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شاخصههای مذاکرۀ مطلوب اسالمی در حل و فصل منازعات
سیاسی منطقهای و بینالمللی
قاسم شباننیا
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چکیده
با آمدن اسالم و پس از آن ،مذاكره ،اهمیت خود را در حل منازعه با مخالفان نشان
داد،اما همواره درباره توانایی مذاكره ،در رفع منازعات ،اختالف بود(،مسئله) موضوعی
كه به دلیل عدم توجه جدی به شاخصه های مذاكره مطلوب اسالمی ،همچنان به
مثابه مسئله ای قابل توجه ،باقی ماند .از این رو ،با این پرسش مواجهایم:اسالم برای
نیل به اهداف و آرمانهای الهی-انسانی ،چه شاخصههایی برای مذاکره ،میان دولت
اسالمی و دول دیگر قرار داد؟(سؤال) گمان بر آن است:كاربست این شاخصهها،
تنها به منظور رفع اختالفات و یا نیل به توافق نیست؛ بلکه همه کشورها می توانند
براساس آن ،به اهداف دست یابند(فرضیه) .اين مقاله در پی آن است با استخراج
ً
شاخصههای مذاکره مطلوب اسالمی اوال کارگزاران در فرایند مذاکرات با دولت ها،
ً
آن را مطمح نظر قرار دهند؛ و ثانیا شهروندان مسلمان بتوانند قضاوت منصفانه ای
از مذاکرات داشته باشند (هدف) .نیل به این هدف ،با روش توصیفی ـ تحلیلی و با
* .استادیار گروه علوم سیاسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیshaban1351@yahoo.com -
تاریخ پذیرش1395/3/28 :
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استنباط از منابع معتبر اسالمی صورت میگیرد (روش) .نتایج تحقیق نشان می دهد:
این شاخصههای ایجابی یا سلبی به تأمین آرمانها میانجامند در نتیجه ،میتوان آن
ها را در عزتطلبی ،حکمتورزی و مصلحتگرایی ،و در نهایت ،عدالتطلبی خالصه
کرد (یافته).
واژگان کلیدی :اسالم ،شاخصه ،مذاکرۀ مطلوب ،دولت اسالمی و منازعه

مقدمه
مذاکره ،در عرصۀ روابط بینالملل ،از جمله ابزارهای دیپلماتیکی شمرده میشود که به دلیل اهمیت
ویژۀ آن ،همواره محل بحث و گفتوگو بوده است .این اهمیت تا آنجاست که میتوان دیپلماسی را
در فن و هنر مذاکره خالصه کرد.
با اینکه دین مبین اسالم در این زمینه رهنمودهای ارزشمندی دارد و چهارچوبهای کلی را به
دست داده ،اما تبیین روشن و دقیقی از سوی اندیشمندان این عرصۀ مطالعاتی در خصوص مذاکرۀ
دولت اسالمی با دولت دیگر ،صورت نگرفته است .این نوشتار درصدد است تا ضمن استخراج
برخی از شاخصههای کالن مذاکرۀ مطلوب دولت اسالمی با دولتهای دیگر و سپس جمعبندی آنها
در چند محور محدودتر ،نشان دهد که احکام متعالی اسالم ،در هر زمان و مکان و در هر عرصهای،
بهویژه عرصۀ سیاست خارجی ،از پویایی ،تنوع و جامعیت برخوردار است و به راحتی میتوان بر
اساس آن موازین ،مذاکرات با دولتهای دیگر را ب ه گونهای مدیریت کرد که منافع کشور اسالمی را
به بهترین وجه تأمین کند .بدین منظور ،در ابتدا برای نشان دادن مرادمان از مفهوم مذاکره ،ماهیت این
مفهوم را واکاوی خواهیم کرد؛ سپس به منظور ترسیم شاخصههای کلی مذاکرۀ مطلوب ،در دو محور
شاخصههای ایجابی و شاخصههای سلبی ،مهمترین آنها را مطرح خواهیم ساخت و در نهایت ،در
نتیجهگیری مباحث ،جمعبندی خود را از این شاخصههای متنوع ارائه خواهیم داد.
ّ
مختص به اسالم نیستند و
خاطرنشان میشود برخی از شاخصههای ذکرشده در این نوشتار،
هر کشوری میکوشد آن شاخصهها را در مذاکرات رعایت کند؛ اما برخی دیگر از این شاخصهها،
منحصر به اسالم بوده ،بر اساس آرمانها و اهداف ترسیمشده برای دولت اسالمی ،تعریف گردیده
است.
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ماهیت مذاکره
مذاكره یا مفاوضه ( ،)Negotiationمصدر باب مفاعله و در لغت بدین معناست که هر یک از طرفین مذاکره،
آنچه را که در نزدشان است ،به طرف مقابل ّرد میکنند (الطریحی ،1408 ،ج437 :3؛ الزبیدی ،بیتا ،ج .)71 :5اما
در اصطالح ،مذاكره را برخی عبارت از اسلوب عملیای دانستهاند كه طرفین گفتوگو ،اعم از دولت
یا غیر دولت ،برای رسیدن به یك اتفاق نظری كه نهایت مصالح و اهداف طرفین را تضمین میكند،
در پیش میگیرند (عبدالونیس شتا و دیگران .)14 :1417 ،برخی دیگر هم مذاکره را بحث و گفتوگوی
شفاهی یا کتبی بین دو یا چند دولت دانستهاند که درصددند امری یا عملی حقوقی را رتقوفتق و حل
وفصل نمایند؛ و در حقیقت ،مذاکره ،یکی از معمولترین و آسانترین روشهای دیپلماتیک تصفیۀ
مسالمتآمیز اختالفات بین دولتها و پیشبرد منافع ملی است (آقابخشی و افشاری راد.)448 :1389 ،
در ارزیابی تعاریف یادشده از معنای اصطالحی واژۀ «مذاکره» ،باید خاطرنشان سازیم این
تعاریف ،تنها ناظر به بخشی از اهداف دولتها از ورود به عرصۀ مذاکرات است و ممکن است
دولتها با انگیزههایی غیر از رسیدن به توافق یا رفع اختالفات و خصومتها ،وارد عرصۀ مذاکراتی
شوند .دقیقتر آن است مذاکره را فرایندی بدانیم که طی آن ،ارتباطی میان دو طرف صورت میگیرد
تا از طریق گفتوگو میان آنها ،اهداف دو طرف یا گاهی اهداف یک طرف مذاکره ،محقق شود.
برخی نویسندگان ،با توجه به اهدافی که مذاکرات بین مسلمین و غیرمسلمین دنبال میکند ،مذاکره
را اعم از گفتوگوهای جدی و غیرجدی دانستهاند و گفتوگوهای جدی را آن دسته گفتوگوهایی
دانستهاند که به منظور پایان دادن به منازعات  ،نشر دعوت اسالمی ،تثبیت روابط حسن همجواری،
تقویت پیوندهای دوستی و ّ
مودت و مستحکم نمودن معاهدات فرهنگی یا اقتصادی صورت میگیرد
(الزحیلی .)7 :1417 ،بدیهی است چون در هر مذاکرهای هدف مشخصی دنبال میشود ،دستیابی به آن
اهداف ،مستلزم در پیش گرفتن شکل و قالب خاصی از مذاکرات است.
شاخصههای ایجابی
الف) انجام مذاکره از موضع قدرت :مذاکره با دشمن ،باید با حفظ اقتدار و صالبت باشد؛ از این
رو ،مذاکرهکنندگان دولت اسالمی نباید مذاکرات را از موضع ضعف دنبال کنند؛ چراکه مذاکرات از
موضع ضعف ،نهتنها دستاوردی برای کشور اسالمی نخواهد داشت ،بلکه زمینهساز تضعیف جبهۀ
اسالم در برابر جبهۀ کفر خواهد گردید .از این رو ،در قرآنکریم ،در صورتی که مسلمین در موضع
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اقتدار باشند ،نشان دادن هر گونه سستی و ضعف در برابر دشمن ،در هر شرایطی ممنوع شمرده شده
َّ َّ
ََ
ُ َّ َ َ ْ
َّ َ َ َ َ
َّ ُ ُ
ُّ َ
است .آیۀ شریفۀ « ِإن ال ِذ َین كف ُروا َو َصدوا عن َس ِبیل الل ِه ث َّم َماتوا َو ُه ْم كف ٌار فلن َیغ ِف َر الل ُه ل ُه ْم فل ت ِه ُنوا
ُ َ
َّ
َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ْ َ َ
ُ َِ َ ُ
السل ِم َوأ ُنت ُم ال ْعل ْو َن َوالل ُه َم َعك ْم َولن َی ِت َرك ْم أ ْع َمالك ْم (محمد 34 :و :)35کسانی که کافر شدند و
وتدعوا ِإلى
از راه خدا بازداشتند ،سپس در حال کفر از دنیا رفتند ،خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید .پس هرگز
سست نشوید و (دشمنان) را به صلح (ذلتبار) دعوت نکنید ،در حالی که شما برترید؛ و خداوند
با شماست و چیزی از اعمالتان کم نمیکند »،بهصراحت بیان کرده است در صورتی که مسلمین در
موضع اقتدار باشند ،حق ندارند از خود در برابر کفار نقطۀ ضعفی نشان دهند که دشمن احساس کند
مسلمین درصدد تسلیم شدن هستند (یزدی ،1415 ،ج.)262 :2
نشان دادن اندک ضعفی از سوی مسلمین در برابر دول دیگر ،موقعیت دولت اسالمی را در ضعف
قرار خواهد داد .به منظور عدم تحقق چنین امری ،الزم است مذاکرهکنندگان دولت اسالمی ،جسارت
و شجاعت به خرج دهند و سبب تقویت جایگاه دولت اسالمی در نزد مذاکرهکنندگان طرف مقابل
َ
شوند .به تعبیر ابنف ّراء:
سفیر به همان اندازه که به وقار و آهستگی و متانت احتیاج دارد ،نیازمند به پیش نهادن
گام و جرئت و جسارت نیز میباشد؛ زیرا نمیتوان با همۀ طبقات ،سختی به کار برد یا با
همه نرمی کرد؛ و چهبسا برای ادای حق سفارت ،سفیر جز خشونت راهی نداشته باشد
و اگر جسور و باشهامت نباشد ،آن را تحریف کند و به امر سفارت خلل رساند و مقاصد
َ
آن را تباه سازد (ابنف ّراء.)31 :1363 ،

پس مذاکرهکنندگان دولت اسالمی الزم است تا با بهرهگیری از تمام ظرفیتها و امکانات موجود،
از موضع اقتدار و عزت وارد مذاکرات شوند و گاهی الزم است برای نشان دادن این اقتدار ،قدرت
خود را به رخ دشمن کشند تا به سبب ترسی که در دل دشمن میافتد ،بیشترین بهره را از مذاکرات به
دست آورند .در آیۀ:
ّ
ُ
َو َأع ُّد ْوا َل ُهم َّما ْاس َت َط ْع ُتم ِّمن ُق َّوة َومن ِّر َباط ْال َخ ْیل ُت ْره ُب َ
ون ِب ِه َع ْد َّو الل ِه َو َع ُد َّوك ْم َو َآخ ِر َین ِمن
ِ
ِ
ِ ِ
ّ َ ٍ ِ
َ َ
ُد ِون ِه ْم ال َت ْعل ُم َون ُه ُم الل ُه َی ْعل ُم ُه ْم (انفال :)60:هر نیرویی در قدرت دارید و نیز اسبهای
ورزیده ،برای مقابله با آنها آماده سازید تا بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خویش
را بترسانید و همچنین گروه دیگری غیر از اینها را که شما نمیشناسید و خدا آنها
را میشناسد ،خداوند متعال دلیل ضرورت آمادگی در برابر دشمن را نمایش اقتدار
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مسلمین در برابر دشمن و در نتیجه ،ایجاد خوف و هراس در دشمن دانسته است
(طباطبایی ،1417،ج.)116:9

دولت اسالمی ،نه تنها نباید مذاکرات را در موضع ضعف پیش برد ،بلکه الزم است نسبت به
کفار ،از موضع ّ
علو ،استیال و اقتدار وارد مذاکرات شود؛ دلیل این مطلب ،فرمایش گهربار پیامبر
ْ َ ُ َ َ َ
«ال ْسل ُم َی ْعلو َو ل ُی ْعلى َعل ْی ِه :اسالم بر همه چیز علو و استیال دارد و چیزی
عظیمالشأن است کهِ :
بر آن علو و استیال ندارد» ّ
(حر عاملی ،140 ،ج.)14 :26
ََ ُ َ
ََ
َْ َ َ ُ
آیاتی همچون َ«وال ت ِه ُنوا َوال ت ْح َزنوا َوأ ُنت ُم األعل ْون ِإن ك ُنتم ُّم ْؤ ِم ِن َین (آل عمران :)139 :و سست نشوید
َ َ َ ُ ْ َ َّ ْ
«من كان ُی ِرید ال ِع َّز َة ف ِلل ِه ال ِع َّز ُة َج ِم ًیعا
و غمگین نگردید و شما برترید؛ اگر ایمان داشته باشید»،
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
الس ِّی َئات َل ُه ْم َع َذ ٌ
ون َّ
اب َشد ٌید َو َم ْكرُ
ِإلی ِه یصعد الك ِلم الطیب والعمل الص ِالح یرفعه وال ِذین یمكر
ِ
ِ
ُ َ َ
أ ْول ِئك ُه َو َی ُب ُور (فاطر :)10:کسی که خواهان عزت است ،تمام عزت برای خداست؛ سخنان پاکیزه به
سوی او صعود میکند و عمل صالح را باال میبرد؛ و آنها که نقشههای بد میکشند ،عذاب سختی
َ ْ
ُ ُ َ َ
ْ َ َ َّ
َ ْ
ْ ََ
برای آنهاست و مکر آنان نابود میشود» و َ«یقولون ل ِئن َّر َج ْع َنا ِإلى ال َم ِد َین ِة ل ُیخ ِر َج َّن الع ُّز ِم ْن َها الذل
ْ
َ
َّ ْ
ْ
َ َ َ
َو ِلل ِه ال ِع َّز ُة َو ِل َر ُس ِول ِه َو ِلل ُم ْؤ ِم ِن َین َول ِك َّن ال ُم َن ِاف ِق َین ل َی ْعل ُمون (منافقون :)8 :آنها میگویند :اگر به مدینه
بازگردیم ،عزیزان ،ذلیالن را بیرون میکنند .در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان
است؛ ولی منافقان نمیدانند »،گویای این مطلباند که تنها و تنها حاکمیت دین حق و ایمان به
خداوند متعال ،سرمنشأ عزت و سربلندی مسلمین است و آنان ،نه در جنگ ،نه در زمان صلح ،و
حتی نه در فرایند گفتوگو و مذاکرات ،نباید در برابر کفار و مشرکین از موضع ضعف و زبونی وارد
شوند (طباطبایی ،1417 ،ج.)282 :19
این اقتدار و عزت ،در سیرۀ پیامبر اعظم عیان به چشم میخورد .موضع ایشان در صلح با
َ
َبنیضمره در سال دوم هجری ،موضعی اقتدارآمیز بود؛ چنانکه حتی در حین مذاکره نیز مواد صلح
و متن صلحنامه از سوی حضرت تنظیم ،و عهدنامه نیز ذمۀ خدا و رسول او معرفی شد .همچنین در
صلحنامه ،از پیامبر با وصف «رسول الله» یاد شد (منتظری مقدم .)49 :1383 ،به دلیل اهمیت حفظ
َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ
عزت و سربلندی در برابر دیگران است که علی توصیه فرمودند«َ :و ل تك ْن ع ْبد غ ْی ِرك َو قد َج َعلك
َّ ُ ُ ً
الله ح ّرا :عبد دیگری نباش؛ در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است» (نهجالبالغه :نامۀ .)31
ُ َّ َّ
ُّ ٌ
َ َّ
«م َح َّمد َّر ُسول الل ِه َوال ِذ َین َم َع ُه
مقام معظم رهبری در خصوص توضیح «أ ِشداء» در آیۀ شریفۀ
َ َّ َ َ ْ ُ َّ
َ
أ ِشداء على الكف ِار ُرح َماء َب ْی َن ُه ْم (فتح :)29 :محمد فرستادۀ خداست و کسانی که با اویند ،در برابر کفار،
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سرسخت و شدید ،و در میان خود مهرباناند »،تصریح نمودهاند که «شدت» به معنای استحکام
است و این استحکام ،گاهی در میدان جنگ بروز مییابد و گاهی در میدان گفتوگو و تعامل (بیانات
مقام معظم رهبری .)1387/5/9

ب) برخورداری مذاکرهکنندگان از شرایط الزم :از آنجا که دولت اسالمی در فرایند مذاکرات،
اهداف ،مبانی ،اصول و راهبردهای خاص خود را دنبال میکند ،الزم است مذاکرهکنندگان
شرایطی را دارا باشند؛ همچون :برخورداری از ایمان مستحکم و باور به امدادهای غیبی الهی
(محمد7:؛ آ لعمران)160:؛ برخورداری از روحیۀ صبر و صالبت (آل عمران125:؛ انفال)46:؛ تقید به
احکام و موازین شرع (مؤمنون3:؛ فرقان72:؛ قصص)55:؛ کیاست و بصیرت (حجرات)6:؛ امانتداری
و صداقت در انجام وظیفه (نساء58:؛ انفال)27:؛ آشنا با آداب ،رسوم و زبان طرف مقابل (ابراهیم)4:
و برخورداری از تخصص الزم در موضوع مذاکرات (برقى ،1371،ج.)198:1
بدیهی است برخورداری از این شرایط ،هر یک بهنوبۀخود میتواند تأمینکنندۀ منافع کشور
اسالمی و تحقق سیاستهای تعریفشدۀ حکومت اسالمی نسبت به مذاکرات باشد .وجود هر
یک از این شرایط میتواند بهنوبۀخود ،تحقق اصول عدالت ،عزت ،حکمت و مصلحت را به دنبال
داشته باشد.
َ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َْ ْ َ ْ َ َ
ج) رعایت اصل تناسب رفتاری :آیاتی همچون «فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علی ِه ِب ِمثل ما اعتدى
ِ
ِ
ْ
َ َ ُ َّ ُ ْ ّ ْ َ ْ َ َّ ّ
عل ْیك ْم َواتقوا الل َه َواعل ُموا أن الل َه َم َع ال ُم َّت ِق َین (بقره :)194:و هر کس به شما تجاوز کرد ،همانند آن بر
ْ َ َ َ ْ ْ
او تعدی کنید؛ و از خدا بپرهیزید و بدانید خدا با پرهیزکاران است »،و َ«و ِإن عاق ْب ُت ْم ف َع ِاق ُبوا ِب ِمثل َما
ِ
ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ ِّ َّ
لصاب َ
رین (نحل :)126:و هرگاه خواستید مجازات کنید ،تنها به مقداری
ع ِوقبتم ِب ِه ول ِئن صبرتم لهو خیر ل ِ
که به شما تعدی شده است ،کیفر دهید؛ و اگر شکیبایی کنید ،این کار برای شکیبایان بهتر است»،
تصریح دارند که در صورت انجام تخلف ،الزم است نوع مواجهه با آن ،متناسب با جرم باشد و نباید
به این بهانه ،در برخورد با متخلفین زیادهروی کرد (ابنابیحاتم ،1419 ،ج .)329 :1از اینگونه بیانات
میتوان استفاده کرد که در فرایند مذاکرات نیز ،نباید از حد خود تجاوز کرد؛ بلکه نحوۀ مواجهه و
برخورد با طرف مقابل ،باید با نوع رفتار آنان تناسب داشته باشد؛ یعنی در برابر هر گفتار و عمل طرف
دیگر مذاکره ،گفتار و عمل متناسب با آن پیشبینی شود.
از همین روست که گفته شده است حتی چگونگی مراسم بدرقه و استقبال در طول مذاکرات،
باید تناسب با رفتاری داشته باشد که از طرف مقابل سر میزند .همچنین بر نمایندۀ دولت اسالمی
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در مذاکرات الزم است افراد هیئت مذاکرهکنندۀ مقابل را به فراخور شأن و جایگاهشان احترام کند،
ً
مثال وزیر امور خارجۀ دیگر کشورها باید متناسب با جایگاهشان نه کمتر و نه بیشتر تکریم شوند؛
همان گونه که رؤسای جمهور نیز باید به تناسب جایگاهشان تکریم گردند (الفتالوی.)1435:182،
رعایت این اصل ،ضمن آنکه میتواند از سویی منشأ اقتدار و عزت کشور اسالمی گردد ،از دیگر سو،
نشاندهندۀ جایگاه حکمت و تدبیر در سیاست خارجی دولت اسالمی و نیز نشاندهندۀ جایگاه رفیع
مصلحت در چگونگی پیشبرد مذاکرات است.
د) تأکید بر مشترکات :برای نتیجهبخش بودن مذاکرات ،یکی از نکات حائز اهمیت این است
که دو طرف مذاکره بر نقاط اشتراک تأکید کنند تا با توجه به آن نقاط اشتراک ،بتوان به حلوفصل
موارد اختالفی پرداخت .از این رو ،توصیۀ قرآن کریم نیز این است که در هنگام گفتوگو با اهل
کتاب ،ابتدا بر مشترکات تأکید شود و از جمله نکات مشترک ،نفی هر گونه عبادت غیر خداست
ُْ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ
اب ت َعال ْوا ِإلى كل َم ٍة
(طباطبایی ،1417 ،ج)247 :3؛ چنانکه در آیۀ شریفه آمده است :ق
ل یا أهل ًال َ ِكت ِ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ّ
ُ
ّ َ
الل َه َو َال ُن ْشر َك به َش ْی ًئا َو َال َی َّتخ َذ َب ْعض َنا َب ْعضا أ ْر َب ًابا ِّمن ُ
ون الل ِه ف ِإن
د
سواء بیننا و بینكم أال نعبد ِإال
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َّ ْ َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ
َ
ت َول ْوا فقولوا اش َهدوا ِبأنا ُم ْس ِل ُمون (آل عمران .)64 :بگو :ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان
ما و شما یکسان است ،که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی
از ما بعض دیگر را غیر از خدای یگانه – به خدایی نپذیرد .هرگاه (از این دعوت) سر باز زنند،
بگویید :گواه باشید که ما مسلمانیم.
بدیهی است حاکمیت چنین اصلی در فرایند مذاکرات دولت اسالمی با دولتهای دیگر ،از
مصادیق بهکارگیری اصل حکمت در سیاست خارجی است که میتواند دستاوردهای قابل توجهی
به دنبال داشته باشد.
ح) انعطاف و نرمش در عین صالبت :هرچند مذاکرۀکنندۀ دولت اسالمی باید در اهداف و مبانی
خود ثابت باشد ،اما در صورتی که الزمۀ انعطاف نشان دادن در مذاکرات ،کوتاه آمدن از اصول و
آرمانهای کالن نباشد ،میتوان در جایی که این انعطاف مصلحتی به دنبال دارد و باعث کاهش
تنش با طرف مقابل میشود ،آن را پذیرفت .برای نمونه ،تصمیمگیری در مورد محل و زمان انجام
مذاکرات ،نباید مذاکرات را با مشکل مواجه سازد و انعطاف در این زمینه ،مشکلی ایجاد نخواهد
کرد؛ مگر آنکه برگزاری مذاکرات در مکان یا زمان خاصی ،مشکالت و پیامدهای غیرقابلقبولی برای
مسلمین داشته باشد که در این صورت ،باید مصالح مسلمین در نظر گرفته شود.
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گاهی تحقق اهداف و آرمانهای دولت اسالمی متوقف بر این است که در امور کماهمیت
و جزئی ،انعطافهایی نشان داده شود؛ چنانکه پیامبر اکرم برای رسیدن به هدف عالیۀ خود،
ُ
تصمیم گرفتند در حدیبیه امتیازاتی به طرف مقابل (قریش) بدهند .برای نمونه ،قریش سه پیششرط
برای مذاکرات با پیامبر قرار دادند و افزون بر این ،در یکی از بندهای صلحنامه تصریح شد که
اگر کسی از مسلمانان مکه به مدینه گریخت ،به مکه بازگردانده شود؛ ولی اگر کسی از مدینه به مکه
گریخت ،به مدینه بازگردانده نمیشود .حتی در نوشتن متن توافقنامه نیز قریش آغاز آن با «بسم الله
الرحمن الرحیم» را که پیشنهاد شخص پیامبر اکرم بود ،نپذیرفت و اصرار داشت تا با «بسمک
اللهم» آغاز شود .همچنین سهیل بن عمرو ،نمایندۀ قریش اصرار داشت تا به جای عنوان «رسول
الله» برای پیامبر ،از عنوان «محمد بن عبدالله» استفاده شود .پیامبر اکرم ،به دلیل نتایج
پربرکتی که بر این صلح میدیدند ،با وجود مخالفت برخی مسلمانان ،تمام این موارد را پذیرفتند
(حمیری ،بیتا ،ج.)317 :2

این معاهدۀ صلح ،زمینهای فراهم کرد تا پیامبر اکرم بتواند به دور از کارشکنیهای
قریش ،اسالم را به قبایل دیگر عرب عرضه کند .حتی زمینه فراهم شد تا پیامبر به سران بزرگ
کشورهای دنیا نامهنگاری کند و آنان را به سمت اسالم دعوت نماید .از سوی دیگر هم قبایل
مختلف عرب میتوانستند اسالم را با خیال آسودهتری بپذیرند و از کارشکنی و آزار قریش ایمن
باشند .افزون بر این ،صلح حدیبیه زمینهساز فتح مکه گردید؛ چراکه قریش به تعهدات خود
عمل نکرد و همین بهانهای به دست مسلمین داد تا مکه را فتح کنند که قرآن از آن به «فتح مبین»
یاد کرده است (فتح.)1:
ط) در نظر داشتن مصالح اسالم و مسلمین در فرایند مذاکرات :مذاکرهکنندگان دولت
اسالمی در مذاکرات با دولت دیگر ،الزم است فراتر از منافع ملی کشور خود ،منافع اسالم و
مسلمین را نیز در نظر داشته باشند؛ چراکه اسالم ،مرزهای عقیدتی را به رسمیت میشناسند ،کل
مسلمین را در دایرۀ سرزمینی دولت اسالمی تعریف میکند .از این رو ،اتخاذ هر تصمیمی در
مذاکرات باید دربرگیرندۀ مصالح مسلمین و مطابق با موازین شرع باشد و به تزلزل جایگاه رفیع
اسالم نینجامد .بنا به فرمایش علی ،زمانی میتوان به سمت سازش و تعامل با دشمن رفت که
ْ َ
ْ ُ ْ َ َ َ ُ
از ناحیۀ آن ضرری متوجه عظمت اسالم نگردد«َ :و َجدت ال ُم َسال َمة َما ل ْم َیك ْن َو ْه ٌن ِفی ِال ْسل ِم
ْ
َْ َ
أنج ُع ِم َن ال ِق َتال :سازش را تا زمانی که در آن ضرری برای اسالم نباشد ،سودمندتر از نبرد یافتم»
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(تمیمی آمدی ،1373 ،ج .)244 :6از همین روست که هیئت مذاکرهکننده الزم است از تخصص الزم و
درایت کافی در خصوص موضوع مذاکره برخوردار باشد تا تن به تعهدی ندهد که برخالف مصلحت
اسالم و مسلمین باشد (عبدالونیس شتا و دیگران.)58 :1417 ،
در سیرۀ پیامبر اکرم از مذاکره به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد اهداف استفاده میشد؛ اما
اگر مذاكره در جهت اهداف اسالم و مسلمین نبود ،پیامبر آن را نفی مینمودند؛ برای مثال ،پس از
ُ
نقض صلحنامۀ حدیبیه ،وقتی ابوسفیان به مدینه نزد رسول خدا آمد و از ایشان خواست تا با او دربارۀ
تجدید قرارداد صلح و ازدیاد مدت آن صحبت كنند ،رسول خدا كه مذاكره با وی را به مصلحت
اسالم نمیدیدند ،به او پاسخی ندادند و از مذاكره با وی خودداری نمودند (جلیلی.)113 :1374 ،
اهمیت در نظر داشتن مصالح اسالم و مسلمین ،و نه فقط مصالح ملی ،تا آن اندازه است که اگر
مذاکرهکنندگان دولت اسالمی در طول مذاکرات ،تعهداتی را پذیرفتند که مخالف مصالح اسالم و
مسلمین بود ،بر دولتهای دیگر و نیز مسلمین واجب است به هر طریق ممکن ،آن قرارداد را منحل
کنند .بهتصریح امام خمینی:
َ
َ
َ
ُ
ٌ
َ ُ َ
َ
َ
ُ
َ ََ
ُ
سلمین ی ِجب على
خالفة ِل َمصلح ِة
واحد ِم َن الد َول
االسالمیة عقد ر ِابطة م ِ
اإلسالم والم ِ
ِ
لو أوقع ِ
ِ
ََ
ُ
ُّ َ َ ِّ َ
یاسیة ِّ
والت ّ
الروابط ّ
الس ّ
َّ
جاریة َم َعه،
إقتصادیة كق
سائل سیاسیة أو
قدها ِب َو
الجد على حل ع
سائ ِر الد َول
ِ
ِ
ِ
ِ
طع ِ ِ
ِ
ُ ُُ َ ُ ِ
َ ّ َ ُ َ ُُ
َ َ ُ ََ
َ
ُ
ُ
مات المنفیة ،وأمثال ِتلك العقود
اإلهتمام ِب ِ
و یجب على ِ
سائ ِر الم ِ
قاو ِ
سلمین ِ
ذلك ِبما ی ِ
مكنهم ِمن الم ِ
ُ َّ ِ َّ َ ٌ َ ٌ َ
باطلة ِفی شرع اإلسالم :اگر یکی از دول اسالمی ،عقدی مخالف مصلحت اسالم و مسلمین
محرمة ِ
ِ
منعقد سازد ،بر سایر دول اسالمی واجب است با بهرهگیری از ابزار سیاسی یا اقتصادی ،مثل قطع
روابط سیاسی و تجاری با آن دولت ،نسبت به انحالل عقد تالش نمایند .و بر سایر مسلمین نیز اهتمام
به این امر ،از طریق مقاومت منفی ممکن ،واجب است و امثال چنین عقودی در شرع اسالم ،حرام و
باطل است (امام خمینی ،بیتا ،ج ،486 :1مسئلۀ .)8
شاخصههای سلبی
الف) منجر نشدن مذاکره به تضعیف باورها ،اصول و احکام متعالی اسالم :تعامل با کفار و مشرکین
در قالب مذاکره و یا غیر آن ،نباید به تضعیف اعتقادات و باورها بینجامد .چهبسا در پس اهداف
مذاکرهکنندگان طرف مقابل ،تضعیف باورها و ارزشهای اسالمی در میان مسلمین نهفته باشد! اگر
مذاکرهکنندگان دولت اسالمی ،در مذاکرات منفعل برخورد کنند و دشمن احساس کند میتواند مسیر
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مذاکرات را به سمت و سوی اهداف خود بکشاند ،در این صورت ابایی نخواهد داشت تا با هدف
تغییر باورها و ارزشهای الهی در جامعۀ اسالمی ،نتایج مذاکرات را به سود خود رقم بزند .از این
ْ ُ ْ َّ
َ َّ
ََ ْ
ُ ََ ََْ ُ َ َ ْ َ
رو در آیۀ شریفۀ َ«یا أ ُّی َها ال ِذ َین َآم ُن َوا ِإن ت ِط ُیعوا ال ِذ َین كف ُروا َی ُر ُّدوك ْم على أعق ِابك ْم ف َتنق ِل ُبوا خ ِاس ِر َین
(آل عمران :)149 :ای کسانی که ایمان آوردهاید! اگر از کسانی که کافر شدهاند اطاعت کنید ،شما را
به گذشتههایتان بازمیگردانند و سرانجام زیانکار خواهید شد ».خداوند متعال نسبت به این مسئله
هشدار داده است.
همچنین ،مذاکرهکنندگان دولت اسالمی باید بیشترین تالش خود را به کار برند تا نتایج مذاکرات
به سمتوسویی کشانده نشود که با موازین و اصول و احکام متعالی اسالم سنخیت نداشته باشد یا
باعث تضعیف اصول و احکام متعالی اسالم گردد .برای نمونه ،در متن توافقنامه ،نباید مطلبی آورده
شود که به حالل شدن حرامی یا حرام شدن حاللی بینجامد.
َّ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ
َ ْ ََ َ َ ْ ً ُ َ ً
َ
اب الل ِه فل یجوز له و ل
روایاتی همچون بیان امام صادق« :من اشترط شرطا مخ ِالفا ِل ِكت
َ ِ
َ ُ ُ َ َ َّ
ْ َ َ َ َ َ ِ َ َّ َ َّ َ َ َّ
ْ ُ َ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ
ون ع ْن َد ُش ُ
وط ِهم ِفیما وافق ِكتاب الل ِه عز و جل :جایز
ر
یجوز على ال ِذی اشت ِرط علی ِه و المس ِلم ِ
ِ
نیست کسی بر کسی شرطی مخالف کتاب خدا بگذارد؛ و جایز نیست طرف دیگر شرط را بپذیرد.
تنها در صورتی مسلمانان باید پایبند به شروطشان باشند که موافق کتاب خداوند عزوجل باشد»
ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ
اب الل ِه ف ُه َو َب ِاطل :هر شرطی که مخالف کتاب خدا
(كلینى ،1407 ،ج )169 :5و «كل شر ٍط خالف ِكت
ْ
ْ
ُّ
ٌ
ین
باشد ،باطل است» (ابنابیجمهور ،1405 ،ج )219 :3و بیان رسول اکرم« :الصل ُح َج ِائز َب ْی َن ال ُم ْس ِل ِم َ 
َّ ْ ً َ َ َ َ ً َ َ َ َ ً
ِإل ُصلحا أح ل ح َراما أ ْو ح َّر َم حلل :صلح بین مسلمین جایز است ،مگر صلحی که باعث حرام شدن
حاللی یا حالل شدن حرامی گردد» (ابنبابویه ،1413 ،ج  ،)32 :3حکایت از این دارند که در مذاکرات نباید
ت و سوی توافقی رفت که به نادیده گرفتن حالل و حرامی بینجامد؛ وگرنه چنین توافقی فاقد اعتبار
به سم 
خواهد بود.
به دلیل اهمیت این نکته است که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ،بر «تنظیم
سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسالم»تأکید شده است.
ب) منجر نشدن مذاکره به سلطۀ کفار بر مسلمین :از اصول انکارناپذیر فقه شیعه ،که بر بسیاری
از اصول دیگر حاکم است ،اصل «نفی سبیل» میباشد .بر اساس این اصل ،مسلمین موظفاند که
هیچگاه اجازۀ سلطۀ کفار را بر خود ندهند .همواره استعمارگران درصددند تا از هر راه ممکن ،سلطۀ
خود را بر ملل و دول دیگر تثبیت کنند .بدین منظور ،گاهی درصدد برخواهند آمد تا اصل مذاکرات،
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یا گاهی مفاد مذاکرات را به سمت تثبیت سلطۀ خود سوق دهند .از این رو ،الزم است برای مقابله با
آن تدبیری اندیشید.
در درجۀ اول ،باید از استیالی کفار بر جامعۀ اسالمی جلوگیری کرد .بر اساس نظر فقهایی
ََ ْ
ً
َ ْ َ ّ ْ َ
همچون شیخ طوسی ،آیۀ شریفۀ َ«ولن َیج َعل الل ُه ِللك ِاف ِر َین على ال ُم ْؤ ِم ِن َین َس ِبیال (نساء :)141 :خداوند
هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است »،ناظر به اخبار نیست؛ بلکه درصدد تشریع حکم است؛
بدین معنا که شارع مقدس به مسلمین اجازه نمیدهد تا زمینۀ سلطۀ کفار و مشرکین را بر خود فراهم
کنند (طوسی ،1407 ،ج .)146 :5فلسفۀ چنین حکمی نیز این است که کفار در صورت تسلط بر مسلمین
در عرصههای اقتصادی ،سیاسی یا نظامی ،در ادامه ،متعرض مقدسات آنان نیز خواهند شد و تالش
َْ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ ْ َ
خواهند کرد تا مسلمانان را نیز به سوی آیین انحرافی خود روی گردانند« :إن َیثقفوك ْم َیكونوا لك ْم أعداء
َ َ ُْ َ
َو َی ْب ُس ُطوا إ َل ْی ُك ْم َأ ْید َی ُه ْم َو َأ ْلس َن َت ُهم ب ُّ
الس ِوء َو َو ُّدوا ل ْو تكف ُرون (ممتحنه :)2 :اگر آنها بر شما مسلط شوند،
ِ
ِ
ِ
ِ
دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما میگشایند و دوست دارند
شما به کفر بازگردید».
در درجۀ بعد ،مسلمین باید به دنبال حفظ ّ
علو و برتری خود بر کفار و مشرکین برآیند و به آنان
مجالی ندهند تا به فکر غارت و چپاول منابع مادی و معنوی مسلمین برآیند .بر اساس روایتی که از
حضرت رسول اکرم پیش از این ذکر شد ،میتوان دریافت نه تنها اسالم ّ
علو و سلطۀ کفار را بر
مسلمین برنمیتابد ،بلکه مسلمین را تحریض میکند که قدرت خود را افزایش دهند تا بتوانند بر کفار
ّ
علو و برتری یابند.
در هر صورت ،اصل نفی سلطه ،راه هر گونه نفوذ و تسلط حكومتهای کفر و شرک را بر كشورهای
اسالمی و آحاد مسلمانان مسدود كرده است .در نتیجه ،غیرمسلمین تحت هیچ شرایطی و در هیچ زمینهای،
نباید بر مسلمانان چیرگی داشته باشند (ضیائی بیگدلی .)51 :1366 ،بر اساس همین قاعده ،حضرت امام
خمینی به وجوب اجتناب از قراردادهایی حكم دادهاند كه با انعقاد آنها ،زمینۀ خوف تسلط سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و نظامی كفار فراهم میشود (الموسوی الخمینی ،بیتا ،ج ،486 :1مسئلۀ  5و .)6
اتخاذ استراتژی «نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی» در نظام جمهوری اسالمی ،برگرفته از
ً
نفی سلطۀ اجانب بر کشوری اسالمی است و البته این نکته ،لزوما به معنای قطع رابطه با کشورهای
کفر نیست (سلیمی .)111 :1382 ،نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری ،به
عنوان یکی از اهداف جمهوری اسالمی در اصل  2و  ،152بهرهگیری از تمامی امکانات به منظور نیل
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به آن هدف در قالب طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب در اصل  3و ممنوعیت هر گونه
قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ،فرهنگ ،ارتش و دیگر شئون کشور گردد
در اصل  153قانون اساسی جمهوری اسالمی ،گویای این نکته است که کارگزاران سیاست خارجی
دولت اسالمی ،هم به موجب قوانین ثابت الهی و هم به موجب قوانین نظام جمهوری اسالمی،
موظفاند در فرایند مذاکرات ،مانع تسلط اجانب و مستکبران بر جامعۀ مسلمین گردند.
ج) منجر نشدن مذاکره به رابطۀ والیی با کفار و اهل کتاب :قرآن کریم ،مسلمین را از هر گونه
َ َّ
ْ ََ ُ ْ ْ َ
رابطۀ والیی با کفار و مشرکین پرهیز داده است .آیاتی همچون َ«یا أ ُّی َها ال ِذ َین َآم ُنوا ال ت َّت ِخذوا الك ِاف ِر َین
َأ ْو ِل َیاء من ُدون ْال ُم ْؤمن َین (نساء :)144،ای کسانی که ایمان آوردهاید! غیر از مؤمنان ،کافران را ّ
ولی و
ِِ
ِ
ِ
َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
ُ ْ ُ ْ َ ََْ َ ُ َ
ون ع َند ُه ُم ْالع َّزةَ
ْ
َ
غ
ت
ب
ی
أ
ین
ن
م
ؤ
م
ال
ون
د
ن
م
اء
ی
ل
و
أ
ین
ر
اف
ك
ال
ون
ذ
خ
ت
ی
ین
ذ
«ال
ندهید»،
ار
ر
ق
خود
گاه
تکیه
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ّ
َ َّ
الع َّز َة ِلل ِه َج ِم ًیعا (نساء :)139 :کسانی که کافران را به جای مؤمنان دوست خود انتخاب میکنند ،آیا
ف ِإن ِ
ْ
َ
َ ْ َ
عزت و آبرو نزد آنان میجویند یا اینکه همۀ عزتها از ِآن خداست» و «ل َّیت ِخ ِذ ال ُم ْؤ ِم ُنون الك ِاف ِر َین
َُ
َّ َ ْ َ ُ
َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ
َ
یء ِإل أن ت َّتقوا ِم ْن ُه ْم تق ًاة (آ لعمران:)28 :
ون ال ُمؤ ِم ِنین ومن یفعل ذ ِلك فلیس ِمن الل ِه ِفی ش ٍ
أو ِلیاء ِمن د ِ
افراد باایمان نباید به جای مؤمنان ،کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین
چ رابطهای با خدا ندارد؛ مگر اینکه از آنها بپرهیزید »،با صراحت بر این مطلب داللت
کند ،هی 
دارند که هر گونه رابطۀ والیی مسلمین با کفار ،که به وابستگی روحی به آنان و تأثیر پذیرفتن از آنان
بینجامد ،به شکل مطلق ،ممنوع است (طباطبایی ،1417 ،ج .)151 :3قابل توجه اینکه در این آیات ،کفر
مقید به اموری همچون جنگ و خصومت کفار نمیشود و خود کفر ،فیحدنفسه باعث ممنوعیت
چنین رابطۀ والیی است.
همچنین قرآنکریم مسلمین را از رابطۀ والیی با اهل کتاب نیز پرهیز داده است .آیات شریفۀ َ«یا
ُ َ
َ
َّ
ُ َ َّ
َأ ُّی َها َّالذ َین َآم ُن ْوا َال َت َّتخ ُذ ْوا ْال َی ُه َ
ود َو َّالن َص َارى أ ْو ِل َیاء َب ْعض ُه ْم أ ْو ِل َیاء َب ْعض َو َمن َی َت َول ُهم ِّمنك ْم ف ِإن ُه ِم ْن ُه ْم
ِ
ِ
ٍ
َّ ّ َ َ
ْ َ ْ َ َّ
ْ
َ
َ
ِإن الله ال یه ِدی القوم الظ ِال ِمین (مائده :)51:ای کسانی که ایمان آوردهاید! یهود و نصاری را دوست
خود نگیرید .آنها اولیای یکدیگرند و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند ،از آنها هستند؛ خداوند،
َ
ْ َ َ ُ ْ َّ
َ َّ
َّ َ ُ ْ ُ
جمعیت ستمکار را هدایت نمیکند» و َ«یا أ ُّی َها ال ِذ َین َآم ُنوا ال ت َّت ِخذوا ال ِذ َین اتخذوا ِد َینك ْم ُه ُز ًوا َول ِع ًبا
َ ُ ْ ُ َّ َ
َّ ُ ْ ّ
ُ
ِّم َن َّالذ َین ُأ ُوت ْوا ْالك َت َ
اب ِمن ق ْب ِلك ْم َوالكف َار أ ْو ِل َیاء َواتقوا الل َه ِإن ك ُنتم ُّم ْؤ ِم ِن َین (مائده:)57:ای کسانی که
ِ
ِ
ایمان آوردهاید! افرادی از اهل کتاب که آیین شما را به باد استهزا و بازی میگیرند و مشرکان راّ ،
ولی
خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید ،اگر ایمان دارید ».نیز بر این نکته تصریح دارند که رابطۀ والیی
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با اهل کتاب ،به معنای اعتماد کردن بر آنان بوده ،هر گونه وابستگی فکری به آنان،به شکل مطلق
ممنوع است (طباطبایی ،1417 ،ج .)368 ،5این آیات ،اهل کتاب را به متجاوز ،توطئهگر یا فتنهانگیز قید
ً
نزدهاند؛ پس رابطۀ والیی با اهل کتاب نیز ،مطلقا ممنوع است.
مراد از رابطۀ والیی با کفار این است که ّ
حب آنها در دل افکنده شود؛ از آنان تبعیت صورت گیرد
و یاری شوند .البته این نکته به این معنا نیست که هر گونه برقراری رابطه و انجام مذاکرات با کفار
و اهل کتاب ممنوع است؛ بلکه این آیات درصدد بیان پرهیز دادن از ایجاد رابطۀ والیی با ایشان و
نفرت از کفر آنان است؛ وگرنه ِصرف برقراری رابطه ،و حتی ّبر و احسان به آنان ،منجر به رابطۀ والیی
نخواهد گردید.
مواالت را در یک تقسیمبندی میتوان به مطلق و مقید تقسیم کرد .مراد از مواالت مطلق این است
که ّ
مودت قلبی و میل باطنی به کفار ایجاد شود و آنها را پناه خود به شمار آورد و از آنان طلب یاری
ً
خواست؛ و نیز متقابال آنان را پناه داد و یاریشان کرد و هر آنچه را آنان بخواهند ،برآورده ساخت .در
این صورت ،همانگونه که در آیۀ نخست هم بیان شده است ،آن فرد مسلمان ،از خود کفار شمرده
خواهد شد؛ اما مراد از والیت مقید این است که در امور خاص و محدودی با ایشان رابطه برقرار
شود؛ مثل رابطۀ زوجیت ،معاشرت با آنان و ...در این صورت ،بسته به نوع رابطهای که برقرار میشود،
حکم آن متفاوت میگردد (الطریقی.)68 :1414 ،
َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َّ
اب ِإل ِبال ِتی
د) منجر نشدن مذاکره به تقویت ظلم :براساس آیة شریفة «ول تج ِادلوا أهل ال ِكت
َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ِ ُ ُ ْ َ ٌ
ِهی أحسن ِإل ال ِذین ظلموا ِمنهم وقولوا آمنا ِبال ِذی أ ِنزل ِإلینا وأ ِنزل ِإلیكم و ِإلهنا و ِإلهكم و ِاحد
َ َ
َ
َون ْح ُن ل ُه ُم ْس ِل ُمون (عنکبوت :)46:با اهل کتاب جز با روشی که از همه نیکوتر است ،مجادله نکنید؛
مگر کسانی از آنان که اهل ستماند؛ و بگویید:ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل
شده ،ایمان آوردهایم؛ و معبود ما و شما یکی است و ما در برابر او تسلیم هستیم »،انجام مذاكره
با ظالمین ممنوع است؛ چه این افراد ،در كشورهای اسالمی و چه در بالد دیگر حكمرانی كنند.
هرچند كه این آیه در مقام بیان حكم اهل كتاب است ،لكن تردیدی نیست كه مالك در این آیه،
ظلم به دیگران است و این ظلم در هر جا و در هر قالبی انجام شود ،مانع مشروعیت مذاكره خواهد
شد .صاحب المیزان تصریح کرده است از سیاق آیه میتوان دریافت که وجه ممنوعیت گفتوگو
با ظالمین آن است که به دلیل عناد و خصومتورزی آنان ،امیدی به نتیجهبخش بودن گفت و گو
با ایشان نیست (طباطبایی ،1417 ،ج.)138 :16
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ُ َ
ُ َّ َ َّ
َ
َ ْ
ُ
ِّ
َ َ ُ ُ
در آیات شریفۀ «ل َی ْن َهاك ُم الل ُه عن ال ِذ َین ل ْم ُیق ِاتلوك ْم ِفی الدین َول ْم ُیخ ِر ُجوكم ِّمن ِد َی ِارك ْم أن
ْ ِْ
َ َ ُّ ُ ُ ْ ُ َ
َّ َّ
ِّ َ ْ
ُ
ُ َّ َ َّ ِ َ َ ُ ُ
َّ
وه ْم َوتق ِسطوا ِإل ْی ِه ْم ِإن الل َه ُی ِح ُّب ال ُمق ِس ِط َین ِإن َما َی ْن َهاك ُم الل ُه عن ال ِذ َین قاتلوك ْم ِفی الدین َوأخ َر ُجوكم
تبر
ِ
ِّ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ِ ُ ُ َّ ُ َ
من ِدی ِاركم وظاهروا على ِإخر ِاجكم أن تولوهم ومن یتولهم فأول ِئك هم الظ ِالمون (ممتحنه 8:و  :)9خدا
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 نمیکند؛ چراکه خداوند عدالتپیشگان را دوست دارد .شما را تنها از
دوستی و رابطه با کسانی نهی میکند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانههایتان بیرون
راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند؛ و هر کس با آنان رابطۀ دوستی داشته باشد ،ظالم و ستمگر
است »،خداوند احسان و نیكوكاری در حق غیرمسلمانان را در صورتی روا میداند كه آنان ظلمی در
حق مسلمانان روا نداشته باشند .قتال در دین و اخراج از دیار ،دو مصداقیاند كه برای ظلم ،در این
آیه ذكر شدهاند .بدیهی است كه در صورت جواز احسان و نیكوكاری ،اموری همچون مذاكره نیز كه
از لحاظ ّ
مودت ،در مرتبۀ پایینتر قرار دارد ،جایز خواهد بود.
َّ ُ ْ ّ َّ ّ
ََ ُ ْ ََ
َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِّ َ َّ ْ
ْ ْ ْ
التق َوى َوال ت َع َاونوا على ِاإلث ِم َوال ُعد َو ِان َواتقوا الل َه ِإن الل َه
همچنین بر اساس آیۀ «تعاونوا على البر و
َ ُ ْ َ
اب (مائده :)2:در راه نیکی و پرهیزکاری با هم تعاون کنید و در راه گناه و تعدی همکاری
ش ِدید ال ِعق ِ
ننمایید .و از خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است »،اگر مذاکرات یا نتیجۀ آن ،به تقویت گناه و
تعدی و تجاوز بینجامد ،چنین مذاکراتی که نتیجهاش تعاون بر اثم و عدوان است ممنوع خواهد بود.
ظلمستیزی و حمایت از مظلوم ،به قدری در اسالم حائز اهمیت است که حضرت علی در
ُ َ َّ
َ ً ْ ْ ُ َ ً
سفارشهای واپسین خود به حسنین فرمود« :كونا ِللظ ِال ِم خ ْصما َو ِلل َمظل ِوم ع ْونا :دشمن ظالم و
یاور مظلوم باشید» (نهجالبالغه :نامۀ .)47
هـ) عدم پشتگرمی و اطمینان به دشمن در روند مذاکره :در مذاکرات با دول کفر و شرک،
بهویژه اگر رویکرد خصمانه در پیش گرفته باشند ،هر گونه اعتماد و پشتگرمی به طرف مقابل،
میتواند زمینهساز شکست مسلمین در میدان مذاکره یا کارزار جنگ باشد .از این رو ،در آیۀ شریفۀ
َ
ّ
ُ َُ َ َ
َ«و َال َت ْر َك ُن ْوا إ َلى َّالذ َین َظ َل ُم ْوا َف َت َم َّس ُك ُم َّالن ُار َو َما َل ُكم ِّمن ُ
ون الل ِه ِم ْن أ ْو ِل َیاء ث َّم ال تنص ُرون (هود:)113 :
د
ِ
ِ
ِ
و بر ظالمان تکیه نکنید که موجب میشود آتش شما را فرابگیرد و در آن حال ،هیچ ّ
ولیای جز خدا
نخواهید داشت و یاری نمیشوید »،خداوند متعال از اعتماد کردن به دشمن پرهیز داده است .البته
به فرمایش عالمه طباطبایی ،این اعتماد ،به صورت مطلق ممنوع نیست؛ بلکه در صورتی مذموم
ً
است که همراه با میل و تکیه کردن به دشمن باشد که قطعا نتایج ناگواری در پی خواهد داشت
(طباطبایی ،1417،ج.)50:11

شاخصههای مذاکرۀ مطلوب اسالمی در حل و فصل منازعات سیاسی منطقهای و بینالمللی

109

اعتماد و اطمینان به دشمن در مذاکرات ،میتواند در قالبهای مختلفی تبلور یابد:
 .1یکی از مظاهر اعتماد به دشمن این است که از او خیرخواهی طلب شود .در سخنی از
َ
َْ َ
َْ
علی آمده است« :قد َج ِهل َمن ْاس َت ْن َص َح أعد َائه :نادان کسی است که از دشمنش خیرخواهی
ِ
طلبد» (تمیمی آمدی ،1373 ،ج.)473 :4
 .2یکی دیگر از مظاهر اعتماد به دشمن ،رایزنی با او و در اختیار قرار دادن اطالعات است .در
َ َّ
ْ َ َ ُ ْ َ ًَ
ُ َ ُْ َ ُ َ ً ْ َ َ ْ َ
آیۀ شریفۀ َ«یا أ ُّی َها ال ِذ َین َآم ُنوا ال ت َّت ِخذوا ِبطانة ِّمن ُد ِونك ْم ال َیألونك ْم خ َباال َو ُّدوا َما ع ِن ُّت ْم قد َبد ِت
ْ ْ َ
ُْ
َْ
َْ
ُ
ال َبغضاء ِم ْن أف َو ِاه ِه ْم َو َما تخ ِفی ُصد ُور ُه ْم أ ك َب ُر (آل عمران :)118:ای کسانی که ایمان آوردهاید! محرم
اسراری از غیر خود انتخاب نکنید .آنها از هر گونه ّ
شر و فسادی دربارۀ شما کوتاهی نمیکنند .آنها
دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید .دشمنی از دهانشان آشکار شده و آنچه در دلهایشان پنهان
میدارند ،از آن مهمتر است »،تأکید شده است که اسرار خود را در اختیار دشمنانتان قرار ندهید؛
چراکه آنان از همین اسرار برضد خود شما بهره خواهند گرفت؛ چراکه آنان همواره درصددند تا به شما
ضرر وارد کنند (طباطبایی ،1417 ،ج.)386 :3
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
ك و است ْرُه خ َب َرك :با دشمنت رایزنی مکن و
امام علی نیز دراینباره ،فرمودند« :ل تش ِاو ْر عدو 
ْ
َ َ َ ْ َُ ً
ن عد ّوا
اخبارت را از او بپوشان» (تمیمی آمدی ،1373 ،ج)269 :6؛ و در جایی دیگر اشاره داشتند« :ل تأم 
ْ َ َ
َو ِإن شكر :دشمن را امین مشمار؛ گرچه سپاس گوید» (همان ،1373 ،ج.)268 :6
 .3از دیگر مصادیق اعتماد به دشمن ،دست دراز کردن به سوی دشمن در زمان نیازمندی است.
ً
«من ْاس َت َع َان ب َع ُد ِّو ه َع َلى َح َ
در کالم موالی متقیان آمده استَ :
اج ِت ِه ْاز َد َاد ُب ْعدا ِم ْن َها؛ آنکه از دشمنش
ِ ِ
ِ
بر [رفع] نیازمندیاش کمک جوید ،دوریاش از خواسته بیشتر شود» (همان ،1373 ،ج.)414 :5
مقام معظم رهبری ،که همواره بر رفع بحرانها و موانع پیش روی نظام جمهوری اسالمی
از طریق تعامل و گفتوگو تأکید داشتهاند ،در عین حال به کارگزاران دولت اسالمی ،بهویژه
مذاکرهکنندگان سیاست خارجی ،بارها در خصوص عدم اعتماد به دشمن هشدار دادهاند .ایشان
در یک بیان ،فضای روابط بینالملل موجود را فضایی ترسیم نمودهاند که اصل ّاولی در آن ،فریب و
نیرنگبازی است و بدیهی است در چنین فضایی ،اعتماد به دشمن میتواند تهدیدات جبرانناپذیری
متوجه مسلمین کند:
در بهترین حاالت ،با مسائل جهانى ،با روابط بینالمللى ،در مواجهه با شیرینترین
لبخندهاى دیپلماسى ،در مبادلۀ گرمترین درودها و سالمهایى که مسئوالن و رؤساى

110

پژوهشهای سياست اسالمی /سال چهارم /شماره نهم /بهار و تابستان 1395

سیاسى دنیا به یکدیگر تحویل مىدهند ،در هر کدام از آنها باید مراقب دشمن باشند؛
چون عالم دیپلماسى و روابط بینالملل و مسائل جهانى ،عالم صفا و صداقت که نیست
(بیانات مقام معظم رهبری .)1378/1/25

در جایی دیگر ،ایشان ضمن پذیرش سیاست تنشزدایی ،آن را از مسئلۀ اعتماد به دشمن تفکیک
کردهاند:
همین ّ
تشنجزدایىاى كه امروز در بحث سیاست خارجى ما مطرح مىشود ،مورد
تأیید ماست .باید تشنجزدایى شود؛ اما تشنجزدایى غیر از این است كه كسى به آنها
اعتماد پیدا كند؛ نه ،او هم به ما اعتماد ندارد؛ ما هم به او اعتماد نداریم .كسانى
ً
كه در زمینۀ مسائل دیپلماسى ّفعالاند ،كامال مىفهمند كه بنده چه عرض مىكنم.
ً
اصال میدان دیپلماسى ،میدان یك نبرد واقعى است؛ منتها نبردى كه پشت میز و با
لبخند و با گفتن صبحبخیر و شببخیر انجام مىگیرد! وجود ارتباطات دیپلماتیك،
ّ
هرگز نباید به معناى اعتماد به دشمن تلقى شود؛ نباید اعتماد كرد (بیانات مقام معظم
رهبری .)1379/4/19

نتیجهگیری
در متون و منابع اسالمی ،در عین حال که مذاکره با دولتهای دیگر به عنوان یکی از ابزارهای مهم
در سیاست خارجی دولت اسالمی مشروعیت داده شده ،ضوابط و شاخصههایی نیز برای آن تعیین
شده است تا حداکثر بهرهوری از مذاکرات توسط دولت اسالمی صورت پذیرد .هرچند برخی از
این شاخصهها ،با شاخصههای ارائهشده از سوی دیگر دولتها اشتراک دارد ،لیکن برخی از آنها،
ّ
مختص جامعۀ مسلمین است؛ و وجود چنین
بهتناسب اهداف و آرمانهای حکومت اسالمی،
شاخصههایی میتواند زمینۀ برتری و ّ
تفوق دولت اسالمی در عرصۀ میدان مذاکرات را فراهم نماید.
شاخصههایی که در این نوشتار (چه در قالب ایجابی و چه در قالب سلبی) مطرح شدهاند،
هر یک بهنوعی میتوانند دولت اسالمی را در تحقق اصول کالنی همچون عدالت ،عزت ،حکمت
و مصلحت در حوزۀ سیاست خارجی یاری رسانند .بر اساس شاخصههای ارائهشدۀ ناظر به
عدالتطلبی دولت اسالمی ،کارگزاران سیاست خارجی دولت اسالمی نهتنها خود در مذاکرات به
دنبال ظلم بر دیگران نیستند و ظلمی را نیز برنمیتابند ،بلکه از هر توافق یا تعهدی که به تقویت ظلم
میانجامد ،پرهیز خواهند کرد.
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اقتضای اصل عزت نیز در میدان مذاکرات این است که مذاکرهکنندگان دولت اسالمی از موضع
قدرت و اقتدار وارد مذاکره با طرف دیگر شوند ،به توافقی تن ندهند که باعث سلطه و استیالی کفار
بر مسلمین میشود؛ از هر گونه رابطۀ والیی با غیرمسلمین بپرهیزند؛ و در مذاکرات ،به اموری تن
ندهند که باورها ،موازین و احکام متعالی اسالم را تضعیف کند .اصل حکمت نیز اقتضا میکند
دولتمردان سیاست خارجی حکومت اسالمی ،تخصص و شرایط اولیۀ برخورداری از چنین منصبی
را دارا باشند؛ اصل تناسب رفتاری را رعایت کنند؛ برای رسیدن به تفاهم اولیه ،بر مشترکات تأکید
نمایند؛ و در عین صالبت و استحکام ،انعطاف و نرمش به خرج دهند.
اقتضای اصل مصلحت نیز آن است که مذاکرهکنندگان دولت اسالمی ،ضمن توجه به هر یک از
شاخصههای یادشده ،همواره شرایط زمانی و مکانی را نیز مدنظر داشته باشند؛ چراکه گاهی در نظر
گرفتن اقتضای مکانی و زمانی ،مستلزم دست کشیدن از احکام ّاولی اسالم و عمل به احکام ثانوی در
فرایند مذاکرات است .در این صورت ،کارگزاران سیاست خارجی دولت اسالمی ،الزم است ضمن
تحلیل درست وقایع پیرامون خود ،به اقدامی دست زنند که بیشترین نفع را در پی داشته باشد .البته این
نفع ،تنها ناظر به منافع ملی نیست؛ بلکه باید در هر رفتار و حرکتی در این عرصه ،مصالح اسالمی و
منافع مسلمین نیز در نظر گرفته شود.
از آنچه بیان شد ،میتوان دریافت در صورتی که کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیز
این شاخصهها را ـکه برخاسته از موازین و احکام الهی است به کار بندند ،به تناسب میزان کاربست
هر یک از این شاخصهها ،میتوان در مذاکرات با دولتهای دیگر انتظار تحقق عزت ،حکمت،
مصلحت و عدالت را داشت؛ در غیر این صورت ،آسیبها و تهدیداتی از این جهت ،متوجه نظام
خواهد گردید.
کتابنامه
قرآن کریم
نهجالبالغه .محمدحسین شریف رضی ،مصحح صبحی صالح ،قم ،مؤسسۀ دارالهجرۀ.
ابنابىحاتم ،عبدالرحمن بن محمد ( .)1419تفسیر القرآن العظیم ،ریاض ،مكتبة نزار مصطفی الباز ،ج.1
ابنابیجمهور ،محمد بن زینالدین ( .)1405عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة ،تحقیق و تصحیح
مجتبی عراقی ،قم ،دار سیدالشهدا للنشر ،ج.3
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ابنبابویه ،محمد بن على ( .)1413من ال یحضره الفقیه ،تحقیق و تصحیح علیاکبر غفاری ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،ج.3
َ
ابنف ّراء ،حسین بن محمد ( .)1363رسل الملوک (سفیران) ،تصحیح صالحالدین منجد ،ترجمۀ پرویز اتابکی،
تهران ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.

الزبیدی ،محمد مرتضی (بیتا) .تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت ،المكتبة الحیاة ،ج.5
الزحیلی ،وهبة ( .)1417المفاوضات فی االسالم ،دمشق ،دارالمکتبی.
الطریحی ،فخرالدین ( .)1408مجمع البحرین ،تحقیق السید احمد الحسینی ،بیجا ،مكتب نشر الثقافة
االسالمیة ،ج.3
الطریقی ،عبدالله بن ابراهیم بن علی ( .)1414االستعانة بغیر المسلمین فی الفقه االسالمی ،عربستان سعودی،
موسسة الرسالة.
الفتالوی ،سهیل حسین ( .)1435العالقات الدولیة االسالمیة (دراسة مقارنة فی القانون الدولی العام) ،عمان،
دار الثقافة للنشر و التوزیع.
الموسوی الخمینی ،السید روحالله (بیتا) .تحریر الوسیلة ،قم ،دارالكتب العلمیة اسماعیلیان ،ج.1
آقابخشی ،علی و افشاری راد ،مینو ( .)1389فرهنگ علوم سیاسی ،تهران ،چاپار.
برقى ،احمد بن محمد بن خالد ( .)1371المحاسن ،تحقیق و تصحیح جالاللدین محدث ،قم ،دارالکتب
االسالمیه.
بیانات مقام معظم رهبری دسترسی در Leader.ir
تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد ( .)1373غررالحکم و درر الکلم ،شرح جمااللدین محمد خوانساری،
مقدمه و تصحیح و تعلیق میرجالاللدین حسینی ارموی ،تهران ،مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،
ج.6
جلیلی ،سعید ( .)1374سیاست خارجی پیامبر ،بیجا ،مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی.
ّ
حر عاملى ،محمد بن حسن ( .)1409وسائل الشیعة ،قم ،مؤسسۀ آل البیت ،ج .26
حمیری ،ابن هشام (بیتا) .السیرة النبویة ،بیروت ،دارالمعرفة ،ج.3
سلیمی ،عبدالحکیم ( .)1382نقش اسالم در توسعۀ حقوق بینالملل ،قم ،انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی
امام خمینی.
ضیائی بیگدلی ،محمدرضا ( .)1366اسالم و حقوق بینالملل ،تهران ،شركت سهامی انتشار.
ن ( .)1417المیزان فى تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى جامعۀ مدرسین
طباطبایى ،سیدمحمدحسی 
حوزۀ علمیۀ قم،ج  16 ،11 ،5 ،3و .19
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طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ( .)1407الخالف ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ
علمیۀ قم ،ج.5
عبدالونیس شتا ،احمد و دیگران ( .)1417االصول العامة للعالقات الدولیة فی االسالم وقت السلم ،تحت اشراف
نادیة محمود مصطفی ،القاهره ،المعهد العالمی للفکر االسالمی.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(.)1368
كلینى ،محمد بن یعقوب ( .)1407الكافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیة ،ج.5
منتظری مقدم ،حامد ( .)1383بررسی تاریخی صلحهای پیامبر ،قم ،مرکز انتشارات مؤسسۀ آموزشی و
پژوهشی امام خمینی.
یزدى ،محمد ( .)1415فقه القرآن ،قم ،مؤسسۀ اسماعیلیان ،ج.2

