      

خ دسیت.   یانذ، ف ض و حکیم  فان یاو. دین فصار  اات خ د و ب دا در رده  در رده  دددو بع یاو، ق ض قلوب، آهددا

نظ  است ا  چع  در بحیث فیا دیین دخیتال  باهتیاب        او دختال دفا در فص دق ت لیف قلوب در فیاو فقهاا فسلم

حال چذ دین هذ سهم ت لیف قلوب رد بذ هفار و فا هاو غی  فعان  با دسالم دختصیاص داییم، ییا     چع دنی ن درد. بذ ا 

 اعیگ  اا بیانگ  دین نتیجذ دست هیذ در ف  دعم ده هفار فسلماناو فستضعف یا بالعکس ب دنیم، وجذ فات ه هلیذ نظ یذ
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طور نمونیذ پییافب  دسیالم در جعیگ      دست. بذ ااا دقتصادا، یکی ده دبزدرااا فا وع دیپلماسی بوده دسالفی فساع ت

بودن ، سهم بیات ا ده غعایم  طایف بذ دک د  و بزریانی هذ تاهه فسلماو ک ه یا فا هانی هذ بذ حض ت همک ه ده 

 (.83:1376)نجفی، رد بذ دسالم جلب هع وسیلذ نظ  آناو و قبایلااو  رد دختصاص ددد تا ب ین

قلیوب    باک  هیذ تی لیف   کود ب  دین بحث فی پیاودیاو فعصوم)ع( حاص  فی  آنچذ ده آیات ق آو، رودیات و سی ه

دا  و فلسفذ دصلی و فعبو دین سهم در کی یعت دسیالم،    خود دختصاص فی  سهم فاخصی ده وجواات ک عی رد بذ

فساع ت و حمایت فالی ب دا جلیب دفکیار و دذایاو دفی دد و جودفیو غیی  فعانی  بیا          دستفاده ده دبزدرااا دقتصادا،

فسلماناو دست. دعم ده دیعکذ ده نظ  فص دق دین سهم رد فح ود بذ هفار غی  فعان  ساهیم ییا فسیلماناو فستضیعف رد    

ت در ردسیتاا دای د    دلمیال و سی فایذ دفی    تودنی  ده بییت   نیز فامول آو ق در دایم. ب  دین دساس، دولت دسالفی فی

ایاا   تودن  دین سهم رد در قالیب همیک   سیاست خارجی خود دستفاده هع . بعاب دین در عص  حاض  دولت دسالفی فی

 (121:1382یی د. )جمای ا،  هار دقتصادا بالعوض، دعتاا ودم و دیگ  تسهیالت دقتصادا بذ 

 عتق وفک رقبه:ابزار بشر دوستانه. 6

ذ در حقوق بین دلمل  فورد ععایت ق در ی فتذ وفعالیت ااا فثم   م ا در ردبتذ با ده جملذ فتالب درهکمع ا ه

آو صورت پای فتذ دص  دلغاا ب دیی دست هذ در قودنین دساسی دهث هاوراا یعجان ه ک ه وتمام دولت ااا جهیاو  

 (101: 1370 دفت  امکارا حوهه وددناگاه،)حمایت وپاتیبانی خود رد ده دج دا آو دعالم نمو ده دن .

ا چع  فس لذ آهدد ه دو ب دیاو و دهث  دحکام دیگ  هذ در ک یعت دسالفی فتی ح دسیت، قبی  ده دسیالم نییز در      

ب خی ده ک دیو آسمانی فت ح بوده دست، ولی دسالم باس نمودو رده ااا ب دییی و تی ویت ف اعیگ تسیاوا دفی دد      

بعاب دین ، دفتیاه دسیالم ب کی دیو دیگی  در    .ق در ددده دستبایک یگ ، بهت ین وفوف  ت ین کیوه ودبزدر ردفورد دستفاده 

بیعش فلسفی دسالم نسبت بذ ب دیی در ط ح ویاه دا دست هذ بذ صورت طبیعی بذ آهددا هاف  ب دیاو فعتهیی فیی   

 (141: 1370 دفت  امکارا حوهه وددناگاه،).ک ه دست

خلیفذ خ د در روا هفین فی باکی . در دیین    دنساو ددردا ه دفت دست وبذ ععودو دک   فخلوقات ،ده نظ  دسالم

ک یعت فق س، دص  ب آهددا دنساو بوده وب ده ددرا یک دف  عارضی تلقیی فیی کیودهذ بی خال  نظیام آفی یعش       

: 1386)فوسوا، .خ دون  بوده ودسالم بذ آو بذ فثابذ یک بیمارا دجتماعی نگ یستذ وبذ فبارهه باآو بذ پا خاستذ دست

8) 

فک بیذ فععیاا آهدد هی دو،    . هذ دسالم ب دا فبارهه با دین بیمارا ب یزی ه دست فک رقبذ دست یااییکی ده دبزدر

ج دنمودو دوچیزده ام دست و رقبذ جمو رقاب بذ فععاا ب دیاو آف ه دست. عت  رد ده آو جهت فک یویع  هذ آهدد 

د علییذ سیتمگ دو و رمییم ایاا     با ک وع جها(199: 1364، ق کی).هعع ه دست وفیاو بع ه وفلکیت ج دیی فی دن دهد

هاف ، ب نافذ بسیار فعتقی فک رقبذ دسالم نیز آغاه ک ؛ هی د پیام دسالم ودرتش دسالفی بیذ بی ده ایایی هیذ هی سیلتذ      

حکوفت هفار ستمگ  هن یی فی ه ده دن  دین بوده دست هذ ب ده اا بذ فحض پیای ش دسیالم سی پیچی ده دطاعیت     

 .صاحباو خود آهدد فی کون 

 جنگ  :ار نظامیابز. 7

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



جعگ در حقوق بین دلمل  بذ ب خورد فیاو دو یا چع  دولت هذ در آو نی وااا فسیلح طی فین درییی  دقی دفات     

خاونت آفیز تلقی کون  تع یف فی کود.ا  چع  دین تع یف کاف  جعگ فیاو دف ددوقبای  نمی کود، چوو فص دق 

د ددکتذ بعا ب دین فی تودو تع یف فوق رد باحا  دولیت  تع ؛ ولی ده آو جاهذ ده دی  باه جعگ وی یز وجوسدولت نی

فصتلح دف وها، بذ حاهمیت ااا ق وو یاکتذ نیز تعمییم دددوبی  دسیاس آو، رفتیار فبتعیی ب جعیگ پییافب  دسیالم         

 (  187: 1387 کی خانی،).ردب رسی ه د

ه بود، دفیا درپیاره دا ده   پیافب  ی دفی دسالم ا چع  در دبالغ رسالت خویش، دص  رد ب دعوت فسالمت آفیزیادرد

فودقو بذ سبب ک دیط خاص سیاسی ودجتماعی کیوه فسالمت آفیز دعوت آو حضی ت، بیذ جعیگ وکییوه قه آفییز      

فعج  فی ک ، فانع  رفتار پیافب  در قبال س دو فا هاو ق یش هذ بذ فخالفت ک ی  با آو حض ت ب خاستذ بودن  هیذ  

رفتاردفاعی بوده نذ تهیاجمی؛ چ دهیذ پییافب      ،و دریافت هذ دین رفتاریات ف بوط بذ جعگ بذ خوبی فی تودآباب رسی 

ده م در طول سیزده سال دقافت خویش در فکذ ده دص  دعوت به ه جست ودر دین رده بذ رغم دذیت وآهدرفای هاو  

لحیا    بخای ده ف دم ف یعذ در عقبذ دولیی و یانی ، فسیلماناو دهای      ،ده کیوه ااا دیگ  دستفاده نک د. پس ده بیعت

نی وفع  ک ن  وپیافب  بافهیا ک و ک دیط هفانی وفکانی واج ت دهفکذ بیذ ف یعیذ ده سیوا خ دونی  دسیتور فقابلیذ       

 :یذ هی ناهل ک آباهفار ق یش ودستفاده ده رفتار فبتعی ب  دفاع رددریافت ه د و 

رخصیت دفیاع وفقابلیذ بیا     (39 )سوره حت، آییذ  "أذِوَ للاین یقاتلوو ب وّ لهم ظلمود ودوّ دهلل علی نص ام لق ی "

دکمعاو دسالم بذ جعگ جویاو ددده ک ؛ چ د هذ آناو ده دکمن سخت ستم های ن  وظلم دی ه دن  وخ دون  ب  ییارا  

 .آنها قادر وتودناست

یات ق آو ه یم چعین دستفاده فی کود هذ جعگ در فکتب دسالم تجویز کی ه وپییافب  دهی م)ص(    ده آبذ ا  حال 

و یک رفتار ویک دبزدر دررودبط خارجی پای فتذ وده آو به ه جسیتذ دسیتولی ددردا کی دیط وقودعی      نیز آو ردبذ ععود

 :خاصی دست هذ فی تودو آو رددر چع  بع  ذی  خالصذ ه د

بذ دین فععا هذ خیی ،  . ک ه دست« فی سبی  دهلل»یات ق آو، جهاد وقتال با هفار وفا هاو فقی  بذ قی آدر دهث  دلف. 

 .دا امگاو فی باک  ودر نهایت تعب  وف فانب ا ده خال  یکتا صورت یی دصالح ورحمت ب 

وقییاتلود فییی سییبی  دهلل دلییاین "یییذ کیی یفذ.آباییی  بییا هسییانی هییذ فعتیی ض وفهاجمعیی  فبییارهه و جهییاد ه د ب.

ذ فقی  بذ دین فععا دست هذ جهاد در حقیقت دفو ورفو تهاجم دست باهسانی هیذ فتعی  (190)سوره بق ه، آیذ "یقاتلونکم

وقیاتلوام حتیی التکیوو    "وآکوب ب فی دنگیزن  وخل  خ درد فعح   فی هعع  وبذ حقوق وح ود تجاوه فی هععی : 

ودر نهاییت فؤفعیاو وپیی ودو پییافب  بی دا دسیتق در قیانوو وحکوفیت دهلل فبیارهه فیی           (193)سوره بقی ه، آییذ   "فتعذ

 (193)سوره بق ه، آیذ ."ویکوو دل ین هلل"هعع 

 

 

 

 

 

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

 گیری نتیجه

قش دسالم در حوهه دیپلماسی و رفتار سیاسی بسیار ب جستذ دست. پیافب  دسیالم)ص( بیذ ععیودو آخی ین سیفی       ن

دلمل  بیذ کیمار    دست. دیپلماسی فعال دیااو ده نوددر تاریخ رودبط بین  ددده دا دنجام  دلهی در دین هفیعذ دق دفات درهن ه

ایاا بیزرگ آو هفیاو     خصیوص دفپ دتیورا   هاورااا دیگی  و بیذ  اا و دعزدم سفی دو بذ نزد س دو  رود. درسال نافذ فی

 ب دنگیز دست. دعجاب

دیپلماسیی، چگیونگی ف سیتادو و پیای فتن سیفی دو و رعاییت         سی ه و رفتار سیاسی پیافب  دسالم)ص( در هفیعیذ 

 ویاه هاورااا دسالفی باک . بخش ب دا جودفو دنسانی بذ تودن  دلهام حقوق دیپلماتیک فی

ایاا فعاسیب و فتفیاوت ده ب خوردایاا سیاسیی آکیعا        پلماسی و رفتار سیاسی در دسالم بیا کییوه  در ب رسی دی

کویم هذ ب خال  آنچذ دف وه فت دول دست، توأم با ص دقت، ص دحت، سادیی، ع م تظاا  بیذ قی رت، قاطعییت،     فی

توجیذ بیذ دیین     ر باک . بیا تودن  ده دامیت ویاه ب خوردد دا فی دلی ا و کجاعت دست و ددنستن و ب رسی چعین کیوه

 ی دد. ااست هذ ض ورت و دامیت ب رسی جایگاه دیپلماسی و رفتار سیاسی در دسالم دو چع دو فی ویایی

 دیم هذ عبارتع  ده: ویاه هاورااا دسالفی دست یافتذ ده فباحث ذه ک ه نتایجی ب دا جودفو جهانی و بذ

 تار سیاسی با بیگانگاوسیاسی پیافب  دسالم)ص( در ردبتذ با رف  کعاخت سی ه -1

کعاخت ضودبط، فعیاراا و دصول دیپلماسی دسالم ده یفتار و عم  پییافب  دسیالم)ص( هیذ خیود سیع  و ضیابتذ        -2

سو تج بذ و رداعماسیت و ده سیوا دیگی  فسیتع  تایخیص       دسالفی دست، بذ دین فععی هذ عم  پیافب  )ص( ده یک

 ضودبط دسالفی

روکهایی هذ دحیاناً در سیاست خارجی هاورااا دسالفی بذ تبعییت ده   دست آوردو راعموداایی ب دا تصحیح بذ -3

ایاا دج دییی سیاسیت     ت  ه دو کییوه  تودو ده آنها ب دا دسالفی کود هذ در نهایت فی هار ی فتذ فی دلمللی بذ ع   بین

 خارجی در هاوراا به ه ی فت و کیوه ااا دج دیی فوجود در جهاو دسالم رد تصحیح ه د.

کیود و فقایسیذ    فیی  دلمللی دی ه  جوه ضعفی هذ در عملک د دولتهاا بذ دصتالح دسالفی در رودبط بینآکعایی با و -4

خود دین نتیجذ رد درب خودا  ددکت هذ دین هاوراا تا چیذ فییزدو دسیالفی     بذ پیافب  دسالم )ص( هذ خود   آو با سی ه
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 منابع:
دلمللی وهدرت  ، ته دو: دفت  فتالعات سیاسی بینو دیپلماسی دیپلمات(، 1372آالدپوش، علی؛ توتونچیاو، غالف ضا) -1

 دفورخارجذ

 ت جمذ پ ویز دتابکی، ته دو: ساهفاو دنتااردت آفوهش دنقالب دسالفی رسل الملوک)سفیران(،(، 1363دبن ف ّد) -2

 ، ته دو: نا  داخ دالملل و سیاست خارجی اصول روابط بین(، 1368بهزددا، حمی ) -3

 ، ته دو: ددناگاه پیام نورتاریخ اسالم(، 1378دهب ) حسعی، علی -4

 ، ته دو:  ددناگاه پیام نورجنگ و صلح در حقوق اسالم(، 1380خ ورا، فجی ) -5

 ، قم: ساهفاو چاپ و دنتااردت وهدرت ف اعگ و درکاد دسالفیتاریخ سیاسی اسالم(، 1369جعف یاو، رسول) -6

 پ بین دلمل ته دو: چا دیپلماسی پیامبر)ص(،(، 1382جمای ا، فحم حسین) -7

 دلمل  ، ته دو: دفت  فتالعات سیاسی و بینهای دیپلماتیک دیپلماسی کاربرد و رویه(، 1374دبی ا، فحم رضا) -8

 .2سمت،مدنتااردت  ،ته دو،اسالم وحقوق بین الملل عمومی، (1370)دفت  امکارا حوهه وددناگاه -9

 تا، ته دو: دنتااردت سمت بی، ت جمذ سی  حسن سی ا الملل اسالم و حقوق بین(، 1384رکی ، دحم ) -10

 ، قم: دنتااردت بوستاودیپلماسی و رفتار سیاسی در اسالم(، 1392سجادا، عب دلقیوم) -11

 ، ت جمذ دبودلفض  فوح ، دصفهاو: دنتااردت دفی دلمؤفعینمبانی حکومت اسالمی(، 1367سبحانی، جعف ) -12

 پاوااک ه فتالعات ف اعگی ، ته دو:مساله قدرت و سیاست خارجی دولت نبوی(، 1384ستوده، فحم ) -13

دلعاب ین ق بیانی و ایادا خس وکیاای، تهی دو: نای  ف اعیگ        ، ت جمذ هیناسالم مصلح جهانی(، 1368سی قتب) -14

 دسالفی

  .2م  نهضت هناو دی دو ،دنتااردت ، ته دو، تحلیلی از تاریخ اسالم(،1359)کهی ا، سی  جعف  -15

 .15،ش4ال ، سه علوم سیاسیمجل، "دعوت جعگ وصلح در ق آو"(،1387)کی خانی، علی -16

، ته دو: دنتایاردت  در اسالم المللی و دیپلماسی فقه سیاسی و حقوق معامالت بین(، 1388عمی  هنجانی، عباسعلی) -17

 سمت

تهی دو: دنتایاردت دن یایذ     اصول دیپلماسی در اسالم و رفتار سیاسی پیامبر اعظم))ص(، (، 1387غفورا، فحم ) -18

 ورهدو

 ق ه و توبذب حت،، سوره ااا قرآن کری) -19

 .5، ته دو، ددر دلکتب دالسالفیة، مقاموس قرآن(،1364)سی  علی دهب  ،ق کی -20

 ، ته دو: دنتااردت سمتاصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل(، 1379قودم، عب دلعلی) -21

، ت جمذ به دم فسیتقیمی، دفتی  فتالعیات سیاسیی     مبانی تجزیه و تحلیل سیاست خارجی(، 1376فالتی، هی، جی) -22

 ت خارجذوهدر

 نا  بقیو قم، ،هدایتگران راه نور(،1375)ف رسی، سی  فحم  تقی -23

 دنتااردت قم سیاست خارجی پیامبر اعظ))ص(،(، 1382فساع ا، علی) -24

 ، ت جمذ فحمود صلودتی، ته دو: نا  تفک مبانی فقهی حکومت اسالمی(، 1374فعتظ ا، حسیععلی) -25

، ت جمذ سی  فحمی   حضرت محمد)ص( و اسناد صدر اسالمها و پیمانهای سیاسی  نامه(، 1374فحم ، حمی د...) -26

 حسیعی،  ته دو: دنتااردت س وش
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 ، ته دو: ددناگاه پیام نوردیپلماسی و رفتار سیاسی در اسالم(، 1386فوسوا، فحم ) -27

، ت جمذ حمیی د فایی هدده، تهی دو: دفتی  فتالعیات سیاسیی وهدرت       سیاست میان ملتها(، 1376جی) فوریعتا، اانس -28

 خارجذ

 .،قم، دنتاارت یسمقدمه مکاتیب الرسول(،1363)انجی،دحم فی -29

 دلمللی ، ته دو: دفت  فتالعات سیاسی بینتوافق و تزاح) منافع ملی و مصالح اسالمی(، 1376نجفی، اادا) -30
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فصلنامه تخصصی مؤسسه آموزشی ،"دیپلماسی ورفتار سیاسی در دسالم"(،1392)عب دلقیومسجادا، سی   -32

 . 20، شال پعجمس،باقرالعلوم
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