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چکیده
سیاست خارجی آمریکا در واقع برآیند چانه زنی مکرر میان نخبگان در اتاقهای فکر و موسسات
پژوهشی فعال در این کشور است .پرونده هستهای ایران به عنوان یکی از مهمترین مسائل امنیت
بینالملل در سال های اخیر ،یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی و تحقیق در اتاقهای فکر و
موسسات مختلف پژوهشی آمریکا بوده است .مطالعه پروژههای مختلف تحقیقاتی ،گزارشهای ساالنه،
گزارشهای رسمی منتشر شده و مصاحبههای تحلیلگران این اتاقها و موسسات ما را به چهار رویکرد
کلی حاکم بر اتاقهای فکر و موسسات پژوهشی آمریکا در مواجهه با پرونده هستهای ایران رهنمون
میکند .رویکرد اول مبتنی بر برخورد نرم و مبتنی بر عدم خشونت در مواجهه با ایران است .رویکرد
دوم ،فشار از داخل را به عنوان راهکار کلی مورد مالحظه قرار داده است .رویکرد سوم بر تحریمهای
درازمدت به عنوان عامل جدی در کنترل برنامه هستهای ایران نظر دارد و در نهایت رویکرد چهارم بر
اقدام نظامی محدود برای نابود کردن تاسیسات هستهای ایران تاکید میکند.
مقابله با تهدیدات ناشی از این اتاقهای فکر و موسسات پژوهشی با درک استراتژیهایی که این
اتاقها و موسسات به دولت آمریکا پیشنهاد میکنند ،محقق میشود و با درک این استراتژیها تعریف
پاداستراتژی مناسب برای مقابله با آنها عملی خواهد بود و شناخت این اتاقها و موسسات پژوهشی و
 .1نویسنده مسئول
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درک جایگاه آنها در روند تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده هسته
ای ایران ،نخبگان ایران را در جهت مقابله با تهدیدهایی که از سوی آمریکا متوجه ایران است ،یاری
میکند.
واژه های کلیدی :اتاق های فکر ،سیاست خارجی آمریکا ،تصمیم سازی ،برنامه هسته ای ایران

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 روابط بین المللیی از ایین
جایگاه معنا و تبلور یافته است .دین اسالم آیینی است که نه تنهیا بیه مباحیی ایمیانی و
اعتقادی شخص توجه داشت بلکه برای تمامی شیئون زنیدگی انسیانی اعیم از فیردی و
اجتماعی برنامه و راهکار ارائه داده است .بر همین اساس تبیین و تحلیل ایین جایگیاه از
منظر اسالم نیز قابل بررسی بوده به گونه ای که پیامبر اسالم (ص) که پیام آور و الگیوی
بسیار اساسی در تمامی شئون زندگی اعم از مدیریت ،حکومت و سیاست می باشید بیه
اهمیت این جایگاه پرداخته و در سیره و رفتار سیاسی خویش در روابط خیارجی نقیش
دیپلماسی را پر رنگ تر از مفاهیم دیگر معنا نموده است.
بیداری جهان اسالم و گستردگی روابط بین الدولی و بیین المللیی در قالیب روابیط
دیپلماتیک و کنسولی کشورهای جهان ،ضرورت دیپلماسی را با رویکرد اسالمی مبیرهن
ساخته است .اگر دیپلماسی را هنر مذاکره و ییک وسییله کیاربردی در راسیتای نییل بیه
اهداف بدانیم ،دیپلماسی پیامبر اسالم می تواند الگوی برتر در این زمینه باشد زیرا شییوه
های حضرت بر جهان بینی واقع بینانیه و اصیول و ارزش هیای انسیانی متکیی بیوده و
خاستگاه الهی داشته است .در واقع زیربنای دیپلماسی پیامبر اسیالم(ص) ،رسیاندن پییام
انسان ساز وحی به همه ملت ها در همه زمان هاست .هدف اسالم جیز رسیاندن انسیان
به کمال واقعی و ایجاد حکومت واحد جهانی بر اساس قسط و عدل نمی باشد .تصیویر
کلی که امروزه از دیپلماسی ،بویژه در روابط استکباری ،در اذهان وجیود دارد ،مفهیومی
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آمیخته با شیطنت ،فریبکاری ،دغلبازی ،دروغ ،نفاق ،مخفی کاری ،افتخار ،امتییاز للبیی،
گزافه گویی ،عهدشکنی ،سوء استفاده از فرصتها و امکانات به معنی فراستهای وارونیه و
دیگر ارزشهای منفی است ،تا آنجا که زبان دیپلماسی به زبان رمز شهرت یافته اسیت .در
نقش اتاق های فکر در تصمیم سازی سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران

بررسی دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسالم به ویژه در زمان پیامبر اسالم (ص) بیا شییوه
دیگری از برخوردهای سیاسی آشنا می شویم که بر خالف آنچه امیروز متیداول اسیت،
توأم با صداقت ،صراحت ،سادگی ،عدم تظاهر به قیدرت ،قالعییت ،دلییری و شیجاعت
است و دانستن و بررسی چنین شیوه ای می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
هدف این مقاله از بررسی و تحلیل جایگیاه دیپلماسیی و رفتیار سیاسیی ،بررسیی و
مطالعه روشها ،شیوه های برخورد و واکنشهای سیاسی است کیه اسیالم در روابیط بیین
ملتها و دولتها به عنوان خط مشی های اصیولی ترسییم کیرده و در برخوردهیای پییامبر
اسالم (ص) در روابطی که با ملتها ،اقوام و سران کشیورها و زمامیداران عصیر خیویش
داشته است می باشد .بر همین اساسدر این مقاله به تطور تاریخی دیپلماسیی و اصیول و
مبانی سیاست خارجی پیامبر اسالم (ص) و ابزارهای و شیوه هایی که ایشیان در جهیت
دستیابی به یک دیپلماسی فعال به کار گرفته اشاره می نمائیم.
چارچوب تئوریک
دیپلماسی ،به عنوان یکیی از ابزارهیای سیاسیت ،از اصیول ،اهیداف و مبیانی رفتیار
سیاسی و سیاست خارجی متأثر است .از سوی دیگر ،به دلیل آن کیه سیاسیت خیارجی
یکی از حوزه های روابط بین المللی است تحیت تیأثیر نگیرش و ماهییت ییک مکتیب
نسبت به ماهیت روابط خارجی و بین المللی قرار دارد .بنابراین از دییدگاه اسیالم درک
ماهیت دیپلماسی از نقطه عزیمت روابط بین المللی آغاز میی شیود .در رویکیرد اسیالم
جهت گیری سیاست خارجی دولت اسالمی تحت تأثیر ماهیت روابیط خیارجی و بیین
الملل قرار دارد و این جهت گیری ،به نوبه خود ماهیت دیپلماسی ایین دولیت را تعییین
می کند .از دیدگاه اسالم ،ماهیت روابط خارجی از یک سو و اصیول و مبیانی سیاسیت
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خارجی از سوی دیگر ،چهره واقعی دیپلماسی اسالمی را بیان میی کنید .بیدین ترتییب،
درک ماهیت دیپلماسی مستلزم تبیین دیدگاه های مطرح در نظام بین الملل میی باشید و
مقایسه ایده این دیدگاه ها با دیدگاه اسالم در زمینه دیپلماسی و رفتار سیاسی می باشید.
(دبیری)17 ،1731 ،
از دیرباز دو نگرش عام و فراگیر به عنوان گفتمان غالب نظرییات سیاسیت خیارجی
در نظریه پردازی در حوزه سیاست خارجی و نحوه رفتار سیاسیی کشیورها می ثر بیوده
است .گفتمان رئالیسم و ایدئالیسم که هر یک از نظر فلسفی و انسان شناسی متفاوتی بیه
تحلیل و مطالعه مسائل بین المللی و سیاست خارجی پرداخته و در نهایت هر یک از آن
ها تلقی خاص را از ماهیت نظام بین الملل و روابط خارجی عرضیه کیرده انید .دولیت
اسالمی در مطالعه سیاست خارجی ناگزیر است تا قبل از همه ،ماهیت روابط خیارجی و
نظام بین المللی را روشن سازد زیرا تبیین ماهیت روابط خیارجی و نظیام بیین الملیل و
نحوه نگرش مکاتب و نظریات در این زمینه به صورت تبعی دیگر مسائل حوزه سیاست
خارجی تاثیر خواهد داشت(.مورگنتا)101 ،1731 ،
در این قسمت نگاهی کوتاه به ایده های دو گفتمان رئالیست و ایده آلیست داشیته و
در نهایت به رویکرد اسالم نسبت به دیپلماسی و رفتار سیاسی خواهیم پرداخت .مکتیب
رئالیسم با الهام از آموزه های انسان شناسی ،سیاست شناسی و جامعه شناسی فالسیفه و
اندیشه ورانی که به ماهیت انسان نگرش منفی دارند ،بیه تجزییه و تحلییل مسیائل بیین
المللی و رفتار سیاسی می پردازد .از منظر این مکتب ،ماهیت روابط خیارجی بیا جیدال
تنازع و جنگ دائمی برسر قدرت و منفعت همراه است .صلح و ثبیات در مییان جوامیع
بشری تنها آرمان و آرزوئی است کیه هییگ گیاه در چنیین فضیائی آرام و تحیت اراده و
اختیار انسان ها به وجود نخواهد آمد.
از دیدگاه رئالیسم ،مکانیزم صلح در چیارچو

نظرییه موازنیه قیوا و بیاز دارنیدگی

مطرح می شود که عمدتا خصلتی اجبارگونه و غیر ارادی دارد .از سیوی دیگیر ،مکتیب
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ایده آلیسم به دور از تعارض ها تحلیل می کند .در این تلقی ماهیت روابط اجتماعی بیر
محور اخالق استوار است و اساسا جنگ زائیده نادیده انگاشتن اخالق و اصیول انسیانی
است .بنابراین مکانیزم صلح عمدتا در چارچو

تشکیل نهادهای جمعی و سازمان های
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بین المللی از لریق همکاری و تامین اخالق و اصول انسانی مطرح می گیردد .تعیالیم و
آموزه های اسالمی با اتخیاذ موضیع میانیه در میورد سرشیت و ماهییت انسیان ،روابیط
اجتماعی را با جنگ و صلح همراه می داند.جنگ برای برتیری جیوئی و صییانت ذات،
جنگ برای ارضای کسب قدرت و انحصار گرائی و جنگ برای رفیع تبعییو و تحقیق
عدالت اجتماعی و در مجموع از نظر اسالم جنگ معلیول عیدم تعیادل رابطیه فطیرت و
غرایز انسانی است که در آن غرایز بر فطرت چیره می گردد(.قوام  1731،؛ )37
از نظر اسالم ،مکانیزم صلح قطع ریشه های جنگ است کیه عمیدتا از لرییق ایجیاد
رابطه منطقی میان غرایز و فطرت صورت می گیرد .انسان ها فطرتا از جنگ نفرت دارند
و به صلح و ثبات عالقه مندند ،اما غریزه برتری للبی و قدرت جوئی گاه این خواسیت
عمیق فطری را زیر پا نهاده و روابط اجتماعی را به تعارض و جدال می کشاند .
بنابراین در روابط خارجی اسالم نه جنگ اصل است ،آن گونه که رئالیسیت هیا میی
اندیشند و نه صلح همیشگی است ،آن گونه که ایدئالیست ها بیاور دارنید بلکیه از نظیر
اسالم پدیده جنگ و صلح واقعیت عینی تاریخ بشر را تشکیل می دهنید .امیا در نهاییت
اسالم با توجه به رسالت جهانی اش در مورد دعوت همگان به سیعادت و ایجیاد رابطیه
صلح محوری و مسالمت آمیز دنبال نموده و در روابط خیارجی اش بیا جوامیع بیگانیه،
اصل را بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز قرار می دهد(.بهزادی)11 ،1711 ،
از سوی دیگر ،چون از دیدگاه اندیشه اسالمی ،صلح پایدار تنها بر محوریت قسیط و
عدالت اجتماعی اسیتوار میی گیردد و لیم و نیابرابری مهمتیرین عامیل تهدیید کننیده
محسو

می شود .اسالم برای رسیدن به صلح عادالنه ،مبارزه با لم را تجویز می کنید.

بنابراین صلح و رابطه مسالمت آمیز ،محور شریعت اسالمی است زییرا در پرتیو آن میی
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توان دعوت دینی را انجام داد و از جدال سالم و حکمت و برهان بهره گرفت .از لرفیی
صلح در پرتو عدالت استقرار می یابد و الزمه تثبیت عدالت ،لیم زدائیی اسیت کیه آن
خود نیز مستلزم جهاد اسالمی است .از همین رو از دیدگاه اسالم روابط اجتماعی صیلح
محوری است(.سید قطب)111 ،1711 ،
بنابراین اسالم ،رسیدن به صلح پایدار را قطع ریشه های جنیگ میی دانید و در ایین
زمینه به مودت و خصومت ،نگرشی توام و تلفیقی دارد .اسالم خصومت و جدائی مییان
افراد را ناروا می داند .اما به این واقعیت نیز توجه دارد که احساس خشم را که ریشه در
غرایز انسانی دارد نمی توان از بین برد و فرد را به دلیل داشتن این احساس ،مجرم نمیی
داندبلکه ا و را به فرو خوردن خشم فرا می خواند و این امر به معنای بیاز نمیودن مسییر
اعتدال و ایجاد رابطه منطقی و معتدل میان غرایز منفی و کمال جوئی انسیان اسیت .لیذا
مکانیزم صلحی که اسالم پیشنهاد می دهد توجه دادن انسان به هدف های عیام ،عیالی و
انسانی و خارج نمودن افراد از اندیشه های محصور ،خود انگارانه و ناسیونالیستی است.
در نهایت چنین اندیشه ای ،انسان می فهمد که فرد برای خود زنیدگی نمیی کنید بلکیه
برای همه بشر زندگی می کند .اگر جوامع بشری که به هدف های عالی ،انسانی و همیه
جانبه زندگی توجه کنند ،دیگر جائی برای منازعات باقی نخواهد ماند.
به لور کلی ،اسالم در روابط خارجی؛ صلح را قاعده و اصلی همیشیگی و جنیگ را
استثنائی محدود به حاالت ضروری و خاص می داند .اسالم برای صلح و آرامیش ،بیه
حوزه های مختلف توجه نموده و می کوشد تا بیرای اسیتقرار آن راهکارهیائی عینیی و
منطبق با نیازهای انسانی عرضه کند(.آالد پوش)13 ،1737 ،
تطور تاریخي دیپلماسي در اسالم
از نظر تاریخی دیپلماسی به معنای به کارگیری شیوه های مسالمت آمیز و اسیتفاده از
مذاکره و گفت و گو برای ختم جنگ ،اعاده صلح ،تامین صلح و تامین اهداف است کیه
به حکومت پیامبر اکرم ( ص ) و نیز دوره های قبل از میالد باز می گردد .نکته مهیم در
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تمایز دوره های تاریخی مختلف دیپلماسی ،آن است که در گذشته گفت و گو و مذاکره
 ،فاقد چارچو

های قانونی و ضوابط علمی بوده و عمدتا بر رسیوم و آدا

محلیی دو
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لرف استوار بوده هرچند برخی از قواعد و مقررات دیپلماسی در تمدن های یونان و رم
دید ه می شود .اما در بیزانس توجه بیشتری بیه آنهیا شیده و بیه صیورت حرفیه و فین،
قوانینی برآن وضع گردید( .نیکلسون)17 :1731 ،
دیپلماسی به مفهوم استفاده از شیوه های مسالمت آمیز در تعقییب اهیداف و منیافع،
دارای تاریخی با سابقه برای تمدن بشیری اسیت .امیا در ایین چیارچو

آن چیه حیائز

اهمیت است سیر تحول و تطور تاریخی ایین مقولیه اسیت .ماهییت اساسیی دیپلماسیی
معاصر که آن را از دیپلماسی قدیم تفکیک می کند پیچیده تر شدن و میدون گردییدن و
قاعده مند شدن آن است .بحی از ریشه ها و پیشینه تاریخی مسائل دیپلماسی به نحیوی
با تمدن اسالمی نیز گره می خورد .اسالم برای تعقیب اهداف خود در نخستین سیالهای
هورش یعنی دعوت بشر به تعالیم الهی از دیپلماسی استفاده کرد .پیامبر اسیالم پیس از
انعقاد صلح حدیبیه در سال ششم هجری سفیران خود را به سوی روسیای دولیت هیای
مجاور فرستاد و پیام کتبی خویش را به آنان اعالم کرد .این نامه ها به جانیب قیصیر رم،
کسرای فارس مقونس ،امپراتور مصر ،نجاشی ،مندر غسانی در شیام ،منیذربن سیاوی در
بحرین و ملوک یمن و عمان ارسال شد که موضوع همگی آن ها دعوت به اسیالم بیود.
ارسال نامه ها به سران ممالک ،نقطه آغاز روابط خارجی دولت اسالم با بیگانگان بود که
تحلیل آن ماه یت روابط سیاسی مسیلمانان بیا غییر مسیلمانان را از دییدگاه اسیالم میی
نمایاند( .حسنی )110 ،1731 ،
هرچند در آغاز دیپلماسی ،اسالم به صورت ساده و به دور از تشیریفات اعمیال میی
شد و قاعده مند نبود .اما رفتار عملی پییامبر(ص) قیوانین و آدا

دیپلماسیی را در دوره

های بعدی آشکار کرد .پادشاهان برخی از ممالک همراه نامه ها ،هدایائی برای حضیرت
فرستادند که وی نیز با کمال میل آن ها را پذیرفت .همین امر سیره عملی و مبنای جیواز
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قبول هدایای اهل حر  ،نزد فقهای اسالمی تلقی شده و از سیوی دیگیر یکیی از آدا
دیپلماسی اسالم در عصر خلفای بعدی به اجرا در آمد.
از نخستین روزهای تشکیل دولت پیامبر (ص) به هر حال بیه دیپلماسیی اسیالم بیه
دلیل داشتن اهدافی ،چون نشر الدعوه االسالمیه ،تبادل الفداء االسری ،تحقییق و تفحیص
درمورد عالقه های مشترک ،تحکیم وگسترش روابیط فرهنگیی وتجیاری توجیه شیده
است .این دیپلماسی از نظر اهداف در لول تاریخ متحول ودگرگون شده است .به عنوان
نمونه دیپلماسی درآغاز اسالم عمدتا برای نشردعوت دینی به کار می رفت که از لرییق
مذاکره جهت انعقاد صلح،دفاع از اسالم وتوسعه تعالیم دینی دنبال می شید .امیا در دوره
های بعد(عمدتا عصر خلفای عباسیی) وسییله ای بیرای تسیهیل تبیادل مییان ملیت هیا،
استحکام روابط تجاری و فرهنگی،مبادلیه اسییران ورفیع منازعیات بیه کیار گرفتیه شید
(خدروی)100 :1710 ،
در هر حال به گواهی اسناد ومدارک تاریخی و به اذعان عده زیادی از مستشیرقان و
نویسندگان مسلمان ،دولت اسیالمی از بیدو تولید ،روش مسیالمت آمییز ودیپلماسیی را
جایگزین جنگ کرد وبرای تنفیذ واجرای سیاسیت خیارجی وتعقییب اهیداف خیویش
شیوه های انسانی و مسیاعدی برگزیید .گفتیه هیای حکیمیا نیه پییامبر (ص) در میورد
مصونیت سفیران ،هم چنین نامه ها و معاهده هایی که با امپراتیوری هیا ودولیت هیای
قبیله ای عربستان امضا کرده اند ،می تواند مویید وروشینگراین مطلیب باشید .برخیی از
نویسندگان ،مجموع پیمان ها ،نامه ها ،معاهیده هیای صیلح و امیان نامیه هیای ارسیالی
حضرت برای سران را دویست وچهل و شش مورد ذکیر میی کننید کیه نشیان پوییایی
وبالندگی دولت پیامبر (ص) در عرصه روابط خارجی است (.جعفریان)1331711،
دیپلماسي ورفتارسیاسي پیامبر اسالم
دیپلماسی پیامبر اسالم (ص) ،مجموعه ای از فعالیت هایی است که آن حضیرت بیه
عنوان رئیس حکومت ،ونماینیدگان وسیفرای منتخیب او در راه نییل بیه مقاصید وادای
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و ایف سیاسی دولت اسالمی وتحقق بخشیدن به خط مشی های کلی اسیالم در زمینیه
نقش اتاق های فکر در تصمیم سازی سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران

سیاست خارجی و همچنین پاسداری از حقوق ومنیافع دولیت اسیالمی در مییان قباییل
وگروه های دینی ودولتهای غیر مسلمان در خیارج از قلمیرو حکومیت اسیالمی ،انجیام
می داده اند .در حقیقت ،اهداف عالی و خطوط کلی سیاست اسالم ومنافع امت اسیالمی
بود که دیپلماسی پیامبر اسالم (ص) را معین می کرد.
رهبری کلی دیپلماسی در عصر پییامبر (ص) توسیط شیخص ایشیان ،لبیق ضیوابط
مقابل و مقتضییات خیاص و عیامی بیود کیه معمیوال بیر آن روابیط حیاکم بود(.عمیید
زنجانی)73731711،
اگر دیپلماسی را هنرمذاکره بدانیم یا آن را یک وسیله کابردی برای رسیدن به هیدف
ها توصیف کنیم لذا این تعریف در مورد دیپلماسی فعال پیامبر اسیالم(ص) بیه صیورت
بارزی صادق خواهد بود .ولی امتیاز دیپلماسی پیامبر اسالم (ص) در این است که شییوه
های پیامبر اکرم (ص) بر قوانین اجتماعی وجهان بینی واقع بینانیه واصیول و ارزشیهای
انسانی متکی بود واساس آن را اصول وضوابطی تشکیل میی داد کیه از وحیی ومیوازین
شناخته شده عقلی متکی نشات می گرفت .پیامبر اسالم (ص) در روابط خود بیا قباییل،
اقوام  ،ملتها و سران کشورها ،مردم را صاحبان اصلی حق برقراری روابط دیپلماتیک میی
شمارد .وی این روابط را نه به مفهوم سازش ،بلکه وسیله رسیدن به توافق های سیازنده
تلقی می کند و به لور مطلق هیگ کدام از دیپلماسی وجنگ را جانشین هم نمیی کنید و
هر دو را وسیله الزم برای رسیدن به حقوق مشروع و اهداف عالی انسانی می دانید وآن
دو را به صورت دو روش در مناسبات انسیانی ،ضیرورتی اجتنیا

ناپیذیر میی شیمارد

(منتظری)1131731،
به دلیل انسانی بودن مناسیبات در روابیط دیپلماتییک ،اصیل آزادی ،اختییار ،احتیرام
متقابل ،نمایندگان اقوام وزمامدارانی که به نحوی در رابطه دیپلماتیک با آنان بود ،آنهیا را
پایه واساس مذاکرات و مناسبات قرار می داد.ولی در همین حال بدون توسل وتظاهر به
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قدرت ،از موضع قدرت و با کنجکاوی ،دقت ،قالعییت و عیدم پیا فشیاری بیر مسیائل
جزئی که احیاناٌ لرف مقابل نسبت به آن حساسیت فوق العاده داشت نسبت بیه اصیول،
سازش ناپذیر ومقاوم بوده در برابر پیامدهای احتمالی برخوردها ،همچون در مکاتبیه بیا
سران چند امپرالوری مقتدر زمان خویش دلیر و شجاع بود(محمد)3331731،
پیامبر اسیالم (ص) در لیول تیاریخ روابیط سیاسیی بیا اقیوام و ملتهیا ودر تمیامی
برخوردهای سیاسی با نمایندگان آنها و سیران کشیورها کیه جیز در میوارد خاصیی بیه
مخاصمه انجامید ،اغلب موفق بود و این برخوردها یا به اسالم آوردن آنها منتهی می شد
یا به توافقها وامضای قرادادهایی می انجامید .در هیگ کدام از این موارد نیه خیود پییامبر
(ص) و نه نمایندگانش هرگز از فریبکاری ،دسیسه بازی ،دروغ گفتن ،نفاق افکنی،گزافه
گویی ،عهد شکنی تزوییر و دیگیر خصیلتهای ضید ارزش اسیتفاده نکیرده وهمیواره از
سادگی وصداقت به جای ابهام گویی و دو پهلو سخن گفتن به نفع خود ولیرف مقابیل
بهره گرفتند .ه مچنیین از نماینیدگان اقیوام و ملیل ومکاتبیات وحتیی هیدایای روسیای
کشورها استقبال کردند وهرگز در روابط و برخوردها منفعل نبودند وابتکیار عمیل را در
دست داشتند و هرگز مقهور قدرت و قیدرت نمیایی نشیدند و در میواردی کیه از نظیر
قدرت نظامی و موقعیت سیاسی در موقعیت نیابرابری بودنید ،تین بیه سیازش وسسیتی
ندادند و اصول را فدای روابط مقطعی ومصالح زود گذر نکردنید.پیامبر اسیالم (ص) در
روابط دیپلماتیک نه فریب وعده های دیگران را می خورد و نه خود وعده هایی می داد
که المینان بر اجرای آن نبود و همواره از برخوردهایی که موجب تنفر و سیلب اعتمیاد
لرف،مقا بل می شد ،اجتنا

می ورزید و در عین حال ،شیوه ای را در پیش می گرفیت

که او از مالیمت وی سوء استفاده نکند و به لمع نیفتد(محمد)3131731،
پیامبر اکرم (ص) جز در موارد خاصی که از لریق غیب به مسائل پنهیانی واسیرار و
نیات لرف مقابل آگاهی می یافت ،همواره با تکیه به مسائل عادی ،تاکید بیر آن داشیت
که از ضمیر ونیات پنهانی لرف متخاصم آگاه شود و در این مورد از گروههایی که کیار
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الالعاتی انجام می دادند سود می برد و به نمایندگان خود توصیه می کیرد کیه پییش از
نقش اتاق های فکر در تصمیم سازی سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران

هر نوع رابطه و از پس آن مسائل را با کنجکیاوی و دقیت تحلییل و بررسیی کننید و از
حوادث احتمالی غافل نباشند وعکس العملهای لرف مقابل را تحت مراقبت دقییق قیرار
دهند .پیامبر اکرم(ص) در موفقیتهایی که در روابط دیپلماتیک به دست می آورد دلباخته
نمی شد و در شکستهای مقطعی نیز بی حوصله ومضطر

نمی نمود و همواره آرامیش

کامل داشت و با گشاده رویی سخاوتمندانه ای از نماینیدگان اقیوام و لواییف مختلیف
پذیرایی می کرد و متواضعانه اما قالع و قوی سخن می گفت و نمایندگانش نیز در عین
مراعات نزاکت در محاوره ،سخت مسلطو خویشتندار بودند(رشید)1131711 ،
گرچه پیامبر اسالم (ص) شخصا با سران کشورها و زمامداران زمانش مالقات نکیرد
ولی با تعدادی از آنان به وسیله مکاتبه و نمایندگانش رابطه برقرار کرد و نماینیدگانی را
برای مذاکره یا دعوت به میان قبایل و اقوام مختلف فرستاد و خود شخصا بیا نماینیدگان
سران حکومتها و قبایل مختلف به مذاکره نشست و موافقتنامیه و قراردادهیایی را امضیاء
کرد .وی لی این مذاکرات و توافق ها ،امتیازاتی داد و امتیازاتی نیز گرفت و قراردادهای
صلحی نیز منعقد ساخت و همواره بیرای رسییدن بیه توافیق در قیدر مشیترکها از همیه
جهانیان خواست که با وی همکاری کنند و به مذاکره بنشینند (موسوی)11 ،1711 ،
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 نظر نمی کرد و با توافق و قرارداد و معاهده در زمینیه مسیائل
فرعی ،برای رسیدن به توافقهای اصولی تر و بیشتر هموار میی کیرد ،زییرا قصید دسیت
یافتن به تمامی هدفها و توافقها در یک مرحله خیود میانع بیزری پیشیرفت میذاکرات و
ادامه روابط مثبت دیپلماتیک است ،ولی با دستیابی به توافق بیشتر در مسایل ساده تیر و
کم اهمیت تر می تواند سر آغازی بر توافقها و حتی همکاری های مهمتر و اصیولی تیر
باشد.
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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 میورد نظیر
آن حضرت در انتخا

نمایندگان بود .برخی از این نمایندگان برای میدتی کوتیاه و گیاه

برای مدتهای لوالنی به میان قبایل و اقوام فرستاده می شدند.
از شیوه های پیامبر اسالم (ص) در برخورد های سیاسی ،تیالیف قلیو

مخالفیان و

ایجاد انگیزه و تمایل قلبی در آنان برای حمایت از اسالم و حوزه مسیلمان بیود.همچنین
وی در این مورد از کمکهای میالی و حماییت اقتصیادی درییی نمیی ورزید(.موسیوی،
)30 ،1711
شیوه های اصلي دیپلماسي پیامبر اسالم
 -1دعوت مستقیم
 -7اعزام مبلی و مربی به منالق دور و نزدیک برای دعوت مردم به اسیالم و ابیالغ پییام
وحی 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
نظامی
 -3تشکیل کنگره های دینی برای بحی و گفتگو و سوال و مناقشه برای یافتن حقیقت
 -1برخورد فعال با تولئه ها و عهد شکنی ها ،و خیانتها که با واکنش سریع پیامبر (ص)
حل و فصل می شد.
 -1کسب الالعات از لریق اعزام افراد مجر
 -10جهاد
 -11حکمیت

و نفوذی
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هسته ،ای)11
1717
(مساعدی،
خارجیاساسی
توافقهای
رسیدن به
امتیازاتدر برای
-17
ایران
پرونده
آمریکا در قبال
سیاست
تصمیم سازی
اعطایهای فکر
نقش اتاق
اصول و مباني سیاست خارجي اسالم
اصول سیاست خارجی ،مجموعه های از تعالیم و آرزوهای دینی است که چارچو
کالن سیاست خارجی دولت اسالمی را شکل می دهد.این مجموعه ثابت و ماندگار و از
نظر تفسیری ،بر دیگر مسایل سیاست خارجی حاکم است.
پژوهشگران اسالمی در تعریف اصول سیاست خیارجی بیر ایین نظرنید کیه اصیول
سیاست خارجی ،مبادی و اساس روابط خارجی دولت اسالمی است که در منیابع دینیی
چارچو

و اساس تنظیم روابط خارجی مطرح شده است.

با عنایت به تعریف اصول سیاست خارجی این اصول را از مجموع آیات قرآنی نا ر
به روابط خارجی را می توان در این محورها خالصه نمود :اصل دعوت یا جهیاد ،اصیل
لم ستیزی و نقی سبیل ،اصل عزت اسالمی و سیادت دینی ،اصل التیزام و پایبنیدی بیه
پیمان های سیاسی.
البته در کنار این اصول برخی از پژوهشگران عنوان های دیگری نظیر تولی و تبیری،
تالیف قلو

و امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نموده اند .به نظر می رسد اصیول

چهار گانه فوق برای این عنوان ها را نیز در بر می گیرد.از این رو نیازی به ذکیر مسیتقل
و مجزای آنها نیست .اما در مورد تالیف قلو

ذکر این نکته ،ضروری است که هر چنید

برخی آن را ذیل اصول سیاست خارجی اسالم بحی کرده اند اما از فلسفه تشیریح ایین
حکم و موارد اعمال آن این نکته را می توان دریافت نمود که تالیف قلو  ،بیش تیر بیا
ابزار های سیاست خارجی همخوانی دارد تا اصول ،زییرا تیالیف قلیو

بیا آن چیه کیه

امروزه مداخله ابزار های اقتصادی سیاست خارجی و کمکهای انسان دوستانه مطرح می
گردد شباهت بیشتری دارد( .سجادی)11 ،1717 ،
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گروههای مورد نظر پیامبر اسیالم (ص) جهیت برقیراری رابطیه دیپلماتییک عبیارت
بودند از:
 -1قبایل شبه جزیزه عربستان ،قبایل شهر نشین و صحرا نشین ،به رغم نشسیت و حتیی
کشمکشها و خونریزیهایی که در میان آنها وجود داشت زمینه مساعدی را برای انسیجام
و تشکل میان آنها به وجود آورد.
 -7گروههای دینی که عمدتا یهودیان ،مسیحیان در نجران و حاشییه جزییره العیر ؛ در
منالقی که در مجاورت امپراتوری روم سکونت داشتند جمعی از این گروهها مسلمان و
گروهی نیز با مسلمانان هم پیمان شدند و برخی از یهودییان نییز راه دشیمنی و خیانیت
پیش گرفتند.
 -7دولتهای مقتدری که در دو سوی شبه جزیره عربستان قرار داشیتند ماننید امپراتیوری
ایران ،روم و همچنین حبشه و دیگر دولتها.
 -1دولتهای کوچک و تحت الحمایه ای که زیر سلطه و نفوذ دولتهای مقتدر بودند و بیا
گرویدن به اسالم و یا پیمان بستن با پیامبر اسالم توانستند از اسیارت آن دولتهیا رهیایی
یابند( .سبحانی )11 ،1713 ،
ابزارهای دیپلماسي در اسالم
جایگاه ابزارها در دپیلماسی بسیار قابل توجه می باشد بیه گونیه ای کیه میی تواننید
عاملی در کامیابی یا ناکامی دستگاه دپلیماسی موثر باشد.تبین و مشیخص نمیودن هیدف
های دیپلماسی توجیه منالق اهداف و استفاده به موقع از روش هیای میذاکره ،تهدیید و
اعطای پاداش ،مهمترین شاخص هیای ارزییابی رفتیار سیاسیی و دیپلماتییک بیه شیمار
می رود .در بررسی جایگاه ابزارهای دیپلماسی در اسیالم بایید ایین نکتیه توجیه داشیته
باشیم که رویکرد اسالم در مورد کاربرد هر گونه ابراز و شیوه دیپلماسی و رفتار سیاسیی
از گذشته تاکنون فقط در قالب و چارچو

اندیشه دینی و رابطه موجود میان غاییات و

ابرازها قابل تعمق است(.کی .جی )731 ،1731 ،
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اسالم از مکاتب بشری و اندیشه های سیاسی غیر دینی است.گفته شده که دردیپلماسیی
کنونی نیز میان اهداف و ابزار نوعی رابطه هست،اما ماهیت این دو نیوع رابطیه،کامال دو
گونه و متفاوت است.
در دیپلماسی معاصر به ویژه تفکر واقع گرایی،هر نوع ابزار و روشی که بتواند زمینیه
های تحصیل اهداف و دست یابی به منافع را فیراهم آورد ،مطلیو

اسیت .لیذا ،مییزان

مطلوبیت و عدم مطلوبیت ابزارها و روش ها با توجه به مییزان توفییق و کامییابی ابیزار
برای نیل به اهداف تحلیل می شود .ولیکن در اندیشه اسیالمی،معیار ارزییابی ابزارهیا و
روشها عالوه بر میزان دیپلماسی و رفتار سیاسیی اسیالم در اسیتفاده از ابزارهیا و روش
ها،نمی تواند نظام ارزشی اسالم را نادیده بگیرد.بنابراین از نظیر اسیالم ابزارهیای میورد
استفاده در دیپلماسی باید انسانی و سازگار با اخالق انسانی باشد ،بیدین ترتییب رابطیه
اخالق و دیپلماسی به صورت جدی مورد توجه قرار می گییرد بیه گونیه ای کیه سییره
سیاسی پیامبر اسالم در مراوده ها و تعامل سیاسی استفاده از روش هیا و ابزارهیای غییر
اخالقی را نفی کرده و بر تطابق وسایل و ابزارها با اهیداف فیروع انسیانی تاکیید نمیوده
است(.ابن فرَاء )1131717،
در سیاسییت دینییی اسییالم میییان هوشیییاری و نیرنییگ بییازی تفکیییک وجییود دارد و
سیاستمدار مسلمان ضمن پرهییز از خدعیه و نیرنیگ و فرییب کیاری ،بیه هوشییاری و
مراقبت دشمن و تحلیل شرایط و الزامات زمانی و مکانی فرا می خواند.بر این اساس در
اسالم به مشروع بودن ابزار و انسانی بودن روشها همواره تاکیید شیده اسیت .اخیالق و
ارزش های اخالقی ،عنصری است که هیگ گونه جایگاهی برای روش هیا و ابیزار هیای
غیر اخالقی در سیاست اسالمی باز نمیی کنید و اساسیا در رویکیرد اسیالم ،سیاسیت و
هشیاری از خدعه و نیرنگ جدا شده است( .ابن فرَاء )1131717،
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مهمترین ابزارهای دیپلماسي در اسالم
.1ابزار سیاسي:مذاکرهباسفیران ونمایندگان
مذاکره به مفهوم چانه زنی ،استدالل ومتقاعد کردن لرف مقابل ،یکی از رایی تیرین
وعمومی ترین ابزارهای ارتباط در روابط خارجی و اقدامات دیپلماتییک محسیو

میی

شود به گونه ای که برخی از صاحب نظران ،دیپلماسی را مترادف با آن معنیا کیرده انید.
یکی از مهم ترین دالیل روی آوردن به مذاکره کم هزینه بودن ،ماهیت مسالمت جویانیه
آن وسییابقه بسیییار لییوالنی آن در حییل منازعییات ومهارجنییگ هییای قبیلییه ای وملییی
است(.سجادی)131 :1717،
اهمیت مذاکره از دیدگاه اسالم به ماهیت و حقیقت این روش باز می گردد .اسالم به
منظور دعوت و بسط تعالیم اسالمی ،از روش جدال احسن ،استدالل و منا ره بهره میی
گیرد .در آیات مختلف قرآن به روش هیای موعظیه حسینه ،حکمیت و جیدال احسین،
جهت بسط تعالیم اسالمی و انجام دادن رسالت دعوت تاکید شده است .در تاریخ اسالم
و سیره سیاسی پیامبر (ص) ،نمونه های متعددی از مذاکره هیای سیاسیی و گفتگوهیایی
برای گسترش اسالم و جلوگیری از جنگ و درگییری مشیاهده میی شیود.برای مثیال از
مذاکره های حضرت با هیات نمایندگی یثر

در موسم ح ،سالها قبل از هجرت را میی

ت وان یاد کرد که بعدها زمینه های بیعت لوایف اوس و خزرج بیا حضیرت را در عقبیه
اول و دوم فراهم آورد.
مذاکره های پیامبر با سفیران و نمایندگان لوایف و گروه ها و اقوام حاکی بر این امر
می باشد که اسالم در زمینه دعوت ،حیل مشیکالت اقتصیادی ،اعطیای مسیئولیت هیای
سیاسی و اداری  ،امضای قراردادهای دو جانبه از این ابزار به درسیتی بهیره بیرده اسیت.
(سجادی)11131717،
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توجهی برخوردار بوده است .در اهمیت مذاکره در سیره رسول خدا (ص) همین بس که
ایشان سفیرانی را به ممالک غیر اسالمی گسیل می داشیت وآنیان را مو یف میی نمیود
تامذاکره رامقدم برشیوه های خشونت آمیز بدارنید(.سیجادی)11 :1731،و یایف مهیم
سفیران وفرستادگان پیامبر رامی توان درموارد ذیل خالصه کرد:
الف .دعوت به اسالم
 .مذاکره صلح وترک مخاصمه بادشمن
ج .مذاکره دربا

مبادله اسیران جنگی پس از خاتمه جنگ

د .مذاکره درموردانعقاد قراردادهای مربوط به غرامت وامضای آنها
ه .مذاکره در جهت ایجاد حسن تفاهم وجلب دوسیتی وانعقیاد پیمیان همکیاری در
زمینه های مختلف باکشور محل مأموریت.
 .2ابزار تبلیغاتي -فرهنگي:
فعالیتهای دیپلماتیک در اسالم صرفا در حوزه مذاکرات و چانه زنی سیاسیی محیدود
نمی شد ،بلکه چانه زنی یکی از ابزارهای دیپلماسی و رفتار سیاسی پیامبر اسیالم بود.بیا
توجه به اهداف دیپلماسی در اسالم که همواره بر محور تبلیغات و فعالیتهای فرهنگی بر
ایستارها و رفتارهای لوایف و گروه ها و قبایل مختلف تحت تاثیر بیوده میی تیوان بیه
تاثیرگذاری این ابزار به خوبی دست یافت .اسالم بر خالف دیگر ادیان ،از نظر مخالبیان
و گیرندگان پیام  ،دارای جامعیت و فراگیری منحصر به فردی است و مخالبان خیود را
عموم ابنای بشر می داند و قوم یا دسته خاصی را مخالب نمی داند .عیام بیودن تعیالیم
اسالمی ،بیانگر ماهیت جهانی آن است که اسالم را یک دین جهیانی مطیرح میی سیازد.
(کی.جی)71131731،
تبلیغات در حوزه سیاست خارجی ،در چارچو

استدالل و موعظه به منظیور ایجیاد

ذهنیت مثبت در افکار عمومی انجام می پذیرد .از نظر بازتیا

و تاثیرهیای تبلیغیات در
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سیاست خارجی دولت اسالمی،ذکر این نکته حیائز اهمییت اسیت کیه دولیت اسیالمی،
همواره با محیط خارجی در تعامل بوده و واکنش ها،بازتا

های رفتیار خیارجی اش را

دریافت و بازبینی و اصالح می کند.اگر در تبلیغات روش خاصی کارآمد و میوثر باشید،
تقویت و گرنه تغییر داده می شود .لذا هنر سیاستمداران است که با توجه به شرایط بیین
المللی و واقعیات بیرونی از چه مفهوم و نمودهای تبلیغاتی می توانند بیش ترین بهره را
بگیرند.
لحن کالم و رفتار در سیاست خارجی خیود میی توانید نقیش ابیزار مهمیی را ایفیا
کند.اسالم ضمن تاکید بر استدالل و جدال احسن،حیات لیبه و رحمت پیوند ایجاد میی
کند .کارگزاران سیاست خارجی دولت اسالمی،باید حمیت و رحمت را ترکیب کیرده و
در نحوه بیان نیز مدارا و سخت گیری را در هم آمیزند.در این میورد امیام علیی (ع) بیه
پیونیید نییرم گفتییاری و قالعیییت ،حسیین معاشییرت و عییزت اسییالمی اشییاره مییی کنیید.
(غفوری)1131713،
در عرصه روابط خارجی فعالیت ها به حوزه مذاکرات وچانه زنی محدودنمی شوند،
بلکه هموار ه تالش برآن است که از راه تبلیغات وفعالییت هیای فرهنگیی رفتیار هیای
لرف مقابل را تحت تأثیر قرار داده ورفتار های مطلو

را در آنها شیکل میی دهنید.بیه

همین دلیل یکی از ابزار های روابط خارجی رسیول خیدا(ص) اعیزام مبلغیان ودعیوت
کنندگان وفرستادن پیغام به بزرگان قبایل وسران کشورها بود.این تبلیغات ودعوت هابیه
صورت های ذیل انجام می پذیرفت:
الف) تماس مستقیم با افراد،سران وهیأت هایی که به منیا سیبت حی  ،بیه مکیه میی
آمدند.پیامبر(ص) به رغم تنهایی وکار شکنی وآزار مشیرکان ایین شییوه را بیه کیار میی
بست .وی در این مالقات ها ،پیام ورسالت خود را مطرح می نمود و به این روش پییام
خود را به گوش دورترین افراد دنیا می رساند.
) هجرت مسلمانان در دو نوبت به حبشه  ،انگیزه وماهیت تبلیغی داشت.
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ج) اعزام شخصییت های برجسته مسلمان مانند معاذ ابن جبل به یمن ،علیی (ع)بیه
یمن ،ومالک ابن مراره ،عبداهلل مهاجر بن ابی امییه ،اقیرع بیه عبیداهلل حمییر ،ابوموسیی
اشعری ،عبداهلل بن زید ،مالک ابن عباده ،عقبه ابن زیاد وخالد ابن ولید.
د) اعزام هیأت های تبلیغی مانند هیأت هایی کیه بیه یمین ونجید ورجییع فرسیتاده
شدند.
درکنار اعزام مبلغان به ارسال پیام ها ونامه ها به سران قباییل و دولتهیای دیگیر میی
پرداخت .پیامبر اکرم (ص) نامه هاو پیام های متعددی به سران قبایل،کشیورها ورهبیران
ادیان و مذاهب فرستاده است .برخی از محققان شمار ایین نامیه هیا را بییش از سیصید
مورد دانسته اند(.میانجی)1 :1717 ،
 .3ابزارحقوقي :انعقاد پیمان هاو قراردادها
یکی دیگر از ابزار روابط خارجی پیامبر اکرم (ص) انعقاد قرار داد ها وپیما ن های سیا
سی بود که از جمله ی آن پیمان عقبه  ،منشور مدینه (شهیدی)11-11 :1711 ،
وصلح حدیبیه(مدرسی )11-11 :1731 ،را می توان برشمرد .یکی از معا هدات رسول
خد پیمانی است که بین آن حضرت ونصارای نجران منعقد شد .نجران با هفتاد دهکده
ی تابع خود  ،درمنطقه مرزی حجاز ویمن واقع شده بود و در آغاز هور اسالم ،تنها
منطقه ی مسیحی نشین حجاز محسو

می شد که از بت پرستی دست برداشته وبه

ایین مسیح گرویده بود .پیا مبر بافرستادن نامه ی به ابو حارثه اسقف نجران سا کنان آن
دیار را به پذیرش دین مبین اسالم فرا خواند وهیأ ت نمایندگی نجران به مدینه آمدند
تا با پیامبر (ص)گفت وگونمایند وصحت وسقم نبوت آن حضرت را نیز بررسی نمایند.
پس از بحی فراوان در باره حقانیت اسالم ونبوت پیامبر نمایندگان نجران مذاکرات
خو درا با رسول خدا قانع کننده نیافتند وهردو لرف آمادگی خود رابرای مباهله اعالم
نمودند .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 حق نمی روند مباهله نمایند.
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پیامبر اسالم برخالف انتظار سران هیأ ت نما یندگی نجیران ،همیراه بیا چهیره هیای
نورانی یعنی علی وفالمه وحسن وحسین (علیهم السالم) در میان آنان آمد .مسیحیان به
این نتیجه رسیدند که پیامبر در دعوت وادعای خویش اعتقاد راسخ دارد .سر انجیام ،بیا
وحشت مسیحیان از مباهله ،پیمان صلح بین آنان ومسلمانان به امضاء رسیید ومسییحیان
متعهد شدند سالیانه مبلغی برای مالیات به دولت اسالمی بپردازنید ودر برابیر آن،پییامبر
(ص) نیز مس لییت دفیاع وجلیوگیری از هیر گونیه لمیی را از لیرف مسیلمانان بیه
مسیحیان نجران وآزادی آنان در مراسم مذهبی رابه عهده گرفت.
 .4ابزار اقتصادی دیپلماسي اسالم:
ابزار اقتصادی دیپلماسی به موازات مقوله رفاه ،رشید و توسیعه اقتصیادی از اهمییت
جدی برخوردار می باشد.از دیر باز ،حکومت ها در کنار حفی موجودییت ،اسیتقالل و
تمامیت ارضی ،در صدد دست یابی به منابع اقتصادی ،فرمت های تجاری و بازرگیانی و
کنترل تجارت منطقه ای و بین ال مللیی برآمیده انید .کمبیود منیابع اقتصیادی و افیزایش
تصاعدی نیازمندیهای اقتصیادی ،بیر فعالیتهیای اقتصیادی حکومتهیا افیزوده اسیت.ابزار
اقتصادی دیپلماسی با توجه به مهم بودن فزاینده اقتصاد در عصر حاضیر کیه بیه تیدری
محور اصلی بازی و رقابت قدرتهای بزری را تشکیل می دهد ،بیش از پیش اهمیت پیدا
کرده است( .ستوده)1331711،
 .5تالیف قلوب:
یکی از تکنیک های م ثر در اجرای سیا ست خارجی برای تحقق هدف ها و تیأمین
منافع ،استفاده از ابزار های اقتصادی و مالی است.در این راستا دولیت اسیتفاده کننیده از
این ابزار تالش می نماید که دیگر دولت ها و ملیت هیا را بیه تغیییر در سیاسیت هیای
خارجی شان وادار نماید.بهره گیری از ایین ابیزار بیه عصیر کنیونی در روابیط خیارجی
منحصر نیست؛ بلکه در گذشته نیز دولت ها سعی کرده اند از این لرییق دیگیران را بیه
تسلیم درمقابل خواسته های خود وادار کنند.
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رویکرد اسالم به ابزار اقتصادی به عنوان عامل اساسی در دیپلماسی در قالیب تیالیف
قلو

معنا می یابد .پیامبر گرامیی اسیالم در روابیط خیارجی خیویش از ابزاراقتصیادی

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 متیون
دینی آمده است(.سوره توبه  )10 ،بنابراین در اصل تالیف قلو
دادن بخشی از غنایم و منابع مالی دولت اسیالمی،برای جیذ

که به مفهوم اختصاص
قلیو

و ایجیاد ذهنییت

مثبت در برخی افراد است.
مصرف صدقات منحصر به ایین هشیت گیروه اسیت :فقییران ،عیاجزان ،مسیکینان،
متصدیان اداره صدقات ،تألیف قلو  ،آزادیبندگان ،قیرضدادن در راه خیدا و بیرای در
راهماندگان .این مصارف هشتگانه ،فرض و حکمخداست .اما در مصداق تألیف قلیو
در میان فقهای مسلمان اختالف نظر هست هر چند در بحیی میا ایین اخیتالف بازتیا
چندانی ندارد .به هرحال چه این که سهم تألیف قلو

را به کفار و مشرکان غیر معاند با

اسالم اختصاص دهیم ،یا اعم از کفار مسیلمانان مستضیعف ییا بیالعکس بیدانیم ،وجیه
مشترک کلیه نظریه ها بیانگر این نتیجیه اسیت کیه در فرهنیگ اسیالمی مسیاعدتهیای
اقتصادی ،یکی از ابزارهای مشروع دیپلماسی بودهاست .بهلیور نمونیه پییامبر اسیالم در
جنگ لایف به اشراف و بزرگانی که تازه مسلمان شده یا مشرکانی که به حضرت کمک
کرده بودند ،سهم بیشتری از غنایم را اختصاص داد تا بدینوسیله نظر آنان و قبایلشان را
به اسالم جلب کند (نجفی.)1731731،
آنچه از آیات قرآن ،روایات و سیره پیشوایان معصوم(ع) حاصیل مییشیود بیر ایین
بحی میباشد که تألیف قلو

سهم مشخصی از وجوهات شرعی را به خود اختصیاص

می دهد و فلسفه اصلی و منبع این سهم در شریعت اسالم ،استفاده از ابزارهای اقتصادی،
مساعدت و حمایت مالی برای جلب افکار و اذهان افراد و جوامع غیر معاند با مسلمانان
است .اعم از اینکه از نظر مصداق این سهم را محیدود بیه کفیار غییر معانید سیازیم ییا
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مسلمانان مستضعف را نیز مشمول آن قرار دهیم .بر این اساس ،دولت اسالمی میتوانید
از بیت المال و سرمایه امت در راسیتای اهیداف سیاسیت خیارجی خیود اسیتفاده کنید.
بنابراین در عصر حاضر دولت اسالمی میتواند این سهم را در قالب کمکهای اقتصادی
بالعوض ،اعطای وام و دیگر تسهیالت اقتصادی به کار گیرد( .جمشیدی)17131717،
 .6ابزار بشر دوستانه:عتق وفک رقبه
از جمله مطالب ارزشمندی که در حقوق بین الملل مورد عنایت قرار گرفته وفعالیت
های مثمر ثمری در رابطه با آن صورت پذیرفته اصل الغای بردگی است کیه در قیوانین
اساسی اکثرکشورها گنجانده شده وتمام دولت های جهان حمایت وپشتیبانی خیود را از
اجرای آن اعالم نمو ده اند(.دفتر همکاری حوزه ودانشگاه)101 :1730 ،
هرچند مسأله آزاد کردن بردگان و اکثر احکام دیگر که در شیریعت اسیالمی مطیرح
است ،قبل از اسالم نیز در برخیی از شیرایع آسیمانی مطیرح بیوده اسیت ،ولیی اسیالم
باسدنمودن راه های بردگی و تروی فرهنگ تسیاوی افیراد بایکیدیگر ،بهتیرین وموفیق
ترین شیوه وابزار رامورد استفاده قرار داده است.بنابراین  ،امتیاز اسالم برشرایع دیگر در
بینش فلسفی اسالم نسبت به بردگی در لرح ویژه ای است که بیه صیورت لبیعیی بیه
آزادی کامل بردگان منتهی می شده است(.دفتر همکاری حوزه ودانشگاه)111 :1730 ،
از نظر اسالم ،انسان دارای کرامت است وبه عنوان اشرف مخلوقات خلیفیه خیدا در
روی زمین می باشد .در این شریعت مقدس ،اصل برآزادی انسان بوده وبرده داری ییک
امر عارضی تلقی می شودکه برخالف نظام آفرینش خداوند بوده واسالم به آن بیه مثابیه
یک بیماری اجتماعی نگریسته وبه مبارزه باآن به پا خاسته است(.موسوی)1 :1711 ،
یکی از ابزارهایی که اسالم برای مبارزه با این بیماری برگزیده است فک رقبه است.
فک به معنای آزاد کردن ،جدانمودن دوچیزاز هم است و رقبه جمیع رقیا

بیه معنیای

بردگان آمده است .عتق را از آن جهت فیک گوینید کیه آزاد کننیده اسیت ومییان بنیده
وملکیت جدایی می اندازد(.قرشی)111 :1711 ،با شروع جهاد علیه ستمگران و رژییم
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های کافر ،برنامه بسیار منطقی فک رقبه اسالم نیز آغاز شید؛ زییرا پییام اسیالم وارتیش
اسالمی به برده هایی که زیرسلطه حکومت کفار ستمگر زندگی می کرده اند ایین بیوده
است که برده ها به محو پذیرش اسالم سیرپیچی از الاعیت صیاحبان خیود آزاد میی
شوند.
 .7ابزار نظامي:جنگ
جنگ در حقوق بین الملل به برخورد میان دو ییا چنید دولیت کیه در آن نیروهیای
مسلح لرفین درگیر اقدامات خشونت آمیز تلقی شوند تعریف میی شیود.هر چنید ایین
تعریف شامل جنگ میان افرادوقبایل نمی شود ،چون مصداق دولت نیستند؛ ولیی از آن
جاکه از دیر باز جنگ وگریز وجود داشته بنا براین می تیوان تعرییف فیوق را باحیذف
دولت مصطلح امروزی ،به حاکمیت های قرون گذشیته نییز تعمییم دادوبیر اسیاس آن،
رفتار مبتنی برجنگ پیامبر اسالم رابررسی کرد(.شیرخانی)113 :1713 ،
پیامبر گرامی اسالم هرچند در ابالغ رسیالت خیویش ،اصیل را بردعیوت مسیالمت
آمیزگذارده بود ،اما درپاره ای از مواقع به سبب شرایط خاص سیاسی واجتمیاعی شییوه
مسالمت آمیز دعوت آن حضرت ،به جنگ وشیوه قهرآمیز منجر میی شید ،ماننید رفتیار
پیامبر در قبال سران مشرکان قریش که به مخالفت شدید با آن حضرت برخاسیته بودنید
که بابررسی آیات مربوط به جنگ به خوبی می توان دریافت که این رفتار ،رفتاردفیاعی
بوده نه تهاجمی؛ چراکه پیامبر اکرم در لول سیزده سال اقامت خویش در مکیه از اصیل
دعوت بهره جست ودر این راه به رغم اذیت وآزارمشرکان از شیوه های دیگیر اسیتفاده
نکرد .پس از بیعت ،بخشی از مردم مدینه در عقبه اولی وثانی  ،مسیلمانان ازهیر لحیا
نیرومند شدند وپیامبر بامهیا شدن شرایط زمانی ومکیانی وهجیرت ازمکیه بیه مدینیه از
سوی خداوند دستور مقابله باکفار قریش واستفاده از رفتار مبتنی بر دفاع رادریافت کیرد
و آیه زیرنازل شد:
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"أذِنَ للذین یقاتلون بأنّ لهم لموا وانّ اهلل علی نصرهم لقدیر" (سوره ح  ،آیه )71
رخصت دفاع ومقابله با دشمنان اسالم به جنگ جویان داده شد؛ چرا که آنان از دشیمن
سخت ستم کشیدند و لم دیده اند وخداوند بر یاری آنها قادر وتواناست.
به هر حال از آیات قرآن کریم چنین استفاده می شود کیه جنیگ در مکتیب اسیالم
تجویز شده وپیامبر اکرم(ص) نیز آن رابه عنوان یک رفتار ویک ابزار درروابط خیارجی
پذیرفته واز آن بهره جسته استولی دارای شرایط وقواعد خاصی است کیه میی تیوان آن
رادر چند بند ذیل خالصه کرد:
الف .در اکثر آیات قرآن ،جهاد وقتال با کفار ومشرکان مقید بیه قیید«فیی سیبیل اهلل»
شده است .به این معنا که خیر ،صالح ورحمت برای همگان می باشد ودر نهایت تعبید
وفرمانبری از خالق یکتا صورت گیرد.
.باید با کسانی که معترض ومهاجمند مبارزه و جهاد کرد.آیه شیریفه"وقیاتلوا فیی
سبیل اهلل الذین یقاتلونکم"(سوره بقره ،آیه )110مقید به این معنیا اسیت کیه جهیاد در
حقیقت دفع ورفع تهاجم است باکسانی که فتنه وآشو

برمیی انگیزنید وخلیق خیدارا

منحرف میی کننید وبیه حقیوق وحیدود تجیاوز میی کننید":وقیاتلوهم حتیی التکیون
فتنه"(سوره بقره ،آیه  )117ودر نهاییت م منیان وپییروان پییامبر بیرای اسیتقرار قیانون
وحکومت اهلل مبارزه می کنند"ویکون الدین هلل"(.سوره بقره ،آیه )117

نقش اتاق های فکر در تصمیم سازی سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران
111

نتیجهگیری

نقییش اسییالم در حییوزه دیپلماسییی و رفتییار سیاسییی بسیییار برجسییته اسییت .پیییامبر
اسالم(ص) به عنوان آخرین سفیر الهی در این زمینه اقدامات ارزندهای انجام داده اسیت.
دیپلماسی فعال ایشان از نوادر تاریخ روابط بینالملل به شمار میرود .ارسیال نامیههیا و
اعزام سفیران به نزد سران کشورهای دیگر و بهخصوص امپراتوریهای بیزری آن زمیان
اعجا برانگیز است.
سیره و رفتار سیاسی پیامبر اسالم(ص) در زمینیه دیپلماسیی ،چگیونگی فرسیتادن و
پذیرفتن سفیران و رعایت حقوق دیپلماتیک میتواند الهیامبخیش بیرای جوامیع انسیانی
بهویژه کشورهای اسالمی باشد.
در بررسی دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسالم بیا شییوههیای مناسیب و متفیاوت از
برخوردهای سیاسی آشنا میشویم کیه بیرخالف آنچیه امیروز متیداول اسیت ،تیوأم بیا
صداقت ،صراحت ،سادگی ،عدم تظاهر به قدرت ،قالعیت ،دلییری و شیجاعت اسیت و
دانستن و بررسی چنین شیوهای میتواند از اهمیت ویژه برخوردار باشد .باتوجه بیه ایین
ویژگی هاست که ضرورت و اهمیت بررسی جایگاه دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسیالم
دو چندان میگردد.
از مباحی ذکرشده نتایجی برای جوامع جهانی و به ویژه کشیورهای اسیالمی دسیت
یافتهایم که عبارتند از:
 -1شناخت سیره سیاسی پیامبر اسالم(ص) در رابطه با رفتار سیاسی با بیگانگان
 -7شناخت ضوابط ،معیارها و اصول دیپلماسی اسالم از گفتار و عمل پیامبر اسالم(ص)
که خود سند و ضابطه اسالمی است ،به ایین معنیی کیه عمیل پییامبر (ص) از ییکسیو
تجربه و راهنماست و از سوی دیگر مستند تشخیص ضوابط اسالمی
 -7به دست آوردن رهنمودهایی برای تصحیح روشهایی که احیانیا در سیاسیت خیارجی
کشورهای اسالمی به تبعیت از عرف بینالمللی بیهکیار گرفتیه مییشیود کیه در نهاییت
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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 کرد.
 -1آشنایی با وجوه ضعفی کیه در عملکیرد دولتهیای بیه اصیطالح اسیالمی در روابیط
بینالمللی دیده میشود و مقایسه آن با سیره پیامبر اسالم (ص) کیه خیود بیهخیود ایین
نتیجه را دربرخواهد داشت که این کشورها تا چه میزان اسالمی هستند.
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تهران :انتشارات سمت
 -11سجادی ،عبدالقیوم( ،)1717دیپلماسي و رفتار سیاسیي در اسیالم ،قیم :انتشیارات
بوستان
 -17سبحانی ،جعفر( ،)1713مباني حکومت اسالمي ،ترجمه ابوالفضل موحید ،اصیفهان:
انتشارات امیرالم منین
 -17ستوده ،محمد( ،)1711مساله قدرت و سیاسیت خیارجي دولیت نبیوی ،تهیران:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی

117

پژوهشنامه روابط بین الملل

 -11سیدقطب( ،)1711اسالم مصیلح جهیاني ،ترجمیه زیینالعابیدین قربیانی و هیادی
خسروشاهی ،تهران :نشر فرهنگ اسالمی
 -11شهیدی ،سید جعفر(،)1711تحلیلي از تاریخ اسالم ،تهران ،انتشارات نهضیت زنیان
ایران  ،ج . 7
 -11شیرخانی ،علی("،)1713دعوت جنگ وصلح در قرآن" ،مجله علوم سیاسیي ،سیال
،1ش.11
 -13عمید زنجانی ،عباسعلی( ،)1711فقه سیاسیي و حقیوق معیامالت بیینالمللیي و
دیپلماسيدر اسالم ،تهران :انتشارات سمت
 -11غفوری ،محمید( ،)1713اصیول دیپلماسیي در اسیالم و رفتیار سیاسیي پییامبر
اعظم(ص) تهران :انتشارات اندیشه ورزان
 -11قرآن کریم ،سوره های ح  ،بقره و توبه
 -70قرشی ،سید علی اکبر(،)1711قاموس قرآن ،تهران ،دار الکتب االسالمیة ،ج.1
 -71قوام ،عبدالعلی( ،)1731اصول سیاست خیارجي و سیاسیت بیین الملیل ،تهیران:
انتشارات سمت
 -77مالتی ،کی ،جی( ،)1731مباني تجزیه و تحلیل سیاسیت خیارجي ،ترجمیه بهیرام
مستقیمی ،دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه
 -77مدرسی ،سید محمد تقی(،)1731هدایتگران راه نور ،قم ،نشر بقیع
 -71مساعدی ،علی( ،)1717سیاست خارجي پیامبر اعظم(ص) انتشارات قم
 -71منتظری ،حسینعلی( ،)1731مباني فقهي حکومت اسالمي ،ترجمه محمود صیلواتی،
تهران :نشر تفکر
 -71محمد ،حمیدا ،)1731(...نامه ها و پیمانهای سیاسي حضرت محمد(ص) و اسیناد
صدر اسالم ،ترجمه سید محمد حسینی ،تهران :انتشارات سروش
 -73موسوی ،محمد( ،)1711دیپلماسي و رفتار سیاسي در اسالم ،تهران :دانشیگاه پییام
نور
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 -71مورگنتا ،هانسجی( ،)1731سیاست میان ملتها ،ترجمه حمیرا مشیرزاده ،تهران :دفتر
مطالعات سیاسی وزارت خارجه
 -71میانجی،احمد(،)1717مقدمه مکاتیب الرسول،قم ،انتشارت یس.
 -70نجفی ،هادی( ،)1731توافق و تزاحم منافع ملي و مصالح اسیالمي ،تهیران :دفتیر
مطالعات سیاسی بینالمللی
 -71نیکلسون ،هارولد( ،)1731تعامل في دیپلماسي ،ترجمه محمدصادق میرفندرسیکی،
تهران :سازمان مطبوعاتی مرجان
 -77سجادی ،سید عبدالقیوم("،)1717دیپلماسی ورفتار سیاسی در اسالم"،فصلنامه
تخصصي مؤسسه آموزشي باقرالعلوم،سال پنجم ،ش. 70
 -77سجادی ،سید عبدالقیوم("،)1731سیاست خارجی دولت اسالمی از دیدگاه امام
علی(ع)"،فصلنامه تخصصي مؤسسه آموزشي باقرالعلوم  ،ش.11
 -71موسوی ،سید محمد یعقو (بهار "،)1711سیره پیامبر اعظم در روابط خارجی"،
فصلنامه فقه پژوهان ،شماره 1

