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دیپلماسی پیامبر(ص) و ابزارهای توسعه روابط بین الملل با سایر دولت ها
احمد رضا خزائی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
(تاریخ دریافت  -31/5/31تاریخ تصویب )31/3/62

چکیده
جایگاه دیپلماسی و رفتار سیاسی در پی گیری اهداف و منافع کشورها که از گذشتته
تاکنون مورد توجه دولتمردان و سیاست گذاران بوده ،طرح موضوع و تبیین دیپلماسی و
رفتار سیاسی در اسالم را بیش از هر زمتان دیگتر یتایز اهمیتت نمتوده استتز از ن تر
تاریخی ،دیپلماسی در قالب شیوه های مسالمت آمیز و استفاده از مذاکره و گفتگو بترای
ختم جنگ ،اعاده صلح و تامین اهداف معنا یافته است و به یکومت پیامبر استالم ())
و نیز دوره های قبل از میالد باز می گرددز
این مقاله با عنایت به ضرورت موضوع در صدد است تا با استناد بته منتابع تتاریخی
اسالم ،دیپلماسی دولت اسالمی و سیره و رفتار سیاسی پیامبر ()) را در یتوزه روابت
و سیاست خارجی دولت اسالمی تبیین نمتوده و در پاستخگویی بته جایگتاه و ماهیتت
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسالم از سیر تطور تاریخی و نمودهای تاریخی دیپلماستی
پیامبر اسالم ()) و همچنین اصول و مبانی دیپلماسی به همتراه ابزارهتای دیپلماستی و
رفتار سیاسی بهره جویدز
کلید واژه ها :اسالم ،دیپلماسی،پیامبر اسالم ()) ،رفتار سیاسی ،سیاست خارجی
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مقدمه
دیپلماسی و رفتار سیاسی در جوامع جهانی از گذشته تاکنون دارای جایگاه و اهمیت
ویژه ای بوده و رفتار دیپلماتیک دولتمردان و سیاستمداران در رواب بین المللتی از ایتن
جایگاه معنا و تبلور یافته استز دین اسالم آیینی است که نه تنهتا بته مبایتی ایمتانی و
اعتقادی شخص توجه داشت بلکه برای تمامی شتوون زنتدگی انستانی اعتم از فتردی و
اجتماعی برنامه و راهکار ارائه داده استز بر همین اساس تبیین و تحلیل ایتن جایگتاه از
من ر اسالم نیز قابل بررسی بوده به گونه ای که پیامبر اسالم ()) که پیام آور و الگتوی
بسیار اساسی در تمامی شوون زندگی اعم از مدیریت ،یکومت و سیاست می باشتد بته
اهمیت این جایگاه پرداخته و در سیره و رفتار سیاسی خویش در رواب ختارجی نقتش
دیپلماسی را پر رنگ تر از مفاهیم دیگر معنا نموده استز
بیداری جهان اسالم و گستردگی رواب بین الدولی و بتین المللتی در قالتب روابت
دیپلماتیک و کنسولی کشورهای جهان ،ضرورت دیپلماسی را با رویکرد اسالمی مبترهن
ساخته استز اگر دیپلماسی را هنر مذاکره و یتک وستیله کتاربردی در راستتای نیتل بته
اهداف بدانیم ،دیپلماسی پیامبر اسالم می تواند الگوی برتر در این زمینه باشد زیرا شتیوه
های یضرت بر جهان بینی واقع بینانته و اصتول و ارزه هتای انستانی متکتی بتوده و
خاستگاه الهی داشته استز در واقع زیربنای دیپلماسی پیامبر استالم()) ،رستاندن پیتام
انسان ساز ویی به همه ملت ها در همه زمان هاستز هدف اسالم جتز رستاندن انستان
به کمال واقعی و ایجاد یکومت واید جهانی بر اساس قس و عدل نمی باشدز تصتویر
کلی که امروزه از دیپلماسی ،بویژه در رواب استکباری ،در اذهان وجتود دارد ،مفهتومی
آمیخته با شیطنت ،فریبکاری ،دغلبازی ،دروغ ،نفاق ،مخفی کاری ،افتخار ،امتیتاز طلبتی،
گزافه گویی ،عهدشکنی ،سوء استفاده از فرصتها و امکانات به معنی فراستهای وارونته و
دیگر ارزشهای منفی است ،تا آنجا که زبان دیپلماسی به زبان رمز شهرت یافته استتز در
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بررسی دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسالم به ویژه در زمان پیامبر اسالم ()) بتا شتیوه
دیگری از برخوردهای سیاسی آشنا می شویم که بر خالف آنچه امتروز متتداول استت،
توأم با صداقت ،صرایت ،سادگی ،عدم ت اهر به قتدرت ،قاطعیتت ،دلیتری و شتجاعت
است و دانستن و بررسی چنین شیوه ای می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشدز
هدف این مقاله از بررسی و تحلیل جایگتاه دیپلماستی و رفتتار سیاستی ،بررستی و
مطالعه روشها ،شیوه های برخورد و واکنشهای سیاسی است کته استالم در روابت بتین
ملتها و دولتها به عنوان خ مشی های اصتولی ترستیم کترده و در برخوردهتای پیتامبر
اسالم ()) در روابطی که با ملتها ،اقوام و سران کشتورها و زمامتداران عصتر ختویش
داشته است می باشدز بر همین اساسدر این مقاله به تطور تاریخی دیپلماستی و اصتول و
مبانی سیاست خارجی پیامبر اسالم ()) و ابزارهای و شیوه هایی که ایشتان در جهتت
دستیابی به یک دیپلماسی فعال به کار گرفته اشاره می نمائیمز
چارچوب تئوریک
دیپلماسی ،به عنوان یکتی از ابزارهتای سیاستت ،از اصتول ،اهتداف و مبتانی رفتتار
سیاسی و سیاست خارجی متأثر استز از سوی دیگر ،به دلیل آن کته سیاستت ختارجی
یکی از یوزه های رواب بین المللی است تحتت تتأثیر نگتره و ماهیتت یتک مکتتب
نسبت به ماهیت رواب خارجی و بین المللی قرار داردز بنابراین از دیتدگاه استالم در
ماهیت دیپلماسی از نقطه عزیمت رواب بین المللی آغاز متی شتودز در رویکترد استالم
جهت گیری سیاست خارجی دولت اسالمی تحت تأثیر ماهیت روابت ختارجی و بتین
الملل قرار دارد و این جهت گیری ،به نوبه خود ماهیت دیپلماسی ایتن دولتت را تعیتین
می کندز از دیدگاه اسالم ،ماهیت رواب خارجی از یک سو و اصتول و مبتانی سیاستت
خارجی از سوی دیگر ،چهره واقعی دیپلماسی اسالمی را بیان متی کنتدز بتدین ترتیتب،
در

ماهیت دیپلماسی مستلزم تبیین دیدگاه های مطرح در ن ام بین الملل متی باشتد و
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مقایسه ایده این دیدگاه ها با دیدگاه اسالم در زمینه دیپلماسی و رفتار سیاسی می باشتدز
(دبیری)17 ،4731 ،
از دیرباز دو نگره عام و فراگیر به عنوان گفتمان غالب ن ریتات سیاستت ختارجی
در ن ریه پردازی در یوزه سیاست خارجی و نحوه رفتار سیاستی کشتورها مت ثر بتوده
استز گفتمان رئالیسم و ایدئالیسم که هر یک از ن ر فلسفی و انسان شناسی متفاوتی بته
تحلیل و مطالعه مسائل بین المللی و سیاست خارجی پرداخته و در نهایت هر یک از آن
ها تلقی خا) را از ماهیت ن ام بین الملل و رواب خارجی عرضته کترده انتدز دولتت
اسالمی در مطالعه سیاست خارجی ناگزیر است تا قبل از همه ،ماهیت رواب ختارجی و
ن ام بین المللی را روشن سازد زیرا تبیین ماهیت رواب ختارجی و ن تام بتین الملتل و
نحوه نگره مکاتب و ن ریات در این زمینه به صورت تبعی دیگر مسائل یوزه سیاست
خارجی تاثیر خواهد داشتز(مورگنتا)401 ،4731 ،
در این قسمت نگاهی کوتاه به ایده های دو گفتمان رئالیست و ایده آلیست داشتته و
در نهایت به رویکرد اسالم نسبت به دیپلماسی و رفتار سیاسی خواهیم پرداختز مکتتب
رئالیسم با الهام از آموزه های انسان شناسی ،سیاست شناسی و جامعه شناسی فالستفه و
اندیشه ورانی که به ماهیت انسان نگره منفی دارند ،بته تجزیته و تحلیتل مستائل بتین
المللی و رفتار سیاسی می پردازدز از من ر این مکتب ،ماهیت رواب ختارجی بتا جتدال
تنازع و جنگ دائمی برسر قدرت و منفعت همراه استز صلح و ثبتات در میتان جوامتع
بشری تنها آرمان و آرزوئی است کته هتیگ گتاه در چنتین فضتائی آرام و تحتت اراده و
اختیار انسان ها به وجود نخواهد آمدز
از دیدگاه رئالیسم ،مکانیزم صلح در چتارچو

ن ریته موازنته قتوا و بتاز دارنتدگی

مطرح می شود که عمدتا خصلتی اجبارگونه و غیر ارادی داردز از ستوی دیگتر ،مکتتب
ایده آلیسم به دور از تعارض ها تحلیل می کندز در این تلقی ماهیت رواب اجتماعی بتر
محور اخالق استوار است و اساسا جنگ زائیده نادیده انگاشتن اخالق و اصتول انستانی
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تشکیل نهادهای جمعی و سازمان های

بین المللی از طریق همکاری و تامین اخالق و اصول انسانی مطرح می گترددز تعتالیم و
آموزه های اسالمی با اتختاذ موضتع میانته در متورد سرشتت و ماهیتت انستان ،روابت
اجتماعی را با جنگ و صلح همراه می داندزجنگ برای برتتری جتوئی و صتیانت ذات،
جنگ برای ارضای کسب قدرت و انحصار گرائی و جنگ برای رفتع تبعتیو و تحقتق
عدالت اجتماعی و در مجموع از ن ر اسالم جنگ معلتول عتدم تعتادل رابطته فطترت و
غرایز انسانی است که در آن غرایز بر فطرت چیره می گرددز(قوام  4731،؛ )37
از ن ر اسالم ،مکانیزم صلح قطع ریشه های جنگ است کته عمتدتا از طریتق ایجتاد
رابطه منطقی میان غرایز و فطرت صورت می گیردز انسان ها فطرتا از جنگ نفرت دارند
و به صلح و ثبات عالقه مندند ،اما غریزه برتری طلبی و قدرت جوئی گاه این خواستت
عمیق فطری را زیر پا نهاده و رواب اجتماعی را به تعارض و جدال می کشاند ز
بنابراین در رواب خارجی اسالم نه جنگ اصل است ،آن گونه که رئالیستت هتا متی
اندیشند و نه صلح همیشگی است ،آن گونه که ایدئالیست ها بتاور دارنتد بلکته از ن تر
اسالم پدیده جنگ و صلح واقعیت عینی تاریخ بشر را تشکیل می دهنتدز امتا در نهایتت
اسالم با توجه به رسالت جهانی اه در مورد دعوت همگان به ستعادت و ایجتاد رابطته
صلح محوری و مسالمت آمیز دنبال نموده و در رواب ختارجی اه بتا جوامتع بیگانته،
اصل را بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز قرار می دهدز(بهزادی)11 ،4731 ،
از سوی دیگر ،چون از دیدگاه اندیشه اسالمی ،صلح پایدار تنها بر محوریت قست و
عدالت اجتماعی استتوار متی گتردد و لتم و نتابرابری مهمتترین عامتل تهدیتد کننتده
محسو

می شودز اسالم برای رسیدن به صلح عادالنه ،مبارزه با لم را تجویز می کنتدز

بنابراین صلح و رابطه مسالمت آمیز ،محور شریعت اسالمی است زیترا در پرتتو آن متی
توان دعوت دینی را انجام داد و از جدال سالم و یکمت و برهان بهره گرفتز از طرفتی
صلح در پرتو عدالت استقرار می یابد و الزمه تثبیت عدالت ،لتم زدائتی استت کته آن
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خود نیز مستلزم جهاد اسالمی استز از همین رو از دیدگاه اسالم رواب اجتماعی صتلح
محوری استز(سید قطب)411 ،4713 ،
بنابراین اسالم ،رسیدن به صلح پایدار را قطع ریشه های جنتگ متی دانتد و در ایتن
زمینه به مودت و خصومت ،نگرشی توام و تلفیقی داردز اسالم خصومت و جدائی میتان
افراد را ناروا می داندز اما به این واقعیت نیز توجه دارد که ایساس خشم را که ریشه در
غرایز انسانی دارد نمی توان از بین برد و فرد را به دلیل داشتن این ایساس ،مجرم نمتی
داندبلکه او را به فرو خوردن خشم فرا می خواند و این امر به معنای بتاز نمتودن مستیر
اعتدال و ایجاد رابطه منطقی و معتدل میان غرایز منفی و کمال جوئی انستان استتز لتذا
مکانیزم صلحی که اسالم پیشنهاد می دهد توجه دادن انسان به هدف های عتام ،عتالی و
انسانی و خارج نمودن افراد از اندیشه های محصور ،خود انگارانه و ناسیونالیستی استز
در نهایت چنین اندیشه ای ،انسان می فهمد که فرد برای خود زنتدگی نمتی کنتد بلکته
برای همه بشر زندگی می کندز اگر جوامع بشری که به هدف های عالی ،انسانی و همته
جانبه زندگی توجه کنند ،دیگر جائی برای منازعات باقی نخواهد ماندز
به طور کلی ،اسالم در رواب خارجی؛ صلح را قاعده و اصلی همیشتگی و جنتگ را
استثنائی محدود به یاالت ضروری و خا) می داندز اسالم برای صلح و آرامتش ،بته
یوزه های مختلف توجه نموده و می کوشد تا بترای استتقرار آن راهکارهتائی عینتی و
منطبق با نیازهای انسانی عرضه کندز(آالد پوه)33 ،4737 ،
تطور تاریخی دیپلماسی در اسالم
از ن ر تاریخی دیپلماسی به معنای به کارگیری شیوه های مسالمت آمیز و استتفاده از
م ذاکره و گفت و گو برای ختم جنگ ،اعاده صلح ،تامین صلح و تامین اهداف است کته
به یکومت پیامبر اکرم ( ) ) و نیز دوره های قبل از میالد باز می گرددز نکته مهتم در
تمایز دوره های تاریخی مختلف دیپلماسی ،آن است که در گذشته گفت و گو و مذاکره
 ،فاقد چارچو

های قانونی و ضواب علمی بوده و عمدتا بر رستوم و آدا

محلتی دو
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طرف استوار بوده هرچند برخی از قواعد و مقررات دیپلماسی در تمدن های یونان و رم
دیده می شودز اما در بیزانس توجه بیشتری بته آنهتا شتده و بته صتورت یرفته و فتن،
قوانینی برآن وضع گردیدز (نیکلسون)47 :4731 ،
دیپلماسی به مفهوم استفاده از شیوه های مسالمت آمیز در تعقیتب اهتداف و منتافع،
دارای تاریخی با سابقه برای تمدن بشتری استتز امتا در ایتن چتارچو

آن چته یتائز

اهمیت است سیر تحول و تطور تاریخی ایتن مقولته استتز ماهیتت اساستی دیپلماستی
معاصر که آن را از دیپلماسی قدیم تفکیک می کند پیچیده تر شدن و متدون گردیتدن و
قاعده مند شدن آن استز بحی از ریشه ها و پیشینه تاریخی مسائل دیپلماسی به نحتوی
با تمدن اسالمی نیز گره می خوردز اسالم برای تعقیب اهداف خود در نخستین ستالهای
هوره یعنی دعوت بشر به تعالیم الهی از دیپلماسی استفاده کردز پیامبر استالم پتس از
انعقاد صلح یدیبیه در سال ششم هجری سفیران خود را به سوی روستای دولتت هتای
مجاور فرستاد و پیام کتبی خویش را به آنان اعالم کردز این نامه ها به جانتب قیصتر رم،
کسرای فارس مقونس ،امپراتور مصر ،نجاشی ،مندر غسانی در شتام ،منتذربن ستاوی در
بحرین و ملو یمن و عمان ارسال شد که موضوع همگی آن ها دعوت به استالم بتودز
ارسال نامه ها به سران ممالک ،نقطه آغاز رواب خارجی دولت اسالم با بیگانگان بود که
تحلیل آن ماهیت رواب سیاسی مستلمانان بتا غیتر مستلمانان را از دیتدگاه استالم متی
نمایاندز (یسنی )410 ،4733 ،
هرچند در آغاز دیپلماسی ،اسالم به صورت ساده و به دور از تشتریفات اعمتال متی
شد و قاعده مند نبودز اما رفتار عملی پیتامبر()) قتوانین و آدا

دیپلماستی را در دوره

های بعدی آشکار کردز پادشاهان برخی از ممالک همراه نامه ها ،هدایائی برای یضترت
فرستادند که وی نیز با کمال میل آن ها را پذیرفتز همین امر سیره عملی و مبنای جتواز
قبول هدایای اهل یر  ،نزد فقهای اسالمی تلقی شده و از ستوی دیگتر یکتی از آدا
دیپلماسی اسالم در عصر خلفای بعدی به اجرا در آمدز

440

پژوهشنامه رواب بین الملل

از نخستین روزهای تشکیل دولت پیامبر ()) به هر یال بته دیپلماستی استالم بته
دلیل داشتن اهدافی ،چون نشر الدعوه االسالمیه ،تبادل الفداء االسری ،تحقیتق و تفحتص
درمورد عالقه های مشتر  ،تحکیم وگستره روابت فرهنگتی وتجتاری توجته شتده
استز این دیپلماسی از ن ر اهداف در طول تاریخ متحول ودگرگون شده استز به عنوان
نمونه دیپلماسی درآغاز اسالم عمدتا برای نشردعوت دینی به کار می رفت که از طریتق
مذاکره جهت انعقاد صلح،دفاع از اسالم وتوسعه تعالیم دینی دنبال می شتدز امتا در دوره
های بعد(عمدتا عصر خلفای عباستی) وستیله ای بترای تستهیل تبتادل میتان ملتت هتا،
استتتحکام رواب ت تجتتاری و فرهنگی،مبادلتته استتیران ورفتتع منازعتتات بتته کتتار گرفتتته
شد(خدروی)400 :4730 ،
در هر یال به گواهی اسناد ومدار تاریخی و به اذعان عده زیادی از مستشترقان و
نویسندگان مسلمان ،دولت استالمی از بتدو تولتد ،روه مستالمت آمیتز ودیپلماستی را
جایگزین جنگ کرد وبرای تنفیذ واجرای سیاستت ختارجی وتعقیتب اهتداف ختویش
شیوه های انسانی و مستاعدی برگزیتدز گفتته هتای یکیمتا نته پیتامبر ()) در متورد
مصونیت سفیران ،هم چنین نامه ها و معاهده هایی که با امپراتتوری هتا ودولتت هتای
قبیله ای عربستان امضا کرده اند ،می تواند مویتد وروشتنگراین مطلتب باشتدز برختی از
نویسندگان ،مجموع پیمان ها ،نامه ها ،معاهتده هتای صتلح و امتان نامته هتای ارستالی
یضرت برای سران را دویست وچهل و شش مورد ذکتر متی کننتد کته نشتان پویتایی
وبالندگی دولت پیامبر ()) در عرصه رواب خارجی است ز(جعفریان)1334711،
دیپلماسی ورفتارسیاسی پیامبر اسالم
دیپلماسی پیامبر اسالم ()) ،مجموعه ای از فعالیت هایی است که آن یضترت بته
عنوان رئیس یکومت ،ونماینتدگان وستفرای منتختب او در راه نیتل بته مقاصتد وادای
و ایف سیاسی دولت اسالمی وتحقق بخشیدن به خ مشی های کلی استالم در زمینته
سیاست خارجی و همچنین پاسداری از یقوق ومنتافع دولتت استالمی در میتان قبایتل
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وگروه های دینی ودولتهای غیر مسلمان در خارج از قلمرو یکومت اسالمی ،انجام متی
داده اندز در یقیقت ،اهداف عالی و خطوط کلی سیاست اسالم ومنافع امت اسالمی بتود
که دیپلماسی پیامبر اسالم ()) را معین می کردز
رهبری کلی دیپلماسی در عصر پیتامبر ()) توست شتخص ایشتان ،طبتق ضتواب
مقابل و مقتضتیات ختا) و عتامی بتود کته معمتوال بتر آن روابت یتاکم بودز(عمیتد
زنجانی)73734733،
اگر دیپلماسی را هنرمذاکره بدانیم یا آن را یک وسیله کابردی برای رسیدن به هتدف
ها توصیف کنیم لذا این تعریف در مورد دیپلماسی فعال پیامبر استالم()) بته صتورت
بارزی صادق خواهد بودز ولی امتیاز دیپلماسی پیامبر اسالم ()) در این است که شتیوه
های پیامبر اکرم ()) بر قوانین اجتماعی وجهان بینی واقع بینانته واصتول و ارزشتهای
انسانی متکی بود واساس آن را اصول وضوابطی تشکیل متی داد کته از ویتی ومتوازین
شناخته شده عقلی متکی نشات می گرفتز پیامبر اسالم ()) در رواب خود بتا قبایتل،
اقوام  ،ملتها و سران کشورها ،مردم را صایبان اصلی یق برقراری رواب دیپلماتیک متی
شماردز وی این رواب را نه به مفهوم سازه ،بلکه وسیله رسیدن به توافق های ستازنده
تلقی می کند و به طور مطلق هیگ کدام از دیپلماسی وجنگ را جانشین هم نمتی کنتد و
هر دو را وسیله الزم برای رسیدن به یقوق مشروع و اهداف عالی انسانی می دانتد وآن
دو را به صورت دو روه در مناسبات انستانی ،ضترورتی اجتنتا

ناپتذیر متی شتمارد

(منت ری)3134731،
به دلیل انسانی بودن مناستبات در روابت دیپلماتیتک ،اصتل آزادی ،اختیتار ،ایتترام
متقابل ،نمایندگان اقوام وزمامدارانی که به نحوی در رابطه دیپلماتیک با آنان بود ،آنهتا را
پایه واساس مذاکرات و مناسبات قرار می دادزولی در همین یال بدون توسل وت اهر به
قدرت ،از موضع قدرت و با کنجکاوی ،دقت ،قاطعیتت و عتدم پتا فشتاری بتر مستائل
جزئی که اییاناٌ طرف مقابل نسبت به آن یساسیت فوق العاده داشت نسبت بته اصتول،
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سازه ناپذیر ومقاوم بوده در برابر پیامدهای ایتمالی برخوردها ،همچون در مکاتبته بتا
سران چند امپراطوری مقتدر زمان خویش دلیر و شجاع بود(محمد)3334731،
پیامبر استالم ()) در طتول تتاریخ روابت سیاستی بتا اقتوام و ملتهتا ودر تمتامی
برخوردهای سیاسی با نمایندگان آنها و ستران کشتورها کته جتز در متوارد خاصتی بته
مخاصمه انجامید ،اغلب موفق بود و این برخوردها یا به اسالم آوردن آنها منتهی می شد
یا به توافقها وامضای قرادادهایی می انجامیدز در هیگ کدام از این موارد نته ختود پیتامبر
()) و نه نمایندگانش هرگز از فریبکاری ،دسیسه بازی ،دروغ گفتن ،نفاق افکنی،گزافه
گویی ،عهد شکنی تزویتر و دیگتر خصتلتهای ضتد ارزه استتفاده نکترده وهمتواره از
سادگی وصداقت به جای ابهام گویی و دو پهلو سخن گفتن به نفع خود وطترف مقابتل
بهره گرفتندز همچنتین از نماینتدگان اقتوام و ملتل ومکاتبتات ویتتی هتدایای روستای
کشورها استقبال کردند وهرگز در رواب و برخوردها منفعل نبودند وابتکتار عمتل را در
دست داشتند و هرگز مقهور قدرت و قتدرت نمتایی نشتدند و در متواردی کته از ن تر
قدرت ن امی و موقعیت سیاسی در موقعیت نتابرابری بودنتد ،تتن بته ستازه وسستتی
ندادند و اصول را فدای رواب مقطعی ومصالح زود گذر نکردنتدزپیامبر استالم ()) در
رواب دیپلماتیک نه فریب وعده های دیگران را می خورد و نه خود وعده هایی می داد
که اطمینان بر اجرای آن نبود و همواره از برخوردهایی که موجب تنفر و ستلب اعتمتاد
طرف،مقابل می شد ،اجتنا

می ورزید و در عین یال ،شیوه ای را در پیش می گرفتت

که او از مالیمت وی سوء استفاده نکند و به طمع نیفتد(محمد)3134731،
پیامبر اکرم ()) جز در موارد خاصی که از طریق غیب به مسائل پنهتانی واسترار و
نیات طرف مقابل آگاهی می یافت ،همواره با تکیه به مسائل عادی ،تاکید بتر آن داشتت
که از ضمیر ونیات پنهانی طرف متخاصم آگاه شود و در این مورد از گروههایی که کتار
اطالعاتی انجام می دادند سود می برد و به نمایندگان خود توصیه می کترد کته پتیش از
هر نوع رابطه و از پس آن مسائل را با کنجکتاوی و دقتت تحلیتل و بررستی کننتد و از
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یوادث ایتمالی غافل نباشند وعکس العملهای طرف مقابل را تحت مراقبت دقیتق قترار
دهندز پیامبر اکرم()) در موفقیتهایی که در رواب دیپلماتیک به دست می آورد دلباخته
نمی شد و در شکستهای مقطعی نیز بی یوصله ومضطر

نمی نمود و همواره آرامتش

کامل داشت و با گشاده رویی سخاوتمندانه ای از نماینتدگان اقتوام و طوایتف مختلتف
پذیرایی می کرد و متواضعانه اما قاطع و قوی سخن می گفت و نمایندگانش نیز در عین
مراعات نزاکت در محاوره ،سخت مسلطو خویشتندار بودند(رشید)1334731 ،
گرچه پیامبر اسالم ()) شخصا با سران کشورها و زمامداران زمانش مالقات نکترد
ولی با تعدادی از آنان به وسیله مکاتبه و نمایندگانش رابطه برقرار کرد و نماینتدگانی را
برای مذاکره یا دعوت به میان قبایل و اقوام مختلف فرستاد و خود شخصا بتا نماینتدگان
سران یکومتها و قبایل مختلف به مذاکره نشست و موافقتنامته و قراردادهتایی را امضتاء
کردز وی طی این مذاکرات و توافق ها ،امتیازاتی داد و امتیازاتی نیز گرفت و قراردادهای
صلحی نیز منعقد ساخت و همواره بترای رستیدن بته توافتق در قتدر مشتترکها از همته
جهانیان خواست که با وی همکاری کنند و به مذاکره بنشینند (موسوی)11 ،4731 ،
پیامبر اسالم برای ایجاد انگیزه در مخالفان برای مذاکره و توافقهای اصولی و کشاندن
آنان به صورت منطقی و معقولی به پای مذاکرات صلح آمیز ،از توافقهای جزئی در مورد
قدر مشترکها هرگز صرف ن ر نمی کرد و با توافق و قرارداد و معاهده در زمینته مستائل
فرعی ،برای رسیدن به توافقهای اصولی تر و بیشتر هموار متی کترد ،زیترا قصتد دستت
یافتن به تمامی هدفها و توافقها در یک مریله ختود متانع بتزری پیشترفت متذاکرات و
ادامه رواب مثبت دیپلماتیک است ،ولی با دستیابی به توافق بیشتر در مسایل ساده تتر و
کم اهمیت تر می تواند سر آغازی بر توافقها و یتی همکاری های مهمتر و اصتولی تتر
باشدز
پیامبر اسالم نمایندگان و سفرای خود را از شخصیتهای بارز اصحا

خویش انتخا

می کرد و آگاهی ،فراست ،ذکاوت ،علم و تقوا عمده ترین خصلتها و صفات متورد ن تر
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آن یضرت در انتخا

نمایندگان بودز برخی از این نمایندگان برای متدتی کوتتاه و گتاه

برای مدتهای طوالنی به میان قبایل و اقوام فرستاده می شدندز
از شیوه های پیامبر اسالم ()) در برخورد های سیاسی ،تتالیف قلتو

مخالفتان و

ایجاد انگیزه و تمایل قلبی در آنان برای یمایت از اسالم و یوزه مستلمان بتودزهمچنین
وی در این مورد از کمکهای متالی و یمایتت اقتصتادی دریتی نمتی ورزیدز(موستوی،
)30 ،4731
شیوه های اصلی دیپلماسی پیامبر اسالم
 -4دعوت مستقیم
 -7اعزام مبلی و مربی به مناطق دور و نزدیک برای دعوت مردم به استالم و ابتالغ پیتام
ویی و مکتب به آنان
 -7اعزام سفرا و نمایندگان به سوی قبایل عر  ،گروههای دینی و دولتهای مجاور
 -1مذاکره با سفرا و نمایندگان قبایل  ،گروهها و دولتها
 -1ارسال پیام کتبی و شفاهی به سران دولتها
 -1مذاکره و انعقاد قرارداد و پیمان اتحاد و دوستی و عدم تعرض و نیز قرارداد دفاعی و
ن امی
 -3تشکیل کنگره های دینی برای بحی و گفتگو و سوال و مناقشه برای یافتن یقیقت
 -3برخورد فعال با توطوه ها و عهد شکنی ها ،و خیانتها که با واکنش سریع پیامبر ())
یل و فصل می شدز
 -1کسب اطالعات از طریق اعزام افراد مجر

و نفوذی

-40

جهاد

-44

یکمیت

-47

اعطای امتیازات برای رسیدن به توافقهای اساسی (مساعدی)11 ، 4737،
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اصول و مبانی سیاست خارجی اسالم
اصول سیاست خارجی ،مجموعه های از تعالیم و آرزوهای دینی است که چارچو
کالن سیاست خارجی دولت اسالمی را شکل می دهدزاین مجموعه ثابت و ماندگار و از
ن ر تفسیری ،بر دیگر مسایل سیاست خارجی یاکم استز
پژوهشگران اسالمی در تعریف اصول سیاست ختارجی بتر ایتن ن رنتد کته اصتول
سیاست خارجی ،مبادی و اساس رواب خارجی دولت اسالمی است که در منتابع دینتی
چارچو

و اساس تن یم رواب خارجی مطرح شده استز

با عنایت به تعریف اصول سیاست خارجی این اصول را از مجموع آیات قرآنی نا ر
به رواب خارجی را می توان در این محورها خالصه نمود :اصل دعوت یا جهتاد ،اصتل
لم ستیزی و نقی سبیل ،اصل عزت اسالمی و سیادت دینی ،اصل التتزام و پایبنتدی بته
پیمان های سیاسیز
البته در کنار این اصول برخی از پژوهشگران عنوان های دیگری ن یر تولی و تبتری،
تالیف قلو

و امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نموده اندز به ن ر می رسد اصتول

چهار گانه فوق برای این عنوان ها را نیز در بر می گیردزاز این رو نیازی به ذکتر مستتقل
و مجزای آنها نیستز اما در مورد تالیف قلو

ذکر این نکته ،ضروری است که هر چنتد

برخی آن را ذیل اصول سیاست خارجی اسالم بحی کرده اند اما از فلسفه تشتریح ایتن
یکم و موارد اعمال آن این نکته را می توان دریافت نمود که تالیف قلو  ،بیش تتر بتا
ابزار های سیاست خارجی همخوانی دارد تا اصول ،زیترا تتالیف قلتو

بتا آن چته کته

امروزه مداخله ابزار های اقتصادی سیاست خارجی و کمکهای انسان دوستانه مطرح می
گردد شباهت بیشتری داردز (سجادی)11 ،4717 ،
گروههای مورد ن ر پیامبر استالم ()) جهتت برقتراری رابطته دیپلماتیتک عبتارت
بودند از:
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 -4قبایل شبه جزیزه عربستان ،قبایل شهر نشین و صحرا نشین ،به رغم نشستت و یتتی
کشمکشها و خونریزیهایی که در میان آنها وجود داشت زمینه مساعدی را برای انستجام
و تشکل میان آنها به وجود آوردز
 -7گروههای دینی که عمدتا یهودیان ،مسیحیان در نجران و یاشتیه جزیتره العتر ؛ در
مناطقی که در مجاورت امپراتوری روم سکونت داشتند جمعی از این گروهها مسلمان و
گروهی نیز با مسلمانان هم پیمان شدند و برخی از یهودیتان نیتز راه دشتمنی و خیانتت
پیش گرفتندز
 -7دولتهای مقتدری که در دو سوی شبه جزیره عربستان قرار داشتتند ماننتد امپراتتوری
ایران ،روم و همچنین یبشه و دیگر دولتهاز
 -1دولتهای کوچک و تحت الحمایه ای که زیر سلطه و نفوذ دولتهای مقتدر بودند و بتا
گرویدن به اسالم و یا پیمان بستن با پیامبر اسالم توانستند از استارت آن دولتهتا رهتایی
یابندز(سبحانی )11 ،4713 ،
ابزارهای دیپلماسی در اسالم
جایگاه ابزارها در دپیلماسی بسیار قابل توجه می باشد بته گونته ای کته متی تواننتد
عاملی در کامیابی یا ناکامی دستگاه دپلیماسی موثر باشدزتبین و مشتخص نمتودن هتدف
های دیپلماسی توجیه مناطق اهداف و استفاده به موقع از روه هتای متذاکره ،تهدیتد و
اعطای پاداه ،مهمترین شاخص های ارزیابی رفتار سیاسی و دیپلماتیک بته شتمار متی
رودز در بررسی جایگاه ابزارهای دیپلماسی در اسالم باید این نکته توجه داشته باشیم که
رویکرد اسالم در مورد کاربرد هر گونه ابراز و شیوه دیپلماسی و رفتار سیاسی از گذشته
تاکنون فق در قالب و چارچو

اندیشه دینی و رابطه موجتود میتان غایتات و ابرازهتا

قابل تعمق استز(کیز جی )731 ،4731 ،
از ن ر اسالم،میان غایات و ابزارها نوعی رابطه وجود دارد که مهمترین نقطته تمتایز
اسالم از مکاتب بشری و اندیشه های سیاسی غیر دینی استزگفته شده که دردیپلماستی
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کنونی نیز میان اهداف و ابزار نوعی رابطه هست،اما ماهیت این دو نتوع رابطته،کامال دو
گونه و متفاوت استز
در دیپلماسی معاصر به ویژه تفکر واقع گرایی،هر نوع ابزار و روشی که بتواند زمینته
های تحصیل اهداف و دست یابی به منافع را فتراهم آورد ،مطلتو

استتز لتذا ،میتزان

مطلوبیت و عدم مطلوبیت ابزارها و روه ها با توجه به میتزان توفیتق و کامیتابی ابتزار
برای نیل به اهداف تحلیل می شودز ولیکن در اندیشه استالمی،معیار ارزیتابی ابزارهتا و
روشها عالوه بر میزان دیپلماسی و رفتار سیاستی استالم در استتفاده از ابزارهتا و روه
ها،نمی تواند ن ام ارزشی اسالم را نادیده بگیردزبنابراین از ن تر استالم ابزارهتای متورد
استفاده در دیپلماسی باید انسانی و سازگار با اخالق انسانی باشد ،بتدین ترتیتب رابطته
اخالق و دیپلماسی به صورت جدی مورد توجه قرار می گیترد بته گونته ای کته ستیره
سیاسی پیامبر اسالم در مراوده ها و تعامل سیاسی استفاده از روه هتا و ابزارهتای غیتر
اخالقی را نفی کرده و بر تطابق وسایل و ابزارها با اهتداف فتروع انستانی تاکیتد نمتوده
استز(ابن فرَاء )1434717،
در سیاستتت دینتتی استتالم میتتان هوشتتیاری و نیرنتتگ بتتازی تفکیتتک وجتتود دارد و
سیاستمدار مسلمان ضمن پرهیتز از خدعته و نیرنتگ و فریتب کتاری ،بته هوشتیاری و
مراقبت دشمن و تحلیل شرای و الزامات زمانی و مکانی فرا می خواندزبر این اساس در
اسالم به مشروع بودن ابزار و انسانی بودن روشها همواره تاکیتد شتده استتز اختالق و
ارزه های اخالقی ،عنصری است که هیگ گونه جایگاهی برای روه هتا و ابتزار هتای
غیر اخالقی در سیاست اسالمی باز نمتی کنتد و اساستا در رویکترد استالم ،سیاستت و
هشیاری از خدعه و نیرنگ جدا شده استز (ابن فرَاء )1134717،
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مهمترین ابزارهای دیپلماسی در اسالم
.1ابزار سیاسی:مذاکرهباسفیران ونمایندگان
مذاکره به مفهوم چانه زنی ،استدالل ومتقاعد کردن طرف مقابل ،یکی از رایت تترین
وعمومی ترین ابزارهای ارتباط در رواب خارجی و اقدامات دیپلماتیتک محستو

متی

شود به گونه ای که برخی از صایب ن ران ،دیپلماسی را مترادف با آن معنتا کترده انتدز
یکی از مهم ترین دالیل روی آوردن به مذاکره کم هزینه بودن ،ماهیت مسالمت جویانته
آن وستتابقه بستتیار طتتوالنی آن در یتتل منازعتتات ومهارجنتتگ هتتای قبیلتته ای وملتتی
استز(سجادی)431 :4717،
اهمیت مذاکره از دیدگاه اسالم به ماهیت و یقیقت این روه باز می گرددز اسالم به
من ور دعوت و بس تعالیم اسالمی ،از روه جدال ایسن ،استدالل و منا ره بهره متی
گیرد ز در آیات مختلف قرآن به روه هتای موع ته یستنه ،یکمتت و جتدال ایستن،
جهت بس تعالیم اسالمی و انجام دادن رسالت دعوت تاکید شده استز در تاریخ اسالم
و سیره سیاسی پیامبر ()) ،نمونه های متعددی از مذاکره هتای سیاستی و گفتگوهتایی
برای گستره اسالم و جلوگیری از جنگ و درگیتری مشتاهده متی شتودزبرای مثتال از
مذاکره های یضرت با هیات نمایندگی یثر

در موسم ی ،سالها قبل از هجرت را متی

توان یاد کرد که بعدها زمینه های بیعت طوایف اوس و خزرج بتا یضترت را در عقبته
اول و دوم فراهم آوردز
مذاکره های پیامبر با سفیران و نمایندگان طوایف و گروه ها و اقوام یاکی بر این امر
می باشد که اسالم در زمینه دعوت ،یتل مشتکالت اقتصتادی ،اعطتای مستوولیت هتای
سیاسی و اداری ،امضای قراردادهای دو جانبه از این ابزار به درستتی بهتره بترده استتز
(سجادی)41134717،
مذاکره در رواب خارجی پیامبر گرامی وستیره سیاستی آن یضترت ازاهمیتت قابتل
توجهی برخوردار بوده استز در اهمیت مذاکره در سیره رسول خدا ()) همین بس که
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ایشان سفیرانی را به ممالک غیر اسالمی گسیل می داشتت وآنتان را مو تف متی نمتود
تامذاکره رامقدم برشیوه های خشونت آمیز بدارنتدز(ستجادی)11 :4731،و تایف مهتم
سفیران وفرستادگان پیامبر رامی توان درموارد ذیل خالصه کرد:
الفز دعوت به اسالم
ز مذاکره صلح وتر مخاصمه بادشمن
جز مذاکره دربا

مبادله اسیران جنگی پس از خاتمه جنگ

دز مذاکره درموردانعقاد قراردادهای مربوط به غرامت وامضای آنها
هز مذاکره در جهت ایجاد یسن تفاهم وجلب دوستتی وانعقتاد پیمتان همکتاری در
زمینه های مختلف باکشور محل مأموریت.
 .2ابزار تبلیغاتی -فرهنگی:
فعالیتهای دیپلماتیک در اسالم صرفا در یوزه مذاکرات و چانه زنی سیاستی محتدود
نمی شد ،بلکه چانه زنی یکی از ابزارهای دیپلماسی و رفتار سیاسی پیامبر استالم بودزبتا
توجه به اهداف دیپلماسی در اسالم که همواره بر محور تبلیغات و فعالیتهای فرهنگی بر
ایستارها و رفتارهای طوایف و گروه ها و قبایل مختلف تحت تاثیر بتوده متی تتوان بته
تاثیرگذاری این ابزار به خوبی دست یافتز اسالم بر خالف دیگر ادیان ،از ن ر مخاطبتان
و گیرندگان پیام  ،دارای جامعیت و فراگیری منحصر به فردی است و مخاطبان ختود را
عموم ابنای بشر می داند و قوم یا دسته خاصی را مخاطب نمی داندز عتام بتودن تعتالیم
اسالمی ،بیانگر ماهیت جهانی آن است که اسالم را یک دین جهتانی مطترح متی ستازدز
(کیزجی)71134731،
تبلیغات در یوزه سیاست خارجی ،در چارچو

استدالل و موع ه به من تور ایجتاد

ذهنیت مثبت در افکار عمومی انجام می پذیردز از ن ر بازتتا

و تاثیرهتای تبلیغتات در

سیاست خارجی دولت اسالمی،ذکر این نکته یتائز اهمیتت استت کته دولتت استالمی،
همواره با محی خارجی در تعامل بوده و واکنش ها،بازتا

های رفتتار ختارجی اه را
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دریافت و بازبینی و اصالح می کندزاگر در تبلیغات روه خاصی کارآمد و متوثر باشتد،
تقویت و گرنه تغییر داده می شودز لذا هنر سیاستمداران است که با توجه به شرای بتین
المللی و واقعیات بیرونی از چه مفهوم و نمودهای تبلیغاتی می توانند بیش ترین بهره را
بگیرندز
لحن کالم و رفتار در سیاست خارجی ختود متی توانتد نقتش ابتزار مهمتی را ایفتا
کندزاسالم ضمن تاکید بر استدالل و جدال ایسن،ییات طیبه و ریمت پیوند ایجاد متی
کندز کارگزاران سیاست خارجی دولت اسالمی،باید یمیت و ریمت را ترکیب کترده و
در نحوه بیان نیز مدارا و سخت گیری را در هم آمیزندزدر این متورد امتام علتی (ع) بته
پیونتتد نتترم گفتتتاری و قاطعیتتت ،یستتن معاشتترت و عتتزت استتالمی اشتتاره متتی کنتتدز
(غفوری)1134733،
در عرصه رواب خارجی فعالیت ها به یوزه مذاکرات وچانه زنی محدودنمی شوند،
بلکه هموار ه تاله برآن است که از راه تبلیغات وفعالیتت هتای فرهنگتی رفتتار هتای
طرف مقابل را تحت تأثیر قرار داده ورفتار های مطلو

را در آنها شتکل متی دهنتدزبته

همین دلیل یکی از ابزار های رواب خارجی رستول ختدا()) اعتزام مبلغتان ودعتوت
کنندگان وفرستادن پیغام به بزرگان قبایل وسران کشورها بودزاین تبلیغات ودعوت هابته
صورت های ذیل انجام می پذیرفت:
الف) تماس مستقیم با افراد،سران وهیأت هایی که به منتا ستبت یت  ،بته مکته متی
آمدند.پیامبر()) به رغم تنهایی وکار شکنی وآزار مشترکان ایتن شتیوه را بته کتار متی
بستز وی در این مالقات ها ،پیام ورسالت خود را مطرح می نمود و به این روه پیتام
خود را به گوه دورترین افراد دنیا می رساند.
) هجرت مسلمانان در دو نوبت به یبشه  ،انگیزه وماهیت تبلیغی داشت.
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ج) اعزام شخصییت های برجسته مسلمان مانند معاذ ابن جبل به یمن ،علتی (ع)بته
یمن ،ومالک ابن مراره ،عبداهلل مهاجر بن ابی امیته ،اقترع بته عبتداهلل یمیتر ،ابوموستی
اشعری ،عبداهلل بن زید ،مالک ابن عباده ،عقبه ابن زیاد وخالد ابن ولید.
د) اعزام هیأت های تبلیغی مانند هیأت هایی کته بته یمتن ونجتد ورجیتع فرستتاده
شدندز
درکنار اعزام مبلغان به ارسال پیام ها ونامه ها به سران قبایتل و دولتهتای دیگتر متی
پرداختز پیامبر اکرم ()) نامه هاو پیام های متعددی به سران قبایل،کشتورها ورهبتران
ادیان و مذاهب فرستاده استز برخی از محققان شمار ایتن نامته هتا را بتیش از سیصتد
مورد دانسته اندز(میانجی)1 :4717 ،
 .3ابزارحقوقی :انعقاد پیمان هاو قراردادها
یکی دیگر از ابزار رواب خارجی پیامبر اکرم ()) انعقاد قرار داد ها وپیما ن های سیا
سی بود که از جمله ی آن پیمان عقبه  ،منشور مدینه (شهیدی)11-11 :4711 ،
وصلح یدیبیه(مدرسی )11-13 :4731 ،را می توان برشمردز یکی از معا هدات رسول
خد پیمانی است که بین آن یضرت ونصارای نجران منعقد شدز نجران با هفتاد دهکده
ی تابع خود  ،درمنطقه مرزی یجاز ویمن واقع شده بود و در آغاز هور اسالم ،تنها
منطقه ی مسیحی نشین یجاز محسو

می شد که از بت پرستی دست برداشته وبه

ایین مسیح گرویده بودز پیا مبر بافرستادن نامه ی به ابو یارثه اسقف نجران سا کنان آن
دیار را به پذیره دین مبین اسالم فرا خواند وهیأ ت نمایندگی نجران به مدینه آمدند
تا با پیامبر ())گفت وگونمایند وصحت وسقم نبوت آن یضرت را نیز بررسی نمایندز
پس از بحی فراوان در باره یقانیت اسالم ونبوت پیامبر نمایندگان نجران مذاکرات
خودرا با رسول خدا قانع کننده نیافتند وهردو طرف آمادگی خود رابرای مباهله اعالم
نمودندز در این هنگام ایه مباهله ناز ل گردید ورسول خدار ا مأ مور کرد تا با کسانی که
بااو به مجادله ومحاجه برمی خیزند وزیر بار یق نمی روند مباهله نمایندز
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پیامبر اسالم برخالف انت ار سران هیأ ت نما یندگی نجتران ،همتراه بتا چهتره هتای
نورانی یعنی علی وفاطمه ویسن ویسین (علیهم السالم) در میان آنان آمدز مسیحیان به
این نتیجه رسیدند که پیامبر در دعوت وادعای خویش اعتقاد راسخ داردز سر انجتام ،بتا
ویشت مسیحیان از مباهله ،پیمان صلح بین آنان ومسلمانان به امضاء رستید ومستیحیان
متعهد شدند سالیانه مبلغی برای مالیات به دولت اسالمی بپردازنتد ودر برابتر آن،پیتامبر
()) نیز مس لیتت دفتاع وجلتوگیری از هتر گونته لمتی را از طترف مستلمانان بته
مسیحیان نجران وآزادی آنان در مراسم مذهبی رابه عهده گرفتز
 .4ابزار اقتصادی دیپلماسی اسالم:
ابزار اقتصادی دیپلماسی به موازات مقوله رفاه ،رشتد و توستعه اقتصتادی از اهمیتت
جدی برخوردار می باشدزاز دیر باز ،یکومت ها در کنار یفت موجودیتت ،استتقالل و
تمامیت ارضی ،در صدد دست یابی به منابع اقتصادی ،فرمت های تجاری و بازرگتانی و
کنترل تجارت منطقه ای و بین المللتی برآمتده انتدز کمبتود منتابع اقتصتادی و افتزایش
تصاعدی نیازمندیهای اقتصتادی ،بتر فعالیتهتای اقتصتادی یکومتهتا افتزوده استتزابزار
اقتصادی دیپلماسی با توجه به مهم بودن فزاینده اقتصاد در عصر یاضتر کته بته تتدری
محور اصلی بازی و رقابت قدرتهای بزری را تشکیل می دهد ،بیش از پیش اهمیت پیدا
کرده استز (ستوده)1334731،
 .5تالیف قلوب:
یکی از تکنیک های م ثر در اجرای سیا ست خارجی برای تحقق هدف ها و تتأمین
منافع ،استفاده از ابزار های اقتصادی و مالی استزدر این راستا دولتت استتفاده کننتده از
این ابزار تاله می نماید که دیگر دولت ها و ملتت هتا را بته تغییتر در سیاستت هتای
خارجی شان وادار نمایدزبهره گیری از ایتن ابتزار بته عصتر کنتونی در روابت ختارجی
منحصر نیست؛ بلکه در گذشته نیز دولت ها سعی کرده اند از این طریتق دیگتران را بته
تسلیم درمقابل خواسته های خود وادار کنندز
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رویکرد اسالم به ابزار اقتصادی به عنوان عامل اساسی در دیپلماسی در قالتب تتالیف
معنا می یابدز پیامبر گرامتی استالم در روابت ختارجی ختویش از ابزاراقتصتادی

قلو

نیزبرای دعوت وهدایت مردم به دین مبین اسالم تحت عنوان «تألیف قلو » استفاده می
نمود .تالیف قلو  ،برگرفته از نص صریح آیه قرآن و برخی روایاتی است که در متتون
دینی آمده استز(سوره توبه  )10 ،بنابراین در اصل تالیف قلو
دادن بخشی از غنایم و منابع مالی دولت استالمی،برای جتذ

که به مفهوم اختصا)
قلتو

و ایجتاد ذهنیتت

مثبت در برخی افراد استز
مصرف صدقات منحصر به ایتن هشتت گتروه استت :فقیتران ،عتاجزان ،مستکینان،
متصدیان اداره صدقات ،تألیف قلو  ،آزادیبندگان ،قترضدادن در راه ختدا و بترای در
راهماندگانز این مصارف هشتگانه ،فرض و یکمخداستز اما در مصداق تألیف قلتو
در میان فقهای مسلمان اختالف ن ر هست هر چند در بحتی متا ایتن اختتالف بازتتا
چندانی نداردز به هر یال چه این که سهم تألیف قلو

را به کفار و مشرکان غیر معاند با

اسالم اختصا) دهیم ،یا اعم از کفار مستلمانان مستضتعف یتا بتالعکس بتدانیم ،وجته
مشتر

کلیه ن ریه ها بیانگر این نتیجته استت کته در فرهنتگ استالمی مستاعدتهتای

اقتصادی ،یکی از ابزارهای مشروع دیپلماسی بودهاستز بهطتور نمونته پیتامبر استالم در
جنگ طایف به اشراف و بزرگانی که تازه مسلمان شده یا مشرکانی که به یضرت کمک
کرده بودند ،سهم بیشتری از غنایم را اختصا) داد تا بدینوسیله ن ر آنان و قبایلشان را
به اسالم جلب کند (نجفی)3734731،ز
آنچه از آیات قرآن ،روایات و سیره پیشوایان معصوم(ع) یاصتل متیشتود بتر ایتن
بحی میباشد که تألیف قلو

سهم مشخصی از وجوهات شرعی را به خود اختصتا)

می دهد و فلسفه اصلی و منبع این سهم در شریعت اسالم ،استفاده از ابزارهای اقتصادی،
مساعدت و یمایت مالی برای جلب افکار و اذهان افراد و جوامع غیر معاند با مسلمانان
استز اعم از اینکه از ن ر مصداق این سهم را محتدود بته کفتار غیتر معانتد ستازیم یتا

471

پژوهشنامه رواب بین الملل

مسلمانان مستضعف را نیز مشمول آن قرار دهیمز بر این اساس ،دولت اسالمی میتوانتد
از بیت المال و سرمایه ام ت در راستتای اهتداف سیاستت ختارجی ختود استتفاده کنتدز
بنابراین در عصر یاضر دولت اسالمی میتواند این سهم را در قالب کمکهای اقتصادی
بالعوض ،اعطای وام و دیگر تسهیالت اقتصادی به کار گیردز (جمشیدی)47434737،
 .6ابزار بشر دوستانه:عتق وفک رقبه
از جمله مطالب ارزشمندی که در یقوق بین الملل مورد عنایت قرار گرفته وفعالیت
های مثمر ثمری در رابطه با آن صورت پذیرفته اصل الغای بردگی است کته در قتوانین
اساسی اکثرکشورها گنجانده شده وتمام دولت های جهان یمایت وپشتیبانی ختود را از
اجرای آن اعالم نمو ده اندز(دفتر همکاری یوزه ودانشگاه)404 :4730 ،
هرچند مسأله آزاد کردن بردگان و اکثر ایکام دیگر که در شتریعت استالمی مطترح
است ،قبل از اسالم نیز در برختی از شترایع آستمانی مطترح بتوده استت ،ولتی استالم
باسدنمودن راه های بردگی و تروی فرهنگ تستاوی افتراد بایکتدیگر ،بهتترین وموفتق
ترین شیوه وابزار رامورد استفاده قرار داده است.بنابراین  ،امتیاز اسالم برشرایع دیگر در
بینش فلسفی اسالم نسبت به بردگی در طرح ویژه ای است که بته صتورت طبیعتی بته
آزادی کامل بردگان منتهی می شده استز(دفتر همکاری یوزه ودانشگاه)414 :4730 ،
از ن ر اسالم ،انسان دارای کرامت است وبه عنوان اشرف مخلوقات خلیفته ختدا در
روی زمین می باشدز در این شریعت مقدس ،اصل برآزادی انسان بوده وبرده داری یتک
امر عارضی تلقی می شودکه برخالف ن ام آفرینش خداوند بوده واسالم به آن بته مثابته
یک بیماری اجتماعی نگریسته وبه مبارزه باآن به پا خاسته است(.موسوی)3 :4731 ،
یکی از ابزارهایی که اسالم برای مبارزه با این بیماری برگزیده است فک رقبه استز
فک به معنای آزاد کردن ،جدانمودن دوچیزاز هم است و رقبه جمتع رقتا

بته معنتای

بردگان آمده استز عتق را از آن جهت فتک گوینتد کته آزاد کننتده استت ومیتان بنتده
وملکیت جدایی می اندازدز(قرشی)411 :4711 ،با شروع جهاد علیه ستمگران و رژیتم
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های کافر ،برنامه بسیار منطقی فک رقبه اسالم نیز آغاز شتد؛ زیترا پیتام استالم وارتتش
اسالمی به برده هایی که زیرسلطه یکومت کفار ستمگر زندگی می کرده اند ایتن بتوده
است که برده ها به محو پذیره اسالم سترپیچی از اطاعتت صتایبان ختود آزاد متی
شوندز
 .7ابزار نظامی:جنگ
جنگ در یقوق بین الملل به برخورد میان دو یتا چنتد دولتت کته در آن نیروهتای
مسلح طرفین درگیر اقدامات خشونت آمیز تلقی شوند تعریف متی شتودزهر چنتد ایتن
تعریف شامل جنگ میان افرادوقبایل نمی شود ،چون مصداق دولت نیستند؛ ولتی از آن
جاکه از دیر باز جنگ وگریز وجود داشته بنا براین می تتوان تعریتف فتوق را بایتذف
دولت مصطلح امروزی ،به یاکمیت های قرون گذشتته نیتز تعمتیم دادوبتر استاس آن،
رفتار مبتنی برجنگ پیامبر اسالم رابررسی کردز(شیرخانی)433 :4733 ،
پیامبر گرامی اسالم هرچند در ابالغ رستالت ختویش ،اصتل را بردعتوت مستالمت
آمیزگذارده بود ،اما درپاره ای از مواقع به سبب شرای خا) سیاسی واجتمتاعی شتیوه
مسالمت آمیز دعوت آن یضرت ،به جنگ وشیوه قهرآمیز منجر متی شتد ،ماننتد رفتتار
پیامبر در قبال سران مشرکان قریش که به مخالفت شدید با آن یضرت برخاستته بودنتد
که بابررسی آیات مربوط به جنگ به خوبی می توان دریافت که این رفتار ،رفتاردفتاعی
بوده نه تهاجمی؛ چراکه پیامبر اکرم در طول سیزده سال اقامت خویش در مکته از اصتل
دعوت بهره جست ودر این راه به رغم اذیت وآزارمشرکان از شیوه های دیگتر استتفاده
نکردز پس از بیعت ،بخشی از مردم مدینه در عقبه اولی وثانی  ،مستلمانان ازهتر لحتا
نیرومند شدند وپیامبر بامهیا شدن شرای زمانی ومکتانی وهجترت ازمکته بته مدینته از
سوی خداوند دستور مقابله باکفار قریش واستفاده از رفتار مبتنی بر دفاع رادریافت کترد
و آیه زیرنازل شد:
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"أذِنَ للذین یقاتلون بأنّ لهم لموا وانّ اهلل علی نصترهم لقتدیر" (ستوره یت  ،آیته
)71رخصت دفاع ومقابله با دشمنان اسالم به جنگ جویان داده شتد؛ چترا کته آنتان از
دشمن سخت ستم کشیدند و لم دیده اند وخداوند بر یاری آنها قادر وتواناست.
به هر یال از آیات قرآن کریم چنین استفاده می شود کته جنتگ در مکتتب استالم
تجویز شده وپیامبر اکرم()) نیز آن رابه عنوان یک رفتار ویک ابزار دررواب ختارجی
پذیرفته واز آن بهره جسته استولی دارای شرای وقواعد خاصی است کته متی تتوان آن
رادر چند بند ذیل خالصه کرد:
الفز در اکثر آیات قرآن ،جهاد وقتال با کفار ومشرکان مقید بته قیتد«فتی ستبیل اهلل»
شده استز به این معنا که خیر ،صالح وریمت برای همگان می باشد ودر نهایت تعبتد
وفرمانبری از خالق یکتا صورت گیرد.
زباید با کسانی که معترض ومهاجمند مبارزه و جهاد کردزآیه شتریفه"وقتاتلوا فتی
سبیل اهلل الذین یقاتلونکم"(سوره بقره ،آیه )410مقید به این معنتا استت کته جهتاد در
یقیقت دفع ورفع تهاجم است باکسانی که فتنه وآشو

برمتی انگیزنتد وخلتق ختدارا

منحرف متی کننتد وبته یقتوق ویتدود تجتاوز متی کننتد":وقتاتلوهم یتتی التکتون
فتنه"(سوره بقره ،آیه  )417ودر نهایتت م منتان وپیتروان پیتامبر بترای استتقرار قتانون
ویکومت اهلل مبارزه می کنند"ویکون الدین هلل"ز(سوره بقره ،آیه )417
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نتیجهگیری
نقتتش استتالم در یتتوزه دیپلماستتی و رفتتتار سیاستتی بستتیار برجستتته استتتز پیتتامبر
اسالم()) به عنوان آخرین سفیر الهی در این زمینه اقدامات ارزندهای انجام داده استتز
دیپلماسی فعال ایشان از نوادر تاریخ رواب بینالملل به شمار میرودز ارستال نامتههتا و
اعزام سفیران به نزد سران کشورهای دیگر و بهخصو) امپراتوریهای بتزری آن زمتان
اعجا برانگیز استز
سیره و رفتار سیاسی پیامبر اسالم()) در زمینته دیپلماستی ،چگتونگی فرستتادن و
پذیرفتن سفیران و رعایت یقوق دیپلماتیک میتواند الهتامبختش بترای جوامتع انستانی
بهویژه کشورهای اسالمی باشدز
در بررسی دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسالم بتا شتیوههتای مناستب و متفتاوت از
برخوردهای سیاسی آشنا می شویم کته بترخالف آنچته امتروز متتداول استت ،تتوأم بتا
صداقت ،صرایت ،سادگی ،عدم ت اهر به قدرت ،قاطعیت ،دلیتری و شتجاعت استت و
دانستن و بررسی چنین شیوهای میتواند از اهمیت ویژه برخوردار باشدز باتوجه بته ایتن
ویژگی هاست که ضرورت و اهمیت بررسی جایگاه دیپلماسی و رفتار سیاسی در استالم
دو چندان میگرددز
از مبایی ذکرشده نتایجی برای جوامع جهانی و به ویژه کشتورهای استالمی دستت
یافتهایم که عبارتند از:
 -4شناخت سیره سیاسی پیامبر اسالم()) در رابطه با رفتار سیاسی با بیگانگان
 -7شناخت ضواب  ،معیارها و اصول دیپلماسی اسالم از گفتار و عمل پیامبر اسالم())
که خود سند و ضابطه اسالمی است ،به ایتن معنتی کته عمتل پیتامبر ()) از یتکستو
تجربه و راهنماست و از سوی دیگر مستند تشخیص ضواب اسالمی
 -7به دست آوردن رهنمودهایی برای تصحیح روشهایی که اییانتا در سیاستت ختارجی
کشورهای اسالمی به تبعیت از عرف بینالمللی بتهکتار گرفتته متیشتود کته در نهایتت
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میتوان از آنها برای اسالمیتر کردن شیوه های اجرایی سیاست خارجی در کشورها بهره
گرفت و شیوه های اجرایی موجود در جهان اسالم را تصحیح کردز
 -1آشنایی با و جوه ضعفی کته در عملکترد دولتهتای بته اصتطالح استالمی در روابت
بینالمللی دیده میشود و مقایسه آن با سیره پیامبر اسالم ()) کته ختود بتهختود ایتن
نتیجه را دربرخواهد داشت که این کشورها تا چه میزان اسالمی هستندز
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تهران :انتشارات سمت
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بوستان
 -47سبحانی ،جعفر( ،)4713مبانی حکومت اسالمی ،ترجمه ابوالفضل مویتد ،اصتفهان:
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 -41سیدقطب( ،)4713اسالم مصیلح جهیانی ،ترجمته زیتنالعابتدین قربتانی و هتادی
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 -70قرشی ،سید علی اکبر(،)4711قاموس قرآن ،تهران ،دار الکتب االسالمیة ،ج1ز
 -74قوام ،عبدالعلی( ،)4731اصول سیاست خیارجی و سیاسیت بیین الملیل ،تهتران:
انتشارات سمت
 -77مالتی ،کی ،جی( ،)4731مبانی تجزیه و تحلیل سیاسیت خیارجی ،ترجمته بهترام
مستقیمی ،دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه
 -77مدرسی ،سید محمد تقی(،)4731هدایتگران راه نور ،قم ،نشر بقیع
 -71مساعدی ،علی( ،)4737سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص) انتشارات قم
 -71منت ری ،یسینعلی( ،)4731مبانی فقهی حکومت اسالمی ،ترجمه محمود صتلواتی،
تهران :نشر تفکر
 -71محمد ،یمیداززز( ،)4731نامه ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد(ص) و اسیناد
صدر اسالم ،ترجمه سید محمد یسینی ،تهران :انتشارات سروه
 -73موسوی ،محمد( ،)4731دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسالم ،تهران :دانشتگاه پیتام
نور
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 -73مورگنتا ،هانسجی( ،)4731سیاست میان ملتها ،ترجمه یمیرا مشیرزاده ،تهران :دفتر
مطالعات سیاسی وزارت خارجه
 -71میانجی،ایمد(،)4717مقدمه مکاتیب الرسول،قم ،انتشارت یسز
 -70نجفی ،هادی( ،)4731توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسیالمی ،تهتران :دفتتر
مطالعات سیاسی بینالمللی
 -74نیکلسون ،هارولد( ،)4731تعامل فی دیپلماسی ،ترجمه محمدصادق میرفندرستکی،
تهران :سازمان مطبوعاتی مرجان
 -77سجادی ،سید عبدالقیوم("،)4717دیپلماسی ورفتار سیاسی در اسالم"،فصلنامه
تخصصی مؤسسه آموزشی باقرالعلوم،سال پنجم ،ه 70ز
 -77سجادی ،سید عبدالقیوم("،)4731سیاست خارجی دولت اسالمی از دیدگاه امام
علی(ع)"،فصلنامه تخصصی مؤسسه آموزشی باقرالعلوم  ،ه44ز
 -71موسوی ،سید محمد یعقو (بهار "،)4731سیره پیامبر اع م در رواب
فصلنامه فقه پژوهان ،شماره 4

خارجی"،

