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آموزه های دیپلماسی اسالمی برای
 جهان عاری از خشونت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
دکتر محمد کمالی زاده

چکیده
از دیدگاه این مقاله، در دیپلماسی اسالمی آنگونه که از آیات و روایات و نیز سیره پیامبر 
ــه در  ــت و نه با صلح، زیرا هر دو پدیده ریش ــر می آید، اصالت نه با جنگ اس ــرم )ص( ب اک
ــری دارد و از آنها گریزی نیست اما با توجه به هدف و آرمان  ــان و جوامع بش طبیعت انس
ــده از صلح و عدالت  ــری در جهانی آکن ــعادت همه جوامع بش ــالم که همانا س نهایی اس
ــده و جنگ و خشونت  ــالمی تبدیل ش ــی اس ــت، صلح طلبی به قاعده اصلی دیپلماس اس
ــناد و مدارک تاریخی  ــتثنایی و از باب ضرورت به خود می گیرد. به گواهی اس حالتی اس
ــندگان مسلمان، دولت اسالمی از بدو تولد،  ــرقان و نویس و به اذعان عده زیادی از مستش
ــت خارجی و  ــی صلح آمیز را جایگزین جنگ کرد و برای تنفیذ و اجرای سیاس دیپلماس
ــالمت جویانه و انسانی برگزید. با نگاهی به اصول،  ــیوه های مس تعقیب اهداف خویش ش
هدف ها و روش های دیپلماسی اسالمی، آموزهای صلح طلبانه دیپلماسی اسالمی در هر 
ــی است، آموزه هایی که می تواند نه تنها برای دولتهای  ــه سطح قابل شناسایی و بررس س
ــه منظور نیل به جهانی  ــتاوردهای قابل توجهی ب ــالمی بلکه برای تمامی جوامع، دس اس

عاری از خشونت داشته باشد.
ــت و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفي -  روش تحقیق این مقاله، کتابخانه اي اس

تحلیلي با رویکردي تاریخي و با استناد به آیات و روایات اسالمي خواهد بود.
ــالمی، دیپلماسی صلح آمیز،  ــالمی، سیاست خارجی اس ــی اس واژگان کلیدی:دیپلماس

دولت اسالمی

mohammadkamalizadeh@gmail.com

| تاریخ دریافت:95/2/20 | تاریخ پذیرش:95/6/5 |



88

95
ـز 

ــ
ایی

| پ
 9

ره 
ما

 ش
م |

سال
ر ا

 د
ی

اس
سی

شه 
دی

ه ان
ـام

لنـ
فص

درآمد
در دهه های اخیر شاهد رشد و توسعه جریانی در عرصه تفکر و عمل سیاسی اسالم هستیم 
که در عرصه نظری با نام سلفی گری و در عرصه تحوالت سیاسی- و مخصوصاً در نزد منتقدین 
ــناخته می شوند.  ــان- با نام تفکرات و جریانهای تکفیری، ارهابی، بنیادگرا و... ش و مخالفین ش
اصطالح سلفي در دوران معاصر به معناي قرائتي خاص از اسالم است که ضمن نقد نحله هاي 
ــالمي و تأکید بر وجود انحرافها و بدعت ها در نگرش هاي  ــفي، فقهی و کالمی اس مختلف فلس
ــالم ناب بوده و خود را منادي  ــیره سلف بعنوان اس ــالم، خواستار بازگشت به س ــنتي به اس س
بازگشت به شیوه سلف بعنوان اسالم ناب مي داند. این جریان توسط افرادي همچون ابن تیمیه 
و ابن قیم و محمد ابن عبدالوهاب شکل گرفت )فرمانیان، 1386: 591( و در دهه های اخیر در 
قالب مدارس مذهبی، جریانهای سیاسی- قومی و سیاسی - مذهبی، توسعه یافت. اگر تاکید بر 
»نص« در بازخوانی متون دینی و ارجاع به سیره سلف و تضمنات عملی حاکم بر این باورها را 
وجه اصلی و مشترک در مبانی فکری این جریانها بدانیم، آن هنگام یکی از راهکارهای مواجهه با 
این جریان در عالم نظر و اندیشه می تواند بازخوانی نصوص و سنت دینی به منظور آشکارسازی 

خوانش نادرست، ابزاری و تقلیل گرایانه آنها از این متون و سنت باشد. 
ــر پیامبر اکرم)ص( و نیز  ــی نظیر قرآن کریم و احایث معتبر و متوات ــا رجوع به متون مقدس ب
سیره سیاسی آن حضرت، می توان موارد متعددی از نقض مدعای جریانهای تکفیری در مورد 
ــیره بدست آورد. با رجوع به این متون مشخص  ــونت در این متون و س محوریت و تقدس خش
ــالمی، خشونت و زمینه ها و  ــی در سنت اس ــود که نه تنها محوریت عمل و رفتار سیاس می ش
الزامات مرتبط با آن )که تکفیری ها مدعی آن بوده و رفتار خود را با آن توجیه می کنند( نیست، 
ــالمی به اندازه ای شفاف و گسترده است که  ــیره سیاسی اس ــنت و س بلکه ابعاد صلح آمیز س
می توان با اطمینان فراوان از »صلح محوری« آموزه های سیاسی در سنت اسالمی- یا حداقل 
ــخن گفت. آموزه هایی که، مخصوصاًً در عرصه  از وجود مصادیق فراوان چنین آموزه هایی- س
دیپلماسی اسالمی، نه تنها بیانگر شاخص ها و اصول دیپلماسی دولت اسالمی به شمار می روند 
بلکه از جمله نتایج و تضمنات عملی آنها، احترام به صلح، کرامت و حقوق انسانها و ملت ها در 
عرصه بین المللی است. این آموزه ها چارچوبی از رفتار و کردار حاکم بر نظام بین المللی را ترسیم 
ــتی در میان ملت ها و دولت ها باشد. در این مقاله به  می کنند که می تواند پیام آور صلح و دوس
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دنبال احصاء و بررسی چنین شاخص ها و مولفه هایی از درون متون دینی و سنت پیامبر اکرم)ص( 
هستیم. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه اي است و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفي - 

تحلیلي با رویکردي تاریخي و با استناد به آیات و روایات اسالمي خواهد بود.

مقدمات نظری
ــت، بارستون در کتاب »دیپلماسی  ــي به گونه هاي مختلف تعریف شده اس مفهوم دیپلماس
مدرن« دو تعریف برای آن ذکر کرده است: اول( دیپلماسی، مدیریت روابط بین دولتها و دیگر 
ــکل دهی و اجرای سیاست خارجی است. در  ــت و دوم( دیپلماسی، ش بازیگران بین المللی اس

تعریفی دیگر می توان سه شاخصه زیر را برای دیپلماسی نام برد: 
- اداره  امور بین الملل به وسیله  سفیر و دیگر مأموران دیپلماتیک؛

- اداره  امور بین دولت ها به وسایل مسالمت آمیز؛
- هنر دیپلمات در اداره  امور خارجي دولت به وسایل مسالمت آمیز، خصوصاًً با مذاکره و 

گفتگو. )دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ج 1، 1382: 210(
در برخی از تعریفها  دیپلماسي را به عنوان  یکي  از ابزار تأمین سیاست خارجي  تعریف  کرده اند: 
»مجموعة اعمال و تدابیري که عمدتاً با استفاده از طریق مسالمت آمیز براي حصول  حداکثر  
ــظ  منافع  ملي و اجراي  ــوه  اختالفات  صحنة  روابط بین الملل، حف ــم و توافق در میان انب تفاه

سیاست خارجي  به  کار مي گیرند« )آالدپوش و توتونچیان، 1372: 8(.
ــی را می توان به عنوان فن ادارة سیاست خارجی و یا تنظیم روابط  ــاس، دیپلماس  بر این اس
بین المللی و همچنین حّل و فصل اختالفات بین المللی از طریق مسالمت آمیز، تعریف و توصیف 

کرد )قوام، 1381: 207(. به عبارت دیگر، می توان گفت: 
ــی وسیله ای است که سیاست خارجی با بهره گیری از آن، به جای  »دیپلماس

جنگ، از راه سازش به هدفهای خود می رسد« )آشوری، 1381: 170(.
ــت  می توان  ــنت پیامبر اکرم )ص( هم بر مبنای آنچه در ابواب  فقهی آمده اس ــیره و س در مورد س
مصادیق گوناگون تعامالت خارجی )احکام جنگ و صلح و عهود( و داخلی  را در نظر گرفت. )خلیلیان، 
ــی  ناظر  به الگوهای رفتاری و عینی پیامبر اکرم)ص( و  ــیره و رفتار سیاس 1362: 59( در این جا س
رهبران دینی در حوزه سیاسی  و در محدوده تعامل خارجی با  بیگانگان  و جوامع غیراسالمی است. 
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منظور از دیپلماسی پیامبر اسالم )ص(، مجموعه فعالیت هایی است که آن حضرت به عنوان 
رئیس حکومت، و نمایندگان وسفرای منتخب او در راه نیل به مقاصد و ادای وظایف سیاسی 
ــیدن به خط مشی های کلی اسالم در زمینه سیاست خارجی و  ــالمی و تحقق بخش دولت اس
همچنین پاسداری از حقوق و منافع دولت اسالمی در میان قبایل وگروه های دینی ودولتهای 
غیر مسلمان در خارج از قلمرو حکومت اسالمی، انجام می داده اند. در حقیقت، اهداف عالی و 
خطوط کلی سیاست اسالم و منافع امت اسالمی بود که دیپلماسی پیامبر اسالم )ص( را معین 
می کرد. رهبری کلی دیپلماسی در عصر پیامبر )ص( توسط شخص ایشان، طبق ضوابط مقابل 
و مقتضیات خاص و عامی بود که معموال بر آن روابط حاکم بود. )عمید زنجانی، 1388: 272(

پیامبر اسالم )ص( شخصا با سران کشورها و زمامداران زمانش مالقات نکرد ولی با تعدادی از 
آنان به وسیله مکاتبه و نمایندگانش رابطه برقرار کرد و نمایندگانی را برای مذاکره یا دعوت به 
میان قبایل و اقوام مختلف فرستاد و خود شخصا با نمایندگان سران حکومتها و قبایل مختلف 
به مذاکره نشست و موافقتنامه و قراردادهایی را امضاء کرد. وی طی این مذاکرات و توافق ها، 
ــاخت و همواره برای  ــی نیز گرفت و قراردادهای صلحی نیز منعقد س ــی داد و امتیازات امتیازات
رسیدن به توافق در قدر مشترکها از همه جهانیان خواست که با وی همکاری کنند و به مذاکره 

بنشینند )موسوی، 1386: 65(
ــالم از سرآغاز پیدایش خود، سیاست ورزی در قالب نوعی دیپلماسی رسمی و عمومی را  اس
مورد تاکید قرار داده است. با رجوع به آیات و احادیث و همچنین سیره پیامبر اکرم)ص( مصادیق 
و نمونه های فراوانی از تجلی و بسط قدرت نرم اسالم در قالب نوعی دیپلماسی رسمی و عمومی 

به چشم می خورد.
ــالمی در عصر پیامبراکرم)ص( در سطوح مختلفی پیگیری می شد که می توان  دیپلماسی اس
ــایر  ــطح منطقه ای، روابط با س ــطوح منطقه ای و فرامنطقه ای یاد کرد. در س از آنها با عنوان س
قبیله های عرب )هم پیمان و غیر هم پیمان( و نیز نوع مواجهه ایشان با مشرکین مکه قابل ذکر 
است. در سطح فرامنطقه ای، پیامبر اکرم )ص( حد و مرزی برای برقراری روابط با سایر دولت ها و 
ملت ها از طریق دیپلماسی قایل نیست. نامه ها و پیام های فراوان ایشان که هم سران دولت های 
ــبه جزیره عربستان را در بر می گرفت و هم پادشاه ایران و امپراتور رم را،  کوچک نزدیک به ش
از جمله شواهد این مدعا است. )1( اهمیت و محوریت یافتن »پیام«، »گفتگو« و »مذاکره« در 
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سیره سیاسی پیامبر اکرم)ص( عالوه بر آنکه نشان دهنده اهمیت و ضرورت رابطه و دیپلماسی 
ــت، نشانگر اولویت تفاهم و تعامل در عرصه مراودات بین المللی است  میان ملتها و دولتها اس
که بر منطق و مبنای گفتگو شکل گرفته و می تواند مقدمه صلح جهانی باشد. تاکیدات قرآنی 
َِّک بِالِْحْکَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسَنةِ  وَ  جاِدلُْهمْ  بِالَِّتی  ِهیَ  أَْحَسُن« )نحل/ 125(  و  »اْدعُ  إِلی َسِبیِل َرب
«. )عنکبوت/ 46(، نمونه هایی از اولویت گفتگو  ــنُ َِّتی ِهَی أَْحَس »َو التُجاِدلُوا أَهَل الِْکتاِب إاِلّ بِال

تفاهم در دعوت اسالمی هستند. 
ــه در آن حقوق و کرامتی است که خداوند برای  ــالم در زمینه صلح طلبی ریش تاکیدات اس
انسانها قایل است. قرآن کریم پس از نقل ماجرای کشته شدن هابیل به دست قابیل می فرماید: 
ََّما  َُّه َمن َقَتَل نَْفساً بَِغْیِر نَْفٍس أَْو َفَساٍد فِي اْلَْرِض َفَکأَن »ِمن أَْجِل ذلَِک َکَتْبَنا َعلَی  بَِني إِْسَرائِیَل أَن
َنا بِالَْبیَِّناِت ثُمَّ إِنَّ  ــلُ ََّما أَْحَیا النَّاَس َجِمیعاً َولََقْد َجاَءتُْهْم ُرُس َقَتَل النَّاَس َجِمیعاً َوَمْن أَْحَیاَها َفَکأَن
َکِثیراً ِمْنُهم بَْعَد ذلَِک فِي اْلَْرِض لَُمْسِرُفوَن« )مائده /32( »به همین دلیل، بر بنی اسرائیل مقّرر 
ــانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که  کردیم که هر کس، انس
ــی که انسانی را از مرگ برهاند، گویی همه مردم را  ــان ها را کشته است. و کس گویی همه انس

زنده کرده است.«
اسالم حق حیات انسان ها را به عنوان حق اصیل و طبیعی، بسیار محترم می شمارد و حفظ 
زندگی یک نفر را با حفظ حیات همه انسان ها برابر و کشتن یک نفر را از روی ظلم و فساد با 
کشتن همگان یکسان می داند، زیرا همه انسان ها در حقیقت »انسانیت« مشترکند و هر کس 
چنین حقیقتی را برای یک نفر قائل نباشد، برای هیچ کس قائل نخواهد بود. )عالمه طباطبایی، 

ج 5: 316، 317(
سنگینی این جرم چنانکه عاّلمه طباطبایی می نویسد به دلیل آن است که:

 »کسی که خون یک نفر بی گناه و بدون جرم را می ریزد، در حقیقت آمادگی 
دارد که جنایات بیشتری انجام دهد. او در حقیقت به انسانیت حمله کرده و 
ــته است و انسانیت یک حقیقت واحده است و فرد و جمع ... در آن  او را کش

یکسان است.« )همان(
در نامه معروف امام علی)ع( خطاب به مالک اشتر هم می بینیم که چگونه ایشان کارگزار خود 
را به حفظ و پاسداری از حق حیات انسانها و پرهیز از هر نوع خشونت غیرضرور در این زمینه 
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فرا می خواند: 
ــز از خون ها، و ریختن آن به ناروا که چیزی چون ریختن خون به  »و بپرهی
ناحق آدمی را به کیفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را نبرد و رشته 
عمر را نبرد، و خداوند سبحان روز رستاخیز نخستین داوری که میان بندگان 
ــر ریخته اند. پس حکومت خود را با  ــد که از یکدیگ کند، در خون هایی باش
ــد مکن که خون به حرام ریختن، قدرت را به  ــن خونی به حرام نیرومن ریخت
ــاند، بلکه دولت را از صاحب آن به دیگری بگرداند.« )  ــتی کش ناتوانی و سس

شهیدی1378: نامه 53(
از نظر اسالم، مکانیزم صلح قطع ریشه های جنگ است که عمدتا از طریق ایجاد رابطه منطقی 
ــان ها فطرتا از جنگ نفرت دارند و به صلح و ثبات  میان غرایز و فطرت صورت می گیرد. انس
عالقه مندند، اما غریزه برتری طلبی و قدرت جوئی گاه این خواست 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 رئالیست ها می اندیشند و نه صلح همیشگی است، آن گونه که ایدئالیست ها 
باور دارند بلکه از نظر اسالم پدیده جنگ و صلح واقعیت عینی تاریخ بشر را تشکیل می دهند. 
اما در نهایت اسالم با توجه به رسالت جهانی اش در مورد دعوت همگان به سعادت و ایجاد رابطه 
صلح محوری و مسالمت آمیز دنبال نموده و در روابط خارجی اش با جوامع بیگانه، اصل را بر صلح 

و همزیستی مسالمت آمیز قرار می دهد. )بهزادی، 1368: 55(
به طور کلی، اسالم در روابط خارجی؛ صلح را قاعده و اصلی همیشگی و جنگ را استثنائی 
ــالم برای صلح و آرامش، به حوزه های مختلف  محدود به حاالت ضروری و خاص می داند. اس
توجه نموده و می کوشد تا برای استقرار آن راهکارهائی عینی و منطبق با نیازهای انسانی عرضه 

کند. )آالدپوش، 1372: 87(

دیپلماسی در تاریخ سیاسی اسالم
با نگاهی به واقعیتهای تاریخی می توان با تاکید اظهار داشت که روابط دیپلماتیک در اسالم از 
ابتداي ظهور اسالم وجود داشته و پیامبر براي تبلیغ رسالت خود در عربستان و سایر نقاط از آن 
استفاده کرده است. نخستین قوانین مربوط به روابط صلح آمیز و مسالمت جویانه با دیگر اقوام و 
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قبیله ها، در متن صحیفه النبی یا قانون اساسی مدینه آمده است. در این پیمان روابط مسلمانان 
با یهودیان، بر اصل احترام متقابل، آزادی در عقاید و آداب و سنن، عدم تعرض بر همدیگر، عدم 
همپیمانی با دشمنان یکدیگر، و باالخره همکاری با طرف های قرارداد در صورت مورد حمله قرار 

گرفتن، استوار گردیده بود. )ابوزهره، ج 2: 243-272 (
ــفیران خود را به سوی  ــال ششم هجری س ــالم پس از انعقاد صلح حدیبیه در س پیامبر اس
روسای دولت های مجاور فرستاد و پیام کتبی خویش را به آنان اعالم کرد. این نامه ها به جانب 
قیصر رم، کسرای فارس، امپراتور مصر، نجاشی، مندر غسانی در شام، منذربن ساوی در بحرین 
ــد که موضوع همگی آنها دعوت به اسالم بود. ارسال نامه ها به  ــال ش و ملوک یمن و عمان ارس
سران ممالک، نقطه آغاز روابط خارجی دولت اسالم با بیگانگان بود که تحلیل آن ماهیت روابط 

سیاسی مسلمانان با غیر مسلمانان را از دیدگاه اسالم می نمایاند. )حسنی، 1378: 190(
پیامبر اسالم)ص( اولین کسي بود که نخستین هیأت را به حبشه و اولین سفیر )دحبه  بن خلیفه 
الکلبي( را با مهر خود به دربار قیصر روم فرستاد. وقایع نگاران مسلمان شرح فرستادگان پیامبر 
ــتادگان حامل نامه اي رسمي  ــه را ثبت کرده اند. این فرس اعظم به بیزانس، ایران، مصر و حبش
بودند و دستور داشتند که آنها را به سران دولت ها ابالغ کنند. )خدوری، 1366: 397( اهدافی 
چون نشر الدعوه االسالمیه، تبادل الفداء االسری، تحقیق و تفحص درمورد عالقه های مشترک، 
تحکیم و گسترش روابط فرهنگی وتجاری از جمله ضرورتهایی بوده که دیپلماسی اسالمی را 
توسعه داده است. این دیپلماسی از نظر اهداف در طول تاریخ متحول و دگرگون شده است. به 
عنوان نمونه دیپلماسی درآغاز اسالم عمدتا برای نشردعوت دینی به کار می رفت که از طریق 
مذاکره جهت انعقاد صلح، دفاع از اسالم و توسعه تعالیم دینی دنبال می شد. اما در دوره های 
بعد )عمدتا عصر خلفای عباسی( وسیله ای برای تسهیل تبادل میان ملت ها، استحکام روابط 

تجاری و فرهنگی، مبادله اسیران و رفع منازعات به کار گرفته شد )خدوری، 1380: 100(.
در هر حال به گواهی اسناد و مدارک تاریخی و به اذعان عده زیادی از مستشرقان و نویسندگان 
ــالمی از بدو تولد، روش مسالمت آمیز و دیپلماسی را جایگزین جنگ کرد  ــلمان، دولت اس مس
ــت خارجی و تعقیب اهداف خویش شیوه های انسانی و مساعدی  و برای تنفیذ و اجرای سیاس
برگزید. گفته های حکیمانه پیامبر)ص( در مورد مصونیت سفیران، هم چنین نامه ها و معاهده هایی 
ــتان امضا کرده اند، می تواند موید و روشنگر این  که با امپراتوری ها و دولت های قبیله ای عربس
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مطلب باشد. برخی از نویسندگان، مجموع پیمان ها، نامه ها، معاهده های صلح و امان نامه های 
ــران را دویست و چهل و شش مورد ذکر می کنند که نشان پویایی و  ــالی حضرت برای س ارس

بالندگی دولت پیامبر )ص( در عرصه روابط خارجی است. )جعفریان، 1369: 57(
ــالم را تالش های پیامبر اسالم )ص( در عرصه آنچه  ــرآغاز بسط و نشر اس رویدادهای فوق س
ــی خوانده می شود، عنوان می کند. خاستگاه دیپلماسی اسالمی را می توان  که امروزه دیپلماس
در همین تالش های پیامبر اسالم)ص( که مبتنی بر اصل »دعوت« بود، در نظر گرفت. بر مبنای 
چنین خاستگاهی است که می توان سیره سیاسی پیامبر اکرم)ص( را مبتنی بر اصالت تعامل و 

گفتگو برای دستیابی به صلح و دوری از خشونت تعبیر کرد. 
بنا بر شواهد تاریخی، سیره سیاسی صلح محور و خشونت گریز نبوی در عصر خلفای راشدین 
هم با اندکی تفاوت دنبال می شود، هر چند در زمان خالفت حضرت علی )ع( به دلیل اختالفات 
ــابق وجود ندارد. )2( در  ــعه این دیپلماسی به اندازه س ــط و توس و نزاع های داخلی، امکان بس
ــت با مقوله ای به نام »فتوحات جهادی« نیز روبرو هستیم که  ــه خلیفه نخس دوران خالفت س
هر چند از منطق توسعه قلمرو سیاسی پیروی می کند اما باز هم مبتنی بر نوعی پیگیری های 
صلح آمیز اولیه است. این سیره سیاسی در دوران اموی و عباسی دچار برخی تحوالت اساسی 
ــده به گونه ای که بعضا اصل توسعه قلمرو سیاسی بر اصل نفی خشونت و اصالت صلح غلبه  ش
ــی صلح محور با رویکردهای  ــی - دیپلماس یافته و یا در برخی موارد- مخصوصاًً در عصر عباس

علمی - فرهنگی و اقتصادی توسعه می یابد. 

»دعوت«، راهبرد حاکم بر دیپلماسی اسالمی
راهبرد »دعوت« که مبتنی بر رسالت الهی پیامبر اسالم بود، رکن اصلی سیاست خارجی صلح 
محور نبوی را تشکیل می دهد. در آیات متعدد قرآن کریم، دعوت به عنوان یکي از اصول اساسي 

مورد توّجه و تأکید است و خداوند متعال پیامبر اسالم را به این اصل فرا می خواند:
َِّتي ِهَي أَْحَسُن  َِّک بِالِْحْکَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهم بِال »اْدُع إِلِی َسِبیِل َرب
إِنَّ َربََّک ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسِبیلِِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهَتِدیَن.« )نحل/ 125( »با 
ــوي، پروردگارت دعوت نما و با آنها به طریقي که  حکمت و اندرز نیکو به س
نیکوتر است استدالل کن و مناظره بنما. به راستي که خداوند نسبت به آنان 
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که گمراه شدند داناتر و او به حال هدایت یافتگان نیز داناتر است«.
»َفلَِذلَِک َفاْدُع َواْسَتِقْم َکَما أُِمْرَت َواَل تَتَِّبْع أَْهَواءُهْم« )شوري/ 15( »بنابراین، 
به دعوت بپرداز و همان گونه که مأموري، استقامت کن و از هوس هاي آنان 

پیروي نکن«.
با رجوع به سیره سیاسی پیامبر اکرم )ص( موارد فراوانی از تقدم دعوت صلح آمیز بر رفتارهای 
خشونت آمیز را شاهد هستیم. سیره های تاریخی نشان می دهند که اصوالً رفتار سیاسي پیامبر 
در سیاست خارجي مبتني بر دعوت بوده و این شیوه  رفتار در آغاز رسالت و پس از مهاجرت 
ــکیل حکومت اسالمي نیز ادامه داشته است. )ابن هشام، 1375ج3: 216 ( این  به مدینه و تش
ــترک بوده است. نقاط مشترکی که می تواند برخالف نقاط  دعوت مبتنی بر تاکید بر نقاط مش
ــود. این امر  ــونت قلمداد ش افتراق، مبنایی برای هر نوع تعامل و تفاهم صلح آمیز و بدور از خش
از نامه ها و پیام هاي آن حضرت به سران دولت هاي دیگر جهت ایجاد انگیزه در مخالفان براي 
مذاکره، توافق هاي اصولي با آنان و کشاندن آنان به پاي میز مذاکراه  صلح آمیز به خوبي مشهود 
است. براي مثال مي توان از نامه  آن حضرت به اسقف روم در قسطنطنیه و نامه  ایشان به نجاشي 
پادشاه حبشه که در آنها بر مشترکات دین اسالم و مسیحیت اشاره شده است یادکرد. )احمدی 

میانجی، 1363: 169(
یکی از چالش های نظری موجود در این زمینه که بعضا داللتها و نتایج عملی مهمی نیز در 
عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان و الگوهای سیاست ورزی دولت های اسالمی در پی 
دارد، نحوه رابطه میان اصل دعوت با اصل جهاد و تقدم و تاخر آنها است. بسیاری از نظریه پردازان 
اسالمی در تعیین نسبت میان این دو، جهاد را روی دیگر سکه دعوت تعریف می کنند. در این 
ــته از حاکمیتها و افراد که جلوي سعادت افراد را  ــت  با آن دس معنا، جهاد در واقع  برخوردي  اس
مي گیرند  و نمي گذارند  مردم  از راه تأمین سعادت خودآگاه شوند. فلسفة جهاد در اسالم، حاکمیت 
ــمند الهي  و انساني  و رفع  ستم از مظلومان )نساء: 75( و مستضعفان است و جنگ  اصول ارزش
ــاد در  روي  زمین )بقره: 246( و براي مقابله با آنچه مانع کمال  براي جلوگیري از آلودگي و فس
و سعادت انسان است مجاز  شمرده  شده  است. به دیگر سخن، در شریعت مقدس اسالم، جنگ 
ابزاري است کـه در حالت  اضطرار  و به عنوان آخرین راه چاره، کاربرد دارد )موسوي، 1384 : 92 (. 

شیخ بهایي درباره تقدم و تاخر این دو اصل مي گوید:



96

95
ـز 

ــ
ایی

| پ
 9

ره 
ما

 ش
م |

سال
ر ا

 د
ی

اس
سی

شه 
دی

ه ان
ـام

لنـ
فص

 »قبل از جهاد انجام  سه  امر واجب است: اول دعوت به اسالم است، زیرا ابتداًء 
قتال با  کفار  جایز  نیست مگر بعد از آنکه امام یا نایب او، ایشان را به شهادتین 
و اقرار به   وحدانیت  خداي  تعالي و عدل او و نبوت حضرت محمد)ص( و امامت 
حضرت امیرمؤمنان و اوالد معصوم ایشان  و جمیع  شرایع و احکام آن دعوت 
کند و اگر بي  آنکه امام، کفار را دعوت به اسالم نماید، مسلماني، یکي  از  ایشان 

را بکشد، معصیت کرده است...« )1414: 155(. 
آن گونه که از دیدگاه صاحب نظران بر می آید، اگر دعوت را هدف اصلی دیپلماسی اسالمی 
بدانیم، جهاد تنها در قالب یکی از ابزارهای تحقق این هدف معنا می یابد. این واقعیت که  در  
ــرانجام به جهاد متوسل شدند ناشي از این  ــالمی، مسلمانان براي دعوت س تاریخ دولتهای اس
حقیقت  است  که در آن روزگار تبلیغ  اسالم  بدون اجازه  پادشاهان  در  یک سرزمین ممکن نبود 
و شاهان نیز  براي  حفظ قدرت و سلطنت خود مي کوشیدند کـه از پذیرش دعوت اسالم اجتناب 
ــاس است که در نامه هاي  پیامبر اسالم )ص( به کسري، قیصر  و سایر  سران  نمایند . بر  همین اس
دولتهاي کفر، پیامبر به  آنان  توجه داده است که در صورت ممانعت از پذیرش دین اسالم، گناه 

رعیت  نیز  به دوش آنان خواهد بود  )قرضاوي ، 2000: 49 (. 
بدین ترتیب باید گفت که در اسالم، صلح یک قاعدة اصلی است و جنگ یک استثناء و جواز 
ــیدن به رستگاری، امنیت و عدالت برای بشریت است. در شریعت  جنگ، فقط در تحقق بخش
اسالم، ممیز »داراالسالم« و »دارالحرب«، حالت جنگ و ستیز بین آن دو نیست؛ بلکه شاخص، 
عبارت از وجود امنیت و صلح می باشد که نبود آن دو برای مسلمان در هر سرزمین و کشوری 
که باشد موجب صدق عنوان دارالحرب بر آن خواهد بود؛ زیرا وقتی مسلمانی در جایی از امنیت 
برخوردار نباشد الزاماً شرایط تجاوز حاکم پدید خواهد بود و هرگاه امنیت باشد جایی برای تجاوز 

باقی نخواهد ماند )عمید زنجانی، 1367، ج2: 243(.
از دیدگاه قرآن کریم، صلح خود، ارزش و هدف است و کافی است که پیامد خطرناک و فریبی 
به دنبال نداشته باشد. هدف از صلح، مصلحت گرایی نیست، بلکه خود صلح مصلحت است؛ زیرا 
ــرایط صلح، رشد و تعالی انسان و تفاهم برای  ــانها سازگارتر است و در ش با زندگی فطری انس
رسیدن به توافق ها و سرانجام به یگانگی آیین بشری و گرایش انسانها به حق، امکان پذیرتر است. 
قرآن، وصول به اهداف خود را از طریق صلح نزدیک تر، آسان تر و معقول تر می داند. ازاین رو، بدان 
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تأکید می ورزد )همان 1373، ج3 :143(. بر این اساس، صلح اسالمی معنای عمیق و گسترده ای 
ــت از »همزیستی مسالمت آمیز« و یا به تعبیر شهید مطهری، »همزیستی  دارد که عبارت اس

شرافتمندانه« با رعایت حقوق متقابل و پای بندی متقابل به وظایف و مسؤولیت ها )بی تا: 16(.

صلح طلبی؛ نتیجه راهبرد دعوت
ــعه و گسترش دین مطرح  ــالم برای توس هنگامی که اصل دعوت به عنوان راهبرد کالن اس
ــت. توصیه هایی که در قرآن به پیامبر اسالم )ص(  ــود، صلح طلبی از الزامات قطعی آن اس می ش
در باره الزامات دعوت شده است نشان دهنده ماهیت غیرالزام آور و مسالمت جویانه دعوت اسالمی 
است. قرآن کریم به صراحت هر گونه اعمال اجبار و خشونت برای پذیرش اسالم را مردود اعالم 
ــْی« )بقره/ 256( »هیچ اجباری در دین  ــُد ِمَن ٱلَْغ ــد: »الَ اِکَراَه فِی ٱلّْدیْن َقْد تَبَّیَن ٱلْرُّْش می کن

نیست؛ زیرا هدایت و رشد، از گمراهی روشن شده است.« 
ــت: »َو َما َعلَی ٱلرَُّسوِل إاِلٱلَْباَلُغ  ــن الهی اس از دیدگاه قرآن وظیفه پیامبر)ص( ابالغ پیام روش
ٱلُْمِبیْن« )نور/ 54( »بر پیامبر نیست مگر رساندن آشکار.« در این راستا پیامبر)ص( هیچ سلطه 
ََّما اَنَت ُمَذکٌر، لَْسَت َعلَْیِهْم بُِمَصْیِطْر« )غاشیه/ 21و22(  و قدرت اجبار و اکراهی ندارد: »َفَذکْر اِن
»پس تذکر ده که تو فقط تذکردهنده ای، تو سلطه گر بر آنان نیستی که )بر ایمان( مجبورشان 

کنی.«
ــریعت مقّدس اسالم، جنگ و جهاد را به عنوان یک ضرورت و آخرین راه چاره پذیرفته و  ش
ــالم دعوت مقّدم بر جهاد است وجهاد بي دعوت مجاز نیست. )شلتوت، 1354: 52( در  در اس
همین زمینه به آیات فراوانی از قرآن کریم می توان اشاره داشت که بر نفی خشونت و توصیه 
به زندگی صلح آمیز مبتنی است، آیاتی که نشان دهنده جایگاه صلح در الگوی دعوت اسالمی 

و اولویت آن بر راهبردهای خشونت آمیز است:

الف( نفی جنگ و خشونت، تجاوز و ستمگری
• »َواَل تَْعَتُدوا اِنَّ ٱهللَ اَلیُِحبُّ ٱلُْمْعَتِدیْن« )بقره/ 190( »تعدی و تجاوز نکنید، زیرا خداوند 	

ستم پیشگان و تجاوزگران را دوست ندارد.«
• »ُکلََّما اَْوَقُدواْ نَاراً لِّلَْحْرِب اَْطَفأَهااهللُ َو یَْسَعْوَن فِی ٱاْلَْرِض َفَساداً َو ٱهللُ اَلیُِحبُّ ٱلُْمْفِسِدیْن« 	
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ــاند. آنان در زمین  )مائده/ 64( »هرگاه آتش جنگ برافروزند خداوند آن را فرو می نش
فساد می گسترند، اما خدا فسادگران را دوست نمی دارد.«

• »َو اَِذا تََولَّی َسَعی فِی ٱالَْرِض لُِیْفِسَد فِیَها َو یُْهلِک ٱلَْحْرَث َو ٱلْنَّْسَل َو ٱهللُ اَلیُِحبُّ ٱلَْفَساْد« 	
ــاد در زمین  ــد ]با جنگ و خونریزی[، در راه فس ــون حاکمیت یاب ــره/ 205( »و چ )بق

می کوشد و زراعت ها و چهارپایان را نابود می سازد.«

ب( اولویت صلح بر جنگ
• لََم َفَما َجَعَل ٱهللُ لَکْم َعلَْیِهْم َسِبیاْل« )نساء/ 	 »َفاِِن ٱْعَتَزلُوکْم َفلَْم یَُقاتُِلوکْم َو ٱلَْقْوا ٱِلَْیکُم ٱلسَّ

90( »پس اگر )کفار( از شما کناره گیری کردند و با شما پیکار ننمودند، بلکه پیشنهاد 
صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی دهد که متعرض آنان شوید.«

• ِمیُع ٱلَْعلِیْم« )انفال/ 60( »و 	 َُّه ُهَو ٱلسَّ لِْم َفاْجَنْح لَهاَ َو تََوکْل َعلَی ٱهللِ اِن »َو اِن َجَنُحوا لِلسَّ
اگر )کفار( تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی؛ و بر خداوند توکل کن، 

که او شنوا و داناست.«
• ین َو لَْم یُْخِرُجوکْم ِمْن ِدیَارِکم اَْن تََبرُّوُهْم 	 َِّذیَن لَْم یَُقاتُِلوکْم فِی ٱلدِّ »اَل یَْنَهاکُم ٱهللُ َعِن ٱل

َو تُْقِسُطواْ اِلَْیِهْم اِنَّ اهللَ یُِحبُّ ٱلُْمْقِسِطیْن« )ممتحنه/ 8.( »خدا شما را از نیکی کردن و 
رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان 

بیرون نراندند نهی نمی کند؛ چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.«
• ــإِْن بََغْت إِْحَداُهَما َعلَی اْلُْخَری  	 ــاِن ِمَن الُْمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفأَْصلُِحوا بَْیَنُهَما َف »َوإِن َطائَِفَت

َِّتي تَْبِغي َحتَّی  تَِفي َء إِلَی  أَْمِر اهللِ َفإِن َفاَءْت َفأَْصلُِحوا بَْیَنُهَما بِالَْعْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ  َفَقاتُِلوا ال
اهللَ یُِحبُّ الُْمْقِسِطیَن« )حجرات/ 9« )و هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به نزاع و جنگ 
پردازند، آنان را آشتی دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز 
پیکار کنید تا به فرمان خدا باز گردد؛ و هرگاه بازگشت ]و زمینه صلح فراهم شد[ میان 
آن دو به عدالت، صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را 

دوست می دارد.«
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ج( دعوت به صلح و زندگی مسالمت آمیز
• َُّه لَکْم َعُدوٌّ 	 َطاِن اِن ــیْ ِم کافًَّة َواَل تَتَِّبُعواْ ُخُطَواِت ٱلْشَّ ــلْ َِّذیَن اََمنُواْ ٱْدُخُلواْ فِی ٱلْسِّ »یَا اَیَُّها ٱل

ُمِبیْن.« )بقره/208( »ای ایمان آوردگان! همگی در صلح و آشتی درآیید؛ و از گام های 
شیطانی پیروی نکنید؛ که او دشمن آشکار شماست.«

• لُْح َخْیٌر...« )نساء/128( »صلح و آشتی بهتر است.« 	 »َوٱلْصُّ
• »یا ایها الّذین آمنوا دخلوا فی السلم کافة« )بقره / 208( »ای کسانی که ایمان آورده اید 	

همه شماها وارد عالم صلح  و صفا شوید.«
هنگامی که اصل دعوت با اولویت صلح و نفی خشونت به عنوان راهبرد مبنایی اندیشه دینی 
ــود، اجرا و مجری آن نیز باید واجد شرایطی متناسب باشند. منش شخصیتی و  مطرح می ش
سیره عملی رسول اکرم )ص(، بخوبی بیانگر چنین تناسبی است. قرآن کریم شخصیت اخالقی 
آن حضرت را چنین توصیف می کند: »َو إِنَّک لََعلی ُخُلٍق َعِظیْم« )قلم/ 4( »به راستی تو دارای 

اخالقی عظیم و تحسین برانگیز هستی« .
ــترش اسالم و تحقق راهبرد  از دیدگاه قرآن کریم، اگر اخالق پیامبر جز این بود، امکان گس
واْ ِمْن  ــِب اَلنَْفضُّ ــَت لَُهْم َو لَْو کْنَت َفّظاً َغلیَظ ٱلَْقلْ ــود: »َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهللِ لِن ــر نب دعوت میس
ــدی و  َحْولِک...« )آل عمران/ 159( »پس به برکت رحمت خداوند با آنان نرم خو و مهربان ش

چنانچه تندخو و سخت دل بودی هر آینه از گرد تو پراکنده می شدند«. 
ــاهد گسترش سریع و باورنکردنی اسالم در  ــت که ش با اتخاذ همین رویکرد صلح طلبانه اس
ــمار کسانی که پس از صلح حدیبیه به  ــتیم تا آنجا که گفته اند: »ش دوران پیامبر اکرم )ص( هس
ــانی است که ظرف بیست سال پیش از آن مسلمان شده  ــالم گرویده اند، بیش از همه کس اس
ــاهده  ــیره پیامبر هیچ گاه عنف و اجبار در پذیرش دین مش بودند«. )نجفی، 1357: 8( در س
نگردیده است؛ حتی آن حضرت پیشنهاد برخی از انصار مسلمان در مورد الزام فرزندانشان برای 
ــدُ ِمَن ٱلَْغْی«  ــالم را رد کرده و در این باره به آیه »الَ اِکَراَه فِی ٱلّْدیْن َقْد تَبَّیَن ٱلْرُّْش پذیرش اس
ــتقالل هند هم  ــی کردند. )مطهری، 1374: 20-22( گاندی رهبر اس ــتناد م )بقره/ 256( اس
ــد: »عنف و اجبار در دین اسالم وجود ندارد. حیات شخصی پیامبر اسالم،  در این باره می نویس
ــق بارزی برای رد فلسفه عنف و اجبار، در امر مذهب می باشد«.  ــانه و سرمش به نوبه خود، نش

)نیک بین، بی تا: 55( 
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ــت که آمادگی برای فداکاری های  ــت صلح طلبانه نیازمند وجود شخصیتی اس اجرای سیاس
عظیم داشته باشد و خداوند در قرآن کریم، پیامبر اسالم)ص( را دارای چنین شخصیتی معرفی 
ــکْم َعِزیٌز َعلَْیِه َما َعِنتُّْم َحریٌص َعلَْیکْم بِالُْمْؤِمِنیَن َرئُوٌف  ــوٌل ِمْن اَنُْفَس می کند: »لََقْد َجائَکْم َرُس
َرِحیْم« )توبه/128( »به یقین برای شما پیامبری از خودتان آمد که در رنج افتادن شما برای او 

دشوار است. به ِجّد خواستار هدایت شماست و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان می باشد.«
سید قطب درباره رفتار سیاسی پیامبر اکرم )ص( می نویسد: »حضرت محمد)ص( هیچ گاه نسبت 
ــنوند، که  ــته اش از مردم این بود که گفتارش را بش به مردم راه ظلم را نمی پیمود، تنها خواس
ــان را قساوت  ــان نرم و متمایل به خدا گردید، ایمان بیاورند. و چنانچه دل هایش اگر دل هایش
ــان موکول به خدا باشد. اما مردم آن طوری که  فرا گرفت و گمراهی بر آن چیره گردید، کارش
ــازش نداشتند و راه دعوت صلح جویانه اش را باز و  ــازش می کرد، با وی س محمد)ص( با آنها س
آزاد نمی گذاشتند، و آزادی پیروانش را محترم نمی شمرند؛ به آنها اذیت ها می کردند و آنها 
را از خانه و وطن شان بیرون می نمودند و هر کسی که آنها را می یافت، به قتل می رساندند. 
بدون داشتن هیچ گونه منطق قانع کننده ای مانع دعوت و تبلیغ آنها می شدند و نمی گذاشتند 

منطق آنها به گوش همگان برسد« )سید قطب، 1355: 57( 
ــی پیامبر اکرم )ص( نمود داشت که  ــیره سیاس صلح به عنوان یک اصل و قاعده آنچنان در س
ــت بلکه همة  ــیده اس ــک مورد جنگ تجاوزگرانه از آن حضرت در تاریخ به ثبت نرس ــی ی حت
جنگ های ایشان دفاعی محض و در پاسخ به تجاوزات و پیمان شکنی های دشمنان دین بوده 
ــیخ جواد بالغی در این باره می نویسد: »قاعده اولیه نزد  ــت. )محمصانی، 1392: 177( ش اس
ــت، هرگاه که کفار متمایل به صلح و مسالمت و زندگی طبیعی  ــول خدا)ص( صلح بوده اس رس
بودند با آنان از در صلح و مسالمت در می آمد؛ حتی اگر می دانست که در صورت جنگ با آنان 
پیروز و غالب است.« )الرکابی، 97( با تاسی به همین شیوه بود که بزرگترین فتوحات سرزمینی 
ــی دولت اسالمی پدید آمد. پروفسور حمیداهلل در این باره می نویسد:  ــعه سیاس در زمینه توس
»محمد)ص( بر بیش از یک میلیون میل مربع حکومت می کرد. این مساحت، معادل تمام خاک 
اروپا منهای روسیه بود و به طور قطع در آن روزها این محوطه مسکن میلیون ها جمعیت بود. 
در ضمن تسخیر این منطقه وسیع، یکصد و پنجاه نفر از افراد مخالف در میدان های جنگ از 
بین رفته بودند و تلفات مسلمین، روی هم رفته برای مدت ده سال در هر ماه یک نفر شهید 
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بود. این اندازه احترام به خون بشر در داستان های بشری، امری است بی نظیر...« )حمیداهلل، 
)20-15

این فتوحات بزرگ نتیجه رویکرد صلح طلبانه ای بود که بویژه از سال ششم هجرت به راهبرد 
اصلی دولت مدینه تبدیل شد و بارزترین و ملموس ترین نمود عیني آن صلح حدیبّیه بود. البّته 
پیامبر قبل از این صلح اقدامات صلح طلبانه اي دیگر هم داشته اند، از آن جمله: )منتظری مقدم، 

)130 :1381
• صلح با بني ضمر و بني مدلج: سال دوم هجري؛	
• صلح با یهودیان یثرب؛	
• پیشنهاد صلح در غزوه ي خندق: سال پنجم هجري، این پیشنهاد به قبیله  غطفان بود؛	
• صلح در غزوه  خیبر.	

بعد از صلح حدیبیه هم این اقدامات صلح طلبانه را دنبال کردند:
• صلح با یهود فدک؛	
• معاهده با یهودیان وادي القري؛	
• ــد و از آن تاریخ به 	 ــال نهم هجري آغاز ش ــاس جزیه: این نوع مصالحه از س صلح بر اس

بعد، پیامبر بر اساس جزیه اقدام کردند: غزوه تبوک، صلح با مسیحیان نجران، صلح با 
زرتشتیان بحرین و هجر و عمان از آن جمله است. )ابن هشام، 1375ج2: 548(

ــمی پیامبر در چارچوب مرزهای جغرافیایی و حوزه  بعد از صلح حدیبیه، روابط خارجی رس
ــال  نامه و اعزام سفیر به امپراتوری های  ــبه جزیره عربستان در سال هفتم و با ارس خارج از ش
ــفیر و نامه های پیامبر  ــایه، آغاز می گردد. )هولت و لمبتون، 1378: 69 -70( تبادل  س همس
ــایه، امضای پیمان و معاهدات  سیاسی  امنیتی با جوامع بیگانه و غیر  ــای ممالک همس به رؤس
ــت  که اصل شناسایی در روابط  ــلمان مبتنی بر قبول موجودیت آنان بوده و بیانگر آن   اس مس
خارجی اسالم با جوامع بیگانه مورد توجه بوده  است. )صفدری، 1346: 57( صلح محوری پیامبر 
اکرم را می توان هم در شیوه ابالغ دعوت یعنی ارسال پیام و نامه و هم در محتوای این پیام ها 
مشاهده کرد. نامه هایی که پیامبر به سران  قبایل  در اطراف عربستان می فرستد  متضمن  اصل 
»امان« است. در این نامه ها حضرت تصریح می کنند که اگر آنان با مسلمانان وارد جنگ نشوند 

در امان هستند. )عمیدزنجانی، 1369: 47(
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دیپلماسی گفتگویی در خدمت اصل دعوت
ــب با این  از جمله لوازم تحقق اصل دعوت در پرتو صلح محوری التزام به روش های متناس
اصل است. از جمله این روش ها می توان از مذاکره و حکمیت نام برد که متضمن پذیرش برخی 
ــایی طرف مقابل و احترام به او و مهمتر از همه ابراز  ــی از جمله شناس قواعد در حوزه دیپلماس
تعهد به قراردادها و پیمانها است. در سیره سیاسی پیامبر اکرم)ص( موارد متعددی از تاسی به این 
ــم می خورد که به عنوان مثال از  مذاکرات  حضرت   روش ها و الزامات و قواعد همراه آن به چش
با هیئت نمایندگی یثرب در موسم حج در سال های قبل از هجرت می توان یاد  کرد  که بعدها 
زمینه های بیعت طوایف اوس و خزرج با حضرت را در عقبه  اول  و دوم فراهم ساخت. )سجادی، 
ــت  ــر موارد، مذاکرات پیامبر)ص( با قبایل بنی غطفان در جنگ  احزاب  اس 1392: 165( از دیگ
که حضرت تالش می کند تا در مقابل پرداخت قسمتی از محصوالت خرمای  مدینه  آنان  را به 
بی طرفی در جنگ تشویق کند. این سیره، به گفته یکی از پژوهشگران، مبنای  اختالف  فقهی 
در میان فقیهان مسلمان گردید و در این مسأله تبادر یافت  که  آیا  دولت اسالمی می تواند برای 
وادار کردن دشمن به صلح و آتش بس، مبلغی را از مالیات  عمومی  به  آنها پرداخت کند یا خیر؟ 

)عبدالونیس شتا، 1417ق: 16(
ــت:  ــاره داش ــره در دوران پیامبر اکرم)ص( می توان به موارد زیر اش ــق مذاک ــر مصادی از دیگ

)زرگری نژاد، 1381: 23(
• مذاکره با نمایندگان قریش و ماجراي نمایندگي ابوطالب از طرف سران قریش؛	
• مذاکره با هیأت نمایندگي قریش به سرپرستي به دلیل خزاعي؛	
• سفارت جلیس بن علقمه، مرد سیاسي - نظامي قریش؛	
• مذاکرات پیامبر با سهیل بن عمرو، فرستاده  مخصوص قریش و انعقاد قرارداد تاریخي 	

صلح حدیبّیه؛
• مذاکره با نمایندگان ثقیف )طایف(؛	
• مذاکره پیامبر در جریان فتح مّکه؛	
• مذاکره با سفراي ملوک حمیر و مذاکره با هفتاد هیأت نمایندگي. 	

بهره گیری از روش حکمّیت و داوري هم در سیره سیاسی پیامبر اسالم)ص( نمود بارزی دارد. 
در این شیوه، هیأت مورد قبول طرفین، مأموریت حّل اختالف را پذیرفته و اختیار دارد تا راه و 
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روش حّل اختالف را ارایه دهد. پیامبر اسالم نیز حکمیت و داوري را در رفتار سیاسي خود براي 
حّل اختالف به عنوان یک قاعده ي حقوقي بین المللي به کار بردند؛ چنان که اختالف با یهود 

بني قریظه به شیوه حکمیت حّل و فصل گردید. )ابن هشام، 1375: 267(
ــت که به روش هاي دیگر حل اختالف، همچون میانجي گري، سازش و راه  در اینجا الزم اس
حقوقی نیز که مورد تائید حقوق بین الملل است اشاره شود. نیک مسلّم است که این روش ها در 
دیپلماسي و رفتار سیاسي پیامبر سابقه نداشته اند، اّما با فهم صحیح دین اسالم مي توان به قطع 
بیان داشت که این روش ها نیز مورد تأیید و تأکید اسالم است و از نظر حقوق اسالم، اِعمال این 
روشها منعي ندارد. و در ضمن، در روایات بسیاري که از امامان معصوم به دست ما رسیده، آنان، 
مسلمانان را براي ثبوت صلح و رعایت حقوق اجتماعي همدیگر بدین روشها تشویق کرده اند. 

)دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، همان: 39-41(
 از دیگر ویژگي هاي مهم دیپلماسي اسالمی، که از جمله الزامات اصل دعوت و صلح محوری 
به شمار می رود، اصل رعایت احترام و نزاکت در روابط بین الملل است. )خلیلیان، 1362: 235( 
ــالم در برخورد با سفرا و نمایندگان همه  ملل، محّبت آمیز و به دور از هر نوع  ــیره  پیامبر اس س
ــگاه،  ــونت بود و کمترین مزاحمتي براي آنان ایجاد نمي  کرد. )دفتر همکاری حوزه و دانش خش
ــالم روایت شده است که  ــي پیامبر اس همان: 217( در کتب تاریخي در خصوص رفتار سیاس
ــتادگان ملل خارجي با احترام و مهرباني هر چه تمام تر رفتار مي کرد و  ــان همیشه با فرس ایش
ــت و در مقام  ــادت و خوي متعالي خود به آنها تحف و هدایاي فراواني ارزاني مي داش ــا بر ع بن
توصیه به اصحاب خود در این مهم مي فرمود: »پس از من نیز بدین گونه عمل کنید«. )رشید: 
84، 85( فراتر از رویکرد دیپلماتیک نیز، اسالم در برخورد با بیگانگان و پیروان ادیان الهي، با 
مرّوت برخورد کرده و اقلّیت ها را داراي حقوق ویژه اي دانسته است. اسالم در مورد بیگانگان از 
سخت گیري پرهیز دارد و داراي تساهل دیني نسبت به رابطه با بیگانگان است و به حس سلوک 

و مهرورزي دستور مي دهد. )بوازار، 1358: 63( 
در گفتار و کلمات سایر ائمه اطهار )ع( نیزدر مواردی به این مهم اشاره شده است. امام علی)ع( 
در این  زمینه  می فرمایند: »صافح  عدوک  و ان کره، فإنّه مما امر اهلل عزوجّل به عباده یقول »ادفع 
بالتی هی احسن« )ابن  هشام، السیرة النبویه، ج 2( »با دشمن تان مصافحه کنید و با او برخورد 
نیک داشته باشید هر چند  او را ناخوشایند آید، زیرا دستور خداوند به بندگانش این است که با 
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دشمنان تان با استفاده از شیوه های نیک و پسندیده رفتار نمایید.«
به  نقل  از حضرت علي)ع( در منابع معتبر روایي آمده است که حضرت مي فرمایند : »االنسان  
عبد االحسان«؛ »انسان  در پي نیکي، مطیع  گردد .« )آمدی: 238( همچنین فرموده  اند: »أحسن 
إلی من  شئت  وکن أمیره«؛ )همان( »به هرکس که مي خواهي بر او حکومت و سلطه یابي ، بر  

او نیکي کن!«
ــاِن تُْملَُک الُْقُلوُب«: بوسیله احسان  در حدیث دیگری از حضرت امیر)ع( می خوانیم: »بِاْلِْحس
ــان در می آید.« )همان( باز در حدیثی از همان حضرت آمده است: »َو  ــخیر انس قلب ها به تس
أَْفِضْل َعلَی َمْن ِشْئَت تَُکْن أَِمیَرُه« : »به هرکس می خواهی نیکی کن تا امیر او باشی.« )مجلسی، 

ج 77: 421(
ریشه همه این مفاهیم در حدیث پیامبر )ص( است، که فرمودند: »اِنَّ اهللَ َجَعَل ُقُلوَب ِعباِدهِ َعلَی 
ُحبِّ َمْن أَْحَسَن اِلَْیها، َو بُْغِض َمْن أَساَء اِلَْیَها«: »خداوند دل ها را در تسخیر محبت کسی قرار داده 

که به او نیکی کند و بر بغض کسی قرار داده است که به او بدی کند.« )حرانی، 1382: 37(
شایان ذکر است که در میان گفته ها، خطابه ها  و نامه های حضرت علی)ع(، مکاتبات سیاسی 
ــم قابل توجهی را به خود  ــل را به مذاکره و مناظره فرا می خواند، حج ــرت که طرف مقاب حض

اختصاص می دهد. )عمید زنجانی، 1369: 319، 320(
از دیگر الزامات صلح محوری در دیپلماسی اسالمی، التزام به اصل وفاي به عهد و احترام به 
قراردادها و پیمان ها است. از نظر اسالم، التزام به پیمان و وفاي به عهد، یک سیاست راهبردي 
و بلندمّدت است و تحت هیچ شرایطي قابل نقض نیست. فلسفه  تأکید دین اسالم بر لزوم وفا به 

عهد و پیمان، ایجاد زمینه ي توافق بر همزیستي و زندگي مسالمت آمیز است.
در آیات قرآن کریم، به وفاي به عهد و قراردادها بسیار تأکید شده است که به عنوان نمونه 

می توان به موارد زیر اشاره داشت:
• »َوالُْموُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدواْ« )بقره/ 177( »مومنان کساني اند که چون پیمان بندند 	

به پیمانشان وفا کنند«.
• َِّذیَن آَمُنواْ أَْوُفواْ بِالُْعُقوِد« )مائده/ 1( »اي اهل ایمان، به عهد و پیمان خود وفا 	 َُّها ال »یَا أَی

کنید«.
• َِّذیَن یُوُفوَن بَِعْهِد اهللِ َوالَ یِنُقُضوَن الِْمیَثاَق« )رعد/20( »کساني که به عهد خداوند وفا 	 »ال
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مي کنند و پیمان حق را نمي شکنند«.
• ــُؤواًل« )اسراء/ 34( »به عهد وفا کنید بي گمان از عهد 	 »َوأَْوُفواْ بِالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد َکاَن َمْس

پرسیده مي شود«.
• َِّذیَن ُهْم ِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن« )مومنون/ 8( »و کساني که امانت ها و پیمان هاي 	 »َوال

خویش را همي پایند«.
• »... یعتون إلی قوم  بینکم و بینهم میثاق« )نسا / 92( »)مگر اقوام و مللی که( بین شما 	

و آنها پیمانی وجود داشته باشد، آنها را متعرض نشوید«. 
• ــتقاموا لکم فاستقیموا لهم.« )توبه/ 7( 	 ــجد الحرام فما اس »إاّل  الذین  عاهدتم عند المس

ــرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدی تواند بود مگر با کسانی که کنار  »چگونه مش
مسجد الحرام پیمان بسته اید پس تا با شما ]بر سر عهد[ پایدارند با آنان پایدار باشید 

زیرا خدا پرهیزگاران را دوست می دارد.«
• »فاتّموا إلیهم عهدهم إلی مدتهم إّن اهلل یحّب المتقین« )توبه/ 4( »به پیمان ها تا پایان  	

زمانش وفادار باشید..«
پرهیز از آغاز جنگ، نکوهش سیاست انتقام طلبانه، نهی از ناسزا گفتن به دشمن  یا  تحقیر  و 
توهین او از جمله مواردی است که می توان آنها را در راستای دیپلماسی گفتگویی و صلح محور 

اسالم مورد توجه قرار داد.

تالیف قلوب؛ ابتکار صلح طلبانه دیپلماسی اسالمی
ــالمی از تالیف قلوب به عنوان ابزار اقتصادی دیپلماسی اسالمی یاد  ــیاری از متون اس در بس
شده است. ابزاری که با ماهیت صلح طلبانه، نقش موثری در پیشبرد اهداف دعوت اسالمی ایفا 

کرده است. 
ــت. »تألیف قلوب«  ــف قلوب  برگرفته  از  نص صریح آیه قرآن و برخی روایات اس ــوان  تألی عن
عنواني مرکب و برگرفته از کاربرد قرآني »مؤلفة قلوبهم«، به معناي »تألیف شوندگان به نیکي 
ــت.« )طریحی ،   1416 ق، ج5: 26( بنابراین اصل تألیف قلوب که به معنای اختصاص دادن  اس
بخشی از غنایم  و منابع مالی دولت اسالمی برای جذب  قلوب  و ایجاد  ذهنیت  مثبت در برخی  

افراد، مورد اتفاق فقهاست. 
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َدقاُت لِلُْفَقراءِ َو الَْمساِکیِن َو الْعاِملِیَن َعلَْیها َو الُْموَءلَفة   ََّما الصَّ قرآن کریم در این باره می فرماید: »إِن
ِبیلِ  َفِریَضةً  ِمَن اهلل َو اهلل َعلِیٌم َحِکیٌم«.  ُقُلوبُُهمْ  وَ  فِی الرِّقاِب َو الْغارِِمیَن َو فِی َسِبیلِ  اهللِ  وَ  ابْنِ  السَّ
)توبه / 60( »صدقات، تنها به تهیدستان و بینوایان و متصّدیان ]گردآوری و پخش [ آن، و کسانی 
ــود، و در ]راه آزادی [ بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در  ــان به دست آورده می ش که دلش

راه مانده، اختصاص دارد. ]این [ به عنوان فریضه از جانب خداست، و خدا دانای حکیم است.« 
بر اساس این آیه، مصرف صدقات منحصر به این هشت گروه است: فقیران، عاجزان، مسکینان، 
متصدیان اداره صدقات و برای تألیف  قلوب و آزادی بندگان و قرض دادن در راه خدا و برای در 
ــت گانه فرض محکم خداست. اما در مصداق مؤلفه قلوبهم میان  راه ماندگان. این مصارف هش

فقهای مسلمان  اختالف  نظر وجود دارد؛ که البته مورد بحث ما نیست.
 شیخ طوسی و طبرسی در تعریف مؤلفه القلوب آورده اند: 

»ایشان گروهی از اشراف زمان حضرت محمد)ص( بودند که آن حضرت، آنان را 
به اسالم متمایل ساخت و از آنها برای جنگ با دشمنان خویش کمک گرفت 
ــی، 1409، ج 5: 344؛  ــهمی از زکات را عنایت کرد.« )طوس ــان س و به ایش

طبرسی، 1415، ج 5: 75( 
علی بن ابراهیم قمی هم می نویسد:

ــناختند؛ اما  ــم گروهی بودند که خداوند را به یگانگی می ش ــة قلوبه  »مؤلف
معرفت واقعی به اینکه محمد)ص( رسول و فرستاده الهی است، در دلهای آنها 
وارد نشده بود؛ بنابراین رسول خدا)ص( با آنها الفت ایجاد کرد و آنها را آگاه کرد. 
خداوند برای آنها نصیبی از صدقات قرار داد تا پیامبر)ص( را به رسالت بشناسند 

و به اسالم و پیامبر، رغبت پیدا کنند.« )1404، ج 1: 298(
امام خمینی )ره( تألیف قلوب را شامل کّفار و مسلمانان دانسته و تصریح می کنند این سهم 
ــده است. از این رو، می توان سهمی از زکات را برای جذب کّفار و  ــاقط نش در عصر حاضر نیز س
تقویت اعتقادات مسلمانان ضعیف العقیده هزینه کرد. ایشان در کتاب تحریرالوسیله می نویسد: 
»المؤلّفة قلوبهم و هم الکّفار الذین یراد اُلفتهم الی الجهاد او االسالم او المسلمون 
الذین عقائدهم ضعیفة فیعطون لتألیف قلوبهم و الظاهر عدم سقوطه فی هذا 

الزمان.« )ج1: 336(
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ــیره  ــالمی از اولویت صلح طلبی در س تاکید بر ضرورت تالیف قلوب به عنوان یک اصل اس
سیاسی اسالم خبر می دهد. اهمیت برقراری صلح و همزیستی تا حدی بوده است که پیامبر 
اکرم )ص( قسمتی از منابع مالی مسلمانان را به تحقق این امر اختصاص داده اند. فراتر از عرصه 
دیپلماسی، مفهوم تالیف قلوب در نزد پیامبر اکرم)ص( به عنوان یک اصل اجتماعی مطرح بوده 
ــنکم اخالقا الذین یألفون و یؤلفون.«  ــت. ایشان در این زمینه می فرمایند: »خیارکم احس اس
)نوری، 1408: 451( »بهترین شما از لحاظ اخالقی کسانی اند که انس و الفت ایجاد می کنند 
و با دیگران الفت می گیرند.« حضرت علی)ع( نیز می فرماید: »طوبی لمن یألف الناس و یألفونه 
علی طاعة اهلل.« )طوسی، 1409: 344( »خوش به حال کسی که با مردم انس و الفت می گیرد 

و مردم هم بر اطاعت از خداوند با او الفت می گیرند.«

عزت مندی، مبنای رویکرد صلح طلبانه در دیپلماسی اسالمی
رویکرد صلح طلبانه در دیپلماسی اسالمی در بردارنده الزاماتی است که متضمن ایجاد یک 
صلح پایدار و عادالنه است. تنها با دارا بودن چنین الزاماتی است که می توان رویکرد صلح طلبانه 
را در راستای تحقق زندگی مسالمت آمیز و عادالنه نوع بشر قلمداد کرد. از جمله الزامات این 
ــالم خواهان صلح عزتمندانه  رویکرد می توان از ضرورت عزت مندی این رویکرد یاد کرد. اس
ــالمت آمیز با احترام و رعایت حقوق متقابل است. در اسالم، اعتقاد به صلح  ــتی مس و همزیس
ــت و هرگز نمی توان به بهانه  ــرایطی نیس به معنای پرهیز از جنگ به هر قیمت و تحت هر ش
صلح طلبی، از جنگ با دشمن متجاوز رویگردان شد. صلح و سازشی که کرامت انسانی مسلمانان 
ــند مشروعیت بنشاند، به هیچ  ــازد و ظلم و تجاوز را برمس را به ننگ خواری و حقارت آلوده س
وجه مورد تایید اسالم نیست. )مطهری، 1374: 16( از این رو، قرآن کریم درخواست صلح را در 
شرایطی که جنگ تنها چاره است، به عنوان سازشی ذلت بار نکوهش و نهی می کند: »فال تهنوا 
ــلم و اءنتم االعلون واهلل معکم و لن یترکم اءعملکم« )محمد/35( »پس هرگز  و تدعوا الی الس
سست نشوید و ]دشمنان را[ به صلح دعوت نکنید، درحالی که شما برترید و خداوند با شماست 
و چیزی از )ثواب( اعمالتان راکم نمی کند.« در کتاب کنزالدقایق در تفسیر عبارت »و تدعواالی 
السلم« آمده است: »و التدعوا الی الصلح خورا و تذلال« )قمی مشهدی، 1382: 529(، »از روی 

خواری وذلت، دشمنان را به صلح نخوانید.« 
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امام علی)ع(، ترجیح صلح بر جنگ را در صورتی میپذیرد که سستی و خللی به اسالم رخنه 
نکند: »َوَجْدُت الُْمسالَِمَة ما لَْم یَُکْن َوْهٌن فِی االِْْسالِم اَنَْجُح ِمَن الِْقتاِل« »مسالمت و صلح را آن 

گاه که موجب سستی در اسالم نگردد، از جنگ سودمندتر یافتم.« 
ــت که در جهت تحقق  ــالم، پیگیری رویکرد صلح طلبانه تا آنجایی اس بنابراین از دیدگاه اس
ــد. در غیر اینصورت منطقا جدال و  ــالمت آمیزتر باش جامعه و جهانی عادالنه تر و زندگی مس
خشونت ورزی با آنهایی که دشمنان صلح و آرامش در جهانند می تواند به عنوان یکی از الزامات 

و ضروریات صلح طلبی مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته و منطقا موجه باشد. 

جمع بندی
اصل »دعوت« در اسالم و آموزه های صلح آمیز پیرامون آن، با آنچنان حجم وسیعی از آیات 
ــت که انکار آن را غیرممکن می سازد، با این حال آنانی که  ــیره نبوی آمیخته اس و روایات و س
ــی گذشته و بازگشت به سنت نبوی و سیره سلف سخن می گویند همواره  از مرجعیت سیاس
چشم بر این ابعاد صلح آمیز بسته اند و با پشتکار و تعصبی شگفت انگیز در جستجوی نشانه های 

خشونت در دین اند. 
ــیدن به  ــالم به دنبال تقدس بخش در زمانه ای که تفکرات و جریانهای افراطی در جهان اس
ــونت ورزی های خود و توجیه آن با باورها و سنتهای مذهبی بوده و به مهمترین مصادیق  خش
ــونت و وحشت در دنیای امروز تبدیل شده اند، یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با این  خش
جریانها، زیر سئوال بردن حجیت شرعی و براهین دینی مدعاهای ایشان از طریق پررنگ کردن 

ابعاد صلح آمیز آموزه های دینی است. 
ــالم، عالوه بر وجه سلبی آن در نفی  ــی اس ــه سیاس تاکید بر آموزه های صلح آمیز در اندیش
ــونت آمیز دینی، در وجه ایجابی می تواند در ترسیم پارادایم حاکم بر دیپلماسی  ایده های خش
دولت اسالمی موثر باشد. دولت اسالمی هم در عرصه تبیین اصول سیاست خارجی خود و هم 
در زمینه راهبردها و روش های حاکم بر دیپلماسی خارجی می تواند مبانی صلح آمیز دیپلماسی 
اسالمی را متضمن عملکرد تعامل جویانه خود با جهان خارج سازد. دیپلماسی دولت اسالمی بر 
مبنای چنین چارچوبی، اصوال یک دیپلماسی تعامل گرا، گفتگو محور و صلح طلبانه خواهد بود. 
ــالمی می تواند از حوزه دیپلماسی دولتهای  ــی اس ــه سیاس اما آموزه های صلح محور اندیش
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اسالمی فراتر رفته و در حوزه تعامالت و روابط بین المللی موید بسیاری از قوانین بشردوستانه 
ــد. این آموزه ها  ــی و حتی مبدع برخی رویکردهای صلح طلبانه دینی باش ــه کنون و صلح طلبان
مخصوصاً از آنجا که از مبنایی اسالمی ریشه می گیرند می تواند در تقابل با تصویر خشونت آمیز 
ــوی جریان ها و تفکرات افراط گرای اسالمی، زمینه های حذف و انزوای هر نوع  ــده از س القاء ش
منش و روش خشونت آمیز در لوای دین را فراهم آورده و مقدمه ای برای حرکت به سمت جهان 

عاری از خشونت باشند. 
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پی نوشت ها
1. گروههای مورد نظر پیامبر اسالم )ص( جهت برقراری رابطه دیپلماتیک عبارت بودند از:

• قبایل شبه جزیزه عربستان، قبایل شهرنشین و صحرانشین که برغم کشمکش ها و 	
ــت زمینه مساعدی برای انسجام و تشکل  خونریزی هایی که در میان آنها وجود داش

میان آنها ایجاد شد.
• گروه های دینی که عمدتا یهودیان، مسیحیان در نجران و حاشیه جزیره العرب؛ بودند. 	

جمعی از این گروه ها مسلمان و گروهی نیز با مسلمانان هم پیمان شدند و برخی از 
یهودیان نیز راه دشمنی و خیانت پیش گرفتند.

• دولت های مقتدری که در دو سوی شبه جزیره عربستان قرار داشتند مانند امپراتوری 	
ایران، روم و همچنین حبشه و دیگر دولتها.

• ــلطه و نفوذ دولت های مقتدر بودند و 	 دولت های کوچک و تحت الحمایه ای که زیر س
با گرویدن به اسالم و یا پیمان بستن با پیامبر اسالم توانستند از اسارت آن دولت ها 

رهایی یابند. )سبحانی، 1367: 54(
2. در دوران خالفت امام علی)ع( هر چند در عرصه دیپلماسی شاهد تحول چشمگیری نیستیم 
اما در زمینه رفتار سیاسی شاهد ارایه الگویی از حکومتداری هستیم که می توان آن را الگویی از 
سیاست ورزی اخالق گرا و سعادت محور معرفی کرد. الگویی که در درون خود مبارزه با خشونت 
ــت و حکومت اسالمی  ــان در همین زمینه هدف سیاس و مطالبه صلح را نیز در بر می گیرد. ایش
را  چنین  بیان می کند: »من حکومت و سیاست را به دلیل اشتیاق و عالقه مندی به  قدرت جویی  
برنگزیده ام، بلکه هدف از آن احیای حدود الهی و ارزش های دینی، اجرای قوانین الهی و عدالت  
اجتماعی، اعاده حقوق ضایع شده، حرکت جامعه به سوی راه و روش پیامبر  و ارشاد  بشر از ضاللت 

و گمراهی به سوی سعادت و هدایت می باشد.« )نهج البالغه فیض االسالم، خطبه 131( 
ــونت آمیز برتری می دهد. در  ــرت صراحتا رویکرد صلح آمیز را بر رویکردهای خش آن حض
نهج البالغه می خوانیم که ایشان در پاسخ به پیشنهاد برخی از یارانش که حضرت را به استفاده 
از روش های سیاسی زمامد اران زمان  فرا  می خواندند، فرمود: »أتأمرونی أن اطلب النصر بالجور 
فیمن ولّیت.« )همان، خطبه 6( »شما از من  می خواهید که با استفاده از روش های ظالمانه و 

خدعه آمیز به نصرت و پیروزی دست یابم، بخدا هیچ گاه چنین  نخواهم  کرد«.
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