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 چكيده
ا برند مجموعه درادراكات ذهنى نسبت به چيزی اسـتز ای اذهـان شـكل كـه در طـول زمـان

و ملت. گيرد مى از قلمروهای برند، حيطه كشورها از يكى كشـور50هاست بطوريكه تـاكنون بـيش

اند تا جايگاه مطلوب برند كشورشان را در اذهان ايجاد هايى را بر روی برندشان متمركز كرده فعاليت

و مقاراين مقاله برآن است با بكا. كنند يسه كردن با عقل متعارف به بررسى جايگاه گيری روش دينى

مى. مطلوب برند كشور اسالمى در سرزمين ايران اسالمى بپردازد از نظـر دينـى، چرا كه به نظر رسد

ب|پيامبر در منظور بهبود ذهنيت نسبت به اسالم در سطح بينه كوشش فراوانى و اين الملل داشتند

ا و در ارتباط مىشيوه حكومت، مديريت جنگ ها شود كه چنين يشان با مردمان اديان ديگر مشاهده

هـای بايـد بـه روش» برند«از اين رو، اين چهره يا به اصطالح امروز. روشى همسو با عقل نيز است

از آن  و گويـايى و منطبق بر مفاهيم دينى به جهان ارائه شود تا غيرمسلمانان تصـوير صـحيح معقول

.دريافت نمايند

و ذهنيت، عقل، دين|پيامبر اكرم: كليد واژه ها ، برند ملى، هويت
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 مقدمه

در دين اسالم كه همسو با عقل است، برنـد نيـز مـى توانـد از جايگـاه مهمـى در

چرا كه برندسازی بـه. سازی نسبت به اسالم در ميان غيرمسلمانان داشته باشد ذهنيت

.معنى كسب موقعيت ارزشمند در ذهن انسان هاست

در سال های اخير تحقيقات بسياری در خصوص برنـد سـازی بـرای مكـان هـا،

و حتى افراد صورت گرفته است رقابت ميان اين مكان ها كه مى تواند شامل. كشورها

و مناطق گردشگری باشد، رقابتى جهانى است؛ فعاليت های مربـوط  شهرها، كشورها

:دارد به برند سازی برای كشورها منافع زير را به همراه

و موجب تجديد اعتبار بين المللى مى شود .ديپلماسى عمومى را بهبود بخشيده

و افزايش نفوذ سياسى در عرصه بين المللى، تشويق مشاركت بين المللى قوی تـر

 تقويت نماد ملى

و اعتماد ملى را افزايش دهد .هويت ملى را تقويت نموده

و عالئق صادراتى حمايت كند .از منافع

و كارها را جذب مى كندسرماي و كسب .ه ها

.اهداف صنعت گردشگری را ارتقا دهد

و پيـاده سـازی 1000در دهلى نو، بيش از نفر بصورت تمام وقت روی برند هند

بـا هـدف اصـالح رفتارهـا» هند شگفت انگيز«برنامه ارتباطات جهانى تحت عنوان 

ازالتغيير از طريق تغيير ادراكا نسبت به اين كشور دائم و حتى جايگاهت افراد يابى هند

با كتاب. كنند هند در اذهان ملل جهانى تالش مى سـازی برنـد آمريكـازهايى همچون

)Martin, 2007: 23 ( يا بازاريابى ملل)Kotker, 1997:31 (كننـد كـه چگونـه عنوان مـى

و كشورها مى و منـابع نفـوذ و عاطفـه تواننـد بـه نمادهـا، كلمـات حامـل احسـاس

و فعاليتتاثير و هرگـز گذاری بر اقدامات های افرادی كه جزئـى از آن كشـور نبـوده
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(بدانجا سفر نداشته اند تبديل بشود )2008:79كاپفرر،.

دولت كرواسى پس از وقايعى چون پايگاه قرارگرفتن برای حزب نازی در جنـگ

و جنگ اختن نـام جانبه را برای جا اند، فعاليتى همه1990های خونين دهه جهانى دوم

و تغيير نگرش جهانيان آغاز كرده   سـيمايى ارائه كرواسى هدف.است كرواسى در دنيا

و عاد كشوريك عنوان به ی با اقتصادی بازاری، دموكراتيـك، دارای شـهرهای زيبـا

به های گسترده كشور فنالند فعاليت. نيروی كار ارزان است  ای را آغاز كرده تا خود را

و به عنوان قلب ابداع نوآوری اروپا در توليد محصوالت با تكنولوژی باال مطرح كند،

.های فنالندی فعال در بازار آمريكا رونق يابد كار شركتو اين اميد كه كسب

هـای تجـاری از جملـه رشـد های چند سال اخير در حوزه اخيرًا، پس از موفقيت

و صنعت توريسم، كشور تركيه از لوگوی جديد  و برند تركيه پـرده چشمگير صادرات

 جـايگزين واژ¨)1(» پتانسـيل را كشـف كنيـد« لوگوی جديد با شـعار. برداری كرد

قـرار. شـد خواهد شد كه روی محصوالت ساخت تركيه زده مـى)2(» ساخت تركيه«

و غيره بـه  براين است كه هويت برند تركيه در زمينه توليد محصوالت، صنعت توريسم

كه به نظر. جديد تركيه به جهانيان معرفى گرددصورت يكپارچه شامل لوگوی  مى رسد

و  و مديران ارشد اجرايى كشور به موضـوع برندسـازی توجـه داشـته بايد دولتمردان

و برای ارتقای برند جمهوری اسالمى ايران استفاده  فعاليت های رقبا را زير نظر گرفته

.كرد

آن روبروست اين اسـت در اين خصوص، يكى از مهمترين مسائلى كه كشور ما با

كه نوعى ذهنيت منفى توسط رسانه های بين المللى در ذهن جهانيـان نسـبت بـه نـام 

و از آن مهمتر اين رسانه ها كه عمدتًا تحت مـديريت اسـتكبار  ايران ايجاد شده است

و هنرمندانه در حـال ايجـاد ذهنيـت منفـىب جهانى مى اشند، به روش های حرفه ای

و تندرو به بـدترين. باشندنسبت به اسالم مى  اين مزدوران، با خلق گروه های كج فهم

.اند های دين مبين اسالم سازی منفى نسبت به آموزه شكل ممكن در حال ذهنيت
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پژوهش حاضر برآن است تا با بررسى موشكافانه جايگاه برند در ميـان نظريـات

و با بررسى رفتار پيامب و همچنين در ميان مفاهيم دينى به عنـوان جلـوه|ر علمى

دين، در شيوه حكومت داری به اين سوال پاسخ دهد كه ايشان در حـال سـاخت چـه 

تصويری در ذهن جهانيان نسبت به دين اسالم بـوده اسـت؟ بعبـارت ديگـر جايگـاه 

 چه تصويری است؟|كشور اسالمى از ديدگاه پيامبر)3(مطلوب برند 

و مفاهيم و تحليل واژه ها  بررسى

و  ذهنيتهويت
مى. عاده جذاب استال هويت مفهومى فوق اين مفهوم دارای چنان جذابيتى است كه

و خـواه تواند به عنوان كاتاليزوری برای هر بحث روشنگرانه ای، خواه در حوزه فردی

و ملت حوزه گروه در توفيق در چنين مقوله ای نيازمند كسب آگـاهى. ا، به كار رودهها

به ويژه در حـوزه مبـاحثى ماننـد. خصوص هويت استدرباره تصورات خارجى در 

نيسـتند) يا يك دين خـاص(برند ملى كه مخاطبان آنها تنها جمعيت داخل يك كشور 

بنابراين الزم است كمى بيشتر بـه تفسـير معنـى ايـن. رسد اين امر ضروری به نظر مى

(ها بپردازيم واژه .Eriksson: 2013, p.51(

چ» هويت« و آنچه جوهر آن را تشكيل مى عبارت است از آن يزی كه واقعًا هست

عبارت است از روش ادراك آن چيز به طور واضح ميان اين دو مفهوم» ذهنيت«. دهد

يـا(اين شكاف عمومًا تبديل به عاملى منفى برای كشورها. شكاف روشنى وجود دارد

دا) اديانى شده و بنـابراين شده كه احتماالً ارتباط آنها با ساير ملل دنيا خدشه ر شـده

(آنچنان كه بايد، ديده نمى شوند .Eriksson: 2013, p.42(

گردد هويت برند از طرف صاحب برند ارسال همانطور كه در شكل زير مالحظه مى

و تصوير برند در طرف مخاطب برند شكل مى (گيرد شده و رضوانى،. خداداد حسينى

1391:303(
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و تصوير برندارتباط ميان هويت: شكل  برند

و وجود نژادپرستى در يـك ها، ديدگاه كليشه هايى كه درباره يك ملت وجود دارد

و تصورات موجود نسبت به آن ملـت تـاثير گـذار باشـد جامعه مى . تواند بر ادراكات

و رسالت برند ملى يا دينى شناسايى چنين تبعيض و كمك به ملت هدف اصلى و ها ها

و امت آثاری كـه حتـى ممكـن اسـت. خاتمه دادن به آثار منفى آنهاست ها در مقابله

.موجب عقب افتادگى شود

از) تصـوير(و ذهنيـت) جوهره(اهميت مفاهيم هويت برنـد بـه وسـيله بسـياری

و اسـتراتژی مـورد تاكيـد قـرار  و پژوهشگران حوزه مديريت برند نويسندگان مطرح

و شركتها در زمينه معموالً عمده پژوهش. گرفته است های تجاری انجام محصوالت

و ذهنيت برند در حوزه ملت و بررسى مفاهيم هويت ها، اديان يـا اشـخاص شده است

و ذهنيت برنـد. تاكنون مورد غفلت واقع شده است با اين حال امكان استفاده از هويت

و ذهنيت برنـد مـى. در حوزه برند ملى يا دينى وجود دارد تحليلى كه از اجزاء هويت

.تواند نقطه شروع مناسبى برای توسعه اين مفاهيم به حوزه برند ملى يا دينى باشد
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و عقال نزدبرند ملى در  دانشمندان

و مشتريان از يك شركت، كاال، شهر، برند به معنى هويت يا پنداره ای است كه مردم

و دين يا يك فرد در ذهن دارند  فب تالش كرده است كـه).1394:36وثوقى،(كشور

برند ملى را اينگونه تعريف كند؛ تصوير كلى يك كشور، شامل ابعاد سياسى، اقتصادی، 

و به هم پيوسته كيت دنى برند. تاريخى، فرهنگى، يك مفهوم در سطح ملى، چند بعدی

و منحصر به فرد از چند اصل كه بـرای مخاطبـان خـود،«كشور از  تركيبى چند بعدی

و تفاوت های فرهنگى ارائه مى دهد يك ملت او همچنـين. تعريف مى كند» با روابط

و«بيان مى كند كه برند كشور بايد  انواع مناسبى از سرمايه گذاری، توريسم، تجـارت

و همينطور راوسون اين است كه دولت.»نخبگان را جذب كند و همكارانش نظر كاتلر

و هدايت كنندها بايد برند كشور را ايجاد، توسعه، حما او معتقد است برند كشـور. يت

و مسـتلزم  و اصول مختلفى است و شامل سطوح، اجزا متعلق به حوزه عمومى، مركب

همچنين وابسته به تصوير كلى يـك. مشاركت جمعى بسياری از دست اندركاران است

و فرهنگى مى باشد . كشور شامل وجوه سياسى، اقتصادی، اجتماعى، محيطى، تاريخى

و هد ف اصلى برندسازی كشور تشويق صادرات، جـذب توريسـم، سـرمايه گـذاری

و نظرات مثبت در سطح بين المللى است و ايجاد ادراكات همچنـين هـدف. مهاجرت

و عـدم برندسازی نسبت به يك دين يا يك شـخص مـى توانـد ايجـاد خـوش بينـى

و يا گرويدن به آن دين باشد (خصومت نسبت به آن .Rawson, 2007: 213-221(

آنهلت معتقد است هنگامى كه يك برند تداعى كننده يك كشور خاص باشد، خود

با افزايش ميزان جابجايى مردم در جوامع. كشور نيز مى تواند تبديل به يك برند شود

و رشد صنعت جهانگردی بحث بازاريابى مكان و كشـورها مـورد امروزی ها، شهرها

و مناطق جغرافيايى به شـدت درگيـر امروزه شهر. توجه قرار گرفته است ها، كشورها

و شيوه فعاليت های ارتباطى مدرن هستند تا بتوانند نام خود را به صورت های تبليغاتى
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و هدف اين فعاليت. يك برند قدرتمند در ذهن مخاطبان حك كنند هـا ايجـاد آگـاهى

يـد از منطقـه تصويری مثبت از آن در ذهن مردم است تا به تبع آن مخاطبـان بـه بازد

(ترغيب شوند .Keller, 2008T p.2008(

ميالدی، توسط دو نفر به نام 1991و 1990مفهوم ديگری كه در حدود سال های

. سـازی برنـد اسـت يابى يا جايگـاه مطرح شد جايگاه» جك تراوت«و» الريز«های 

بمى(جايگاه برند به اين معنى است كه آن برند رند كشور، خواهد برند محصول باشد يا

و يا دين ی كه بايد در ايـن زمينـها نكته. در ذهن ديگران چه وضعيتى دارد) يا شخص

به آن توجه ويژه شود اين است كه حتمًا بايد جايگاه برنـد مشـخص شـود زيـرا ايـن

مى جايگاه مبنای تمام فعاليت اگر جايگاه برند مشخص نباشد. گيرد های تبليغاتى قرار

خواهند از ابزارهای ارتباطات جهت انتقال پيام استفاده كنند، بسيار كار تبليغاتى كه مى

و دشوار مى شود البته اين گونه نيست كه بتوان هر جايگاهى را كه مطلوب بود. سخت

. برای برند اتخاذ كرد بلكه بايد جايگاه سازی بـه طـور واقـع بينانـه صـورت بگيـرد

)89-1391:88اخالصى،(

ند برای خود نامى به وجود آورنـد، در ابتـدا بـه جايگـاه همه آنهايى كه مى خواه

و كاری داريد، يا مـى خواهيـد. سازی، نياز دارند هيچ تفاوتى ندارد كه شما چه كسب

داشته باشيد؛ يك سياستمدار، يك پزشك، يك مدير، يك نام تجاری، يك موزيسـين 

و يا يك معلم، پيش از آنچه كه به اوج  برود نيـاز دارد كـهو حتى يك استاد دانشگاه

و يـا نماينـده. مرحله كاشت را انجام دهد يك سياستمدار كه قصد دارد رئيس جمهور

و انديشه های خود را به گونه هـای مختلـف مجلس شود، بايد از مدت ها پيش افكار

.در مناطق جغرافيايى مورد نظر توزيع كند

 دهـد كـهن مـىجدول زير جايگاه يابى برخى كشـورها را در قالـب شـعار نشـا

(در سال های اخير مورد استفاده برخى از كشـورها بـوده اسـت معصـوم زاده زواره،.

1390:48(



»برند ملي كشور اسالمي«جايگاه تحليل عقلي ديني� 144

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم� � تابستا�(عقل )۱۳۹۶بها�

مبادی جايگاه يابىبرند ملى

هاسرشار از ظرفيتآفريقای جنوبى

هنوز چيز معتبری وجود داردبوليوی

بهترين كشور كوچك دنيااسكاتلند

هندوستان مى درخشدهندوستان

تايلند اعجاب انگيزتايلند

واقعًا آسيامالزی

و جايگاه يابى: جدول  برند ملى

از منظر دين  برند كشور اسالمى
يكى از مسائلى كه امروزه كشورها با آن درگيرند، تصويری است كه از كشورشـان

اين مسئله همواره وجود داشـته اسـت؛. گيری است در اذهان مردم دنيا در حال شكل

در روزگار ما، از آنجايى كه مردم دنيـا در انبـوهى از پيامهـای تبليغـاتى بسـر وليكن 

ها از طرف ديگر، متاسفانه، در دنيای امروز، رسانه. برند، اهميت بيشتری يافته است مى

و شوربختانه اين كشورها، استعمارگرانى هسـتند در اختيار كشورهای محدودی است

گ و رفتهكه در مقابل آزادی نوع بشر قرار و تصاوير مطلوبى از خود به دنيا مخـابره اند

مى تصاوير نامطلوبى از گروه و كشورهای آزادی خواه منتشر .كنند ها

و مديريت امور جامعـه بـه شـيوه ای صـحيح، يكـى از بهتـرين برای كشورداری

ها، مشاهد¨ رفتار بزرگانى است كه در جايگاه مـديريت امـور جامعـه اسـالمى روش

خوشبختانه تقدير خداوند اينگونه بود كه پيامبرش رسالت خود را در شـرايط. اند بوده

.خاصى محقق كند تا او برای آيندگان هميشه چراغى روشن باشد
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به عنوان يك انسان كامل هيچگاه برطبق هوای نفـس كـاری را انجـام|پيامبر

و قواعد ويژه ای پيـرو نمى و رفتارشان از اصول و در تمام اعمال نمـود كـهی مـىداد

و منطبق با وحى الهى بود و هرگز از روى: برگرفته از متن قرآن َعِن اْلَهوى، يَْنِطُق َو ما

بـه» مـا ينطـق«مطابق نظر عالمه طباطبـايى تعبيـر)4(. گويد هواى نفس سخن نمى

و مقتضاى اين اطالق آن است كه هـواى نفـس از مطلـق سـخنان  صورت مطلق آمده

و پيامبر نفى شده  باشد، بنابراين هيچ يك از سخنان پيامبر ناشى از هواى نفس نيسـت

مى ايشان به رأى خود چيزى نمى گويد وحـى اسـت كـه از جانـب گويد، بلكه هر چه

(شود خداى تعالى به او مى )27و19ج:ق1390طباطبايى،.

«: فرمايد همچنين خداوند متعال در آيه ديگری در قرآن مجيد مى
لَ �Bلََقْد �َ ُك5ْم

FEَكث َ َ�َكَر Fب, �َ َ� cْFَْوَ� Fْآلِخَر َ يَرُْجوF Fب, �لَِمْن �َ َحَسَنٌة ْسَو³ٌ
ُ
@ ِ مسلّمًا براى شما؛َ�ُسوِ� Fب,

و روز  در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها كه اميد بـه رحمـت خـدا

و خدا را بسيار ياد مـى ضـرت عالمـه ضـمن ايـن آيـهح)5(» كننـد رستاخيز دارند

و اگر تعبير|فرمايند اسوه در مورد رسول خدا مى لَكُْم"، عبارت است از پيروى او

ِىِف آمده مقصود آن اسـت كـه" تاسى داريد|شما در مورد رسول خدا-َرُسوِل اّهللاٰ

و شما هميشه بايد به آن جناب تاسى كنيد  طباطبـايى،(اين وظيفه هميشه ثابت است،

و كردار حضرت رسول در هر بعدی،).27و19ج:ق1390 به همين دليل رفتار، گفتار

و مكان ها درهمه زمان الگوی زندگى برای همه انسان مى ها .باشد ها

 به عنوان ابزار برندسازی ملى|ى پيامبرروابط خارج
و ی روابـط فرهنگـى، اجتمـاعى، اقتصـادی، سياسـى روابط خارجى به مجموعه

و ملت ديپلماسى ميان دولت مى ها تفاوت روابـط خـارجى بـا سياسـت. شود ها گفته

خارجى در آن است كه سياست خارجى به مفهوم امروزی خود، تنها به سياست هايى 

ی دولتشود گفته مى به عبارت ديگر، سياست. ها باشد كه مجری آنها وزارت خارجه
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و خلـق خارجى عبارت است از سياست يك دولت در كنش متقابل با ديگر دولت هـا

و ديگران،(ها  ).1383:250آقابخشى

و روابـط ديپلماتيـك بنابراين روابط خارجى مفهوم وسيع تری از سياست خارجى

و هدف تحقيق حاضـر بررسـى رفتـار) 138و137و16ج:ق1390طباطبايى،(دارد 

ی-به عنوان فردی كه جلوه دين در قامت يك انسان اسـت-|پيامبر در عرصـه

بـدين ترتيـب، بـه منظـور تحليـل روابـط. روابط خارجى به معنای وسيع كلمه است

جهت نشان دادن جايگاه برندسازی ملى به تحليل موارد|خارجى در سيره پيامبر

شد زير .پرداخته خواهد

 به زمامداران جهان|نامه های پيامبر) الف

|های صلح پيامبر پيمان)ب

 در مقابل مخالفان|رفتار پيامبر)ج

 به زمامداران جهان|های پيامبر نامه) الف

و فتح مكه در سال هشتم در فاصله دو سال بين صلح حديبيه در سال ششم هجری

و رسالت خـود را در سراسـر|هجری، اين فرصت برای پيامبر مهيا شد تا دعوت

و در نتيجـه  جهان با ارسال نامه به پادشاهان كشورهای بزرگ آن روز، جهان گير كند

برخـى از آن نامـه هـا بـه ). 322:ق183ابن هشام،(مردم بسياری به اسالم گرويدند 

:همراه محتوايشان در ذيل آمده است

 نامه به زمامدار مصر.1
خ« ی خدا به مقـوقس بـزرگ قـبط، بنام داوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده

.كنم درود بر كسى كه از هدايت تبعيت نمايد، اما بعد پس من تو را به اسالم دعوت مى

و اگر اسالم بياوری خداوند دو مرتبه به تو پاداش مى دهد سالم بياور تا در امان باشى
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ی توستو اگر روی برگردانى پس گناه قبطيان ای اهل كتاب پيش آييـد بـه.بر عهده

و شما و پذيرفته شده است در ميان ما و. سوی سخنى كه مساوی نپرستيم مگـر اّهللاٰ را

و بعضى از ما بعض ديگر بجز اّهللاٰ را پروردگار نگيرد  شريك قرار ندهيم بر او چيزی را

د شـهادت شـما بگوييـ: فرمايـد پس اگر روی برگردانيد پس خداوند به مسلمين مـى

».دهيم كه ما مسلمان هستيم مى

 به قيصر روم|نامه پيامبر.2

و پادشـاه روم« . بنام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرزند عبداّهللاٰ به هرقل بـزرگ

اسالم آور تا در امـان. تو را به اسالم دعوت مى كنم. درود بر آنان كه پيروی از حق كنند

دو.و سالمت باشى و ديگـر پـاداش خداوند به تو پاداش دهد يكى پاداش ايمان خـود

)6(اگر از آيين اسالم روی گردانى، گناه اريسيان. آورند كسانى كه به پيروی تو ايمان مى

مى. نيز بر تو خواهد بود كنـيم كـه ای اهل كتاب، ما شما را به يك اصل مشترك دعوت

و  بعضى از ما بعضـى ديگـر را بـه غير از خدا را نپرستيم، كسى را شريك او قرار ندهيم

».هر گاه آنان از آيين حق سر برتابند، بگوييد گواه باشيد كه ما مسلمانيم. خدايى نپذيرد

 به پادشاه حبشه|نامه پيامبر.3

به نام خداوند بخشنده مهربان، نامه ايست از محمد پيامبر خدا به نجاشى زمامدار«

جز. درود بر شما. حبشه مىمن خدايى را كه خدايى كـه. كنم او خدايى نيست ستايش

و او بـه حـال  و بندگان فرمانبردار او از خشم او در امانند؛ و نقص منزه است از عيب

و گواه است مى. بندگان ناظر و گواهى دهم كه عيسى فرزند مريم، روحى از جانب خدا

و پاكدامن قرار گرفته است با. كلمه ايست كه در رحم مريم زاهد همان قدرت خداوند

و مادر آفريد، او را نيز بدون پدر در رحم مادرش پديـد  و نيرويى كه آدم را بدون پدر

مى. آورد مى من تو را به سوی خدای يگانه كه شريك ندارد دعوت و از تو خواهم كنم
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و از آيين من پيروی نماييد و فرمانبردار او باشيد ايمـان بـه خـدايى. كه هميشه مطيع

زمامدار حبشه آگاه باش كـه مـن پيـامبر. به رسالت خود مبعوث فرمود آوريد كه مرا

مى. خدا هستم و تمام لشكريانت را به سوی خدای عزيز دعوت و من بـه من شما كنم

و تو را پند  و اعزام سفير به وظيفه خطيری كه برعهده داشتم عمل كردم وسيله اين نامه

».درود بر پيروان هدايت.و اندرز دادم، بنابراين اندرز مرا قبول كن

:آيدا برمىه چندين نكته از اين نامه

و اسقف پيامبر اكرم در بسيارى از نامه.1 هـاى مسـيحى، هايشان به سران كشورها

مى» سالم بر شما«بعد از نام خداوند، از الفاظى همچون  استفاده از واژه. كردند استفاده

و طلب خير در نامه» سالم« از سوی ديگر، يكـى. براى ديگران است ها، نشان احترام

از نكات كليدی در مذاكرات، لحظات اوليه ارتباط است كه اثر زيادی بر طرف مقابـل 

مى. گذارد مى هـای محترمانـه، ذهنيـتو عبـارت» سالم«رسد استفاده از كلمه به نظر

.تواند بر طرف مقابل بگذارد مثبتى مى

مى-2 و پرهيـز از ورود بـه مسـائل مجادلـهشـود نكته ديگری كه برداشت آميـز

در. ستيزگرايانه در مواجهه با مسيحيان است در ديدارى كه پيامبر اكـرم بـا مسـيحيان

و بين آنان مدينه پيش از ماجراى مباهله داشتند، همزمان عده اى يهودى نيز وارد شدند

ي×درباره حقانيت حضرت عيسى و حقانيت حضرت موسىكو انجيل از از×سو

و همچنين درباره حضرت ابراهيم و جدل شد كه پيامبر اكرم وارد×سوى ديگر بحث

و جدل اين بحث بى ها مى هاى دانستند آنان به دنبال حقيقـت نيسـتند، ثمر نشدند؛ زيرا

و 113باره در آيه قرآن نيز در اين. بلكه درصدد اثبات مواضع خود هستند سوره بقره

آل67تا65آيات  مىعم سوره ).1389:طاهری(كند ران، اين بحث را بيان

بايد به آن اشـاره كـرد ايـن|از نكاتى كه در تحليل گفتمان نامههای پيامبر-3

نوشـت، است كه در آن روزگار رسم بر اين بود كه هرگاه كسى به زمامداری نامه مـى

و بعد نـام خـودش  امـا. را بيـاوردبايد در آغاز نامه ابتدا نام وی را با احترام ذكر كند
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را. پيامبر اسالم از اين رسم پيروی نكرد وی در نامه پس از ياد خدا، ابتدا نام خـودش

و تملق و بعد نام پادشاه را، بدون آنكه از القاب دروغين آن ذكر كرد آميـز چيـزی بـر

و در ايـن نامـه|بنابراين در لحن گفتار رسول خدا. بيفزايد هـا اثـری از فروتنـى

ب و موسويان،(شودى مورد مشاهده نمىافتادگى ).1394عاملى

|پيمان های صلح پيامبر)ب

حتى قبل از بعثت، بر اصل تنظيم روابط عادالنه ميان قبايـل، بـر|پيامبر اسالم

مى پايه پيمان، اصرار مى و مكرر در«: فرمود ورزيد من در خانه عبـداّهللاٰ بـن جـدعان،

حمايت از مظلومان، ميان نمايندگان قبايـل جاهليت شاهد بستن پيمان مشترك جهت 

و چنان بر اين پيمان دل بسته بودم كه حاضر نبودم در ازای نقـض  مختلف عرب بودم،

اگر در اسالم به چنين پيمانى دعوت شـوم، فـورًا. آن، صاحب پر بهاترين شتران باشم

)1385كريمى نيا،(».اجابت خواهم كرد

و بيانات پيام هـا بـه پيمـانیتأكيد فـراوان بـر پايبنـد|برهر چند آيات قرآن

يایهاىداشتند، اما گهگاه شاهد پيمان شكن و متعدد از طرف مقابل به صورت آگاهانه

م و پيامبر. باشيمىناآگاهانه در تاريخ گونه موارد اين بود در برابر اين|موضع اسالم

مىكه در صورت توبه با مغفرت اله در غير اين صورت.دگرديىو پيمان مجدد جبران

جد با عكس میالعمل شد. شدندىروبرو : در قرآن در برابر مشركين چنين دستور داده

و چيـزىمگر كسان...« از آن را در حـق شـمایاز مشركان كه بـا آنهـا عهـد بسـتيد

و احد را بر ضد شما تقويت ننمودند پيمان آنها را تا پايان مدتشـانیفروگذار نكردند

و اگر ... كنيدیركه در برابر شما وفادار باشند شما نيز وفاداىتا زمان... محترم بشمريد

و آيين شما را مورد طعن قرار دهند بـایها پيمان خود را پس از عهد خويش بشكنند

پ دسـت) بـا شـدت عمـل(ندارند؛ شـايدىيمانپيشوايان كفر پيكار كنيد؛ چرا كه آنها

و تصميم به اخـراج پيـامبریها كه پيمانىآيا با گروه. بردارند |خود را شكستند
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(7(» كنيد؟ىگرفتند پيكار نم )1393شريعت جو،)

و قراردادها يكى از ابزارهای مهم روابط خـارجى پيـامبر بنابر اين انعقاد پيمان ها

و صلح حديبيه را مـى اعظم بوده است كه از جمله تـوان آن پيمان عقبه، منشور مدينه

(برشمرد )1393خزائى،.

 پيمان يا منشور مدينه.1

و انصـار متن پيمان مدينه كه ابن هشام آن را قبـل از داسـتان بـرادری مهـاجرين

مى در اين جا به بخش. آورده، طوالنى است . كنيم هايى از آن كه مورد نظر است توجه

و انصار نوشته|رسول خدا: گويدمى ابن اسحاق در بين مهاجرين و ای امضـا كـرد

و زيـان آنـان. آن با يهود پيمان بست و به سـود و اموالشان تثبيت كرد آنان را بر دين

ای بسم اّهللاٰ الـرحمن الـرحيم ايـن نوشـته: متن پيمان چنين است. شرايطى مقرر فرمود

قر|است از محمد پيامبر خدا و كسـانى كـه بـه ايشـان بين مسلمانان و يثرب يش

و به همراهشان جهاد كنند مى. ملحق شوند مهاجرين. دهند آنان ملتى واحد را تشكيل

و فديه بر آداب پيش از اسالم بـاقى را در پرداخت ديه و عـدالت آن و بـه نيكـى انـد

بنى عوف، بنى ساعده، بنى حارث، بنى جشم، بنى نجار، بنى عمروبن عـوف،. دهند مى

و بنى اوس هم بر رسوم پيش از اسالم باقىب هر يهودی از ما پيروی كنـد. اند نى نبيت

و با ديگر مسلمانان مساوی است ياری مى و دشمنش يـاری بر او ستم نمى. شود شود

مى. گردد نمى يهـود بنـى. پردازنـد يهود هنگام جنگ همراه مسلمانان هزينه جنگى را

و بندگانشان با مسلمانان در  و. اند حكم يك ملتعوف يهوديان ديـن خـود را دارنـد

و خانواده اش را بـه هالكـت خواهـد مسلمانان دين خود را، اما هر كه ستم كند، خود

برای يهوديان بنى نجار، بنى حارث، بنى ساعده، بنى جشم، بنـى اوس، بنـى. انداخت

و بنى شطيبه همان حقوق بنى عوف ثابت است ديكان ايشـاننز. ثعلبه، جفنه بنى ثعلبه

از ايـن مجموعـه بيـرون|كسى بدون اجـازه محمـد. هم از اين مزايا برخوردارند
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شد. رود نمى هر كه ديگـری را تـرور. از قصاص جراحتى كوچك هم گذشت نخواهد

و خانواده اش را در معرض ترور قرار داده، مگر اين كه به او ستم شده باشد .كند خود

و طبعًا چنين كلمـاتى، ذهنيتـى از اين عبارتها، سراسر آكنده از و عدالت اند نيكى

كند كه با آنچه سردمداران گروه های يك حكومت اسالمى در ذهن مخاطب ايجاد مى

.دهند، فرسنگ ها فاصله دارد تكفيری در به اصطالح حكومت هايشان انجام مى

 صلح حديبيه.2

 پرسـتانو پيروان او از مدينه با بـت|صلح حديبيه پيمانى است كه پيامبر اسالم

با 628اين پيمان در سال. بستند قريش هجـری بسـته6ذوالقعـده پس از ميالد برابر

و قـريش، تحـت|پس از توافق در عناوين پيمـان، قـراردادی ميـان پيـامبر. شد

.شرايطى بسته شد كه برخى مواد آن در ذيل آمده

كه.1 و مسلمانان متعهد مى شوند مدت ده سال جنگ را بر ضـد يكـديگر قريش

و صلح عمومى در نقاط عربستان مستقر گردد .ترك كنند، تا امنيت اجتماعى

و بـه.2 و اسـالم آورد اگر يكى از افراد قريش بدون اذن بزرگتر خود از مكه فرار كند

ان به مسلمانان بپيوندد، محمد بايد او را به سوی قريش بازگرداند، ولى اگرفردی از مسلمان

.سوی قريش بگريزد، قريش موظف نيست آن را به مسلمانان تحويل بدهد

و قريش مى توانند با هر قبيله ای كه خواستند پيمان برقرار كنند.3 .مسلمانان

مى.4 و ياران او امسال از همين نقطه به مدينه باز گردند، ولى در سال هـای محمد

و خانه خدا را زيـارت كننـد، مشـروط بـر آينده مى توانند آزادانه، آهنگ مكه نمود ه

و سالحى جـز سـالح مسـافر، كـه همـان اينكه سه روز بيشتر در مكه توقف ننمايند

.شمشير است همراه نداشته باشند

را.5 و حيلـه امضاءكنندگان متعهد مى شوند كه اموال يكديگر را محترم بشـمارند

و قلوب آنها نسبت به يكديگر خالى از هر .گونه كينه باشدترك كرده
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كه اين موارد، پاسخ كوبنده ايست نسبت به غرض ورزی بسياری از خاورشناسانى

آنـان نمـى تواننـد ايـن. ورزند علت پيشرفت اسالم، زور شمشير بوده است اصرار مى

افتخار را برای اسالم ببينند كه چگونه در مدت كوتاهى بسياری از اقطار زمين را فـرا 

م. گرفت شوش ساختن اذهان، غرض ورزی نموده علـت پيشـرفت آن را ناچار برای

و زور بازوی مسلمانان معرفى مى (كنند قدرت )1389:184سبحانى،.

و مفاد آن حاكى از كم كاری مسلمانان برای نشـان همچنين توجه به اين پيمان ها

هـای اسـالمى از ابزارهـای بـروز چرا كه اگر دولـت. دادن تصوير واقعى اسالم است

وه برای نمايش چهره اسالم واقعى بكارگرفته بودند، ... مچون فيلم سازی، خبرسازی

هـای تكفيـری آن تصويری كه با سوء استفاده برخى رسانه های دنيا از رفتـار گـروه

.گذاشت منتشر مى شود، كوچكترين تأثيری نمى

در مقابل مخالفان|رفتار پيامبر.ج
ك از مطالعه تاريخ چنين برمى و دوستى با بيگانگان امری بود كه آيد ه ايجاد مودت

آن|پيامبر رحمت و در برخورد با مخالفـان عقيـدتى خـود از در روابط بين الملل

و: گرفت چه اين كه اوالً بهره مى و هرگز با احساسات طبيعـى اسالم آيين فطرت است

داشت كه با ايجاد به اين نكته توجه|پيامبر: ثانيًا. انسانى بشر سر ناسازگاری ندارد

و روابط مسالمت و جـدالو آميز مى توان با مخالفان عقيدتى به گفت جو دوستى گـو

(احسن پرداخت )1385كريمى نيا،.

البته زمانى كه بر اثر توطئه يا تهاجم دشمن تصميم بر جنگ مى شد، در امر جنـگ

و نظام از هيچ تالشى فروگذار نمى و آرايش سپاه در ايام جنگ حنين.كردو تجهيز آن

و موثری در يمن اختراع شده است، پيامبر فورًا|به پيامبر خبردادند كه سالح تازه

: مكارم شـيرازی(كسانى را به يمن فرستاد تا آن سالح را برای ارتش اسالم تهيه كنند 

مى). 7،224ج : فرمايـدمى×پرداخت طوری كه على خودش نيز شجاعانه به جنگ
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مىهرگاه آتش جنگ مى شعله برديم كه در آن لحظه كسـى كشيد ما به رسول خدا پناه

از سوی ديگر، حتـى ). 1379:691دشتى،(از ما همانند پيامبر به دشمن نزديكتر نبود 

چـون|پيـامبر. نيز هدف، توجيه كننده وسـيله نيسـت|در سيره نظامى پيامبر

مو لشكری را مامور دفاع مى و سـفارش مـىفرمود فرماندهان را اينگونه : فرمـود عظه

و جهاد كنيد برای خدا كفـار را بعـد از قتـل. ای مردم، مكر نكنيد. برويد به نام خدای

و ديگر اعضای مثله نكنيد و گوش و زنان را نكشيد. چشم و اطفال را. پيران رهبانـان

و بـه آب غـرق مكنيـد. كه در كارها جای دارند به قتل نرسانيد . درختان را نسوزانيد

همانطور).1،21ج:1422قمى،(زراعت را مسوزانيد. ختان ميوه دار را قطع نكنيددر

كه مالحظه مى شود، اين رفتار ها با آنچه برخى گروههای اسالمى انجـام مـى دهنـد 

متاسفانه رفتارهای آن گروهها باعث مخدوش شدن جايگاه برنـد. فاصله فراوان دارد

بـا|برخـى از رفتارهـای پيـامبر. اسـتحكومت اسالمى در ذهن مردم دنيا شده 

.مخالفان در ادامه مى آيد

 با كفار قريش|رفتار پيامبر.1

امر خداوند بـر ايـن تعلـقىبه وقوع پيوست، وقتیفتح مكه در سال هشتم هجر

ايـن پيـروزی بهتـرين.و اصحابش را با فتح مكه شيرين كند|گرفت كه كام پيامبر

و يارانش انواعىزمان. روز فتح مكه بود فرصت برای انتقام از دشمنان كه آن حضرت

سویو اقسام كينه توز قريش ايشـان را ناسـزا گفتنـد،. دشمنان متحمل شدندیرا از

م تهديد كردند، انواع بى احترامى و چندينىها را انجام دادند، به القاب بد نسبت دادند

و اجزاب بر ايشان تحميل كردند اما پيـامبر رحمـت در ايـن. جنگ از جمله احد، بدر

و فرمودیهنگامۀ پيروز گروه قريش نظر شما چيسـت، مـن بـایا: رو به قريش كرد

و بيمنـاىشما چگونه رفتار خواهم كرد؟ قريش در حال بودنـد،ككه بهت زده، حيران

و نيك: گفتند و فرزنـد بـرادر. داريمىما از شما انتظار خير چون شما را برادر بزرگوار
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مبزرگو ا: حضرت فرمودند. دانيمىار خود را كه يوسف به برادرانشیمن همان جمله

م ا. گويمىگفت، به شما و مواخذه نيست، برويد شما آزادیامروز بر شما هيچ مالمت

).2،243ج:1965ابن اثير،(هستيد 

 با يهود|رفتار پيامبر.2

و|پيامبر سال پس از بعثت، در برابر يهوديانى قرار13پس از هجرت به مدينه

آن حضرت به برگزيـدگى بنـى اسـرائيل بـر تمـام. گرفت كه وارث دين موسى بودند

گواهى عالمـان بنـى اسـراييل را بـر. جهانيان در عصر حضرت موسى اعتراف داشت

عل. هادن حقانيت قرآن ارج مى  حساب اهل اعتدال.م ناميدگروهى از آنان را راسخ در

و يهوديان آكاه به حقانيت قـرآن را تحسـين كـرد داوری بـر. را از بدكاران جدا كرده

و تورات را مانند انجيل تصديق نمود .اساس تورات را بريهوديان توصيه كرد

خرد، جنگ طلب، ستمگر، نافرمـان، تحريـف ولى بر يهوديان بهانه جو، فاسق، بى

ك و خائن خرده گرفت تمانگر، پيمان شكن، نخست با برخى. كننده آيات خدا، حسود

. از قبايل يهود پيمان صلح امضا كرد؛ ولى پس از پيمان شكنى آنان، مجازاتشـان كـرد

و دژهای برخى ديگـر را و شمشير به دستان برخى قبائل را كشت برخى را تبعيد كرد

خ و سرمداران يهود را كه كارنامه آنان از حيـى بـن: يانت پر بود از قبيـلتسخير كرد

و كعب بن اشرف، گردن زد  ).1387يزدی،(أخطب

مأموريت يافت كه محصـول|ها عبداّهللاٰ بن سهل از سوی پيامبر در يكى از سال

مى. خيبر را به مدينه انتقال دهد كـرد، مـورد حملـه دسـته او هنگامى كه انجام وظيفه

و جان سپرد ای به سران يهود دستور داد نامه|امبرپي. ناشناسى از يهود قرار گرفت

نوشته شود كه جسد كشته مسلمانى در سرزمين شما پيدا شده اسـت، بايـد ديـه آن را 

، سوگند ياد كردند كه هرگز دست ما بـه خـون|بپردازيد، آنان در پاسخ نامه پيامبر

و از قاتل وی آگاهى نداريم د برای اينكه خونريزی مجـد|پيامبر. وی آلوده نيست



 �155 محمدمهدي ايزدخواه/عظيم زارعي/ سيدمحمد ميرمحمدي/ داود فيض

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم � تابستا�(عقل �)۹۶بها�

). 2،665ج: 1389سـبحانى،(راه نيفتد، خـودش شخصـًا ديـه مقتـول را پرداخـت

و جنگجـو نيسـت بلكـه بدين وسيله به ملّت يهود اعالم نمود كه او يك مرد ماجراجو

و مظهر لطف خدا است بديهى است چنـين رفتارهـايى ذهنيـت مثبتـى.پيامبر رحمت

و حكومت اسالمى در اذهان ايجاد و اين خود باعث گرويـدن نسبت به اسالم مى كرد

و انديشه شد بسياری به اسالم .های آن مى

 با مسيحيان|رفتار پيامبر.3

بـا|تری با مسلمانان داشتند، پيـامبر مسيحيان برخالف يهوديان برخورد ماليم

و بـى عيـب از  مدح فراوان از مسيح او را انسانى پر بركت خواند كه تا آخر عمر، پاك

و مسيحيانى را كه معتـدل جهان خواهد و راهبانى را كه متكبر نبودند و كشيشان رفت

و با انحـراف برخـى از مسـيحيان. زيستند، ستود مى انجيل را اعطای خداوند دانست

و  مبارزه كرد، اعتقاد به فرزند خدا بودن مسيح، ادعـای مصـلوب شـدن آن حضـرت

آن. سـاختش وادار مـىتالش آنان بر خاموش كردن نور خدا، حضـرت را بـه واكـن

و بنده خدا بودن او، معجزات آن حضـرت را وابسـته حضرت با معرفى حقيقت عيسى

و پيامبر به اذن خداوند مى را|دانست؛ ولى برخى از مسيحيان مقاومت كردند آنـان

و با آن دسـته كـه سـر  و پس از امتناعشان از آنان جزيه گرفت به مباهله دعوت كرد

(د برخاستجنگ داشتند به نبر ).3،223ج:ق 1390طباطبايى،.

در|پيامبر در سوم محرم سال دوم هجرى درباره رابطه مسلمانان با مسـيحيان

و امام على و پيامبر×مسجدالنبى، پيمانى انشاء نمودند آن را مهـر|آن را نوشتند

:هايى از پيمان چنين است بخش. كردند

و در و يا هموار هرجا راهبى يا سيّاحى دور هم جمع و يا جای آباد و يا بيابان كوه

و معبدی به سر مى منو يا كنيسه و و پاسدارشان هستيم برند، ما پشت سر آنان حافظ

و از اموال آن و ملت خود از جانشان و انصار و ياران . ها دفـاع مـى كـنم با جان خود
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و متحد من مى و هم پيمان جز آنچه با رضايت آنان به.باشند زيرا آنان جزو رعيت من

و جزيه مى دهند، به هيچ نحو مسئول پرداخت چيزی نخواهنـد خاطر، به عنوان خراج

و هـيچ. بود و سياحان آنان، مورد تعرض قرار نگرفته قضات، رهبانان، خلوت گزينان

و نبايد چيزی از مالكيت آنان داخل خانه مسلمين  و كليسايى ويران نخواهد شد كنيسه

و. گردد و همچنـين آنـان كـه بـه عبـادت اشـتغال قضات رهبانان از خراج معاف اند

و ارباب تجارت بيشتر از حد معين شده نبايد خـراج گرفتـه. ورزيده اند از ثروثمندان

و حمل سالح مجبور نخواهند شد، بلكه مسـلمانان. شود هيچ كدام از آنان برای جنگ

و با آنان، بنا به پيروی  «: از آيه كريمهبايد از آنان دفاع كرده
Gِال, ْهَل Fلِْكتا9ِ

َ
@ Fُ�اِ�لُو ال �َ

بِا_,Èَِبِال,� قُولُوF ¯َمن,ا �َ ِمْنُهْم Fَظلَُمو يَن ,_F ,ِالG ْحَسُن
َ
@`�َ Gِلُهن5ا �َ cَِGُْك5ْم نِْزَ�

ُ
@ �َ cَِGْنا نِْزَ�

ُ
@

�ُمْسلُِموَ ُ�َ ُْن
َ
Å �َ ج»Gِلُهُكْم �Fِحٌد ز به روشى كـه از همـه نيكـوتر اسـت، با اهل كتاب

و ما به تمام آنچـه«: بگوييد) به آنها(مجادله نكنيد، مگر كسانى از آنان كه ستم كردند؛

و شما نازل شده ايمان آورده ما از سوى خدا بر ما و و شما يكى است، و معبود ما ايم،

در آيه قبل پيامبر عالمه طباطبايى مى فرمايد خداوند)8(»! در برابر او تسليم هستيم

و در اين آيه كيفيت اين دعوت را مشخص مى كند را مامور كرد تا به تبليغ دين بپردازد

فرمايد با اين طوايف چندگانه مجادله مكن، مگر به طريقـى كـه بهتـرين طريـقو مى

).138-16،137ج:ق 1390طباطبايى،(مجادله بوده باشد 

 گيری نتيجه

ك و آن شامل همانطور كه ياد شد، و شخصيت ها نيز صاحب برند اند شورها، اديان

و تصورات نسبت به آن مى باشد بـديهى اسـت، مـردم دنيـا. مجموعه ای از تداعيات

متاسـفانه در روزگـار مـا، عمـد¨. تصوری از اسالم دارند كه ريشه در تبليغـات دارد

آنهـا در تبليغـات تبليغاتى كه نسبت به اسالم مى شود توسط صاحبان رسانه بوده كـه 

البته متأسفانه اين تبليغات با به تصوير كشيدن. كنند منفى از هيچ كوششى فروگذار نمى
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.شود رفتار گروه های تندرو در ذهن مردم جهان اثبات مى

شود تصويری خشن، غير تصويری كه توسط گروههای افراطى از اسالم منتشر مى

و مهر و به دور از رحمت اين ضدتبليغات، بهانـه برخـى. بانى استدينى، غير عقالنى

هـا از جانـب هاى اخيـر بزرگتـرين اهانـت بطوريكه در سال. اهانت ها نيز بوده است

(شكل گرفـت|هايى در مغرب زمين به ساحت مقّدس پيامبر اكرم گروه طـاهری،.

و بخصوص نبى اكرم) 1389 |برخالف تبليغات وسيعى كه گاه در غرب عليه اسالم

طلب نبودند، بلكه حتى در اوج قـدرِت خـود نيـز ود، ايشان نه تنها جنگش مطرح مى

و همواره تالش ايشان بر منطِق گفـت و ايـن همواره بر صلح تأكيد داشتند، وگـو بـود

هم همان سيره اكنون نيز عموم مسلمانان، بخصوص شـيعيان، بـر آن تأكيـد اى است كه

ج.دارند و|مله سيره پيامبردر نهايت، با بررسى مفاهيم دينى از و رفتارهای ايشان

و عقالنى اگر بخواهيم بيانيه جايگاه يابى برند اسـالم را ارائـه دهـيم، نگاه خردورزی

:ای پيشنهاد مى شود چنين بيانيه

را دارد كه تنهـا بـه ترتيـب رابطـهىاسالم از ميان تمام مذاهب تاريخ، اين ويژگ«

و از جهان بين انسان با خدا يا تزكيه نفس محدود نمى گرفتـه تـا شـيوهىفلسـفىشود

يیفردىزندگ و. مكتب جامع در خود جای داده استكرا بصورت اسالم دين دنيـا

و عبـادت در كنـار  و جـّديت، كـار و انتقـام، مهربـانى و صلح، گذشت آخرت، جهاد

و. در يك كالم اسالم دين اعتدال است. يكديگر است در اسالم بايد از قاتـل عمويـت

و كسى كه در مقابل ذهن انسان ها قرار گرفتهع زيزانت بگذری ولى با دشمن دين خدا

اسـالم. تا ندای حق به آنها نرسد، كوچكترين مماشات، ترحم بر گرگ تيز دندان است

از به دشمنى كه قصد كند به اجبار مسلمان شود مى گويد ديرتر مسلمان شو امـا پـيش

د. آن، بيانديش و سفيد نيستند، بلكـه جمـع در فلسفه اسالمى، و آخرت مانند سياه نيا

مى. پذيرند شـود حـاكميتى از اين رو حكومت اسالمى كه بر مبنای چنين دينى مستقر

و رحمت .»است مبتنى بر عزت
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3. Brand Position 
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آ.5 21يه سوره احزاب،

و جمعيت كارگران.6  نژاد رومى
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