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   9آميز پيامبر اسالمديپلماسي صلح
*نياناصر حضي 16/11/92 تأييد: 29/5/92دريافت: 

     چكيده
بـه  نمايندگان و سفراي ايشان همچنين عنوان رئيس حكومت و به 9پيامبر گرامي اسالم

در راه نيل بـه مقاصـد و اداي وظـايف سياسـي دولـت اسـالمي و       عنوان كارگزاران حكومت 
دعوت «هاي كلي اسالم در زمينه سياست خارجي با اتخاذ راهبرد ن به خط مشيبخشيدتحقق
تنهـا در بـه    ،در راه خـدا  »جهـاد «بوده و  منطقو  عقلدين  ،ثابت نمودند كه اسالم ،»و صلح

كاربرد داشته و اصالت در ديپلماسي اسالم با صـلح و   ،هاي ديپلماتيكرسيدن راه حلبستبن
ده تا اهميت و جايگاه باالي ديپلماسي در شتالش در آن حاضر كه  باشد. در پژوهشدعوت مي

آميز آن در پيشبرد مباني قرآن كريم از منظـري  و آثار صلح 9دوران حكومت پيامبر اسالم
 ،9اين نتيجه حاصل شده كـه در حكومـت حضـرت رسـول     مورد ارزيابي قرار گيرد ،نوين

، نوشـتار ثر بوده است. ايـن  ؤم ،ن اسالمديپلماسي مبتني بر صلح در تسهيل توسعه دين مبي
سپس بـا   ،پردازدمي اكرم نخست با بيان مفهوم ديپلماسي و صلح، به اصول ديپلماسي پيامبر

را مـورد  اسـالم  آميز پيـامبر  هاي آن، ديپلماسي صلحلفهؤبيان اهداف و اهميت مناسبات و م
    .دهدتحليل و تبيين قرار مي

  واژگان كليدي
  9آميز، پيامبر اكرمآميز، ديپلماسي صلحهمزيستي مسالمتديپلماسي، صلح، 

                                                                                

 .Hazy.nya@gmail.comپست الكترونيك: فارغ التحصيل كارشناسي ارشد روابط بين الملل  *
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      مقدمه
يكي از ابزارهاي بسيار مهم در دستيابي به اهداف سياسـت خـارجي كشـورها در    

از  آن در اسـالم استفاده از ديپلماسـي اسـت كـه اهميـت      ،هاي مختلف جهانيصحنه
مام جدي قرار گرفتـه  مورد توجه و اهتاز سوي ايشان  9پيامبر اكرم ابتداي رسالت

به سوي قدرتهاي بزرگ آن زمـان، فرسـتادن سـفيران    و نماينده است. فرستادن سفير 
 و به دين مبـين اسـالم   سرزمين حجاز و ديگر مناطقاسالم جهت تبليغ و ارشاد مردم 

مذاكرات و پيمانهاي مختلف با قبايل و سران آنها، همگي نشـان از اهميـت و توجـه    
حضرت رسول بوده است. بنابراين،  ةآميز در اسالم و سيرصلحمضاعف به ديپلماسي 

و راز و رمـز موفقيـت ايشـان در     اكـرم شناخت ابعاد مديريتي و رفتار سياسي پيـامبر  
ويـژه اينكـه آن   به رسد؛نظر ميبهروابط خارجي دولت اسالمي، امري الزم و ضروري 

هـاي مناسـب   ري شـيوه كـارگي رغم مشـكالت فـراوان، توانسـتند بـا بـه     علي ،بزرگوار
ديپلماسي، اسالم را به فراسوي مرزهاي دولت اسالمي گسترش دهند. بر اين اسـاس،  

شود اين است كه رمز موفقيت سياست خارجي مطرح مي ،پرسشي كه در اين پژوهش
بوده است؟ با نگاهي بـه   مبتني در گسترش فرامين الهي بر چه اصولي 9پيامبر اكرم

رسـد كـه ديپلماسـي مبتنـي بـر صـلح و       نظر ميسول، بهحضرت ر ةعملكردها و سير
اسالم، در توسعه  آميز در حكومت پيامبرهاي مبتني بر همزيستي مسالمتتجويز آموزه

در منشور سياست خارجي ايشان نيـز از جايگـاه    ثر بوده و ضمناًؤم ،دين مبين اسالم
  بااليي برخوردار بوده است.

  		ديپلماسي. 1
طومارماننـدي اسـت كـه بـه موجـب آن       ةمعناي نوشـت يوناني به ايبا ريشه ديپلماسي

منشور يا سند رسـمي سـفيران و    ربعدها اين واژه ب .شودامتيازات خاصي به كسي داده مي
رغم اجماع نظر نسبي در تلقي علي .هاي ديگر اطالق گرديدها نزد دولتفرستادگان دولت

شده كه برخي از تعاريف ناظر به ماهيت  از مفهوم ديپلماسي، تعاريف متعددي از آن ارائه
آنچه از  .)6، ص1372(آالدپوش،  ديپلماسي و برخي ديگر ناظر به كاركرد ويژه آن است
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 يداراي مـاهيت  ،آيد اين است كـه ديپلماسـي  مجموع تعاريف ديپلماسي به دست مي
وري طـ به ؛باشدهاي بارز آن ميگو از ويژگيوجويانه بوده و مذاكره و گفتمسالمت

آميز در دستور كار اصـلي ايـن فعاليـت    كه برقراري و ايجاد صلح و زندگي مسالمت
 شود.انجام مي ،موسوم به سياست خارجي ةها در حوزاين فعاليت تمامقرار داشته و 

سياسـت خـارجي و يـا تنظـيم روابـط       ةعنوان فن اداربر اين اساس، ديپلماسي را به
 ،آميـز المللـي از طريـق مسـالمت   تالفـات بـين  و فصـل اخ  المللي و همچنين حلّبين

تـوان گفـت:   به عبارت ديگر، مي). 207ص ،1381(قوام،  اندتعريف و توصيف كرده
جاي جنـگ، از  گيري از آن، بهاي است كه سياست خارجي با بهرهديپلماسي وسيله«

در ايـن ميـان،    .)170، ص1381(آشـوري،   »رسـد راه سازش به هـدفهاي خـود مـي   
ـ  ديپلماسي آميـز و اسـتفاده از مـذاكره و    هـاي مسـالمت  كـارگيري شـيوه  هبه مفهوم ب

به بهترين شكل در حكومت  ،صلح و تأمين اهداف ةگو براي ختم جنگ، اعادوگفت
، مورد توجه قرار گرفته و ايشان در راستاي تعقيب اهـداف سياسـت   9پيامبر اكرم

از آن بيشـتر اسـتفاده   بشر بـه سـوي تعـاليم الهـي،     افراد يعني دعوت  ؛خارجي خود
همگي منطبـق   ،، راهبردها و تدابير عملي و اجراييپيامبر اسالمدر ديپلماسي  كردند.

رسـول  منظـور از ديپلماسـي   بـر ايـن اسـاس،     باشـد. بر اصول و مـوازين الهـي مـي   
عنوان رئيس حكومت و نماينـدگان و  هايي است كه آن حضرت به، فعاليت9اكرم

ل به مقاصـد و اداي وظـايف سياسـي دولـت اسـالمي و      سفراي منتخب او در راه ني
هـاي كلـي اسـالم در زمينـه سياسـت خـارجي و همچنـين        بخشيدن خط مشيتحقق

پاسداري از حقـوق و منـافع دولـت اسـالمي در ميـان قبايـل و گروههـاي دينـي و         
(عميـد   دادنـد هاي غير مسلمان در خارج از قلمرو حكومت اسالمي، انجام ميدولت

بـر   9به هر حال، آنچه از مجموع ديپلماسي پيامبر .)116ص، 3ج، 1373زنجاني، 
داشـته و صـلح را    افـراد بشـر  به  رحيمانه يهمواره نگاه ،آيد اين است كه ايشانمي

  قرار داده بودند. مبناي سياست خارجي حكومت خود
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  صلح. 2
المللي و حالـت طبيعـي و بـدون جنـگ     يكي از اهداف اساسي در صحنه بين ،صلح

ارزشـمندترين و   ءآميـز رواج دارد و جـز  حـالتي كـه در آن همزيسـتي مسـالمت     ؛تاس
بلكـه   ؛ترين نيازهاي بشري است. مراد از صلح، سازش، تسليم يا استسالم نيستاصولي

اي بـراي  بدون آنكـه زمينـه   ،منظور، وجود روابط عادي، طبيعي و آرام بين كشورهاست
تـوان آن را  فراهم آيد. به عبارت ديگـر، مـي   تهديد يا توسل به زور و برخورد مسلحانه

آن كشـورها بـا    براساسآميز، شرافتمندانه و دوستانه تعريف كرد كه همزيستي مسالمت
ــه تعهــدات و     ــل، ب ــوق متقاب ــت صــميمانه حق ــت يكــديگر و رعاي ــذيرش موجودي پ

 .)68، ص1372 محمدي،(ملك بند باشندهاي خود در قبال ديگر كشورها پايوليتؤمس
افروزي نسبت به ساير حق جنگ ،نه دين جنگ و مسلمانان ،اسالم دين صلح است دين
مگر اينكه جنگ از سوي آنان آغاز شود. بـه عبـارت    ،ها حتي دارالحرب را ندارندملت

هرگـز بـه خـونريزي     ،ديگر، تنها جنگ مشروع در اسالم، جنگ دفـاعي اسـت. اسـالم   
ن شعاري است كه ديني در عالم بـه خـود   تريجويانهاسالمي، صلح »سالم«برنخواسته و 

اصلي اسـت و جنـگ    ةصلح يك قاعد ،در اسالم .)17، ص1388(آل احمد،  ديده است
بخشيدن به رستگاري، امنيت و عـدالت بـراي   فقط در تحقق ،يك استثناء و جواز جنگ

حالت جنگ و ستيز  ،»دارالحرب«و » داراالسالم«بشريت است. در شريعت اسالم، مميز 
باشد كه نبود آن دو آن دو نيست؛ بلكه شاخص، عبارت از وجود امنيت و صلح ميبين 

موجب صدق عنـوان دارالحـرب بـر آن    كه باشد براي مسلمان در هر سرزمين و كشوري 
شـرايط تجـاوز    در جايي از امنيت برخوردار نباشد الزامـاً  يزيرا وقتي مسلمان خواهد بود؛

 باشد جايي براي تجاوز بـاقي نخواهـد مانـد    خواهد بود و هرگاه امنيتپديد حاكم 
 آميز،ضمن اينكه در صورت وجود روابط مسالمت .)243ص، 2ج، 1367زنجاني،  (عميد

كننـده در پيشـبرد   تواند از روابط با دارالحرب به صورت يك سالح تعيينداراالسالم مي
در قـرآن  برداري كنـد. حـدود صـد آيـه     بهره ،هاي كلي اسالماهداف اسالمي و سياست

كند و جنگ را جز در مـوارد دفـاع   كريم وجود دارد كه مسلمانان را به صلح دعوت مي
  شمرد. برخي از اين آيات بدين قرارند: جايز نمي ،از نفس يا دفاع از دين
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ـ «الف)  ه لَكُـم   ياأَيها الَّذينَ آمنُواْ ادخُلُواْ في السلْمِ كĤَفَّةً والَ تَتَّبِعواْ خُطُوات الشَّ يطَانِ إِنـَّ
منـان! همگـي از در ايمـان و اطاعـت درآييـد و از      ؤاي م؛ )208): 2(بقـره(  »عدو مبِـينٌ 

  گامهاي شيطان پيروي مكنيد كه او دشمن آشكار شما است.
ران منان برادؤم؛ )10): 49(حجرات( »إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بينَ أَخَويكُم«ب) 

  يكديگرند، پس ميان برادران خود صلح دهيد.
ارِكُم أَن      «ج)  يـن د وكُم مـ خْرِجـي لَـمينِ وي الـدف لُوكُمقَاتي ينَ لَمنِ الَّذع اللَّه اكُمنْهلَا ي

ي    إِنَّما ينْهاكُم * تَبرُّوهم وتُقْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسطينَ فـ ينَ قَـاتَلُوكُمنِ الَّذع اللَّه
 مهو ؛ )8-9): 60(ممتحنـه(  »الدينِ وأَخْرَجوكُم من ديارِكُم وظَاهرُوا علَى إِخْرَاجِكُم أَن تَولـَّ

نجنگيـده و از خانـه و    ،كند كه با كساني كه با شما در كار دينشما را منع نمي ،خداوند
يد و با عدالت و انصاف با آنان رفتار كنيد، به يقين ي، دوستي نمااندشهرتان بيرون نكرده

شما را از دوستي و اتحاد با آنهايي  ،فقط خداوند .داردخداوند مردم عادل را دوست مي
اند و با يكديگر بـر ضـد   اند و از شهرتان بيرون نمودهكه در كار دين با شما جنگ كرده

كساني كه آنها را براي خود دوست انتخاب كننـد  كند و اند، نهي ميشما همكاري كرده
  همانا ظالمند.

ارزش و هدف است و كافي است كه پيامد خطرناك  ،، صلح خودكريم از ديدگاه قرآن
خـود صـلح   بلكـه  گرايـي نيسـت،   و فريبي به دنبال نداشته باشد. هدف از صلح، مصلحت

ر شـرايط صـلح، رشـد و    مصلحت است؛ زيرا با زندگي فطري انسانها سازگارتر اسـت و د 
ها و سرانجام به يگانگي آيين بشـري و گـرايش   تعالي انسان و تفاهم براي رسيدن به توافق

تر، وصول به اهداف خود را از طريق صلح نزديك ،پذيرتر است. قرآنانسانها به حق، امكان
، 3ج، 1373(عميـد زنجـاني،    ورزدبـدان تأكيـد مـي    ،روازايـن  .داندتر ميتر و معقولآسان
اي دارد كه عبـارت اسـت از   بر اين اساس، صلح اسالمي معناي عميق و گسترده .)143ص

بـا رعايـت    »همزيسـتي شـرافتمندانه  «و يا به تعبير شهيد مطهري، » آميزهمزيستي مسالمت«
 ،). بنابراين16، صتا(مطهري، بي هاوليتؤبندي متقابل به وظايف و مسحقوق متقابل و پاي

آن هم به هر قيمتـي نيسـت،    ،ي عدم جنگ و صرف خودداري از جنگامعنصلح اسالم به
  رسد. اي است كه طي آن، بشر به رشد و كمال خود ميجويانهبلكه حالت طبيعي مسالمت
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  9آميز پيامبر اسالماصول ديپلماسي صلح. 3
 بودن مناسبات در روابط ديپلماتيك، آزادي، اختيـار، احتـرام متقابـل،   به دليل انساني

در برخورد بـا قبايـل،    9حسن نيت و صداقت از جمله اصولي است كه پيامبر اسالم
، پايـه و  داشـتند ديپلماتيـك   بـا آنـان ارتبـاط   نمايندگان اقوام و زمامداراني كه به نحوي 

. اگر ديپلماسي را هنر مذاكره بدانيم يـا آن را  گرفتمياساس مذاكرات و مناسبات قرار 
يدن بـه هـدفها توصـيف كنـيم، ايـن تعريـف در مـورد        يك وسيله كاربردي بـراي رسـ  

صادق خواهد بود. امتياز ديپلماسـي   ،به صورت بارزي 9ديپلماسي فعال پيامبر اسالم
بينانـه و اصـول و   بينـي واقـع  پيامبر اسالم در اين است كه بر قوانين اجتمـاعي و جهـان  

دهـد كـه از   ارزشهاي انساني متكي است و اساس آن را اصول و ضوابطي تشـكيل مـي  
 .)134، ص1379(عميـد زنجـاني،    گيـرد شده عقلي نشـأت مـي  وحي و موازين شناخته

در راستاي تحقق فـرامين الهـي، داراي مفـاهيم بنيـاديني      9ديپلماسي حضرت رسول
  اشاره شده است:مفاهيم، است كه در ذيل به برخي از آن 

  جهانشمولي و اصل حاكميت الهي. 3-1
ست و در انحصار قبيله، قوم، ملـت و طبقـه خاصـي از    جهانشمول ا ،رسالت اسالم

از كـريم  مردم نيست و همه افراد بشر در برابر اين دعوت يكسان هستند. مخاطب قرآن 
طـور جهانشـمول و   ابتدا همه افراد بشر بوده و پيام وحي براي همه انسانها و مكتب بـه 

ي در قرآن كريم، آيات بسيار دعوت به صورت جهاني مطرح شده است. از سوي ديگر،
به يك منطقه جغرافيايي، نـژادي، زبـان و    9حكايت از آن دارد كه رسالت پيامبر اكرم

بر اين اسـاس، بايـد گفـت كـه ويژگـي عمـده اسـالم،         .ندارد ، اختصاصزمان خاصي
 ماندن در ادوار گوناگون تاريخ است. بودن و جاويدانجهاني

ما تو را  !اي پيامبر؛ )28): 34(أ(سب »اًونَذير لِّلنَّاسِ بشيراً وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً«الف) 
  جز براي اينكه عموم انسانها را بشارت دهي و بترساني، نفرستاديم.

بگـو  به مـردم  ؛ )158): 7(اعراف( »اًقُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللّه إِلَيكُم جميع«ب) 
  خدا هستم. كه من بر همه شما، رسول

ك قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بينَنَا وبينَكُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللّـه والَ نُشْـرِ  «ج) 
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 داْ فَقُولُواْ اشْـهلَّوفَإِن تَو ونِ اللّهن دا ماببضاً أَرعضُنَا بعذَ بتَّخالَ يئًا وشَي ونَ  بِهمل سـا م  »واْ بِأَنـَّ
بگو: اي اهل كتاب! بياييد تا بر سخني كه بـين مـا و شـما يكسـان     ؛ )64): 3(آل عمران(

كـس از  است، بايستيم كه جز خداوند را نپرستيم و براي او هيچ شريكي نياوريم و هيچ
هد گردان شدند، بگوييد: شاما ديگري را به جاي خداوند، به خدايي برنگيرد و اگر روي

  باشيد كه ما مسلمانيم.
همه مردم دنيا، اعضاي خانواده بـزرگ   ،بنابراين، از ديدگاه دين مبين اسالم در اصل

منحـرف   ،از صـراط مسـتقيم اسـالم    هر چند كـه برخـي موقتـاً    ؛آينداسالم به شمار مي
عنوان آخرين سفير و فرستاده خدا، براي همه جهانيـان بـه   به 9اند و پيامبر اكرمگشته

  امبري برانگيخته شده و بر همگان بشير و نذير و رهبر است. پي

  نفي سبيل   ةقاعد. 3-2
د و ادروابط خارجي پيامبر اسالم را تشـكيل مـي   ةيكي از اصولي كه اساس و شالود
مداري عزت ورزيد، اصل نفي سبيل وآن تأكيد مي حضرت در گفتار و رفتار خويش بر

 خـط  و تنظـيم  را اسـالمي  نظـام  خـارجي  سياسـت  كلـي  چـارچوب  ،قاعده است. اين
 سازد.مي روشن را آن قرمزهاي

بِيالً « ينَ سـنؤْملَى الْمرِينَ علْكَافل لَ اللّهعجلَن يخداونـد سـبيل و   ؛ )141): 4(نسـاء(  »و
  منان قرار نداده است.ؤطريقي براي كافران بر م

 راه گونههيچ اسالم شريعت و قوانين در خداوند كه است اين سبيل نفي ةقاعد مفهوم 
را  مسـلمانان  بـر  كـافران  تسلط راه هرگونه و نگذارده باز را مسلمين بر كفار تسلط و نفوذ
نفي سبيل، اجماع محصل و قطعي فقها بر اين مطلـب اسـت كـه در     ةدر قاعد .است بسته
هيچ قانوني وجود ندارد كه موجب تسلط كـافر بـر مسـلمان گـردد، بلكـه جميـع        ،اسالم

غيـر مسـلمان    ةو آزادي مسـلمان از سـلط   كام و قوانين شريعت اسالم، بر اساس علـو اح
عنـوان  فقهي است؛ يعني در موارد ويـژه بـه  » قواعد ثانويه«نفي سبيل از قاعدة باشد. مي

يك ضرورت در جهت رفع ضرر اساسي از كيان اسالم و حاكميت آن و يا حفظ منـافع  
 خنثي ـ  از لحاظ عمل، قواعد اوليه را ـ  »عنوان ثانوي«هي حياتي جامعه اسالمي با نام فق
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را بـر عهـده   چنين نقشي » قاعده نفي سبيل«سازند. در روابط و سياست خارجي نيز مي
دارد؛ يعني حتي در صورتي كه قراردادي ميان مسلمانان و كفـار بسـته شـده باشـد، بـه      

 ،قاعـده نفـي سـبيل   محض اينكه كشف شود اين قرارداد به زيان جامعه اسالمي اسـت،  
و بـر طبـق   باشـد  بسته شده  ،هر چند كه قرارداد ؛سازدخود آن را لغو و باطل ميخودبه

، اما بـه دليـل   باشد، فسخ آن جايز ن»وجوب وفاي به عهد« ؛ يعنييك قاعده فقهي ديگر
را خنثـي و  » بـالعهود اوفـوا  «شود و قاعده وارد ميدان مي ،كشف ضرر، قاعده نفي سبيل

بر اين اساس،  .)327، ص1377(شكوري،  نمايدحاكميت خود را اعمال مي ،دهاثر كربي
در پيشبرد سياست خارجي دولت اسـالمي كـه بـر مبنـاي صـلح و       9حضرت رسول

انـد تـا مبـادا    آميز بـوده، همـواره بـه ايـن اصـل مهـم توجـه داشـته        همزيستي مسالمت
لـت و امـت اسـالمي را    قراردادهايي با كشورهاي غير اسالمي تنظيم گردد كه عـزت دو 

  مخدوش سازد.

  اصل وفاي به عهد و احترام به قراردادها و پيمانها  . 3-3
كردن وفـاداري نسـبت بـه پيمانهـا و قراردادهـا، طـرفين را در برابـر        اسالم با الزامي

 ول دانسته است. ؤمس ،خداوند
األَيمانَ بعد تَوكيـدها وقَـد جعلْـتُم اللّـه      وأَوفُواْ بِعهد اللّه إِذَا عاهدتُّم والَ تَنقُضُواْ«الف) 

هر زماني كه پيماني منعقد سـازيد  ؛ )91): 16(نحل( »علَيكُم كَفيالً إِنَّ اللّه يعلَم ما تَفْعلُونَ
را  عهد با خداسـت، وفـا كنيـد و پـس از عقـد پيمانهـا آن       ،به عهد خود كه در حقيقت
ايد و خـدا را  كه آن را به نام خدا بسته كنيد در صورتيهد مينشكنيد و چگونه نقض ع

  ايد.سرپرست آن قرار داده
»نَ بِاللّهنْ آمواْ... الْبِرَّ مداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمنيكوكـار كسـي   ؛ )177): 2(بقـره(  »و

 است كه به خدا ايمان بياورد و چون پيمان ببندد به پيمانش وفا كند.
»يقُودفُواْ بِالْعنُواْ أَوينَ آما الَّذهبـه   !ايـد اي كساني كه ايمـان آورده ؛ )1): 5(مائده( »ا أَي

  قراردادهاي خود وفا كنيد.
گـويي   ؛شـود معرفي مي ،عنوان مميز و عالمت ايمانوفاي به عهد به فوق،در آيات 
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شي از نقص يا فقدان گيرد و خيانت به عهد، ناحس وفاي به عهد از ايمان سرچشمه مي
عـالوه بـر    ،التزام به پيمان و وفاي به عهد ،. بنابراين، از نظر اسالمشودشمرده ميايمان 

مجوزي براي نقـض   ي،يك سياست بلندمدت است كه تحت هيچ شرايط ،جنبة حقوقي
  شكني از گناهان بزرگ معرفي شده است.آن وجود نداشته و پيمان

    9يامبر اسالمآميز پاهداف ديپلماسي صلح. 4

  حكومت توحيدي در جهان  ةاقام. 4-1
همه انسانها را به توحيـد و پرهيزگـاري فراخوانـده و ايـن مهـم، بـدون       كريم قرآن 

الملـل  ها و پيروان ديگر اديان در عرصه روابـط بـين  ارتباط و تماس و معاشرت با ملت
ر نيست. ميس  

نُ      ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ« الف) سـأَح ي ي هـم بِـالَّتلْهاد جـنَةِ و سـظَةِ الْحعوالْمو« 
مردم را با حكمت و اندرز نيكـو، بـه راه پروردگـارت بخـوان و بـا      ؛ )125): 16(نحل(

  بهترين شيوه، با آنان مجادله كن.
ا جز بـراي رحمـت   ما تو ر؛ )107): 21(انبياء( »وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمينَ«ب) 

  جهانيان نفرستاديم.
بگو: اي مـردم!  ؛ )158): 7اعراف( »اًقُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللّه إِلَيكُم جميع«ج) 

گمان من فرستاده خدا به سوي شما (همه مردم جهان به هـر انديشـه، نـژاد و مكـان     بي
  زندگي) هستم. 

بگو: اي مردم! من براي ؛ )49): 22(حج( »إِنَّما أَنَا لَكُم نَذيرٌ مبِينٌ قُلْ يا أَيها النَّاس«د) 
  دهنده آشكارم.شما بيم
جهانيان پيام دارد و لذا  ةشود كه قرآن براي هماز اين آيات شريف، استنباط مي    
 ،، با محوريت دعوت به توحيد، جهانشمول است. از سوي ديگر9اكرم پيامبررسالت 
ه توحيد، بدون داشتن روابط، امري غير ممكن اسـت. بنـابراين، الزمـه دعـوت     دعوت ب

هـا در سـطح   نژادهـا، گروههـا و ملـت    ةعمومي به پذيرش اسالم، ايجاد روابط بـا همـ  
  المللي است.بين
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  عدل در جهان و سعادت و كمال بشري   ةاقام. 4-2
 ـ   آمدهكريم  آنچنان كه در قرآن ـ  9يكي ديگر از اهداف ديپلماسي حضرت محمد

  در بين مردم است.  »قسط«و  »عدالت«برقراري 
»        ط سـبِالْق اس م الْكتَـاب والْميـزَانَ ليقُـوم النـَّ هـعأَنزَلْنَـا مو نَـاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد« 

ا هاي هدايت به سوي مـردم فرسـتاديم و بـه آنهـ    را با مشعل ءما انبيا؛ )25): 57(حديد(
  عطا كرديم تا مردم عدل و قسط را بپا دارند. ،كتاب و ميزان

، همـواره حالـت   9هاي پيامبر اسالمدهد كه جنگها نشان ميبررسي تاريخ جنگ
انـد، صـورت   داشـته شكني و تجاوزي كه دشمنان روا ميتدافعي داشته و در قبال پيمان

اسـت و بـراي نيـل بـه     زيرا هدف غايي اسالم، سعادت و كمال بشري  ؛گرفته استمي
سعادت، مسائلي چون عدالت اجتماعي ضروري است. بنابراين، اگـر سـعادت و كمـال    

يابد، نشـر احكـام و تعـاليم اسـالمي     هاي الهي تحقق ميبشري در پرتو اسالم و انديشه
ترين گام در راستاي تحصيل سعادت است كه دولت اسالمي در تعامـل بـا جوامـع    مهم

  .)69، ص1362(حسن،  كندنبال ميآن را د ،غير مسلمان

  ستيزي و استقرار صلح پايدار جهاني  ظلم. 4-3
دن بـر ، ازبـين 9يكي از اهداف متعالي اسالم در چارچوب ديپلماسي پيـامبر اكـرم  

  است. »صلح پايدار جهاني«ظلم و فساد در بين مردم و استقرار 
 »م النَّار وما لَكُم من دونِ اللّه منْ أَولياء ثُم الَ تُنصرُونَوالَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذينَ ظَلَمواْ فَتَمسكُ«
شـويد كـه آتـش دوزخ بـه شـما      ناند متمايـل  و به كساني كه ستم كرده؛ )113): 11( (هود
  رسد و در برابر خدا براي شما دوستاني نخواهد بود و سرانجام ياري نخواهيد شد.       مي

اسالم، اساس روابط مسلمانان با غيـر مسـلمانان بـر مسـالمت و      در حكومت پيامبر
قتـل و كشـتار پيـروان     ةگاه به پيـروان خـود اجـاز   ايشان هيچ استوار بوده و ،رفتار نيكو

محسـوب   ،مذاهب ديگر را نداده و وجود عقايد مخالف، مجوزي براي رفتار خصـمانه 
رفتار مبتني بر  ،دهد با مخالفانعكس، اسالم به پيروان خود دستور مي شود؛ بلكه برنمي

اي هميشـگي و  صـلح در اسـالم، قاعـده   بـر ايـن اسـاس،    عدالت و قسط داشته باشند. 
شود كه در صورت تجاوز، ستم و موضوع جنگ، حالتي استثنايي تلقي مي جاودانه است
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آيد و هدف از آن، بازگرداندن طور موقت و استثنايي پيش مييا فساد و هرج و مرج، به
ي بـه  يدر اين ميان، جهاد ابتـدا  .)95، ص1382(حسيني،  لت صلح و سلم اوليه استحا

از اهميت  9عنوان يكي از فروعات دين مبين اسالم، در سياست خارجي پيامبر اسالم
گـري كفـار و نجـات مظلومـان از     دادن بـه فتنـه  بااليي برخوردار بوده كه با هدف پايان

  .ه استگرفتانجام مي چنگال مشركين و گسترش حاكميت اسالم
 بـراي  جنـگ  شـود مـي  تعبيـر  نيـز  »دعوت جهاد« به آن از كه ابتدايي جهاد بنابراين،

 اختناق و خشونت با مقابله جهت در و »بخشرهايي« نبردي بلكه نيست، عقيده تحميل
 و زور بـه  توسـل  با كه است ستمگري و ظالمانه نظامهاي با مبارزه ،ابتدايي جهاد. است
 گـوش  بـه  الهـي  پيام رسيدن ةاجاز و ساخته حاكم ،اذهان بر را باطل هايديشهان فشار،
در  »الميـزان « شـريف  تفسـير  در) ره(طباطبـايي  طوري كه عالمهبه؛ دهندنمي را مردمان

  : فرمايدييد مشروعيت جهاد ابتدايي ميأت
 آنـان  بـراي  و اسـت  كرده دعوت آن به را مؤمنين ،قرآن كه كارزاري و جهاد
 يا اسالم از دفاع راه در چه پيكار كه است آن معنايبه خواند،مي آفرينحيات

 انسـانيت  حقيقـت  از دفـاع  واقـع  در همه ابتدايي، جهاد چه و باشد مسلمين
   .)67، ص1، ج1378(طباطبايي،  است
 روابـط  و جهاني صلح در آن كه است اين شريعت اسالم از افتخارات بنابراين، يكي

 حكـم  رغـم داشـتن  علي بوده و برخوردار ارزش با از جايگاهي الملليبين آميزمسالمت
بـا ديگـر    جويانـه و صـلح  آميـز مسالمت روابط ايجاد با يمخالفت گونهچيه ابتدايي جهاد

  .است نداشته كشورها

  9پيامبر اسالم آميزجايگاه اصل دعوت در ديپلماسي صلح. 5
در روابـط خـارجي، عنصـر     ي اسالمرسول گرامترين راهبرد عنوان اساسيدعوت به

رود. در ديپلماسـي  شمار ميهاي ديپلماتيك حكومت ايشان بهثابت و روح كليه فعاليت
داشته و ايشان در همه  ، دعوت نسبت به ساير امور در اولويت قرار9آميز پيامبرصلح
ت آگـاه  دعـو از با آنكـه   »خيبر«طوري كه اهالي به ؛پرداختندها، ابتدا به دعوت ميجنگ
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  . پيامبر اكرم به اسالم، دعوت شدندسفيران و دعوتگران توسط بودند، سه روز 
رَاجاً  اً وداعياًونَذير ي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهداً ومبشِّراًيا أَيها النَّبِ« سـو هبِإِذْن يـراً  إِلَى اللَّهنم« 

دهنده و انذاركننده فرسـتاديم  واه و بشارتاي پيامبر! ما تو را گ؛ )45-46): 33(احزاب(
  داديم. بخش قراركننده به سوي خدا به فرمان او و چراغ روشنيو دعوت

مبتنـي   ،دعـوت  سياست خارجي بر ة، در حوزحضرت رسولبنابراين، رفتار سياسي 
عنـوان  ايـن اسـلوب را بـه   دينـه  و م مكـه بود و ايشان از ابتداي بعثت، حتي هنگام فتح 

بودند و عالوه بر اينكه رسـالت خـويش را بـر ايـن      اي هدفمند و خاص برگزيدهبرنامه
موده و آنها نيز موظف توصيه ن همسفيران خويش  هشيوه را ب اصل قرار داده بودند، اين

آميـز را بـر   تبعيـت نماينـد و دعـوت و ديپلماسـي صـلح      ،دستورات ايشـان بودند تا از 
ايشـان تـوأم بـا انعطـاف و ماليمـت بـوده و        دعوت ةهاي ديگر مقدم بدارند. شيوشيوه
در  9پيـامبر اكـرم   ترديد، يكي از رموز گسترش سريع اسالم و نفوذ عميق و وسيعبي

باشد. در ايـن ميـان، رسـول اكـرم     قلوب ديگران، رفتار سياسي منعطفانه آن حضرت مي
ودن آنان نمهاي اصولي و راضيتوافق براي ايجاد انگيزه در مخالفان در جهت مذاكره و

نمودند. استفاده از نقـاط مشـترك   آميز از نقاط مشترك استفاده ميجهت مذاكرات صلح
خـوبي مشـهود   ها بـه سران دولت ها و پيامهاي آن حضرت بهدر ديپلماسي پيامبر و نامه

در نامه به اسقف قسطنطنيه به پاكي مريم و القاي حضـرت   9پيامبر ،براي مثال. است
و در نامه بـه   دادهبر رسالت ايشان و پيامبران پيش از وي گواهي  اشاره نموده و ،عيسي

 خورد. پادشاه حبشه نيز همين موارد به چشم مي
آميز و روابـط  شك، ارسال اين پيامها در ايجاد و گسترش مناسبات انساني و صلحيب

حسنه و ديپلماسي پايدار و ثابت، نقش بسيار مهمي داشته است. ارسال پيـام بـه سـران    
هــا، قبايــل و گروههــاي مــذهبي، شــيوه و فصــل جديــدي از ديپلماســي پيــامبر دولــت
. از سوي ديگر، در چـارچوب اصـل دعـوت، مـذاكره در روابـط      ه استبود 9اسالم

طـوري كـه در حكومـت    به ؛باشدخارجي دولت اسالمي از اهميت بااليي برخوردار مي
نيامـده و از سـوي حـاكم    پديـد   ،كردن مرحله مذاكره، هيچ جنگي بدون طي9پيامبر

شـماري  هاي بينمونه ،سياسي پيامبر اسالم ةاسالمي تجويز نشده است. در سنت و سير
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قابل مشاهده است. بر اين  ،از اهتمام به مذاكره و استفاده از اين ابزار براي حل منازعات
 »حديبيـه «كه منجر بـه صـلح    )عمروبنسهيل( قريش ةاساس، مذاكره حضرت با نمايند

جريان فتح مكه براي جلوگيري از قتل و كشتار  ديد و مذاكرات ايشان با ابوسفيان درگر
 دهـد هايي است كه به خوبي مبناي ديني مذاكرات سياسـي را توضـيح مـي   بيشتر، نمونه
خـود بخشـي از    ،مـذاكره  9بنـابراين، در ديپلماسـي پيـامبر    .)69، ص1373(حميداهللا، 

اين ميان، مشكل اصلي در انتشار دعوت پيامبر اسالم باشد. در استراتژي دعوت و صلح مي
هاي اطراف و سران قبايل و صاحبان ام و زمامداران سرزمينو گسترش پيام الهي، همان حكّ

دادند اين ترجيح مي 9پيامبرلذا انداختند. فاصله مي ،نفوذ بودند كه بين مردم و پيام اسالم
هاي منطقي اعزام سفرا و نمايندگان حـل  ه از شيوهموانع را از راههاي ديپلماتيك و با استفاد
دست گرفته و از اسـارتهاي عوامـل بيرونـي آزاد    هكنند تا مردم سرنوشت خويش را خود ب

ترين وظـايف  توان مهمشده و از قيد و بندهاي عوامل دروني رها گردند. بر اين اساس، مي
  خالصه نمود:  رزيموارد  اسالم را در سفيران و فرستادگان حكومت پيامبر

  دعوت به اسالم؛ـ 
  دشمن؛  ترك مخاصمه با صلح و ةمذاكرـ 
  پس از خاتمه جنگ؛  ،مذاكره در باب مبادله اسيران جنگيـ 
  مورد انعقاد قراردادهاي مربوط به غرامت؛  مذاكره درـ 
انعقاد پيمـان همكـاري در    جلب دوستي و مذاكره در جهت ايجاد حسن تفاهم وـ 
  .)23، ص1383نژاد، (زرگري كشور محل مأموريت لف باهاي مختزمينه

مـورد توجـه    9از سوي ديگر، اصل مصونيت سفيران در ديپلماسي پيـامبر اسـالم  
مـورد   ،توان آن را در چارچوب عقد امانجدي قرار گرفته است كه به لحاظ نظري، مي

هـا و  هـاي خـود بـه سـران گروه    طوري كه حضرت رسول در نامهبه ؛قرار داد مالحظه
(عظيمي  كردند كه اگر آنان با مسلمانان وارد جنگ نشوند در امان هستندقبايل، اعالم مي

؛ »الــرهن ال يقتــل الرســل و ال«فرمودنــد:  يدر مــورداز جملــه  .)126، ص1386شوشــتري، 
بـود كـه    »كـذاب  ةمسـيلم «آن ماجراي  ةشوند كه نمونفرستادگان و گروگانها كشته نمي

گونه نبود كه پيك را نبايـد كشـت، شـما را گـردن     اگر اين«د: حضرت در پاسخ فرمودن
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هاي ديگر در تحقـق اصـل دعـوت    يكي از تكنيك .)72، ص1358(فراشبندي، » زدممي
ساختن اهداف و تأمين منافع حكومت اسالمي، استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي عملي

ط خارجي خـويش از ابـزار   در رواب 9پيامبر گرامي اسالمدر اين راستا، و مالي است. 
تـأليف  « تحـت عنـوان   ،اقتصادي نيز براي دعوت و هدايت مردم به ديـن مبـين اسـالم   

دادن بخشي از غنايم و منابع معناي اختصاصتأليف قلوب به نمودند.استفاده مي »قلوب
مالي دولت اسالمي براي جذب قلوب و ايجاد ذهنيـت مثبـت در برخـي افـراد اسـت.      

 بيان كرد: زيرتوان در موارد را در اين زمينه مي 9يپلماسي پيامبرهايي از دنمونه
  اعطا فرمودند؛ ،در آغاز هجرت به مدينه، به يهوديان يثرب 9امتيازاتي كه پيامبر اكرمـ 
در اعطـاي امتيـازات    9اي كه پيامبردموكراتيك و منصفانه ةصلح حديبيه و شيوـ 

 قريش در پيش گرفتند؛ ةمورد نظر نمايند
  1كردند.به وفود و هيأتهاي نمايندگي اعطا مي 9امتيازي كه پيامبرـ 

انعقاد قراردادهاي همكاري، اتحاد، عـدم تعـرض و   از سوي ديگر، با توجه به اينكه 
با  9باشد، لذا پيامبرآميز در سياست خارجي ميمسالمت ةترك مخاصمه از نتايج شيو

گام برداشـته   ،لهاي بعثت در اين جهتدرك اهميت اين بعد از ديپلماسي از نخستين سا
گسترش قلمرو دولت اسالمي را فراهم سـاختند كـه در    ةو با عقد پيمانهاي متعدد، زمين

قبل از هجرت و پيمان سياسي مدينـه در   ،توان به پيمان اتحاد اهالي يثرباين زمينه مي
تـرين  بيه كه مهمبدو ورود به مدينه با ساكنان غير مسلمان اين شهر و قرارداد صلح حدي

پيمان در طول حيات با بركت رسول گرامي اسالم بود و منجر به گسترش قلمرو دولت 
نهايي چنين پيام و رسالتي، رساندن انسانها بـه كمـال    ةگشت، اشاره نمود. نتيج ياسالم

همـان  اين  در واقع،واقعي و ايجاد حكومت واحد جهاني بر اساس عدل و قسط است. 
اسالم در راه آن از هيچ تالشي فروگـذار   قرآن بر آن تأكيد دارد و پيامبرآرماني است كه 

نيروها و امكانات موجود را در مسير آن بسيج كرد و بارها يارانش را بـدان   ةنكرد و هم
 ةريزيها در سياست خارجي و همخطوط و برنامه ةهم .)92، صتا(مطهري، بي نويد داد

اين هدف نهـايي و در جهـت تحقـق ايـن آرمـان      تالشها در ديپلماسي ايشان به سمت 
وجـوه   ،عملـي  اترغم انحرافدر دعوت خود، به 9بشري بوده است. حضرت رسول
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كرد، اعتماد و اعتقاد خود را نسـبت  هاي عقيدتي كه از برخي مشاهده ميمنفي و ضعف
داد و در هـر  پذيري انسـان از دسـت نمـي   پذيري و رشدطلبي و اميد به كمالبه اصالح

  د.نموتلقي مي ،اي، تولد جديد براي انسان را ممكنرحلهم

  9پيامبر اسالم خارجي سياست .6
ترين عنوان اساسيآميز بهصلح و همزيستي مسالمت ،ر سياست خارجي پيامبر اكرمد

المللي منظور گرديده و ايشان به منظور تحقق و گسترش صلح در اصل در مناسبات بين
تنهـا بـراي   نـه  ،بروز روابط خصمانه و درگيريهـاي خـونين   ها و جلوگيري ازميان ملت

 اي قائـل شـده، بلكـه اصـوالً    العـاده المللي ارزش حقوقي فوققراردادها و معاهدات بين
هاي صلح دعوت كرده شدن در انعقاد پيمانها و گروههاي ديگر را نيز براي پيشقدمملت

آميـز در  ورت مسـالمت همواره تالش داشتند تـا اسـالم بـه صـ     ،9رسول اكرماست. 
هـاي  مايل بودند تا با فرقـه  ،سراسر دنيا نفوذ كرده و به لحاظ ديني، سياسي و اجتماعي

دين اسالم به هـدف خـود دسـت     ةغير مسلمان در حالت صلح بوده تا بتوانند در توسع
 ءجويي جزبنابراين، روح مدارا، مسالمت و صلح .)193، ص1379 (عميد زنجاني، يابند

كه مأمور تبليـغ اسـالم بـود     9عاليه اسالم بوده و چنانچه جنگ را به محمدتعليمات 
از طرف مسلمين  متقابالً گونه تعرضيهيچ شدند، قطعاًكردند و معترض نميتحميل نمي

صدر و عطوفت  ةبا دشمنان خويش با سع 9گرفت. پيامبر اكرمعليه آنان صورت نمي
حتـي   ،ر اين است كه حضرت و پيـروانش برخورد نموده و سنت رفتاري ايشان، گواه ب

هاي ايشان دفاعي و در پاسخ به تجاوزات و جنگ ةيك جنگ تجاوزگرانه نداشته و هم
به عبارت ديگـر، در   .)46، ص1377(مطهري،  هاي دشمنان دين بوده استشكنيپيمان

ـ   شود كه ايشان با هـيچ روشن مي ،بررسي سيره پيامبر اسالم ام دو يـك از ملـوك و حكّ
 ،مبادرت به جنگ نكرده و جنگ ،ولت بزرگ ايران و روم و با ديگر اميران و پادشاهاند

انجام گرفته كه دشمن قصـد حملـه بـه     مسلمان و غير مسلمانتنها زماني بين دو گروه 
  اند.به دفاع از سرزمين خود پرداخته و مسلمين نيز ضرورتاً داشتهسرزمين اسالمي را 

ك فَبِما رحمةٍ م«الف)  لـونْ حيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ما غَلفَظ كُنت لَوو ملَه نتل نَ اللّه« 
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خو و مهربان شـدي و  پس به بركت و رحمت خداوند با آنان نرم؛ )159): 3عمران( (آل
  شدند.دل بودي هر لحظه از گرد تو پراكنده ميچنانچه تندخو و سخت

دو    ياأَيها الَّذينَ آم«ب)  عـ لَكُـم ه نُواْ ادخُلُواْ في السلْمِ كĤَفَّةً والَ تَتَّبِعواْ خُطُوات الشَّيطَانِ إِنـَّ
ايـد! همگـي بـه صـلح و همزيسـتي      اي كسـاني كـه ايمـان آورده   ؛ )208): 2(بقـره(  »مبِينٌ

  ر است.آميز درآييد و از گامهاي شيطان پيروي نكنيد كه او براي شما دشمن آَشكامسالمت
يكـي از داليـل    ،تـوان دريافـت كـه از ديـدگاه قـرآن كـريم      با توجه به آيات فوق مي

گسترش سريع دين اسالم، اخالق نيكو و رفتار كريمانـه در چـارچوب اتخـاذ ديپلماسـي     
بعـد   گرامي اسالم بوده است. بر اين اساس، يكي از راهبردهاي پيامبر 9آميز پيامبرصلح

 د صلح بود كه بارزترين نمود عيني آن صلح حديبيه است كه دراز هجرت به مدينه، راهبر
در مـاجراى حديبيـه، پيـامبر     .گرديـد مكه » فتح«ساز و زمينه شدسال ششم هجري منعقد 

در مراحل مختلف  مشركان قريشبرخوردار بودند و » فعال« از يك موضع كامالً 9اكرم
چنانكـه در آغـاز، حركـت     ؛تندداشـ » واكنشى«كردند و موضعى عمل مى »منفعالنه«صلح، 
خود اقدامى بود كـه قريشـيان    ـ به انگيزه انجام حجـ و مسلمانان به سوى مكه   9پيامبر

وادار نمود. در جريان حديبيه، پرهيـز رسـول اكـرم از     ،و ناگزير» ناخواسته«اى را به مقابله
نبـردى   به ابتكار ايشان سبب شد تا آتـش » گرىميانجى« سلسلهجنگ و سپس وقوع يك 

ما براى «در حديبيه، خطاب به سران قريش فرمودند:  9هولناك فرو نشيند. پيامبر اسالم
ايم تا اين خانه را طواف كنيم، پس با هر كس كه مـا  ايم؛ همانا آمدهجنگيدن با كسى نيامده

در برابـر رفتـار    . رسول خدا،)86، ص1369(آيتي،  »را از اين كار بازدارد، خواهيم جنگيد
قريش، از يك سو، پيشنهاد نمودند كه با يكديگر صلح كننـد و از سـوى ديگـر،     ةنخصما

كـه در  » بيعـت رضـوان  «در اين ميـان،   رفتارى آميخته از مدارا و قاطعيت در پيش گرفتند.
 9تجديد وفادارى مسلمانان نسـبت بـه پيـامبر    ةبرابر اقدامات خصمانه قريش و به نشان

ا قريش در مورد پايدارى مسلمانان بيمناك شـوند و  باعث شد ت ،صورت پذيرفت در واقع
                               در يك چرخش آشكار، هرگونه ترديد در مورد پذيرش صلح را كنار بگذارد.

به راستي كه پيروزي ما بـر شـما، پيـروزي    ؛ )1): 48(فتح( »إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحا مبِينًا«
  بزرگي است. 
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ستاوردهاي مهمي را براي مسلمانان در پي داشت كه به برخي از مـوارد  اين پيمان د
  آن در ذيل اشاره شده است: 

حكومت اسالمى از سوى مشركان قريش به رسميت شناخته شـد و قريشـيان    الف)
                        پذيرفتند كه ديگر نسبت به مسلمانان خيانت نكنند؛                                                                

طوري كـه تعـداد   افزون گرديد و آيين اسالم گسترش يافت؛ به ،شمار مسلمانان ب)
صلح حديبيه به دين اسالم گرويدند، بيشتر از همه كساني  افرادي كه در دو سال بعد از

  اسالم آورده بودند؛ 9يامبرپبود كه در طول نوزده سال بعثت 
  دار سياسي پيامبر و دولت او در مدينه؛                                                                     شدن اقتشناختهرسميتبه ج)
در  9ترشدن سياست پيامبر اسالمكسب امنيت ده ساله كه فرصتي را براي فعال د)

  كرد؛ساير نقاط فراهم مي
  نظامي مسلمانان.ـ  افزايش قدرت و اقتدار سياسي )ه

تـوان  را در سـال نهـم هجـري مـي     9ج موفقيت ديپلماسي پيـامبر با اين حال، او
بيش از سي هيأت از طوايف مختلـف عـرب از هـر سـو      ،مشاهده كرد كه در اين سال

براي بيعت و انعقاد پيمانهاي سياسي به نزد پيامبر اكرم در مدينه آمدنـد. جايگـاه بـاالي    
بـه از ديپلماسـي   محوري در سياست خارجي ايشان بـه حـدي بـوده كـه ايـن جن     صلح

در  »ولتر«طوري كه به ؛باعث تحسين انديشمندان بزرگ شده است، 9حضرت محمد
ها و جوانمرديهاي وجود خود را به كشورگشايي ،دين اسالم«گويد: ستايش از ايشان مي

مديون است و حال آنكه مسيحيان به ياري شمشير و تـل آتشـين، آيـين     ،ارانشذبنيانگ
روش  ،هـاي اروپـا  كننـد. پروردگـارا! كـاش همـه ملـت     يـل مـي  خود را به ديگران تحم

هميشـه در   9پيامبر اكرم .)181، ص1374(حديدي،  »گرفتندمسلمانان را در پيش مي
داشـت و همـواره بـه    مقـدم مـي   ،ها، عطوفت و بخشش را بر انتقام و كشتارطول جنگ

ايشـان بـا ايـن اقـدام      نمود كه با اسيران رفتار ماليم داشته باشـند. ياران خود توصيه مي
سابقه كه در فرهنگ بشري آن زمان نظير نداشت، يك سنت و قانون متعالي از خـود  بي

توان به شرح ذيل اصول حاكم بر ديپلماسي پيامبر را مي ،طور كليبه يادگار گذاشت. به
  بيان نمود: 
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 ها، مردم را صـاحبان اساسـي حـق   در روابط خود با قبايل و دولت 9پيامبرالف) 
  است؛ برشمرده و سعي در جهت تماس و ارتباط با مردم داشته

ها به مفهوم سازش نيسـت،  روابط با گروهها و دولت ،اكرم در ديپلماسي پيامبرب) 
  نظر؛ هاي سازنده براي وصول به اهداف مورداي است جهت توافقبلكه صرفاً وسيله

و ارتباطـات از اصـول    كارگيري روشهاشرايط و مقتضيات زماني و مكاني در بهج) 
  شود؛اساسي شمرده مي

گويي، شجاعت در مقابل پيامـدهاي احتمـالي   صداقت، صراحت و پرهيز از مبهمد) 
  ناشي از روابط و مكاتبه با زمامداران؛

  هاي سياسي؛انتخاب افراد مجرب، كارآزموده و با تقوا، جهت انجام مأموريت) ه
  شكني.رهيز از پيمانرعايت حرمت و شأن گروههاي مقابل و پو) 

اي مهـم در حقـوق ديپلماتيـك    عنـوان قاعـده  بنابراين، اصل منع توسـل بـه زور بـه   
آن را  نتيجـة افروزي را مـذمت و  مطرح است و قرآن كريم به صراحت جنگ 9پيامبر

دعوت  ،آميزداند و پيروان اديان ديگر را به صلح و همزيستي مسالمتفساد و تباهي مي
هاي پيامبر اسالم و علت بروز آنها توجه كنيم، خواهيم ديد كـه  ه جنگو اگر ب نمايدمي

واسطه نقض عهـد  ههاي آن حضرت يا در اثر حمله و تجاوز دشمن بوده يا بهمه جنگ
و خيانت مشركين صورت گرفته است. در هيج جاي تـاريخ اسـالم سـراغ نـداريم كـه      

شـدن  روهي از افراد به مسلماناز مدينه به قصد تحميل عقيده يا واداركردن گ 9پيامبر
حتي موظف شدند با اقوام و قبـايلي كـه    ،خارج شده باشند تا جايي كه به دستور قرآن

 .)138، ص1362(خليليـان،   كننـد  ءطرفي امضاشدن نداشتند، پيمان بيتمايل به مسلمان
بيش از قدرت و اعمال آن، نقش سازنده  ،ديپلماسي 9در زندگي سياسي پيامبر اسالم

تهـاي نماينـدگي،   ألـغ، مربـي، سـفير و هي   پيامبر در دعوت و اعزام مب ةشيو اشته است.د
هـاي بحـث آزاد و   هـاي بـزرگ و كوچـك، تشـكيل كنگـره     ارسال پيام به سران دولـت 

  .باشداكرم مي هايي از ديپلماسي فعال پيامبرنشانه ،هاي منطقي با مخالفانبرخورد

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


163 

 

 

لح
 ص
سي

لما
ديپ

الم
اس

بر 
يام

ز پ
آمي

9 /
ضي

 ح
صر

نا
نيا

  گيري نتيجه
از جانـب خداونـد    9منشأ حاكميت در اسالم، پيـامبر اكـرم  با درنظرگرفتن مبنا و 

مأموريت داشت تا با تأسيس دولت اسالمي، عالوه بر تأمين اهداف مادي حكومـت بـه   
رغم تبليغات سـوء دشـمنان   علي ،نيز همت گمارد. در اين ميانآن تأمين اهداف معنوي 

اقـوام مختلـف و   هـاي اسـالمي در ميـان ملـل و     اسالم، آنچه كه موجب رسوخ انديشه
، تكيه بر شمشير و اعمـال زور و تحميـل عقيـده    گسترش قلمرو دولت اسالمي گرديده

آميـز و  بلكه ماهيت و محتواي مكتب غني اسالم و اتخاذ ديپلماسـي صـلح   ؛استنبوده 
جويانه در مناسبات انساني و در مواجهه بـا اقـوام و گروههـا نقشـي     هاي مسالمتشيوه

عنـوان  الملـل بـه  بار در تاريخ روابط بينبراي نخستين ،پيامبر اسالماست.  اساسي داشته
آخرين سفير الهي در راستاي پيشبرد اهداف دولت اسالمي در روابط خارجي با اتخاذ و 

غان و ارسال همچون مذاكره و فرستادن نمايندگان، اعزام مبلّ ؛رعايت موازين ديپلماتيك
د پيمانها و قراردادهاي سياسي، راهكارهاي جديـدي  ها و قبايل، انعقاپيام به سران دولت

را پيش روي انسانيت و كمال و اعتالي مقام آدميت گذاشته و نشـان داد كـه اسـالم در    
انسانها بتوانند با تعاون و تفاهم در كنار هـم زنـدگي    ةصدد ساختن جهاني است كه هم

اسـبي بـراي   وانـد الگـوي من  تمـي  9كنند. بنابراين، عملكرد و سنت حضـرت رسـول  
دولتمردان دولت اسالمي باشد تا در مواجهه با بحرانها و فشارها و تهديـدات خـارجي   

  كار گرفته شود.هاي مختلف از جمله سياسي و اقتصادي بهدشمنان اسالم در زمينه
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