
 

  

  

  

  

  

  

  

   آن با نرمش قهرمانانهۀاصل عزت و تسامح و رابط
  در مذاکرات سیاسی ازدیدگاه اسالم

  *محمد ستوده آرانی/احمد رضایی/کوتیانی عزت الله معتمد
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  چکیده
 منــافع ملــی بــا کــشورهای ۀ برپایــ مــذاکراتی رامــداران ایرانــی سیاســت ،از گذشــته

 حتی در نظام جمهوری ،اما ضوابط اسالمی آن؛ )تاریخچه(اند  مختلف انجام داده
 گـاه رو، ازایـن. )یـشینهپ(ت  در دسـترس نبـوده اسـصورت مدون  به،اسالمی ایران

ث ایجـاد عدم کاربست اصل عزت یا ابهام در مفهوم و ماهیـت اصـل تـسامح، باعـ
  پرسـشایـن، بـا بنابراین .)مسئله (چالش و تناقض در دیپلماسی کشور شده است

و با  پسندیده ، اسالم ازدیدگاه خارجیعرصۀ سیاست تسامح در  کدام: کهمییرو روبه
 اسـالم پـذیرفتنی  ازدیدگاهتسامح یا نرمشی؟ )سؤال (نرمش قهرمانانه همراه است

  هرگونه نفوذ و تسلط دشمن را بگیـردی و جلودباشاست که همراه با عزت و اقتدار 
َال تظلمـون و ال « منطـق انقـالب اسـالمی در تعامـل بـا دنیـا ازآنجاکـه .)فرضیه( َ ُ ِ

ْ َ

َتظلمون ُ َ ْ  است، هدف تحقیق حاضر تبیین اصل عزت و همچنین واکاوی تـسامح »ُ
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 ، در ایـن مقالـه از روش پژوهـشیرو ازایـن .)هـدف ( اسالم است ازدیدگاه)نرمش(
 که دهد می نشان ، نتایج این تحقیق.)روش ( استفاده شده استیلی تحل-یفیتوص

د توانـ مـی ،)نرمشی قهرمانانه( صورت توأمان با اصل تسامح  بهکاربست اصل عزت
ی مـستکبر، موجبـات اقتـدار و هـا قـدرتبا پرهیز از تحمل زورگویی نظام سـلطه و 

  .)یافته(کند  تأمینمختلف های  عزت و منافع ملی و مصالح دینی را در عرصه

  واژگان کلیدي 
   و اسالم، سیاسیۀعزت، تسامح، نرمش قهرمانانه، مذاکر

  مقدمه
و در برخی باشد کشورها ارتباط داشته  دیگر  باید باش حیاتۀهر کشوری برای پیشرفت و ادام

 بارهـا بـا ، نبوده و در طـول تـاریخاکشور ما نیز از این قاعده مستثن. کندموارد با آنان مذاکره 

 مذاکراتی که گاه عزتمندانه ؛ل گوناگون به مذاکره پرداخته استکشورهای جهان بر سر مسائ

بوده و پیامـدهای سـنگینی را همراه بوده و سبب اقتدار کشور گردیده و گاه با خواری و ذلت 

کارآمـدن حکـومتی  پـس از پیـروزی انقـالب و بـا روی. برای کشور به دنبـال داشـته اسـت

 به توان می ،میان  که ازآنیافتگیری  های کلی نظام ایران نیز تغییرات چشم ، سیاستاسالمی

 رویکردی ؛ کردالملل اشاره  بینۀالمی و مذاکرات عزتمندانه در عرصشدن رویکرد اس اضافه

 امـا ؛گذاشـت... صادی، فرهنگـی، نظـامی و های سیاسی، اقت عرصه تمام  خود را دراثرکه 

 ،ی تـسامحی بـه سیاسـت خـارجی داشـته توجه به اصل عزت، نگاه بدوندولتمردان برخی

شـدن  رنـگ کـم. معتقدند باید در برابر کشورهای قدرتمند، نرمش را در دستور کـار قـرار داد

 ک هـا، سـبب دولـتعدم کاربست آن با اصل تسامح در برخـی  یا اصل عزت
ُ

ت  حرکـینـد

.  را فراهم آوردای م خامنه و موجبات ناخرسندی اماپرشتاب جمهوری اسالمی ایران شد

را هـا   آنوکردنـد  جمهوری اسالمی نرمش قهرمانانه را پیشنهاد دولتمردان ایشان به ،رو ازاین

این مقاله . آور باشد، برحذر داشتند  نرمشی که برای دولت جمهوری اسالمی ذلت هرگونهاز

  :انه بپردازدمش قهرمانگیری از آیات و روایات و منابع دینی به بررسی نر کوشد با بهره می



  ١١١ در مذاکرات سیاسی ازدیدگاه اسالم  آن با نرمش قهرمانانهۀاصل عزت و تسامح و رابط

 

  شناسی مفهوم

   اصل. الف
تواند امـری جزئـی و   بنابراین، نمی.شود اصل، مفهومی کلی است و مالک و معیار واقع می

شود که  های کلی گفته می اصول به دستورالعمل. )١٩٤: ١٣٦٩شاتو، (دارای مصداق معین باشد 

بنابراین، اصل.  مبتنی استای بر مبانی
ْ

اسـت کـه ) بایـدها( و معیارهای کلـی  سلسله قواعد

هـا بـرای دسـتیابی بـه  منظور تعیین روش شود و به های انسان انتخاب می متناسب با ظرفیت

  .اهداف، به آن توجه شود

  نرمش. ب
. )٢٢٢: ٦ ، ج١٣٧١قرشـی، (باشـد   می  نرمی معنای به» لیـن«نرمش، در زبان عربی معادل کلمه 

  :؛ ماننده استاین واژه در چند جای قرآن آمد

َفبما رحمة من الله لنـت لهـم و لـو کنـت َْ ُْ ْ َ ََ ْ ُ ِ ِ
َّ َ ِ ٍ َ ْ َ ِ

َ فظـا غلـیظ القلـب النفـضوا مـن حولـک  َ ِ ْ َ ْ ِ
ُّ َ ْ َ

ِ
ْ َ ْ َ ََ 

  .)١٥٩: عمران آل(
ر خـشن و شدی و اگـ) و مهربان(نرم ]  مردم[رحمت الهی، در برابر آنان ) برکت(به 

  .شدند  پراکنده میسنگدل بودی، از اطراف تو
 برای دست یافتن بـه مقـصود اسـت ، مانور هنرمندانهمعنای به ،اما این واژه در اصطالح

معنای عبور از خطـوط  به داما این مانور هنرمندانه نبای. ) آبان٢٩ سخنرانی :١٣٩٢ای،  حسینی خامنه(

 :١٣٩٢ای،  حـسینی خامنـه( باشـد هـا  آرمانّ یا عدم توجه بهقرمز یا برگشتن از راهبردهای اساسی

  .) شهریور١٤سخنرانی 

  ١سیاست. ج
َسوس«سیاست، از ریشه  معنای حکم راندن و اداره کردن، مصلحت کردن، تدبیر کردن،  به» َ

ابـن ( ریاست و تالش بـرای اصـالح چیـزی اسـت )٦: ١، ج١٣٧٦ابوالحمـد، (کشورداری کردن، 

                                                       
1. Politics. 
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هـای  بررسـی نوشـته این واژه در اصطالح، تعاریف گوناگونی دارد که .)١٠٩: ٦، ج١٤١٤منظور، 

  .سازد  ما را به دو دیدگاه رهنمون می،اندیشمندان اسالمی و غیراسالمی

 کنند می برخی اندیشمندان، سیاست را با نگاهی مادی و غیراخالقی تعریف :بینش مادي 

 علمی اسـت ،سیاست«: آنان معتقدند. گیرند و از هر ابزاری برای رسیدن به هدف کمک می

،  و مـوریسآیـور(» بـرد؟ برد و چرا مـی برد، کجا می برد، چه می ه کسی میآموزد چ که به ما می

٢٦٤: ١٣٤٤(.  

برخـی فیلـسوفان کالسـیک غـرب چـون را  ایـن دیـدگاه :محور  گرا و اخالق    بینش فضیلت 

 سیاسـت ۀمحور و اخالقی به مقولـ اهی فضیلتآنان با نگ. اند کردهافالطون و ارسطو مطرح 

 فــضیلت و اخــالق ۀان را پــژوهش دربــارمــدار  سیاســتۀ و نخــستین وظیفــندنگریــست مــی

 ، نگـاهی اخالقـی بـه سیاسـت بـااندیـشمندان اسـالمی نیـز. )٤٦: ١٣٧٨ارسطو، (دانستند  می

هـا در جهـت رسـیدن بـه   عبـارت اسـت از تـسویس و تربیـت انـسان،سیاست«: معتقدند

  ،١٤١٨کاشـانی، فـیض (» و تدبیر و کشاندن آن به طریق خیـر و سـعادتها   آنصالحیت کمالی

  .)٣٤٠: ١ج

  بررسی اصل عزت اسالمی
پـذیری او جلـوگیری   حالت صالبت و محکمی در نفس انسان است کـه از شکـست،عزت

 از اصول اساسی در سیاست خارجی و مـذاکرات دولـت .)٥٦٣ :١٤١٢راغب اصفهانی، (کند  می

. قـرار گیـرد کانون توجه ،است که باید در سیاست خارجی» اصل عزت اسالمی «،اسالمی

نـزد  الهـی ۀ بلکه امانت ویژ؛آن بزندبه  اکتسابی مؤمن نیست که چوب حراج ۀ سرمای،عزت

ِو لله العزة و لرسوله و للمؤمن« :فرماید  میکریم قرآن. اوست
ْ ُ ْ َّ

ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ

ِ ِ
َ ُ َّ

ِ
ْ

 عزت مخصوص ؛)٨: منافقون( َنی

  ».خدا و رسول او و مؤمنان است

 دهـد مـی اجـازه نوجـه هیچ بهخوانده  میباایمان را عزیز خداوند سبحان در این آیه افراد 

 ایمانی ۀ جامعکریم قرآنای است که   همان ویژگی،عزت. دار شود عزت و شوکت آنان خدشه
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ِأذلة علی المؤمن «:فرماید  در جایی که می؛ستاید را با آن می
ْ ُ ْ ََّ َ

ٍ ِ
َ

ِن أعـزة علـی الکـافری
ْ َ َ

ٍ
َّ

ِ
َ : مائـده( َنیَ

   ».رومندندی سرسخت و ن، متواضع، و در برابر کافرانْان در برابر مؤمن؛)٥٤

یرد کـه از ایـن موهبـت الهـی در  ایمانی باید تمام تالش خود را به کار گۀبنابراین، جامع

 با کـشورهای دیگـر وارد مـذاکره ای گونه به مذاکرات خارجی محافظت کند و همواره ۀعرص

  : آن فرمودۀ دربار که امام صادق همان اصلیآسیبی نرسد؛شود که به این اصل اساسی 

ْإن الله عز و جل فوض إلی المؤمن أموره کلها و لم  َ ْ َ ََّ ََ ََّ َُّ ُ َ ُ ُ
ِ ِ

ْ ُ َ
ِ ِ

َ َّ َ َ َّ َفوض إلُیَّ
ِ

ْ ِّ ْه أن ْیَ َ
ِکون ذلـَیِ

َ َ َال أ مـا یُ َ ً

َّتسمع قول الله عز و جل  َ َ َّ َ ِ
َّ َ ْ َ ُ َ ْ ْقول و للـه العـزة و لرسـوله و للمـؤَیَ ُ ْ َّ

ِ ِ ِ َِ َ َِ ُِ ََّ ُ
ِ
ْ ُ ِمنُ ُن فـالمؤمن یِ َِ

ْ ُ ْ ُکـون َیَ ُ

ِعز
َزا و ال یَ َ ِکون ذلَیً

َ ُ َال ثم قـال إن المـؤمن أعـز مـن الجبـل إن الجبـل یُ ْ ْ َْ ََ ََّ َ ُّ َ َّ
ِ ِِ ِ َِ َ ْ ُ َ ًَ َّ ُستقل منـه ُیـُ ْ ِ

ُّ َ َ ْ

َبالمعاول و المؤمن ال  َ َِ
ْ ُ َْ َْ

ِ ِ ِستقل من دُیِ ْ ِ
ُّ َ َ َنه شیْ

ِ    .ٌء ْیِ
اجازه نداده است که خـوار و ذلیـل کرده؛ اما   تمام امور مؤمن را به وی واگذارخدا

ِو لله العزة و لرسوله و للمؤمن«: گوید آیا نشنیدی که خدا می. باشد
ْ ُ ْ َّ

ِ ِ ِ َِ َ َِ ُِ ََّ ُ
ِ
ایـن اسـت » َنیْ

ن عزیزتـر و نیرومنـدتر از مؤم: آنگاه گفت.  عزیز است و ذلیل نخواهد بودْکه مؤمن
ولـی از دیـن مـؤمن هـیچ چیـز  ، چیـزی کنـدتـوان مـی از کوه با کلنگ ؛کوه است

  .)٦٣: ٥، ج١٣٦٥کلینی، (  کاستتوان مین
گـاه کـه هر ای گونـه بـه ؛ای تنگاتنـگ وجـود دارد بطـه را١،میان اصل عـزت و نفـی سـبیل

 و مغلوب کـشورهای غیـر اسـالمی شـوند، دهندکشورهای اسالمی برتری خود را از دست 

اسـت  و پیـشنهادی  راهکـار،نفی سبیلاصل . اند غبار ذلت را بر پهنای سرزمین خود نشانده

کشورهای غیراسـالمی، . رفتن عزت مسلمانان گرفته شود  جلوی تاراجدهد تا ارائه می دین که

اگر آنـان .  خود درآورندۀ و آنان را تحت سیطربگیرند که عزت مسلمانان را دوشنک میهمواره 

. آورنـد اتیک و مذاکره روی می به روابط دیپلم،از طریق نظامی نتوانند به این امر دست یابند

بنابراین، باید در مذاکره با کشورهای غیراسالمی، بسیار محتاط حرکت کرد و تـا زمـانی کـه 

؛ زیرا اگر نگوییم که بپرهیزیمناچار به ارتباط و مذاکره با این کشورها نباشیم، باید از این کار 

                                                       
ْلن «. ١ َ

ِجعل الله للکافرَی
ْ َّ
ِ

ُ َ َ ِن علی المؤمنیْ
ْ ُ ْ َ َ َن سبیَ الیَ

ً
 خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است؛)١٤١: نساء( 

ّ
.«  
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باید بگوییم که آنان کم  دست کشورهای غیراسالمی، پایبندی کمی به مسائل اخالقی دارند،

 میـاندر هـای اخالقـی  دارند و هنگامی که پایبندیپایبندی کمتری  ، مسلماناندر مقایسۀ با

 دیگر جایی برای ارتبـاط و مـذاکره ،رفتن اعتماد نباشد، اعتماد از بین خواهد رفت و با از بین

  :فرماید  میکریم قرآن. باقی نخواهد ماند

َتخذونَیَن یَّالذ ُ
ِ ِ الکافرَّ

ِن أولیْ ْ َ ِاء من دون المؤمنیَ ِ
ْ ُ ْ

ِ
ُ ْ ن أ یَ

َ َبتغون عندهم العزة فإن العزة َیَ ََّ َّ َّ َِ ِ
ْ ْ

ِ
َ ُ ُ َْ

ِ
ُ َ ْ

َلله جم ِ
َّ
   .)١٣٩: نساء( ًعایِ

ّا عزت و آبرو یآ. کنند جای مؤمنان، دوست خود انتخاب می ها که کافران را به همان

  ن خداست؟ ها از آ ّنکه همه عزتیند؟ با ایجو نزد آنان می
،  گیردصورتای  ی بیگانه ارتباط و مذاکرهها دولت، اگر بنا باشد با کشورها و اساس براین

 اگر بناسـت نرمـشی صـورت گیـرد، بایـد. مبنای اصل عزت اسالمی باشدضروری است بر

بـا .  نظـام اسـالمی را ببنـدددربـارۀ بیگانگـان ۀ و راه نفوذ و سلطباشد اصل عزتمندی ۀبرپای

 مـذاکرت سیاسـی، ۀن و هیئت دیپلمات کشورمان در حوزنطباق رفتاری دولتمردابررسی و ا

باید بگوییم در دورانی که این اصل در رفتار آنان مـشاهده گردیـد، کـشور در مـسیر رشـد و 

هـا و  رنـگ شـد، تحـریم  دولتمـردان کـممیـانشکوفایی قرار گرفت و هنگامی که این رفتار 

 یکی از مذاکراتی که پس از انقالب بازتاب ،برای نمونه. دبیشتر گردینیز  بیگانگان یفشارها

 کـه طـوری به ؛خوبی رعایت نشد  اصل عزت به،در این مذاکرات. فراوانی داشت، برجام بود

  : و فرمودندندمسئوالن سفارش کرد برخی بارها این نکته را به ای امام خامنه

ًصــریحا ســی مــا  سیاســی و دیپلمامــسئوالن. بگذاریــد دشــمن دنبــال شــما بــدود

! چیـز ندهنـد هـیچ] ّاما[خواهند همه چیز را بگیرند،  ها می ییامریکاگویند که  می
گـوییم  اینکـه مـا مـدام مـی. آیند یک قدم شما عقب رفتی، یک قدم جلو می] اگر[

گویند آقا مذاکره که اشکالی ندارد، اشکال  ها می بعضی]  ولی[کنیم،  مذاکره نمی
، امتیـاز را از شـما کنـد مـیاز راه صحیح خودت منحرف شما را : مذاکره این است

وقتی مذاکره کردید یعنی یک امتیازی بدهید، یک امتیاز بگیرید دیگر؛  ـ گیرد می
زدن و گفـت  کردن و حرف معنای مذاکره این است دیگر؛ مذاکره، نشستن و گعده
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و شنود و خنده و شوخی که نیست، مذاکره یعنـی یـک چیـزی بـده، یـک چیـزی 
آنچـه را بایـد بدهـد، بـه شـما ] ّامـا[، گیـرد مـی از شـما ، و آنچه را باید بدهیـیربگ

 خب مـستکبر یعنـی همـین، اسـتکبار جهـانی یعنـی .کند می؛ زورگویی دهد مین
کردن، خودش را برتر دانستن، پایبند به حرف خود نبـودن،  همین، یعنی زورگویی

. کنـد میّهایش را تخلف  وعدهّخود را متعهد ندانستن؛ این معنای استکبار است، 
ً شـیطان بـزرگ اسـت؛ واقعـا ایـن تعبیـر، تعبیـر امریکا: خب امام بزرگوار ما فرمود

  .)١٣٩٥  مرداد١١ :سخنرانی ای، حسینی خامنه( استای  العاده فوق
ّم مفـصل صـحبت  کارگزاران در اوایل ماه، راجع به مسائل برجـاۀبنده در این جلس

این الیاف ] دربارۀ[را انگشت گذاشتم؛ فرض کنید ص خاص کردم و دو مورد مشخ
 مـسئوالنجـا  ؛ همـان]عمـل بـشود[خواهنـد  جوری می ها این ییامریکاکربن که 

سازمان انرژی اتمی هم حضور داشـتند؛ در سـخنرانی گفـتم آقـا، ایـن را زیـر بـار 
 ۀّاررفتن در این مـورد جزئـی در قـضیّ اما زیر ب؛این خب یک مورد جزئی بود. نروید

ولـو . هـا بـود؛ ایـن همـان انحـراف اسـت ییامریکال تحمیل معنای تحم برجام، به
 و کنـد میی نظام را منحرف جور مواردی که حرکت کل  در این...مورد جزئی است 

شاءالله خدا  ان] اگر[ه رهبری موظف است وارد بشود و کند، البت میاشکال ایجاد 
جـور نیـست کـه انـسان در  ا ایـنّشـویم؛ امـ کمک کند و توفیق بدهد، وارد هم مـی

حـسینی (] بخریـد یـا نخریـد[موارد گوناگون بتوانـد بگویـد آقـا، هواپیمـای ایربـاس 

  .)١٣٩٥  تیر١٢ :ای، سخنرانی خامنه

  بررسی اصل تسامح
 بیشتر بـا عنـوان سـازش بـا کـشورهای بیگانـه مطـرح ،تسامح که امروزه در محافل سیاسی

برداشـت نادرسـتی از آن  یا اگر حدود آن مشخص نشودلبه است که مانند تیغی دو، شود می

 در ،امـروزه.  سیاسی به دنبـال خواهـد داشـتۀ در عرصویژه بههایی را  صورت پذیرد، آسیب

؛ هـای فراوانـی صـورت گرفتـه اسـت فـریطوت با این اصل در محافل سیاسی، افراطمواجهه 
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 و برخـی دیگـر، معتقدنـد بـرای کننـد مـی رد ،کل ناپسند دانـسته  به برخی آن راکه ای گونه به

بنـابراین، .  خارجی باید از آن اسـتفاده کـردحوزۀ سیاسترفت از مشکالت سیاسی در  برون

عرصـۀ کننـدگان در  ای را برای تسامح تعریـف کـرد کـه مـذاکره  محدوده،اسالمنظر   ازباید

 را برای  بتوانند حداکثر منافع،د و با حرکت در آن محدودهو خارجی دچار لغزش نشسیاست

  .کشور به ارمغان آورند

  تساهل و تسامح در فرهنگ غرب. الف
 »Toleration« ۀ، معـادل واژشـود مـی تسامح که در ادبیات امروز از فرهنگ غربی نقل ۀواژ

 در تـسامح. کردن است معنای تحمل به گرفته شده و "Tolero" التین ۀاین واژه از ریش. است

گاهی بـه اعمـال یـا  ازروی دادن مانعت یا اجازه عدم مداخله و ممعنای به ،اصطالح قصد و آ

عبـارتی،   یـا بـه)١٣: ١٣٧٨فتحعلـی، ( عقایدی است که مورد پـذیرش و پـسند شـخص نباشـد

 از اعمال خصمانه بر ضد دیدگاهیخوددار
ّ َ

 ازنظر ایم یپسند یا نمیم یهایی است که قبول ندار 

د توانـ مـیای کـه  بهتـرین واژهبنابراین،  .)٢٠٧: ١٣٧٩فاضل میبـدی، (م ی مخالف آن هستیاسیس

د ریـشه در مـسائل دینـی و توانـ مـیاسـت کـه » اعتنایی بی «ۀان کند، واژتسامح غربی را بی

 روابـط سیاسـی ۀتدریج به حـوز به اما ؛)١٢٧-١٢٤: ١٣٨٠زاده،  حسین(عقیدتی غرب داشته باشد 

  .نیز راه یافت

 و بـه خـصوصیت اسـتلیـسم سیاسـی ی مهـم لیبراها ارزش از ، غربیمعنای بهتسامح 

.  که بیانگر تحمل تمایالت، اعتقادات، عقاید و رفتار دیگـران اسـتشود میای گفته  اخالقی

ی فـردی از تعـرض در امـان خواهـد مانـد کـه هـیچ هـا آزادی این اصل، هنگـامی براساس

  سیاسـیاندیشۀاین دیدگاه در .  و باورها و عقاید گوناگون تحمل شودنشودای سرکوب  عقیده

 بایـد ، مـذاکرات سیاسـیۀ در حوزمعتقدند و برخی تثبیت شده استان مدار سیاستبرخی 

بتـوانیم همـراه و  اینکـه  و بـرایو غیرت دینی، با دیگـران کنـار آمـددور از هرگونه تعصب  به

های دینی پـای  ینئهای دینی و احکام و آ ارزشبندی به نگ با غربیان باشیم، باید بر پایهماه

 و تهدیـدی بـسیار جـدی استاین دیدگاه بسیار خطرناک . )٢٦٠: ٨، ج١٣٨١مطهـری، ( نفشریم
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 برخـی حقـوق کـشور و سـازش بـا کـردن دربـارۀ یآید؛ زیرا کوتـاه برای کشور به شمار می

 بلکه ما را کیلومترها از مسیر اصلی انقالب دور ؛رساند  ما را به پیشرفت نمیتنها نه ،کشورها

 سـران بـزرگ برخـینیـز وجـود داشـت و  دگاهی در زمان پیامبرمشابه چنین دی. کند می

ولی قرآن . ند که ایشان را به سازش بکشانندوشیدک می،  امتیازاتی به پیامبرۀمشرکان با ارائ

شنهادهای یـن پیـن انعطـافی در برابـر ایکـه هرگـز کمتـردهـد  می هشدار امبریبارها به پ

ْودوا لو  «:فرماید چنان که می؛  هرگز مداهنه نکند،انحرافی از خود نشان ندهد و با اهل باطل َ ُّ َ

تدهن ف
َ ُ

ِ
ْ ُ

َدهنونُی ُ
ِ

ْ
نـرمش نـشان ) هـم(هـا   آندوست دارند نرمش نشان دهی تـاها   آن؛)٩: قلم( 

  ».)ر حقینرمشی توأم با انحراف از مس(دهند 

َدهنونُی« ُ
َمداهنة «ۀاز ماد» ِ َ َ  ه و درگرفتـه شـد» روغـن«معنـای   بـه»ُدهـن«در اصل از » ُ

معمـوال دادن اسـت و  نرمش و انعطاف به خرجمعنای   به،مواردگونه  این
ً

  درمـوردریـن تعبیـا

ایـن عبـارت، . )٣٨٤: ٢٤، ج١٣٧٤مکـارم شـیرازی، (رود  های مذموم و منافقانه به کار می انعطاف

بنـابراین، چنـین . کنـد مـیبیانگر هرگونه سازشی است که انقالب را از مسیر اصلی منحرف 

  . هیچ جایگاهی ندارد، و در مذاکرات سیاسیاست مذموم و ناپسند ، اسالم ازدیدگاهشیساز

  تسامح در اسالم. ب
ی اسـالمی تعریـف هـا ارزشدیدگاه اسـالم، کاربـست تـسامح در چهـارچوب اصـول و از

 اقتـدار و عـزت ،اسالم مطلوب و پـسندیده اسـت کـه در آن ازمنظر پس مذاکراتی. شود می

 سوءاسـتفاده  هرگونـه و مصالح اسـالم در نظـر گرفتـه شـود و ازگردد ی حفظجامعۀ اسالم

 اگر استفاده از اصل تسامح در مـذاکرات ١.کشورهای مستبد و ستمگر جلوگیری به عمل آید

 دیگـر  و سبب تسلط کشورهای مستبد بر کشور ما یـاکندی اسالمی خدشه وارد ها ارزشبه 

 که شـریعت خـود را شـریعت مامبر اسالپی. پسندیده نخواهد بودکشورهای جهان شود، 

 که ای گونه به ؛شد اقتدار ظاهر می دشمنان اسالم بابا، هنگام رویارویی کند میتسامح معرفی 

                                                       
ْلن«. ١ َ

ْلن  «در آیه»  َ
ِجعل الله للکافرَی

ْ َّ
ِ

ُ َ َ ْن علی المؤیْ ُ ْ َ َ َن سبیِمنَ الیَ
ً

خـواهی را ازسـوی  ، نفی ابد بـوده و هرگونـه سوءاسـتفاده و زیـاده»
 . ممنوع شمرده است،کشورهای بیگانه و غیربیگانه
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ِأشداء علی الکفار« را ی پیامبرها از ویژگی کریم قرآن
َّ ُ ْ َ َ ُ َّ

ِ
َ

 براسـاس. کند می معرفی )٢٩: فتح(» 

 ۀ ازروی مهربـانی و سـع، وبپرهیزنداز خشونت کنندگان باید در مذاکرات  این اصل، مذاکره

 تـا زمـانی ،تسامح و سازشگونه  این. کنند  مداراها   آن و بارو شوند روبهصدر با طرف مقابل 

خـواهی و دشـمنی   مقابل در مذاکرات از حدود خود پا را فراتر نگذاشته و به زیـادهِکه کشور

 و راه تهدید نباشدحقوق قانونی خود قانع  اما در جایی که به ؛نپرداخته است، پذیرفتنی است

  :فرماید  میکریم قرآن.  امری ناپسند استْرا در مذاکرات پیش گیرد، تسامح

َّنهاکم الله عن الـذَیال 
ِ

َ ُ َّ ُ ُ ْن لـم یْ َ ِقـاتلوکم فـُیَ ْ ُ ُ
ْن و لـم یِّ الـدیِ َ َ

ِخرجـوکم مـن دُیِ ْ ِ ْ ُ ُ
ِ

ْارکم أن یـْ َ ْ ُ
ِ

َتبروهم و تقسطوا إل
ِ

ُ
ِ

ْ ُ ََ ْ ُ ُّ ْهمْیَ
َ إن اللـه ِ َّ َّ

ِحـب المقـسطُیِ ِ
ْ ُ َّإنمـا * َنیُّْ َّنهـاکم اللـه عـن الـذَیِ

ِ
َ ُ َّ ُ ُ َن یْ

ِقاتلوکم ف ْ ُ ُ ِن و أخرجوکم من دیِّ الدیَ ْ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ َ
َارکم و ظاهروا علییِ ُ َ َ ْ ُ

ْ إخراجکم أن تولوهم و مـن  ِ َْ َ ْ ُْ ْ ََّ َ َ ُ
ِ

ْ
ِ

ِتولهم فأولئَی
ُ َ ْ ُ َّ َ َ هم الظالمونَکَ ُ ِ

َّ ُ    .)١٠-٩: ممتحنه( ُ
ن بـا شـما یت عدالت نسبت به کسانی که در راه دیکردن و رعا کییخدا شما را از ن

خداونــد زیــرا  ؛کنــد رون نراندنــد، نهــی نمــییــارتــان بیکــار نکردنــد و از خانــه و دیپ
تنهـا شـما را از دوسـتی و رابطـه بـا کـسانی نهـی . شگان را دوسـت داردیـپ عدالت

ا یـرون راندند یتان ب های  شما را از خانهکار کردند وین با شما پیکند که در امر د می
 ، دوسـتی داشـته باشـدۀان رابطـ کردند و هر کـس بـا آنـکراندن شما کم رونیبه ب

  .ظالم و ستمگر است
اصـول باشـد،  کردن دربارۀ  ی کوتاهمعنای به سازشی که  هرگونه، دیدگاه اسالمیبراساس

زشی صورت پذیرد، باید همراه با  خاص، سادر موقعیتیاگر زمانی قرار شد . پذیرفتنی نیست

 یعنی اگـر ؛اید نرمش قهرمانانه انجام شود ب،ای  امام خامنهتعبیر بهعزت و اقتدار باشد و 

را ، این کـار نبودای جز مذاکره   شد که چارهای گونه به  جامعه مانند زمان امام حسناوضاع

ای از  ، ذرهگیـرد مـی ورتصی که نرمش حال درعین و دادقدرت و اقتدار صورت  ازروی باید

 دربـارۀدر مذاکرات برجام برخی در نظر داشتند که . نشینی نشود اصول و خطوط قرمز عقب

 و ای  امـا ایـستادگی امـام خامنـه؛ با دشـمن سـازش کننـدهدیی ورزمواضع خود کوتاه

  :ایشان فرمودند.  مانع این کار شد،هدایت ایشان
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ــده ــک ع ــضی ّی ــسئلۀای در ق ــذاکره و م ــذۀ م ــهل،اکره م ــاری   س ــیانگ ــد م ، کنن
ـ نـد ا خیـال ها بی حاال بعضی. فهمند ، مطلب را درست نمیکنند میاندیشی  سهل

تی ندارد، مصالح کـشور از شان اهمی ه هرچه پیش بیاید برایخیاالن جامعه، ک بی
ا بعـضی  امـ؛کـاری نـداریمهـا   آن کـه حـاال بـا ـی نـابود بـشود ملـبین برود، منافع

 . ...فهند ند، عمق مسائل را نمیا اندیش  لکن سهل،ندخیال هم نیست بی

ًبعـضا خیـال و  بـیًبعـضا هـای  خـاطر وجـود آدم  متأسفانه بـه،مشکل کنونی کشور

ت  انبـوه عظـیم جمعیـِدرمقابل .ندا تیکه البته معدودند، اقل]  است[ش اندی سهل
گوینـد،  مـینویسند،  می: ندا ال اما فع؛و بصیر کشور چیزی نیستندانقالبی و آگاه 

امـروز یـک . کنـد مـیکمـک هـا   ایـندشمن هم به! کنند می؛ تکرار کنند میتکرار 
الع اطـهـا   آنّکـه البتـه مـا ازـ اسـالمی ت دشمنان جمهوری فصل مهمی از فعالی

 همـین اسـت کـه محاسـبات  ـکننـد مـیکار دارنـد  داریم و حواس ما هست که چه
را در ذهـن هـا   ایـنکـاری بکننـد و ت را تغییر بدهند و افکار مـردم را دسـمسئوالن

هایی کـه  ؛ چه افکار انقالبی، چه افکار دینی، چه ایده]تثبیت کنند[های ما  جوان
 در چنــین .هــا هــستند  هــم جــوانآمــاج اصــلی. مربــوط بــه مــصالح کــشور اســت

 ١٥ :سـخنرانی ای، حـسینی خامنـه(بیدار باشـند های کشور خیلی باید  تی، جوانوضعی

  .)١٣٩٤ مهر

  ی نرمش قهرمانانه در اسالمبررس
 که گاه در بیان و گاه در عمل استهای مهم در مذاکرات سیاسی  نرمش قهرمانانه از تاکتیک

اگـر ایـن . این تاکتیک، تلفیقی از اصل تسامح اسالمی به همراه عـزت اسـت. افتد اتفاق می

گیـری را   چـشمهای د موفقیتتوان می گیرد، صورتدرستی و در حالتی قهرمانانه   به،تاکتیک

 ذلیالنه باشد، کشور را از اوج اقتدار ای گونه به اما اگر ؛کننده به ارمغان بیاورد برای تیم مذاکره

 رقـم ای گونـه بـهالملل   کشور در روابط بیناوضاعگاه . کشاند ترین نقطه می و قدرت به پایین
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هـای فراوانـی از   نمونـه.بهـره بـردخورد که باید از این تاکتیک مهم در برابر کشور مقابل  می

  .شود کارگیری این تاکتیک در صدر اسالم وجود دارد که در ادامه به چند نمونه اشاره می به

  مذاکرات حدیبیه. الف
ه است که در سال ششم ّدیبیُ جریان مذاکرات و پیمان ح،های قرآنی نرمش قهرمانانه از نمونه

 بـرای پاسداشـت از عـزت و برپیـام.  و کفار قریش برقرار شـدهجری بین رسول خدا

ی را از موانـع و جامعـۀ اسـالماقتدار مسلمانان، این حرکت قهرمانانه را رقـم زد و توانـست 

صلح حدیبیه برای مسلمانان یک پیروزی بسیار سودمند بـود و . خطرهای پیش رو عبور دهد

در سال بعـد همچنین آنان . ساخت شان آسوده میترین دشمن ل آنان را از خطر بزرگتا ده سا

را به رسـمیت ها   آنراحتی برای انجام دادن مناسک حج به مکه بروند و قریش ستند بهتوان می

 .بشناسد
 .ی متعدد بـه آن دسـت نیافتـه بـودها جنگای رسید که با   با این روش به نتیجهپیامبر

 در رخداوند از روشـی کـه پیـامب. برشمردباید آن را پیروزی بزرگی برای مسلمانان حق  به

  حرکت رسول خـدازیرا ١ پیروزی آشکار یاد کرده است؛عنوان بهاین مذاکرات به کار برد، 

قدر که امید برگشتن به مدینـه   آن خدا عملی بسیار خطرناک بود،ۀمنظور حج خان بهو مؤمنان 

 در ؛کنـد مـی به همین معنـا اشـاره کریم قرآنخدای متعال در .  محتمل نبودبرحسب عادت

ْبل ظننتم أن لن « :فرماید میجایی که  َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِنقلب الرسول و المؤمنون إلیَیَ
َ ُ ْ

ِ
ْ ُ ْ َ ُُ َّ َ

ِ
َ

ْ أهل  َ
هم أبـدای

ً َ َ ْ
 ؛)١٢: فـتح( ِ

   ».های خود بازنخواهند گشت امبر و مؤمنان هرگز به خانوادهید پیولی شما گمان کرد

طـرف قـریش  ه حدود هزار و چهارصد نفر بودند و با پای خود بـای قلیل  عده،مسلمانان

را از آنان در دل داشت، قریشی ... هم قریشی که داغ جنگ بدر، احد، احزاب و  رفتند، آن می

ستند حریف لشکر توان میمسلمانان کجا . که دارای پیروانی بسیار و همراه شوکت و قوت بود

  ـ باشند؟ آن هم در داخل شهر آناننیرومند مشرکان ـ

                                                       
إنا فتحنا ل«. ١

َ ْ َ َ َّ
ُ فتحا مبَکِ ً ْ نایَ

ً
   ».میروزی آشکاری فراهم ساختی ما برای تو پ؛)١: فتح( 

  . کردکند، فتحی است که خدا در مذاکرات حدیبیه نصیب رسول خدا یید مین کالم هم تأئکه قرا طوری ، به»فتح«مراد از این 
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.  مشرکان تغییر دادضرر  به و مؤمنان و رسول خدانفع به مسئله را ،اما مذاکرات حدیبیه

هر یـک از قـریش .  توافق کردند که مدت ده سال جنگ نداشته باشند،آنان در این مذاکرات

قریش رفت، آزارش ندهند و در امانش بدانند سوی   بهطرف مسلمانان یا ازطرف مسلمانان به

 و ســال بعــد بــه مکــه وارد شــود؛ دبرگــرد آن ســال را بــه مدینــه  رســول خــداهمچنــینو 

ین تـر روشـن سرنوشـت ، و اینای ایشان خالی کنند، مردم مکه شهر را سه روز برکه درحالی

فتح و پیروزی است که خدا نصیب پیامبرش کرد و مؤثرترین عامل برای فـتح مکـه در سـال 

 )بـین صـلح و فـتح مکـه( چون جمع کثیری از مشرکان در این دو سـال ؛هشتم هجری شد

 خیبر و ْافزون بر این، سال بعد از صلح، یعنی سال هفتم هجری، لشکر اسالم. اسالم آوردند

های بسیاری   سرزمینرفته رفته.  شوکتی بیشتر یافتندْقرای اطرافش را هم فتح کرد و مسلمانان

 تعـداد نفـرات، همچنین وسعت و لحاظ بهی جامعۀ اسالمدر اختیار مسلمانان قرار گرفت و 

 برای فتح مکـه حرکـت کـرد؛  رسول خدا،آنگاه در سال هشتم. چشمگیری کردپیشرفت 

 بـه ایـن کـریم قرآن. هزار و چهارصد تن، ده یا دوازده هزار تن نیرو داشتجای  که به درحالی

إنا فتحنا ل «:فرماید  و میکند میپیروزی بزرگ اشاره 
َ َ ْ َ َ َّ

کِ
َ

ِ فتحا مب
ُّ ً ْ َنـصرَیَو ... ًنـا یَ ْ اللـه نـصَکُ َ ُ َّ

ًرا 

ِعز
روزی یــو خــدا بــا پ ...  میروزی آشــکاری فــراهم ســاختیــ مــا بــرای تــو پ؛)٣ -١فــتح ( ًزایــَ

   ».ری تو را یاری کندیناپذ شکست

 ١ آرامـش مؤمنـان،میـان، آناز کـه داشت دستاوردهای بزرگی پیامبر، این مذاکراتدر 

د نـرمش  اسـت کـه کـاربرد ارزشـمن٣ورود بـه مـسجدالحرامو  ٢شدن دست دشمنان، کوتاه

                                                       
هو الذ«. ١

َّ َ َّ أنزل السکیُ َ َ ْ نة فیَ
َ ِ قلوب المؤمن یَ

ْ ُ ْ
ِ

ُ ُ
ِن لی

ُزدادوا إَیَ َمانا مع إیْ َ ً
ْمانهمی

ِ های مؤمنان   او کسی است که آرامش را در دل؛)٤: فتح( ِ
 ».ندیفزایمانشان بیمانی بر اینازل کرد تا ا

و هو الذی کف أ«. ٢
َ َّ َ

ِ
َّ َ ُ هم عنکم و أَیِدْیَ

َ َ ْ ُْ َ کم عنهم ببطن مکة من بعد أن أظفرکم علَیِدْیُ
َ َ َْ ُْ َ َ ْ َ َْ

ِ
ْ َ

ِ
َ َّ َُ

ِ
ْ َ

ِ
ِهم و کان الله بما تعملون بـصْیُ

َ َْ َُ ََّ ََ
ِ

ُ َ َ ْ
 ؛)٢٤: فـتح( ًرایِ

روز یـپهـا   آنکرد، بعـد از آنکـه شـما را بـررا از شما، و دست شما را از آنان در دل مکه کوتاه ها   آناو کسی است که دست
 ». ناستی ب،دیده ساخت؛ و خداوند به آنچه انجام می

ْلقد صدق الله رسوله الرؤ«. ٣ ُّ َُ َُ َُ َّ ََ َ ِا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنیَْ
ُ َّ َُ ْ

ِ
َ َ َْ ْ َ َْ ْ

ِ
ْ َ َّ ُ َ ِّ

ن محلقیِ
ِّ َ ُ ِّن رؤسکم و مقصریَ َ ُ َ َْ ُ ُ ُ َن ال تخـافونیَ ُ َ َ فعلـم َ

ِ
َ َ

ِما لم تعلموا فجعل من دون ذل ِ
ُ ْ

ِ
َ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ

 فتحا قرَک
َ ًَ بایْ

ً
امبرش در عالم خواب نشان داد راست گفـت؛ ی خداوند آنچه را به پ؛)٢٧: فتح( 

ا یـده یکه سرهای خود را تراشـ ت و درحالیید درنهایت امنیشو خواست خدا وارد مسجد الحرام می  شما بهۀ هم،طور قطع به
ن یـو در ا(د یدانـست دانست کـه شـما نمـی ی را مییزهاید؛ ولی خداوند چیکس ترس و وحشتی ندار د و از هیچیا دهکوتاه کر

  ».قرار داده است) برای شما(کی ی؛ و قبل از آن، فتح نزد) حکمتی بود،ریتأخ
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پس از برقراری . دهد میخوبی نشان   به١که ناشی از اصول تسامح و عزت است،را قهرمانانه 

ی جهـانی را ها قدرتهایی، سران  ، با تنظیم و فرستادن نامهاین صلح بود که پیامبر اسالم

  .به پذیرش اسالم دعوت فرمود

   با معاویهمذاکرات امام حسن. ب
 تاریخی نرمش قهرمانانه است کـه منـابع ۀترین نمون  پرشکوه، با معاویه امام حسنۀمذاکر

جامعـۀ  اوضـاع. )١٣٩٣  تیـر٢٢ :سـخنرانی ،ای حـسینی خامنـه(انـد   آن را به ثبت رسـانیده،تاریخی

  فرمانـدهان بـه امـامبرخـی کـه ای گونـه به ؛ بسیار آشفته بودی در زمان امام حسناسالم

 حمایت مردم کوفـه اگر امام حسن. کردند یت نمی از ایشان حما، و مردم نیزندخیانت کرد

 تاکتیـک مبـارزاتی خـود را کردند، امـام را با خود داشت و فرماندهان سپاه نیز خیانت نمی

بـه خـدا  «:ه فرمـودکـ  چنـان؛پرداخت ش و مذاکره با معاویه نمی و هرگز به نرمداد  میتغییر

روز   شـبانه،داشتم  اگر یاوری می. نداشتمبه معاویه سپردم که یاوریکار را رو  ازآنسوگند من 

  .)٢٩٢ -٢٩١: ٢، ج١٤٠٣طبرسی، ( »جنگیدم تا خداوند میان ما و او حکم کند با او می

ست اصل اسالم و مسلمین را توان می جنگ سخت و مبارزه با معاویه وضعیتی،در چنین 

 شده و با استفاده از روش  با معاویه وارد مذاکره امام،رو ازاین . سازدرو روبهبا خطر نابودی 

امــام .  خــود را محقــق کنــدبلندمــدتانــداز   توانــست اهــداف و چــشم،نــرمش قهرمانانــه

  : فرمودندای خامنه

تـر  خاطر یک مصلحت بـزرگ آن روز به) ّالتحیةوالثناء آالف علیه(امام حسن مجتبی 
حـسینی ( شـد ایـن تحمیـل را بـه جـان بپـذیرد  مجبـور-که حفظ اصل اسالم بـود-

  .)١٣٧٩  خرداد١ :سخنرانی ای، امنهخ
 بـاقی ، نهـضتیِ ارزشـیِداد، آن اسـالم  ایـن صـلح را انجـام نمـی اگر امام مجتبـی

وضـعیت، . کـرد خره غلبـه پیـدا مـیرفـت؛ چـون معاویـه بـاال و از بین میماند  نمی

                                                       
ن کار باز یهر کس ما را از ا. ایم مدهم، بلکه برای طواف خانه آیا  امدهیما برای جنگ ن:  در مذاکرات پیش از صلح فرمودپیامبر«. ١

 .)٥٩٣: ٢ ، ج١٤٠٩، یواقد (». در کار خود تالش خواهم کرد،به خدا قسم تا جان در بدن دارم... جنگیم   با او می،دارد
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 عوامل، ۀهم. یابد غلبه  وضعیتی نبود که امکان داشته باشد امام حسن مجتبی
کرد؛ چـون دسـتگاه  معاویه غلبه پیدا می.  بود  امام مجتبیۀغلبدر جهت عکس 

ای نبود که نتوانند موجه کننـد   او در اسالم، چهرهۀچهر. دتبلیغات در اختیار او بو
 را از کرد، تمام ارکان خاندان پیامبر  صلح نمیاگر امام حسن. و نشان بدهند

 نظـام ارزشـی اصـیل اسـالم گذاشتند که حافظ بردند و کسی را باقی نمی بین می
افتـاد و نوبـت بـه جریـان  رفت و ذکر اسالم برمی کلی از بین می همه چیز به. باشد

، جنگ با معاویـه را ادامـه بدهـد و  اگر بنا بود امام مجتبی .رسید عاشورا هم نمی
 هـم بایـد در همـین مـاجرا به شهادت خاندان پیامبر منتهی بشود، امام حـسین

هـا هـم »عـدی حجربن«شدند،  اب برجسته هم باید کشته میشد، اصح کشته می
رفتنـد و کـسی کـه بمانـد و بتوانـد از  شـدند، همـه بایـد از بـین مـی باید کشته می

ها استفاده بکند و اسالم را در شـکل ارزشـی خـودش بـاز هـم حفـظ کنـد،  فرصت
 بـر بقـای اسـالم  ین، حق عظیمی است کـه امـام مجتبـیا. ماند دیگر باقی نمی

  .)١٣٦٩  فروردین٢٢ :ای، سخنرانی حسینی خامنه( رددا
 بـر ایـشان ، را تحلیـل کننـدبصیرتی نتوانستند تصمیم امام  بیدلیل به افراد برخیوقتی 

ِمذ« او را ،خرده گرفتند و در پاسخ سالم آن حضرت
ِل المؤمنینُ ِ

ُ ُّ
  .کردند خطاب می» 

ِ ما أنا بمذل المؤمنـ ِ
ْ ُ ُْ ِّ

ِ ِ
َ َ ِّن و لکنیَ ِ

َ َ ِعز المؤمنُ میَ ِ
ْ ُ ْ ُّ ِّ إن-َنیِ

 لما رأیِ
َ َ َّ َتکم لـْیَ ْ ُ َس بکـم علـْیُ َ ْ ُ

ِ
ْهمْیَ

ِ- 
َقوة سلمت األمر ألبقی أنا و أنتم ب ْ ْْ ُ ْ َ َُ ََ َ َ َ

ِ َ ْ ْ َّ َ ٌ َّ ْن أظهرهمْیُ ِ ِ
ُ ْ َ ِ کمـا عـاب العـالم الـسف-َ َّ ُ ِ َ ْ َ َ َ َنة لتبقـی یَ ْ َ ِ

َ َ

َألصحابها
ِ

َ ْ َ
ِ و کذل-ِ

َ َ ِ نفسَکَ
ْ َ و أنتم لنبقییَ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ ْنهم ْیَ بَ ُ شـعبه  ابـن؛ ٢٨٧: ٧٥، ج١٤٠٣مجلسی، (َ

   .)٣٠٨: ١٤٠٤حرانی، 
 دم توان مقابلـه بـای وقتی د.میها  آنۀزکنندی من عز.ستمیمن خوارکننده مؤمنان ن

ه ک  چنان. موجب بقای خود و شما باشم مقام را به او واگذار کردم تا،دیرا ندارها  آن
ن طـور ی همـ؛دارد  صاحبان کـشتی نگـهوب کرد تا آن را برای ی کشتی را مع،خضر
  .میستم و نابود نشویباها   آنانیداشتم تا م  ز خود و شما را نگهیمن ن
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ِال تعذلون«
ُ َ
ِ

ْ َ
ِ فإن فی

َّ
ِ
َ

َها مصلحی َ ْ َ  ،ن عملی که من انجـام دادمیدر ا زیرا ،دیمرا سرزنش نکن ؛ةَ

  .)٣٦: ٤، ج١٣٧٩ابن شهرآشوب، ( »صالح و مصلحتی بود

 اصل قرآنی عزت استوار ۀ بر پای،ه نرمش قهرمانانه با دشمن در مذاکراتکوتاه سخن آنک

 ،، با انجـام ایـن روشامام حسن مجتبی.  این اصل، نرمش مانعی نداردۀ و با مالحظاست

که از مکه شروع ـ  توانست کاری کند که جریان اصیل اسالم ،شکلی هوشمندانه و زیرکانه به

 در  ـ و زمـان خـود او رسـیده بـود زمان امیرالمـؤمنینشده بود و به حکومت اسالمی و به

  .)١٣٦٩  فروردین٢٢ :سخنرانی ای، حسینی خامنه( یابدنهضت جریان شکل   بهمجرایی دیگر و

  مذاکرات صفین. ج
.  گرفت، مذاکرات صـفین بـودصورت دیگری که میان سپاه حق و لشکر باطل مذاکره ۀنمون

ا معاویه را شروع کردند و چون ایشان از نرمش قهرمانانه  مذاکرات بدر این ماجرا ابتدا امام

 از طریـق ایـن امـام. ی هیچ آسـیبی نرسـیدجامعۀ اسالم به عزت و اقتدار ،استفاده کردند

ی بـود، بـا جامعۀ اسـالمکه در مسیر اهداف الهی که همان مصلحت ند شیوه، تصمیم داشت

  :عاویه نوشتندایشان در این مذاکرات به م. دنمعاویه به تفاهم برس

 بـرای تـو نیـز کـه در شـام اقامـت ،انـد همانا بیعتی که مردم در مدینه با مـن کـرده
و بـه سرکـشی (سـازی   اگر خود را دچار بال.)٤٥: ١٣٨٢منقری، (داری، الزامی است 

  .)٢٩: همان ( من با تو بجنگم و از خدا بر ضدت یاری گیرم،)ادامه دهی
 پاسـخ داد کـه او بـه شـرطی خالفـت ایـشان را امام به ،معاویه در روند این مذاکرات

 درگذشـت، پذیرد که ایشان خالفت شام و مصر را برای او قرار دهد و زمـانی کـه امـام می

کننـده   در پاسخ وی گفتنـد کـه مـن از افـراد گمـراهامام. بیعت کسی را بر عهده او نگذارد

 یافـت همچنان ادامه ،این مذاکرات .)٥٢: همان( ١ بازوی خویش استفاده نخواهم کردعنوان به

 و با قوت مطالبـات ندنشینی نکرد ش عقبای از اصول کلی و خطوط قرمز  حتی ذرهو امام

، درنهایـت و معاویـه بـه نتیجـه نرسـید و  مذاکرات امـام،هرحال به. کردند خود را بیان می

                                                       
لم «. ١

َ
کن الله لَی

َ
ِ

ُ
 أتخذ المضلیرانی

ِّ
ِ

ُ ْ َّ
ن عضدای

ً ُ َ َ.« 
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یـه بـه کمـک رسـید، معاو  به پایان مـی امامنفع بهلحظاتی که جنگ . جنگ صفین رخ داد

 لشکریان معاویه با قرار دادن قرآن بـر سـر نیـزه، .)٤٨١: همـان( عمروعاص دست به نیرنگ زد

ای گروه عرب، به زنان و دختران خود بیندیشید، اگر شما نابود شـوید، فـردا : فریاد برآوردند

عـداد بـا ایـن کـار تهـا   آن)٤٧٨: همـان(چه کسی در برابر رومیان و ترکان و پارسیان بایـستد؟ 

 نـدرا در تنگنا قرار داد بسیاری از سپاهیان، امام.  را فریب دادندبسیاری از سپاه امام علی

 قـرار ، در این هنگام.)٤٩٤ -٤٨٩: همـان( و ایشان را تهدید کردند که مذاکره با معاویه را بپذیرد

، د امـامپیـشنها.  و معاویه فردی را برای مذاکره انتخاب کننـدشد هریک از سپاهیان امام

 اما با فشار اشعث و شماری دیگر ابوموسـی اشـعری بـرای ایـن کـار ؛اشتر بود یا ابن عباس

هـر کـاری «: مورد دید و فرمـود  اصرار را بی امام)١٦٣: ٣، ج١٤١١ابن اعثم کوفی، ( انتخاب شد

نی اگر آن زمان یارا«: گفت  بعدها ابن عباس می.)٥٠٠ -٤٩٩: ١٣٨٢منقری، ( »خواهید بکنید می

 معاویـه .)٣٣٧: ٢، ج١٤١٧بـالذری، ( » پیروزی نزدیک بود،کردند بوری میبودند که بر جنگ ص

ابوموسـی اشـعری فـردی . گری به نام عمرو عاص را بـرای مـذاکره فرسـتاد فرد زیرک و حیله

 خـود ۀکاران  سازشۀ با مذاکر،رو ازاین. دانست لوح بود که روش نرمش قهرمانانه را نمی ساده

 وی در این مـذاکراتکه ای گونه به ؛گی بر پیکر اسالم وارد آوردب بزرآسی
ْ

 شکـست خـورده و 

  .)١٠٣: ١٣٧٩جعفریان، (خالفت را از خاندان رسالت به خاندان شقاوت منتقل کرد 

مـذاکرات عزتمندانـه کـه :  دو نوع دیدگاه برای مذاکره وجـود داشـت،در ماجرای صفین

کارانه که توسط ابوموسی اشعری به وقوع  رات سازش و مذاکآن را صورت داد امیرالمؤمنین

از  و قـدمی ندرا به همراه اصل عزت به کار گرفت حضرت اصل تسامح ، اول درمورد.پیوست

 ، دوم درمـورد امـا؛ و نـرمش قهرمانانـه انجـام دادنـدندمواضع و اصول خود پا پس نکـشید

در اینجا بود که اصول .  گرفت و اصل عزت را نادیدهوسی تنها به اصل تسامح بسنده کردابوم

 میـانامروزه نیز چنین دیـدگاهی .  گرفتصورتکارانه  زیر پا گذاشته شد و مذاکراتی سازش

کردنـد  برخی تصور می.  که بسیار خطرناک است، سیاسی کشور وجود داردمسئوالن برخی

 یاهی خـود کوتـهـا ارزش اصـول و دربـارۀ و کننـدکـرنش ) امریکا(که اگر در برابر کدخدا 

هـای رشـد و  زمینـه تمـام ،رو ازایـن. ، خواهند توانست به موفقیت و پیروزی نائل آیندورزند
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غافل از آنکه چنین . زدند  پیوند میامریکاشکوفایی کشور را به موفقیت در برجام و مذاکره با 

ای اگر به قیمت زیر پا گذاشتن اصل عـزت باشـد، فرجـامی جـز شکـست نخواهـد  مذاکره

 و همچنـین اذعـان هیئـت فرمایش مقـام معظـم رهبـری  بنا به،ن مذاکراتدر ای. داشت

امـام .  و دسـتاورد زیـادی نداشـتیمشـدیم رو روبـهکننده بـا بدعهـدی طـرف مقابـل  مذاکره

  : فرمودندای خامنه

هـا را برطـرف کنـد، برطـرف نکـرده؛   این بود کـه تحـریم، طرف مقابلۀخب وظیف
 ...ها برطرف نشده تحریم

تعطیل کـردیم؛ اراک ًتقریبا ُبیست درصد را تعطیل کردیم، فردو را ]  ازیس غنی[ما 
مـن االن . ّهای ما بوده، حاال باز توقـع دارنـد پرداخت پیشها   اینرا تعطیل کردیم،
ها   آنّ این توقعاتی را که ـرنداگر آقای دکتر صالحی حضور داـ کنم  اینجا عرض می

  درمـورد یـا توقعـاتی کـهرود ها بـه کـار مـیه در سـانتریفیوژ الیاف کربن کۀدرزمین
مــدام . ً مطلقــا قبــول نکنیــد، زیــر بــار نرویــد،گیــری آن سیــصد کیلــو دارنــد انــدازه
 ،هرحـال بـه. ایـم پرداخـت مـا داده همه پـیش ؛ حاال اینکنند میخواهی هم  افزون

  .)١٣٩٥  خرداد٢٥ :ای، سخنرانی حسینی خامنه(طرف مقابل ما عمل نکرده 
  :ا اذعان به اشتباه در مذاکرات برجام گفتآقای ظریف ب

 بیـرون ،کـنم  توافقی که با آقـای کـری کـردیم و مـن االن دارم عـرض مـیبراساس
 یک توافقی کـه کـردیم براساسگم من اشتباه کردم   ولی خدمت شما می؛گم نمی

 آمـدیم آن را اعـالم ،آن توافـق برمبنـای ما استراتژی خودمـان را کنـار گذاشـتیم و
پذیرم مـن اشـتباه  من این را می. ه تبدیل شد به موضع جمهوری اسالمیکردیم ک

 عرض کنم به خدمتتان ولی ما اینکار را کردیم، گفتم در طول اجرای برجام .کردم
گفتند ایـن مخـالف برجـام  یی محکم میامریکااعضای تیم . گفتیم هر دفعه ما می

هـایی  گفتند ما روش میآقای کری آقای مونیز . کشاندیم به آقای کری می. نیست
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ی که قانون طور همان. شویم از تصویب در سنا داریم در کنگره در سنا که مانع می
  ١.بوئینگ را تصویب نکردند در سنا

وزیر ایالت نیدرزاکـسن آلمـان  نخست» استفان وایل«آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار 

 ؛رهای پیشرفته را جبران کند و کشوهای روابط ایران ست عقب ماندگیتوان میبرجام « :گفت

 کـرده رو روبـههای مـذاکره، انجـام تعهـدات را بـا کنـدی  های بعضی از طرف اما بدعهدی

  ٢».است

  :ایم، گفت ُ برد نرسیده-ُ اینکه ما در برجام به توافقی برددرخصوصآقای ذوالنور 

ی و دیگر (..های ماست که ما چیزی کم نگذاشتیم یکی آورده: برجام دو کفه دارد
هـای مهمـی مثـل  تحریم)  شده استرو روبههای طرف مقابل که با بدعهدی  آورده

گوید  ظاهر روی کاغذ می  بهامریکا... های مالی و بانکی سر جای خود است تحریم
 پـدرش را ،، هرکسی بـا ایـران معاملـه کنـدISAتحریم نیست، ولی با تمدید قانون 

  ٣.آورند درمی

  گیري نتیجه
 البتـه نرمـشی است؛جانب شرع مقدس اسالم بزاری کارآمد و پسندیده از ا،نرمش قهرمانانه

 ی روشـ،نرمش قهرمانانه.  گیردصورتحکمت و مصلحت  ازروی  وهمراه باشدکه با عزت 

 امـا ایـن ؛شـود مـیتاکتیکی است که برای حراست از اصل اسالم و مسلمین به کـار گرفتـه 

 ،گیـرد میاگر نرمش و تسامحی صورت  بلکه شود؛ضعف و ذلت انجام  ازروی  نباید،روش

ها نشان داد که اگر در مذاکرات سیاسی چنین نرمـشی  نتیجه بررسی. عزت باشد ازروی باید

الملـل   بـینۀزت و اقتدار ایران اسالمی در عرص پذیرد، باعث موفقیت دیپلماسی و عصورت

                                                       
 دی ٥: تـاریخ، www.yjc.ir، سـایت خبرنگـاران جـوانسـی در قابل دسترمتن مکتوب و تصویر اظهارات ظریف در مجلس، . ١

١٣٩٥.  
 .www.farsnews.com سایت خبرگزاری فارس :وزیر ایالت نیدرزاکسن آلمان، قابل دسترسی در هاشمی در دیدار نخست. ٢
، www.rajanews.com سـایت رجـانیوز :بل دسترسـی درسالگی برجام، قا با موضوع یک» آرا جهان«قسمت پانزدهم برنامه . ٣

 .١٣٩٥ دی ٢٨شنبه  سه: تاریخ
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ی ۀ اسـالمجامعـدور از حکمـت و مـصلحت  و بـهباشد  اما اگر نرمش ذلیالنه ؛خواهد شد

پـس از انقـالب شـکوهمند . نیـست اسـالم تأییـدو مـورد است ، نرمشی مذموم شودانجام 

کـشورها صـورت  دیگر  دولتمردان جمهوری اسالمی باازسویاسالمی، مذاکرات متعددی 

تر و بازتـاب بیـشتری در داخـل و   مذاکرات برجام از همه پررنگ،میان پذیرفته است که ازآن

 و بـدون تنهـایی بـه اینکـه اصـل تـسامح دلیـل بـه ،مـذاکرات برجـامدر . خارج داشته است

 موفقیـت چنـدانی را ،درنتیجـه، نرمشی قهرمانانه نبـوده و شداصل عزت انجام درنظرگرفتن 

 ۀ درس خوبی بـرای آینـدگان در حـوز،برای هیئت دیپلمات کشور در پی نداشت که این امر

 و فرمـایش مقـام معظـم رهبـری نـا بـه ب،در این مـذاکرات. الملل خواهد بود روابط بین

 و دستاورد زیادی شدیم رو روبه با بدعهدی طرف مقابل ،کننده همچنین اذعان هیئت مذاکره

  .نداشتیم

  کتابنامه
  . ناصر مکارم شیرازیۀ، ترجمکریم قرآن

  .، تحقیق علی شیری، بیروت، داراألضواءالفتوح). ١٤١١( علی  ، محمد بن  کوفی  اعثم ابن
  .، قم، عالمهالمناقب). ١٣٧٩(آشوب، محمد بن علی ابن شهر

  .دار صادر ، بیروت، لسان العرب).١٤١٤(ابن منظور، محمد بن مکرم 
  .، قم، جامعۀ مدرسینتحف العقول). ١٤٠٤(علی حرانی، حسن بن شعبه  ابن

  .، تهران، قومس مبانی علم سیاست).١٣٧٦(ابوالحمد، عبدالحمید 
  .، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، طرح نوخوساخالق نیکوما). ١٣٧٨(ارسطو 

، ترجمۀ ابـراهیم علـی کنـی، تهـران، بنگـاه جامعه و حکومت). ١٣٤٤(آیور، مك؛ موریس، رابرت 
  .ترجمه و نشر کتاب

  ، تحقیق سهیل زکار و ریـاض زرکلـی، بیـروت،انساب األشراف). ١٤١٧(بالذری، أحمد بن یحیی 
  .دار الفکر

  .، قم، انصاریانیات فکری و سیاسی امامان شیعهح). ١٣٧٩(جعفریان، رسول 
ــسین ــد  ح ــی).١٣٨٠(زاده، محم ــت دین ــانی معرف ــام  مب ــشی ام ــی و پژوه ــسۀ آموزش ــم، مؤس ، ق

  .خمینی
 .farsi.khamenei.irتارنمای . ای، سیدعلی حسینی خامنه



  ١٢٩ در مذاکرات سیاسی ازدیدگاه اسالم  آن با نرمش قهرمانانهۀاصل عزت و تسامح و رابط

 

، تحقیـق صـفوان عـدنان المفردات فی غریب القرآن). ١٤١٢(راغب اصفهانی، حسین بن محمد 
  .ودی، بیروت، دارالعلمدا

  .، ترجمۀ غالمحسین شکوهی، تهران، دانشگاه تهرانمربیان بزرگ). ١٣٦٩(شاتو، ژان 
  .  ، مشهد، مرتضیاإلحتجاج علی أهل اللجاج). ١٤٠٣(، احمد بن علی  طبرسی

 انتـشاراتی -  فرهنگـی ، تهـران، مؤسـسۀتـساهل و تـسامح). ١٣٧٩(فاضل میبـدی، محمـد تقـی 
  .آفرینه

  .، قم، مؤسس فرهنگی طهتساهل و تسامح اخالقی، دینی، سیاسی). ١٣٧٨(، محمود فتحعلی
  .، تعلیق محسن بیدارفر، قم، بیدارعلم الیقین). ١٤١٨(فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی 

  .دار الکتب اإلسالمیة ، تهران،قاموس قرآن). ١٣٧١(اکبر  قرشی، سیدعلی
  .دار الکتب اإلسالمیة هران،، تالکافی). ١٣٦٥(کلینی، محمد بن یعقوب 

  . ، تهران، اسالمیهبحار األنوار). ١٤٠٣(مجلسی، محمدباقر 
  .، تهران، صدراآشنایی با قرآن). ١٣٨١(مطهری، مرتضی 

  .دار الکتب اإلسالمیة ، تهران،تفسیر نمونه). ١٣٧٤(مکارم شیرازی، ناصر 
حمــد هــارون، القــاهرة، ، تحقیــق عبدالــسالم موقعــة صــفین). ١٣٨٢(منقــری، نــصر بــن مــزاحم 

  .المؤسسة العربیة الحدیثة
  .، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسة األعلمیالمغازی). ١٤٠٩(واقدی، محمد بن عمر 


