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 چكيده 
ن جديد در الملل رخ داده است، ظهور بازيگراروابط بين ةهاي اخير در حوزترين تحوالتي كه در دهه از مهم

هاي  هاي چندمليتي، جنبش، شركت(NGO)هاي غيـردولتـي سازمان المللي،هاي بيناين عرصه مانند سازمان
. اين رخداد منجر به ستالملل ا روابط بين ةها و حتي افزايش نقش افراد در عـرصجهاني، گسترش رسانه

ديپلماسي «عنوان  اني، تحتارتباطات جه ةگيري و گسترش شكل جديدي از ديپلماسي در عرصشكل
شود، پس از رويداد سنتي محسوب مي متعارف، شده است. اين نوع ديپلماسي كه مكمل ديپلماسي »عمومي

ويژه آمريكا، قرار  هخارجي دنياي غرب، و بگزاران  سياستتري مورد توجه صورت گسترده سپتامبر به 11
 گرفته است. 

 ةگردد، اما اين شيوباز نمي سدهكا و غرب به بيش از يك در آمريعمومي  ديپلماسيتاريخي  ةپيشين
ديپلماسي امـروزه در دنياي غـرب مورد توجه بسيار قرار گرفته است. در مقابل، كشـورهاي جهـان سـوم و 

در اسالم داراي عمومي  ديپلماسيدر حالي كه  ؛برندديپلماسي كمتر بهره مي ةهاي اسالمي از اين شيودولت
اسالم  گردد. در واقع، پيامبربازمي پيامبر(ص) كاربرد آن به دوران رسالت  ةوالني است و تاريخچاي طپيشينه

براي برقراري عمومي  ديپلماسي(ص) در كنار استفاده از ديپلماسي در چارچوب سنتي و مرسوم آن، از 
 ده است.كرها و انجام رسالت جهاني خود استفاده ارتباط با ملت

 

 .پيامبر(ص)عمومي  ديپلماسيعمومي، سياست خارجي،   اسي، ديپلماسيديپلم :كليدواژه
____________________________ 
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 parvaneh.azizi@yahoo.com طباطبايي كارشناس ارشد انديشة سياسي، دانشگاه عالمه  **
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 مقدمه

ها، اقوام و قبايل ديگر به اسالم و از زمان آغاز رسالت، دعوت ملت پيامبر(ص) ترين هدف  مهم
در  پيامبر(ص) ها و جوامع مختلف بود. بدين منظور، توسعة قلمرو نفوذ اسالم در بين ملت

 ـ هاي متنوع آن (سياسي، فرهنگيو روشعمومي  ديپلماسي، از سنتي    لماسيديپكنار استفاده از 
تبليغاتي، اقتصادي و بشردوستانه) بهره گرفته و بدين وسيله موفق گرديد با مردم و افكار 

ها به اسالم و گسترش صلح و دوستي ميان اقوام و  د و ضمن دعوت آننعمومي ارتباط برقرار ك
هاي گسترش و تحكيم تمدن اسالمي را در بخش اعظم دنياي آن زمان هاي مختلف، زمينهملت

 فراهم سازد.
 عمومي  ديپلماسيالملل و اهميت يافتن در زمان حاضر، با توجه به تحوالت جديد در عرصة بين

هايي كه كشورهاي غربي در دستيابي به اهداف و منافع خود در عرصة ارتباطات جهاني و موفقيت
جمهوري ويژه  بهشايسته است كه كشورهاي اسالمي و  ،اند دهكرين شيوه كسب با استفاده از ا

در اسالم از اين شيوه در سياست خارجي عمومي  ديپلماسياسالمي ايران نيز با توجه به پيشينة 
ثرگذار در اهاي غيردولتي ها و سازمانها، نخبگان، گروهد تا با ملتننكخود استفاده كرده تالش 

جهان د و بدين وسيله زمينه را براي گسترش اهداف و منافع ننارتباط برقرار كساير كشورها 
 نند.كفراهم  را هاحكومتديگر و تغيير نگرش در رفتار  اسالم

 عمومي  ديپلماسياست كه با توجه به اهميت يافتن سؤال اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين 
توانند از  لملل، كشورهاي اسالمي چگونه مياثرگذاري در روابط بيناگيري و در عرصة تصميم

 هاي موجود در مباني ديني خود به منظور استفاده از اين شيوة ديپلماسي  بهره جويند؟ظرفيت
در جهان اسالم عمومي  ديپلماسيمدعاي نوشتار حاضر اين است كه پيشينة تاريخي 

 ،رو گردد. از اينبازمي پيامبر(ص)تر از غرب است و به آغاز رسالت تر و طوالنيگسترده
توانند با استفاده از الگوي اسالمي ويژه جمهوري اسالمي ايران مي هكشورهاي مسلمان و ب

 الملل دست يابند.به اهداف و منافع خود در عرصة بين عمومي  ديپلماسي
هاي در بخش اول مقاله، تعريف ديپلماسي عمومي، سير تحوالت و شيوهدر اين راستا، 

پيامبر(ص)   عمومي  ديپلماسيها و مباني شود و در بخش دوم، قالبي آن بررسي ميگيركار به
 .دشو ميتحليل و ارزيابي 

 
 )(public diplomacyعمومي  ديپلماسي .1

تفاوت آن با مفاهيم مرتبط و نزديك با آن مانند  ،عمومي ديپلماسيدر اين بخش ضمن تعريف 
 د.شو بررسي مي (propaganda) و تبليغات (public relations) عمومي ، روابطسنتي   ديپلماسي
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 عمومي . تعريف ديپلماسي1ـ1
 نرم يا قدرت و آشكار ، ديپلماسيمردمي  ديپلماسيكه گاهي آن را عمومي  ديپلماسي

 (soft power)نامند، در محافل علمي و دانشگاهي و در سياست خارجي آمريكا بيش از هر مي
 داقه قرار گرفته است.كشور ديگري مورد توجه و م

ادموند  توسط م.1965براي اولين بار در آمريكا و در سال عمومي  ديپلماسياصطالح 
مركز «رئيس دانشكدة حقوق و ديپلماسي فلچر دانشگاه تافت و همزمان با افتتاح  ،گولوين

ثرگذاري ايند ارا فرعمومي  ديپلماسي، به كار گرفته شد. اين مركز، »ادوارد مور براي ديپلماسي
دهي و اجراي سياست خارجي و شامل ابعادي از روابط هاي عمومي براي شكلبر نگرش

فرهنگ «). در 94: 1384، و روزن است (ولفسنتي   ديپلماسيداند كه فراتر از الملل مي بين
 م.1985خارجه آمريكا در سال اموركه توسط وزارت  »الملل واژگان اصطالحات روابط بين

هاي تحت به برنامهعمومي  ديپلماسي«چنين آمده است: عمومي  ديپلماسيتعريف منتشرشده، در 
تأثير قرار دادن افكار عمومي  رساني يا تحت ها، اطالع حمايت دولت اشاره دارد كه هدف از آن

در كشورهاي ديگر است. ابزار اصلي آن نيز انتشار متن، تصاوير متحرك، مبادالت فرهنگي، 
 ).192: 1382، و وتيكف (كگلي» تراديو و تلويزيون اس

هاي رسمي دولت تالش«را عمومي  ديپلماسي ،»ارتباط با جهان« نويسندة كتابهانس تاچ 
اي كه سياست خـارجي قابليت اجـرا گونه داند؛ بهدهي محيط ارتباطات در خارج ميبراي شكل

 »كشورها كاهش يابد هاي نادرست از روابط پيچيدة بينها و شناختبيابد و ميـزان ناآگاهي
(Melissen, 2005: 36)،عمومي  ديپلماسيكتابـدار ارشـد اسناد  ،منينگ مارتين . در تعريفي ديگر 

هاي مرتبط با انتشار كتاب و شامل برنامه«را عمومي  ديپلماسيخـارجه آمريكا، اموروزارت 
هاي مبادالت جراي طرحالمللي، ا هاي راديو و تلويزيوني بينها، پخش برنامهتشكيل كتابخانه

هاي هنري و اعزام هنرمندان ها و جشنوارهآموزشي و فرهنگي، آموزش زبان، برگزاري نمايشگاه
 ).243: 1383(ميناوند، » داندنمايشي و اجرايي به خارج از كشور مي

از  توان ميچگونه «عمومي، اين است كه  در ديپلماسي نكات با اهميت ،جين بيگلربه اعتقاد 
هاي خود، جلب نظر مردم (يا بخشي از مردم) ساير كشورها براي اعمال فشار بر دولت طريق

 .(Bigler, 2005)» فتدست يا موردنظر در جهت حمايت از اهداف
و عمومي  روابط، سنتي  ديپلماسيالزم است كه مرز آن با عمومي  ديپلماسيبراي فهم بهتر مفهوم 

و عمومي  روابط، سنتي  ديپلماسيا ضمن تعريف مفاهيم تبليغات مشخص شود. بدين منظور در اينج
 شود.مي بررسي، عمومي ديپلماسيها با  تفاوت آن ،تبليغات

 
 سنتي    ديپلماسيعمومي با  . تفاوت ديپلماسي2ـ1

كار  هها و معاني زير بخود در علم سياست در چارچوب متعارفديپلماسي در مفهوم سنتي و 
 شود:برده مي
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 ؛ها با رعايت تقدم منافع ملير تنظيم روابط بين دولتعلم يا هن .1
 ؛المللفن مذاكره و همسازي در سياست بين .2
 ؛)169: 1371منافع و امنيت ملي در عرصة بين المللي (آشوري،  يهاي حفظ و ارتقاروش .3
ص المللي كشورها (وزارت امورخارجه) و تخصبين كنندة روابط كاركرد و روش دستگاه اداره .4

 ؛كاركنان آن
ها با اتكاء بر نزاكت و درايت (آقابخشي، مديريت رسمي و قانوني روابط بين دولت .5

1383 :183.( 
هاي ميان ترين تفاوت توان مهمسنتي يا رسمي ارائه شد، مي با توجه به تعاريفي كه از ديپلماسي

 را چنين بر شمرد:عمومي  ديپلماسييا رسمي با  سنتي  ديپلماسي
كه يابد؛ درحاليشفاف است و در سطح وسيعي نشر و گسترش ميعمومي  پلماسيدي .1

 شود. صورت كامالً محدود منتشر مي ديپلماسي رسمي غيرشفاف و مبهم است و به
تري از مردم (به عنوان نمونه مردم هاي گستردهها به گروهتوسط دولتعمومي  ديپلماسي .2

كه مخاطبان  درحـالي ؛شـودمي منتقـل گزينشي يصورت خاورميانه يا جهان اسالم) و به
 .(Leonard, 2002: 147)باشند هاي ديگر ميها و حكومتديپلماسي رسمي، صرفاً دولت

ها هاي ساير دولتشوند، به رفتار و سياستموضوعاتي كه در ديپلماسي رسمي مطرح مي .3
به رفتار و تمايالت عمومي  عمومي  ديپلماسيدر حالي كه موضوعات  ؛كنندارتباط پيدا مي

 ). 95: 1384، و روزن شوند (ولفمردم ديگر كشورها و جوامع مربوط مي
و نوين معتقد است كه از جمله  سنتي  ديپلماسيهاي ميان نيز در بررسي تفاوت نيكلسون

ي گراي بودن، روابط دوجانبه، عمل ردميكاري، غيرمتوان به پنهانهاي ديپلماسي قديم، مي ويژگي
هايي نظيـر آشكار نـوين داراي ويژگـي كه، ديپلماسي د؛ درحاليكرو بازيگران محدود اشاره 

عمومي،  ديپلماسيدر  ويژه هو ب ستگرايي و مشاركت گسترده اي بودن، چندجانبهردمبودن، م
 ).1386فر، (سلطاني» گيردها مورد توجه قرار ميها بيش از احترام به دولتاحترام به ملت

 
 عمومي روابط. تفاوت ديپلماسي عمومي با 3ـ1

عمومي عبارت از تأمين و ارائة اطالعات به عموم، مطبوعات و ساير نهادها در خصوص  روابط
عمومي در پي تقويت درك اين  . روابطاست هاي دولت يك كشورها و فعاليتاهداف، سياست

المللي هاي محلي و بينو رسانه نهادها ،هاگو با شهروندان و ساير گروهو اهداف از طريق گفت
 ).1383است (ميناوند، 

ها و ثرگذاري بر افكار عمومي از طريق رسانها، هدف عمومي ديپلماسيو عمومي  روابطدر 
اما ميان اين دو تفاوت مهم و ظريفي وجود دارد  ؛نهادها و مؤسسات غيردولتي خصوصي است

كه هدف گيرند، درحاليمركز توجه قرار ميو آن اينكه در روابط عمومي، مخاطبان داخلي در 
 .(Melissen, 2005: 16)ثرگذاري بر مخاطبان خارجي است اعمومي  ديپلماسيدر 
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 تبليغات . تفاوت ديپلماسي عمومي با4ـ1

 مـوالنا، نانسي اسنو، اون استفـر پـروفسورالملل مانند پردازان حوزة روابط بينبـرخي از نظـريه
 عمومي  ديپلماسيمعتقدند كه  ويلسـون ديـزاردو  »عيت جهـاني سـاده لـوحواق«نويسندة كتاب 

در توضيح اظهارات خود معتقد است  موالنا پروفسور). 1383همان پـروپاگانداست (ميناوند، 
هاي ارتباطي و كه غرب همواره تالش كرده با تبليغات وسيع سياسي و استفاده از زيرساخت

ها و ها، سياستتأثير پيام المللي را تحتيط سياسي و افكار ملي و بيناطالعاتي و پروپاگاندا، مح
المللي  هاي بينهاي مدرن و سازماناز طريق رسانه ،ترتيب اهداف خود قرار دهد و بدين

دستور روز را براي مخاطبان تعيين كند؛ برخي از ابعاد اين تبليغات و پروپاگاندا به  ،امروزي
 ).1383شده است (موالنا، معروف  عمومي  ديپلماسي
توان گفت كه ديپلماسي جديد كه امروزه بندي مطالب ارائه شده ميبا جمع ،ترتيب بدين
ها  دهد و دولتها را در كانون توجه خود قرار مي شود، مردم يا ملتناميده ميعمومي  ديپلماسي
هاي  سازمانچندمليتي،  هايالمللي، شركتهاي بينها، سازمانكنند تا از طريق رسانهتالش مي
هاي هدف در  جمعيتثرگذاري بر او حتي نهادهاي فرهنگي و مؤسسات آموزشي به  غيردولتي
 .(Snow & tylor, 2009: 166) هاي خارجي خويش بپردازندسياست

ها، رشد فناوري اطالعات و ارتباطات، وجود بازيگران و در واقع، تقليل حاكميت دولت
هاي مردم در سطح جهاني باعث ايجاد تحول در و گسترش آگاهي هاي غير دولتي،سازمان
هاي  ها عالوه بر تالشاي كه امروزه دولتگونه شده است؛ به متعارفو  سنتي  ديپلماسيمفهوم 

هاي ثرگذاري بر مقامات رسمي كشورهاي ديگر و سياستارسمي و قانوني خود در راستاي 
ها و اي هدفمندي را در جهت ايجاد تفكرات، گـرايشهريزيها، اقدامات گسترده و برنامه آن

كنند تا از ها و كشورهاي ديگر سازماندهي و اجـرا ميرفتـارهاي مورد نظر خود در بين ملت
 .(Leonard, 2002: 19)اين طريق نيز منافع ملي و اهداف فرامرزي خود را تحقق بخشند 

 
 عمومي هاي ديپلماسيها و شيوهروش. 5ـ1

هاي ها و شيوهدر راستاي دستيابي به اهـداف مورد نظـر خود، از روشعمومي  ديپلماسي
ها و ها، ايجاد تأثير بر اعتقادات، افكار، تمايالت، گرايش گيرد كه در همة آنمتنـوعي بهـره مي

در زير  دهد.ها محور اساسي را تشكيل ميرفتارهاي مردم كشورهاي ديگر و افكار عمومي ملت
 شود:اشاره مي عمومي  ديپلماسيهاي مورد استفاده در ترين روش مهمبه برخي از 

 
 تبادالت فرهنگي و آموزشي.1ـ 5ـ1

هايي مانند تبادل اساتيد دانشگاهي و دانشجويان، مبادالت در اين روش از طريق برنامه
، آموزش زبان، ايجاد مؤسسات فرهنگي و آموزشي در كشورهاي هدف، ارائة  كالسيك
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هاي هاي تحصيلي، اعزام گروهها و نخبگان، اعطاي بورسالي يا سازماني به دانشگاههاي م كمك
شود تا ضمن ارائة هنري و نمايشي، دعوت از هنرمندان و نخبگان و اقداماتي مشابه، تالش مي

هاي تصويري مثبت از كشور مورد نظر، نوعي نزديكي و قرابت فكري و اعتقادي بين گروه
. در واقع، )(Snow & tylor, 2009: 50هاي اين كشور ايجاد شود استهدف با اهداف و سي

در اين چارچوب، ارتباط چهره به چهره و مستقيم با خواص يا نخبگان جامعة عمومي  ديپلماسي
-كند كه بتواند اين اقشار را، كه از جايگاه و تأثير ويژهاي طراحي و دنبال ميگونه مورد نظر را به

هاي مورد نظر تأثير اعتقادات، گرايشات و سياست باشند، تحترخوردار مياي در جامعة خود ب
 خويش قرار دهد.

 

 نشريات و توليدات هنري ،انتشار كتب. 2ـ5ـ1
 عمومي  ديپلماسيهاي متفاوت توسط دستگاه ساليانه هزاران كتاب و نشريات مختلف به زبان

ها چاپ  ثرگذاري بر آناهدف و دهي به افكار عمومي جوامع كشورهاي مختلف در جهت شكل
هاي سينمايي و در اين راستا از توليدات هنري متنوعي مانند فيلم ،شوند. همچنينو منتشر مي
به عمومي  ديپلماسيي، موسيقي، نقاشي، كاريكاتور و غيره نيز در نمايشهاي گروه تلويزيوني،

ها در گاه  ها و وبنوشته تي، وبهاي اخير نشـريات اينتـرنسال د. درشوبرداري مينحـوي بهره
 .(Melissen, 2005: 203) اند قـرار گرفته عمومي  ديپلماسيدنيـاي مجازي نيز در خـدمت 

 
 هارسانه .3ـ5ـ1

هاي متنوع در سراسر جهان، اهداف كارگيري زبان ههزاران ايستگاه راديويي و تلويزيوني با ب
به عمومي  ديپلماسيكنند. در اينجاست كه كشورهاي مختلف را دنبال مي عمومي ديپلماسي

ها و اهداف مورد نظر دستگاه كند تا برنامهشود و تالش ميپروپاگاندا يا تبليغات نزديك مي
هاي ديداري و شنيداري در كشـورها و جـوامع هـدف سياست خارجي را از طريق رسانه

ند ك (manipulation)صـورتي هدفمند دستكاري هها را ب تحقق بخشد و افكارعمومي آن
(Leonard, 2002: 8). 

 

 الملليهاي غيردولتي بينسازمان. 4ـ5ـ1
 ويژه  بههاي غيردولتي متعددي توسط برخي كشورهاي غربي و بنيادها، مؤسسات و سازمان

هاي هاي موافق سياستآمريكا در جهت فعاليت در كشورهاي هدف و گسترش افكار و ايده
 توان به بنياد سوروسها مي ترين آن اند كه از جمله مهمتشكيل شدهها  غرب در بين مردم آن

(soros foundation)  هاي اخيـر از چنان نفوذ و ها و مؤسسات در سالد. اين سازمانكراشاره
اند اند كه حتي گاهي توانستهاي در بـرخي جوامع هـدف برخوردار شدههاي گستـردهفعاليت

نند كها فراهم  يا مخملي را در آن (Colour Revolutions)رنگي هايهاي بروز انقالبزمينه
 هاي رنگين در كشورهاي گرجستان، اوكراين و قرقيزستان).(مانند انقالب
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  پيامبر(ص)  حضرت عمومي ديپلماسي. 2

اي طوالني از ادبيات مربوط به آن در مفهومي نسبتاً جديد است و تاريخچهعمومي  ديپلماسي
هايي كه پيامبر الملل و سياست خارجي در دست نيست، اما با توجه به روشنحوزة روابط بي

هاي  قبايل و گروه ،هادر ابالغ دعوت الهي و گسترش پيام اسالم در بين ملت(ص)  اسالم
 ةد كه اين نوع ديپلماسي  در اسالم از سابقكرتوان ادعا انساني مختلف به كار گرفته است، مي

ها و ارتباط با افكار عمومي را در رأس و اساساً اسالم توجه به ملتطوالني برخوردار است 
و ارتباطات  سنتي  ديپلماسياقدامات ديپلماتيك و مراودات خارجي قرار داده و در مقايسه با 

 و روابط مردمي قائل شده است.عمومي  ديپلماسيدولتي و حكومتي، تقدم و اولويت را براي 
با آغاز رسالت آن حضرت پيامبر(ص) حضرت توسط مومي ع ديپلماسيدر واقع، كاربرد 

از همان آغاز رسالت خويش كه بر مبناي توحيد و يكتاپرستي پيامبر(ص) زمان بوده است. هم
طور جدي در دستور كار خود قرار داد و  هاي مختلف انساني را بهها و گروهبود، ارتباط با ملت

هايي متنـوع از  و تشكيل دولت اسالمي، با روشدر هنگام حضور در مكه، يعني قبل از هجرت 
گاه نيز كه آن حضرت  گرفت. آندر راه بسط و دعوت الهي خويش بهـره ميعمومي  ديپلماسي

همچنان از  ،سنتي  ديپلماسيد و دولت اسالمي را تشكيل داد، در كنار كربه مدينه هجرت 
هايي كه ابـزارها و شيوه د. بديهي استكرهاي آن استفاده ميو روشعمومي  ديپلماسي

گرفت، با آنچه كه امروزه در اين چارچوب  خود به كار ميعمومي  ديپلماسيپيامبر(ص) در 
عمومي  ديپلماسيپيامبر(ص) با عمومي  ديپلماسيوجه اشتراك حال،  بااينمتفاوت است.  استفاده،

ديپلماسي، هدف را در هر دو نوع زيدر عصر كنوني، مخاطبان اين نوع ديپلماسي هستند؛ 
ها در جهت دستيابي به اهداف مورد ثرگذاري بر افكار عمومي ملتاعمومي  ديپلماسيمجريان 
 هاست. نظر آن

هاي آن توسط پيامبر(ص) و روش عمومي چگونگي كاربرد ديپلماسي در اين بخش از مقاله،
ها در جهت وشد تا بتوان در پرتو آن، از اين رشو مياسالم مورد بررسي و تجزيه و تحليل 

ها و جوامع ديگر بسط و گسترش اهداف دعوت اسالمي و نظام جمهوري اسالمي در بين ملت
 و قلمرو نفوذ اين نظام را افزايش داد. راهبرديو عمق  كرداستفاده 

 

 هااهداف و روش. 1ـ 2
اهداف به  دپيامبر(ص)، بايعمومي  ديپلماسيگرفته شده در كار  بههاي پيش از پرداختن به روش

 د.كراين ديپلماسي اشاره 
 پيامبر(ص) عبارت بودند از: عمومي ترين اهداف ديپلماسي مهم

خويش به عنوان يك اصل بنيادي و عمومي  ديپلماسيپيامبر(ص) اصل دعوت به اسالم را در  .1
 داد.كرد و آن را مبناي اقدامات ديپلماتي خود قرار ميمحوري دنبال مي
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يپلماسي پيامبر(ص)، توسعة قلمرو نفوذ دولت اسالمي در راستاي دومين هدف مهم در د .2
قـدرت و امنيـت مسلمانان و گستـرش صلـح در  نرسالت جهاني اسالم و به منظـور تأمي

 ).251: 1382ها و جـوامع مختلـف بـوده است (سجادي، بين ملت
ايي است كه آن هپيامبر(ص) دربرگيرندة اقدامات و تالشعمومي  ديپلماسيترتيب،  بدين

در دوران رسالتش به منظور دعوت مردم به خداپرستي و توحيد، از طريق نفوذ  (ص) حضرت
رهنگي، بشردوستانه، ـ ف  ثرگذاري بر افكار عمومي با استفاده از ابزارهاي سياسي، تبليغياو 

 داده است.حقوقي و اقتصادي انجام مي
 عمومي  ديپلماسيالت پيامبر(ص) با شـروع گونه كه در ابتداي بحث گفته شد، آغاز رسهمان

فرد  هاي منحصربهزمان بوده است. در واقع، مكه به دليل دارا بودن ويژگيهم(ص) آن حضرت 
پيامبر(ص) و تحقق اهداف آن فراهم عمومي  ديپلماسيهاي خود، زمينه را براي اجراي روش

 د:كره موارد زير اشاره توان بهاي مكه در اين زمينه، ميساخت. از جمله ويژگيمي
دانستند؛ براي آن احترام مي (ع) اعراب، كعبه را خانة خدا و ساختة دست حضرت ابراهيمــ 

 آمدند.به مكه ميانجام مراسم حج خاصي قائل بودند و از هر سو براي 
هايي بود كه از شمال به شد و محل رفت و آمد كاروانمكه يك مركز تجاري محسوب ميــ 

رو، مكه محل رفت و آمد بسياري از تجار آن ازاين :رفتنداز غرب به شرق مي جنوب يا
 روزگار بود.

راحتي و  هاي مزبور بههاي حرام هم عاملي بود تا قبايل در ماهمكه داراي حرمت بود و ماهــ 
با احساس امنيت و با اطمينان از عدم حملة قبايل ديگر بتوانند به مكه و بازارهاي اطراف 

 ).319: 1387 (جعفريان، بروندآن 
هايي كارآمد در حوزة ها و با به كارگيري روشپيامبر(ص) با درك اين ويژگي

جزيرة عربستان آغاز كند كه دامنة آن در  توانست نهضتي عظيم را در شبه عمومي  ديپلماسي
 اي از جهان را در بر گرفت.هاي بعد بخش عمده سال

اند،  هشدمورد استفاده  پيامبر(ص) عمومي  ديپلماسيدر  هايي كه ترين روش از جمله مهم
 د: كرتوان به موارد زير اشاره  مي
  ؛روش سياسي (مذاكره با مردم، نخبگان و نمايندگان) .1
  ؛تبليغاتي (اعزام مبلغان)ـ  روش فرهنگي .2
  ؛ها و قراردادهاي سياسي) روش حقوقي (انعقاد پيمان .3
 ؛ب)روش اقتصادي (تأليف قلو .4
 روش بشردوستانه (عتق و فك رقبه).  .5
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 روش سياسي (مذاكره با مردم، نخبگان و نمايندگان). 1ـ1ـ2
ي، به مذاكرة رودررو با افراد پنهانهاي اولية رسالت خود و در دوران دعوت  در سالپيامبر(ص) 

كرد. آن وت ميها را به اسالم دع پرداخت و مستقيماً آنعادي، نخبگان و افراد با نفوذ مي
هاي مبتني بر موعظه حسنه و تكيه بر مباني فطرت انساني، كساني را با روش (ص) حضرت

هاي دروني براي گرايش به توحيد و جذب اسالم را داشتند داد كه زمينهمورد خطاب قرار مي
). در اين دوران افرادي مانند حضرت خديجه، حضرت علي (ع)، 69-67: 1367(جعفريان، 

 ايمان آوردند. پيامبر(ص) حارث، مصعب و ابوذر به  زيدبن
رسول خدا (ص) دربارة رسالتي كه خداوند بر «گويد: ابن هشام در اين خصوص چنين مي

 »گفت طور پنهاني براي كساني از اهلش كه مورد اطمينانش بودند، سخن مي عهدة او نهاده بود، به
خـدا (ص) به طور سـري اطرافيان خود را به سـول ر«گويد: ). زهري مي246: 2000هشام،  (ابن

جست تا آنكه شمـاري از جـوانان و ضعيفان از مـردم ها دوري ميكرد؛ از بتاسـالم دعـوت مي
 ). 115: 1977(بالذري،  »و تعداد مسلمانان فراوان شد نددعـوت او را اجـابت كرد

را به اقوام و خويشاوندان  دستور خداوند رسالت خويش به با آغاز دعوت علني، پيامبر(ص)
ها بالفاصله به  د. اگرچه در اين دعوت آنكرها را به پذيرش اسالم دعوت  خود اعالم كرد و آن

پس از  پيامبر(ص)). 118 :همان» (آن حضرت ايمان نياوردند، اما به تدريج مسلمان شدند
نويسان  د. سيرهدعوت عشيرة نزديك خود جلساتي تشكيل داد تا از عموم مردم مكه دعوت كن

در  (ص) عباس، آن حضرت اند. به گزارش واقدي از ابنهنوشتاين جلسات را نزديك كوه صفا 
نزديك كوه صفا قريش را صدا كرد و با استناد به صداقت خود و گرفتن تأييد از مردم در 

مة زهره!.... سپس هباره فرمود: اي فرزندان عبدالمطلب! اي فرزندان عبدمناف! اي بني اين
و فـرمـود خـداوند به من دستـور داده تا شما را انذار كنم، خيـر طوايف قريش را خطاب كرد 

هاي بعـد، پيامبر(ص) ). طي سال120 :همان( دنيا و آخـرت شما در گفتـن ال اهللا االّ اهللا است
رد ف هاي منحصربهتمام مـردم عـرب را مورد خطاب قـرار داد و بـراي اين منظـور از ويژگي

حج كه اعراب از سراسر  د. در ايامكربودن آن) استفاده  مكه (تقدس مكه و مركز تجارت
د به ميان قبايل كر آمدند، رسول خدا (ص) از اين فرصت استفاده ميالعرب به مكه مي ةجزير

هاي د و در اثر همين تماسكررفت و افراد، نخبگان و نمايندگان آنان را به اسالم دعوت ميمي
). در 222: 1955گرويدن مردم يثرب به اسالم فراهم شد (السمهودي،  ةم بود كه زمينمستقي

ساخت كه با افـراد و واقع، موقعيت مكه ضمن آنكه اين امكان را براي پيامبر(ص) فراهم مي
د كه خبر ظهور اسالم به كر هاي مختلف در تماس باشد، اين وضعيت را نيز ايجـاد مي گـروه

  عربستان هم برسد. ةجزيرساير مناطق شبه 
در سال دهم بعثت زماني كه ابوطالب عموي پيامبر(ص) و حضرت خديجه درگذشتند، آزار 
و اذيت قريش نسبت به پيامبر(ص) افزايش يافت و اين فشارها باعث گرديد تا پيامبر(ص) در 

شيوة ديگري را برگزيند تا بدان وسيله هم اسالم را از حصار مكه خارج  ،خودعمومي  ديپلماسي
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آغاز پيامبر(ص) ند و هم آن را گسترش دهد. بدين ترتيب، سفرهاي تبليغي و ديپلماتي خود ك
براي تبليغ اسالم و جلب حمايت قبيلة ثقيف كه در طائف پيامبر(ص) گرديد. در اين راستا، 

مستقيم و چهره به چهره اسالم را بر مردم قبيلة  طور د تا بهكرر كردند، به طائف سفزندگي مي
هنگام ورود به طائف، نزد بزرگان و پيامبر(ص) ). 52: 1369ند (ميرزاخاني، كثقيف عرضه 

را پيامبر(ص) ها دعوت  يك از آن ند، اما هيچكها را به اسالم دعوت  اشراف طائف رفت تا آن
يوس و نااميد از اسالم آوردن قبيلة ثقيف، به مكه بازگشت. در مأپيامبر(ص) نپذيرفتند. سرانجام 

تحريك كردند پيامبر(ص) به مكه، بزرگان طائف مردم را براي آزار  پيامبر(ص)مسير بازگشت 
ها به كنار تاكستاني پناه  براي رهايي از آزار آن پيامبر(ص)شد. پيامبر(ص) كه موجب جراحت 

را رنجور و زخمي ديدند، پيامبر(ص) اخت. صاحبان باغ كه برد و آنجا با خدا به مناجات پرد
وگوي عداس را با ظرفي انگور نزد حضرت فرستادند. گفت »عداس« به نامغالم نصراني خود 

به وي، باعث اسالم پيامبر(ص) هاي هاي او از آن حضرت و پاسخو پرسشپيامبر(ص) با 
اينكه در اين سفر  سبببه امبر(ص) پيبعدها  ).42: 1383(حيدري آقايي،  آوردن عداس شد

ديپلـماتي توانسته بود شخصاً يك نفـر را به اسـالم وارد كند، از آن به عنوان يك سفـر 
 كرد.آميز ياد ميموفقيت

در دوران اقامت آن حضرت پيامبر(ص) عمومي  ديپلماسيها در ترين موفقيت يكي از مهم
از مكه به مدينه پيامبر(ص) ه را براي هجرت در مكه، اسالم آوردن مردم يثرب بود كه زمين

د و حجاج پس از بازگشت به كردر ايام حج مردم را به اسالم دعوت ميپيامبر(ص) د. كرفراهم 
كردند و هر سال تعداد بيشتري از مردم به پيام قبيله و وطن خود راجع به اسالم صحبت مي

دند. بارزترين اين افراد مردم يثرب آممي پيامبر(ص)شدند و نزد الهي متوجه و متمايل مي
با جمعيتي از مردم  پيامبر(ص)كه است بودند. در مورد اسالم آوردن مردم يثرب نقل شده 

يثرب كه تعدادشان بيش از هجده نفر نبود، در ايام حج مالقات و دعوت خويش را به آنان 
وي را دادند. اين گروه  وعدة حمايت ازپيامبر(ص) ها همگي اسالم آوردند و به  د. آنكرعرضه 

مسلمان در بازگشت از مكه، مردم مدينه را به اسالم دعوت كردند و تا سال آينده كه قرار بود با 
اي در مدينه نماند مگر آنكه در آن خانه فردي مسلمان و در مكه مالقات كنند، خانه پيامبر(ص) 

 پيامبر(ص) يندگي از مردم مدينه با شد. در سال بعد، دوازده نفر به نمايافت ميپيامبر(ص) پيرو 
انجام پيامبر(ص) طور جمعي با  مالقات و با وي بيعت كردند. اين اولين بيعتي بود كه به

ت نمايندگي مدينه به وطن بازگشت و اين بار بر اثر دعوت و تبليغ آنان، دو قبيلة ئپذيرفت. هي
به بركت اسالم متحد شدند و در ميانشان حاكم بود،  جنگها دشمني و  اوس و خزرج كه سال

شناس را براي تعليم آنان به مدينه خواستند كه يكي از مسلمانان آگاه و قرآنپيامبر(ص) از 
مصعب بن عمير را اعزام كرد. سال بعد بيش از هفتاد مسلمان به  پيامبر(ص)گسيل كند. 

ا پيش گرفتند و با نمايندگي از مردم مدينه همراه با جمعيتي بالغ بر پانصد نفر، راه مكه ر
 ).298: 1379دند (عميد زنجاني، كربيعت پيامبر(ص) 
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 عمومي  ديپلماسيترين دستاورد را در  كه بزرگپيامبر(ص) و تبليغي ديپلماتي ترين سفر  مهم
مبدأ تاريخ همة مسلمانان جهـان گرديد،  ،برجا گـذاشت و اساساً از آن پسپيامبر(ص) 

كه منجر به تشكيل و رسميت يافتن اولين  سته به مدينه ااز مكپيامبر(ص) هجـرت تاريخـي 
شد. حتي پس از برپايي حكومت اسالمي در مدينه و پيامبر(ص) دولت اسالمي توسط شخص 

چنان به ادامة مه (ص) هاي معمول ديپلماسي رسمي، آن حضرتگيري روشكار به
رت نظام اسالمي، خود پايبند بود و حتي پس از فتح مكه و تحكيم قد عمومي ديپلماسي

همچنان ادامه پيدا عمومي  ديپلماسينخبگان و نمايندگان در قالب  ،گيري مستقيم با مردم ارتباط
 دانان با تاريخكرد تا آنجا كه به علت گسترش دامنة چنين ارتباطاتي، سال نهم هجري توسط 

 گذاري شده است. نام »عام الوفود«عنوان 
 

 زام مبلغان)تبليغاتي (اع-روش فرهنگي. 2ـ1ـ2
ـ  ، استفاده از ابزار فرهنگيپيامبر(ص)حضرت عمومي  ديپلماسيدومين روش مورد استفاده در 

طور  از طريق فرستادگان خود بهپيامبر(ص) تبليغاتي (اعزام مبلغان) بوده است. در اين شيوه، 
د بتوان اولين د. شايكرها را به اسالم دعوت مي كرد و آن ميغيرمستقيم با مردم ارتباط برقرار 

دند. اين هجرت ضمن آنكه كرمبلغان اسالم را گروهي از مسلمانان دانست كه به حبشه هجرت 
باعث حفظ عقايد و تأمين آزادي اين گروه مهاجر شد، زمينة گسترش اسالم را در خارج از 

جزيرة عربستان فراهم آورد. به گفتة بسياري از مستشرقان، هجرت به حبشه يكي از  شبه
ترين عوامل مؤثر گسترش اسالم در جهان بوده است. تالش نمايندگان قريش براي  گبزر

هاي جعفر بن بازگرداندن دستة دوم مسلمانان كه به حبشه مهاجرت كرده بودند و استدالل
طالب نمايندة مسلمانان در مورد اسالم و آشنا كردن پادشاه حبشه با مباني اين دين، باعث  ابي

م و شكست و ناكامي قريش گرديد و زمينة گسترش اسالم در خارج از تمايل وي به اسال
 ).299 :همان( دكرعربستان را فراهم 

توان از اعزام مصعب بن عمير به عنوان مبلغ اعزامي از سوي همچنين در اين زمينه مي
براي آشنا ساختن مردم يثرب با اسالم و قرآن نيز نام برد كه اين سفر تبليغي پيامبر(ص) 

و مردم اين شهر گرديد و مقدمات هجرت پيامبر(ص) ساز انعقاد پيمان عقبة دوم بين  ينهزم
). عالوه بر اين، در زمان 223 :1374به مدينه را فراهم ساخت (واقدي، را تاريخي آن حضرت 

ن شدت گرفته بود، ادر مدينه و در زماني كه غزوات و سرايا با كفار و مشركپيامبر(ص) حضور 
مثال، در اين مقطع  رايب ؛ن همچنان ادامه داشتادر چارچوب اعزام مبلغمومي ع ديپلماسي

حضرت علي(ع) را براي دعوت مردم يمن به آن منطقه فرستاد كه با دعوت و پيامبر(ص) 
اقدامات فرهنگي و تبليغي آن حضرت، بسياري از مردم يمن اسالم آوردند. مبلغ ديگري كه به 

 ،زماني كه معاذ بن جبل را به يمن فرستادپيامبر(ص) جبل بود. جانب يمن اعزام شد، معاذ بن 
ها را به نمازهاي  از او خواست تا اهل كتاب آن ديار را به توحيد دعوت كند؛ اگر پذيرفتند آن
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به پرداخت زكات دعوت  ،ها را پذيرفتند يوميه، آنگاه به روزة رمضان و پس از آنكه همة اين
 ).216: 1981(ابن ابي شبيه،  كند

، استفاده از شد مورد استفاده ميپيامبر(ص) توسط عمومي  ديپلماسيشيوة ديگري كه در 
مباني مشترك فرهنگي ميان مسلمانان و مشركان بود. حج يكي از اين مباني مشترك بود. 

خويش عمومي  ديپلماسيدر  را ترين موفقيت با استفاده از اين شيوه توانست بزرگپيامبر(ص) 
مدينه به دست آورد. استفاده از اين شيوه، به انعقاد پيمان صلح حديبيه ميان  پس از هجرت به

زمينه را براي گسترش اسالم در ميان اقوام و  ،نهايتادر و قريش منجر شد و اين امر پيامبر(ص) 
اي از مسلمانان همراه عدهپيامبر(ص) طوايف مختلف عرب فراهم كرد. در سال ششم هجري 

فرده بدون همراه داشتن سالح نظامي به طرف مكه رفت و در محلي نزديك براي انجام عمرة م
به مكه بدون توسل به پيامبر(ص) خواست مانع ورود د. قـريش ميكرمكه به نام حديبيه توقف 

فرستاد. پيامبر(ص) پيمانان خود را براي مذاكره با جنگ شـود؛ به همين دليل نماينـدگاني از هم
رئيس قبيلة احابيش بود. او زماني كه متوجه شد نيت  »يس بن علقمهحل«يكي از اين افراد 

ها گفت كه ما با شما  انجام مراسم حج است، به نزد قريش برگشت و به آنپيامبر(ص) واقعي 
پيمان  ،آيندبراي سد كردن راه چنين مردمي كه براي اعظام خانة خدا و اداي حق آن مي

ام به كناري خواهم اين افراد شويد، من با تمام افراد قبيلهايم. سپس تهديد كرد اگر مانع  نبسته
در مكه و قصد آن حضرت براي انجام مراسم پيامبر(ص) ). حضور 599: 1376واقدي، الرفت (

شمرند. ها مكه را محترم مي و يارانش هم مانند آنپيامبر(ص) حج، به اعراب نشان داد كه 
تحت هيچ شرايطي اجازة ورود پيامبر(ص) چنانچه به  ،قريش كه كليددار كعبه بود ،ترتيببدين

رو،  ). از اين382 :1981شبيه،  گرفت (ابن ابيداد، مورد سرزنش اعراب قرار ميبه مكه را نمي
و انعقاد صلح با ايشان شد؛ صلحي كه به نام پيامبر(ص) قريش مجبور به پذيرش خواستة 

پيامبر(ص) عمومي  ديپلماسيمسلمانان و معروف گرديد و پيروزي بزرگي براي  »صلح حديبيه«
 محسوب گرديد.

 

 قراردادهاي سياسي) ها و روش حقوقي (انعقاد پيمان. 3ـ1ـ2
فرصت پيدا كرد تا  (ص) اعظم(ص) از كار قريش، آن حضرت پيامبرفراغت  به دنبال فتح مكه و

ها  اردادهايي با آنها و قرند و معاهدات، پيمانك مذاكرهتر  با فرستادگان قبايل و طوايف فعال
، پيماني است كه بين آن حضرت و نصاراي (ص) كند. يكي از معاهدات رسول خدامنعقد 

نجران منعقد شد. نجران با هفتاد دهكدة تابع خود، در منطقة مرزي حجاز و يمن واقع شده بود 
ست پرستي د شد كه از بت نشين حجاز محسوب ميو در آغاز ظهور اسالم، تنها منطقة مسيحي

اي به ابوحارثه اسقف نجران، با فرستادن نامهپيامبر(ص) برداشته و به آيين مسيح گرويده بود. 
ت نمايندگي نجران ئساكنان آن ديار را به پذيرش دين مبين اسالم فرا خواند و به دنبال آن، هي

  را نيز (ص) د و صحت وسقم نبوت آن حضرتننكوگو  گفتپيامبر(ص) تا با  ندبه مدينه آمد
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، نمايندگان پيامبر(ص)فراوان در مورد حقانيت اسالم و نبوت وگوي  گفت. پس از كنندبررسي 
كننده نيافتند و هر دو طرف آمادگي خود را براي  نجران مذاكرات خود را با رسول خدا قانع

 را مأمور كرد تا با(ص) دند. در اين هنگام آية مباهله نازل گرديد و رسول خدا كرمباهله اعالم 
  .ندكمباهله  ،روندخيزند و زير بار حق نميكساني كه با او به مجادله بر مي

هاي نوراني  ت نمايندگي نجران، همراه با چهرهئبرخالف انتظار سران هي (ص) اسالم پيامبر
. مسيحيان به اين نتيجه رسيدند ندالسالم) آمد حسن و حسين (عليهم ،فاطمه ،عليحضرت يعني 

عوت و ادعاي خويش اعتقادي راسخ دارد. سرانجام، با وحشت و خودداري  در دپيامبر(ص) كه 
د و مسيحيان متعهد شدند ساليانه به شاز انجام مباهله، پيمان صلح بين آنان و مسلمانان امضاء 

(ص) نيز مسؤليت دفاع و جلوگيري از پيامبربپردازند. در برابر آن،  ماليات دولت اسالمي
عهده  ردر مراسم مذهبي برا انان به مسيحيان نجران و آزادي آنان هرگونه ظلمي از طرف مسلم

 ).114: 1382گرفت (موسوي، 
 

 روش اقتصادي (تأليف قلوب) . 4ـ1ـ2
آياتي از قرآن است و به معناي اختصاص دادن بخشي از  برگرفته از ،»تأليف قلوب«اصطالح 
نيت مثبت نسبت به تعاليم منابع مالي دولت اسالمي براي جذب قلوب و ايجاد ذه غنايم و

سورة توبه، موارد مصرف  60اساس آية  هاي مستعد است. بر اسالمي در برخي افراد و گروه
 ،زكات منحصر به هشت گروه كه عبارت از فقيران، عاجزان، مسكينان، متصديان ادارة صدقات

(سجادي،  است ماندگان قرض دادن در راه خدا و در راه، آزادي بندگان ،براي تأليف قلوب
 عمومي  ديپلماسيدر موارد متعددي از اين ابزار اقتصادي براي پيشبرد پيامبر(ص) ). 179: 1381

از جمله در سال نهم هجري، زماني كه  ؛خود در جهت گسترش اسالم بهره گـرفته است
ضمن آنكه هدايايي به پيامبر(ص) آمدند، مي(ص) به نزد آن حضـرت  نمايندگيهايـي  تيئه

كردند، پاسخ هاي مالي كساني هم كه نيازهايي را مطرح مي د به درخواستكراعطاء ميها  آن
ها پس از اقطاع در اختيار كرد. اين سرزمينهايي را براي آنان اقطاع ميداد و سرزمين ميمثبت 

ر بيشتها را نداشتند. در  گرفت و كسان ديگري حق تصرف در آناشخاص يا قبايلي قرار مي
 ).410: 1385نژاد،  ها تأليف قلوب بوده است (داداشيزة اين اقطاعموارد، انگ

در جنگ طائف، به اشراف و بزرگاني كه تازه مسلمان شده بودند يا مشركاني كه به آن 
كمك كرده بودند، از غنايم جنگي بيش از ديگران سهم داده شد تا موجب جلب  (ص)حضرت
مسلمانان شـود. همچنين پس از جنـگ طائف، ها و قبيله و فاميلشان به اسـالم و  نظر آن
متـوجه شـد مالك بن عوف با قبيلة ثقيف به طائف رفته است، فـرمود به پيامبر(ص) كه هنگامي

او اطالع دهيـد كه اگر مسلمان شـود و به نـزد من بيايد، دارايي و زن و فـرزنـد او را با صـد 
آمـد و مسلمان پيامبر(ص) نزد  ،را شنيـد شتـر به او خـواهم داد و مـالك چـون اين خبـر

 ).90: 1374گـرديد (جليلي، 
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خود استفاده عمومي  ديپلماسياز اين شيوه در پيامبر(ص) در تعامالت و ارتباطات فردي نيز 
آمد و پيامبر(ص) به نزد  ،كه به كيش نصرانيت بود »جارود بن عمرو«مثال، راي ب ؛كردمي

اي محمد من قرضي «رضه كرد. وي در پاسخ آن حضرت گفت: ، اسالم را بر او عپيامبر(ص)
دين تو دست از كيش خود بردارم؛ آيا پرداخت قرض من را بر  سبب خواهم بهدارم و اكنون مي

كنم؛ زيرا خدا تو را به دين بهتري آري من ضمانت مي«فرمود پيامبر(ص)  »گيري؟عهده مي
 ).91 :همان( »هدايت نموده است

 
 شردوستانهروش ب. 5ـ1ـ2

 ايجاد اطمينان و امنيت در ميان مخالفان يك.
توانست زمينه را براي ترين پايگاه مشركان بود و تصرف آن توسط مسلمانان مي مكه مهم

د كرشكني ند. پس از آنكه قريش پيمانكگسترش سريع اسالم در ميان ساير اقوام و قبايل فراهم 
د، كربكر براي حمله به قبيلة خزاعه كمك و برخالف پيمان صلح حديبيه به قبيلة بني

گيري كار بهند. آنچه كه در فتح مكه قابل توجه است، كمصمم شد كه مكه را فتح پيامبر(ص) 
بود كه زمينه را براي فتح بدون خونريزي پيامبر(ص) اي توسط هوشمندانهعمومي  ديپلماسي

دستور داد پيامبر(ص) ه شدند، كه سپاهيان اسالم وارد مكمكه فراهم كرد. در واقع، هنگامي
اعالم كنند هركس به خانة خود برود يا به مسجدالحرام پناه برد و يا در خانة ابوسفيان باشد، در 

داد، باعث شد كه مقاومت چنداني در امان است. اين اعالم كه به كفار امنيت جاني و مالي مي
كه بدون جنگ به تصرف مسلمانان مقابل سپاه اسالم صورت نگيرد و مشركان پراكنده شوند و م

 درآيد.
 

 عتق وفك رقبه دو.
تواند به خليفة خـدا از نظر اسالم، انسان داراي كرامت است و به عنوان اشرف مخلوقات، مي

و بـردگي و  استدر روي زمين، تبديل شـود. در اين شـريعت مقـدس، اصـل بر آزادي انسان 
. ستشود كه خالف نظام آفرينش خداوند ا ي ميداري يك امر غيرطبيعي و عارضي تلقبرده

. يكي از مخالفت كرده استاسالم به اين پديده به مثابة يك بيماري اجتماعي نگريسته و با آن 
به  »فك«هايي كه اسالم براي مبارزه با اين معضل اجتماعي برگزيده است، فك رقبه است. شيوه

. استبه معناي بـردگان  »رقاب«جمع  »قبهر«دن دو چيز از هم است و كرمعناي آزاد يا جدا 
اندازد گويند كه آزادكننده است و ميان بنـده و ملكيت جـدايي مي »فـك«عتق را از آن جـهت 

 ).122-120: 1382(موسوي، 
اسالم نيز در  »فك رقبه«هاي كفر، برنامة بسيار منطقي  ستمگران و حكومت بابا شروع جهاد 
 آغاز شد؛ زيرا پيام اسالم و ارتش اسالمي به بردگاني كه زيرمي عمو ديپلماسيراستاي گسترش 

ها به محض پذيرش اسالم و  كردند، اين بود كه بردهسلطة حكومت كفار ستمگر زندگي مي
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). آزادي برده در اسالم، 395: 1377شوند (شكوري، سرپيچي از اطاعت صاحبان خود آزاد مي
مكه نازل شد، سورة بلد  هايي كه در دد. يكي از سورهگربه ابتداي ظهور اسالم در مكه باز مي

(ص) نسبت پيامبرتوان در آن شرايط، اعالم برنامه و بيان مواضع اسالم و  بود. اين سوره را مي
د. خداوند در اين سوره ابتدا از شهر مكه كرمساكين و محرومان تلقي  ،ايتام ،بردگان ،به بردگي

كند و سپس مسئلة تولد و حركت و تحول وگند ياد ميگويد و به آن سو اهميت آن سخن مي
كند و به هدايت و گمراهي انسان و امكانات خدادادي كند و به آن سوگند ياد ميرا مطرح مي

كند و انسان را به عنوان موجودي كه زاييده و مولود رنج است، معرفي جسمي او اشاره مي
زهاي اجتماعي و تاريخي كه بايد انسان مسلمان از ها و فرا ها يعني گردنه د. آنگاه به عقبهكن مي

اطعـام  كند و به عنـوان نمـونه، فـك رقبه و آزادي بـردگان واشاره مي ،ها بگذردآن عقبه
فرمايد: اگر انسان مسلمان اين كند و ميها ذكـر ميينان را مصاديق اين عقبهكيتيمان و مس

بندي اجتماعي و يا اخروي، از گرفته و در گروه ند، آنگاه جزء مؤمنان قراركرا طي  ها عقبه
 ). 395: 1377شكوري، اصحاب ميمنه شمرده خواهد شد (

 

 زنان سه. جايگاه
عمومي  ديپلماسيدر نهايت، روش بشردوستانة ديگري كه در پذيرش دعوت اسالم و پيشبرد 

دوران پيش از  ود. اعراب دربزنان  جايگاهنقش مهمي ايفا كرد، توجه اسالم به پيامبر(ص) 
بعد از پيامبر(ص) كردند. مي گور را زنده به خود اندختر نداسالم، ارزشي براي زن قائل نبود

د و زن را نيز عضوي مؤثر و ارزشمند از افراد مرود شردرسالت خود اين سنت جاهلي را م
نقش . اسالم به زنان ردرا داخود جامعه معرفي كرد؛ عضوي كه حق انتخاب و تعيين سرنوشت 

در امور پيامبر(ص) ها با  ها اعتبار داد. بيعت آن و ارزش اجتماعي و سياسي بخشيد و به آن
ها در مسائل اجتماعي  رهبري و حكومتي، نشانگر توجه خاص اسالم به زنان و پذيرش حق آن

اسالم، روش پيامبر(ص) ). اين اقدام بشردوستانة 253-252: 1367و سياسي بود (جعفريان، 
آن حضرت در جهت گسترش دعوت اسالمي در بين زنان به عمومي  ديپلماسيري در مؤثر ديگ

 گردد.تلقي مي ،عنوان نيمي از اعضاي جوامع بشري
 

 گيري نتيجه
گرفته كار  بههاي پرداخت و روشعمومي  ديپلماسياين مقاله در ابتدا به بيان تعاريف و مباني 
در اسالم و در عمومي  ديپلماسير بحث از د. دكرشده در اين شكل از ديپلماسي را بررسي 

هاي در دههعمومي  ديپلماسيان شد كه بيبا اعضاي جوامع ديگر، پيامبر(ص) تعامالت سياسي 
اخير در دنياي غرب موضوعيت پيدا كرده و مورد توجه قرار گرفته است، ولي دين اسالم از 

اقوام و قبايل ديگر به  ا،هلتبه منظور دعوت م عمومي  ديپلماسيهمان ابتداي ظهور خود از 
هاي اقامت چه در سالپيامبر(ص) ده است. كراسالم و پذيرش توحيد و يكتاپرستي استفاده 
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هاي استقرار دولت خود در مدينه پس از خود در مكه پس از بعثت خويش، و چه در سال
در راستاي مي عمو ديپلماسيگيري ديپلماسي به مفهوم سنتي، همزمان از كار بههجرت، در كنار 

ه است. اين شيوة ديپلماسي، با دكرهاي غيردولتي استفاده مينخبگان و گروه ،ثرگذاري بر مردما
تر و در تر نشد، بلكه به شكلي گستردهتشكيل حكومت اسالمي در مدينه نه تنها كم رنگ

حتي امبر(ص) پياي كه گرفت؛ به گونهقرار ميپيامبر(ص) تر همچنان مورد استفاده  ابعادي وسيع
كرد تا با مردم و افكار عمومي در زمان جنگ نيز با استفاده از اين نوع ديپلماسي تالش مي

طلبي و مانع بروز جنگ شود.  ها به اسالم، مروج صلح ارتباط برقرار كرده و ضمن دعوت آن
 ،اي طوالني استدر اسالم داراي پيشينهعمومي  ديپلماسيتوان گفت كه مي ،ترتيب بدين

 .ستاسنتي   ديپلماسيكه حتي اولويت و قدمت آن در اسالم، بيشتر از طوري به
هايي جديد استفاده در غرب و به شيوهعمومي  ديپلماسياز اكنون و در زمان حاضر كه 

اند از طريق آن با كمترين هزينه به اهداف مورد نظر خود د و كشورهاي غربي توانستهشو مي
نظام جمهوري اسالمي با توجه و ويژه  هكشورهاي اسالمي و بدست يابند، شايسته است كه 

ز اسنتي   ديپلماسيدر اسالم، در كنار استفاده از عمومي  ديپلماسيرجوع به پيشينة 
 ،ها، نخبگاننند و ارتباط و تعامل با ملتكدر سياست خارجي خود استفاده  عمومي  ديپلماسي

خود در راستاي ديپلماتي هاي ر را در محـور تالشثرگـذااهاي غيـردولتـي  ها و سـازمانگـروه
را  زي ؛بسط و گسترش پيام دين الهي اسالم و اهداف انساني و متعالي انقالب اسالمي قرار دهند

-طلبانه و عدالت ها و تسخير افكار عمومي از راه توسل به فطرت حقسازي ملت امروزه مجاب
ها و ا در جهت تغيير گرايشات و رفتارهاي حكومتتواند بيشترين تأثير رها مي خواهانه انسان

 د.ننكحاكمان غيرديني ايجاد 
 

 منابع
 ، مرواريد.دانشنامة سياسي)، 1373آشوري، داريوش. (

 ، چاپار.فرهنگ علوم سياسي)، 1383راد. ( آقابخشي، علي و مينو افشاري
 لفيه.، بمبئي: دارالس7ج ،المصنف )،1981شبيه، عبداهللا بن محمد. ( ابن ابي

 ، بيروت: دار احياء التراث العربي.1ج ،يةالنبوة السير)، 2000ابن هشام، عبدالملك. (

 ، بيروت.1ج ،انساب االشراف)، 1977بالذري، احمد بن يحيي. (

چاپ دوم، وزارت فرهنگ  ج، جلد دوم،2)، تاريخ سياسي اسالم (تا سال چهلم هجري)، 1367. (جعفريان، رسول
 و ارشاد اسالمي.

 قم: دليل ما. چاپ هفتم، ج، جلد اول،2)، ة رسول خداسير( تاريخ سياسي اسالم، )1387ريان، رسول. (جعف
 ، چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمي.)(صسياست خارجي پيامبر)، 1374جليلي، سعيد. (



 

21 

آن
ي 

الم
 اس

وي
الگ

 و 
مي

مو
ي ع

اس
پلم

دي
 

تاريخ در  ،»تاريخ قبيلة ثقيف (از ظهور اسالم تا رحلت رسول خدا (ص)«)، 1383(زمستانحيدري آقايي، محمود. 
 . 4سال اول، ش ،آيينة پژوهش

 (مجموعة پژوهشي در سيرة نبوي، »بررسي نكات اصلي وفود در سيرة نبوي«)، 1385نژاد، منصور. ( داداش
 چاپ دوم، قم: زيتون. ،)مقاالت

 .6سال، 21ش ،علوم سياسي، »)3( ديپلماسي و رفتار سياسي در اسالم«)، 1382سجادي، سيد عبدالقيوم. (بهار
  .20، ش5سال ،علوم سياسي، »)2ديپلماسي و رفتار سياسي در اسالم («)، 1381زمستان(جادي، سيد عبدالقيوم. س

 . خراسان ،»ها و ديپلماسي عموميرسانه«)، 1386فر، محمد. (شهريور سلطاني
 ، بيروت: دارالكتب العلميه.1ج ،وفاء الوفاء)، 1955السمهودي، نورالدين علي بن احمد. (

 قم: دفتر تبليغات اسالمي.، فقه سياسي اسالم)، 1377ابوالفضل. ( شكوري،

 سمت. ،المللي و ديپلماسي در اسالم حقوق تعهدات بين فقه سياسي:)، 1379عميد زنجاني، عباسعلي. (
، ترجمة اصغر دستمالچي، وزارت سياست خارجي آمريكا)، 1382كگلي، چارلز دبليو و ويتكف اوجين آر. (

 خارجه. امور
 باز. ،ديپلماسي و رفتار سياسي در اسالم )،1382سوي، سيدمحمد. (مو

 .كيهان، »ايجايگاه ايران در فناوري هسته«)، 1383موالنا، حميد. (آبان 

 قم: دفتر تبليغات اسالمي. ، اي از تاريخ تحليلي اسالمگزيده)، 1369. (ميرزاخاني، حسين

 .44ش، همشهري ديپلماتيك، »ي افكار عموميدرآمدي بر ديپلماس«)، 1383ميناوند، محمد علي. (

 ج، فرهنگ و انديشه.8محمود مهدوي دامغاني،  ،طبقات) 1374واقدي، محمد بن سعد. (
 ، قم: انتشارات حوزة علميه.2، جالمغازي )،1376الواقدي، محمد بن عمر. (

، ترجمة علي گل »مرگعمومي: بوسة  ديپلماسي«)، 1384ولف، چارلز و روزن برايان. (فروردين و ارديبهشت
 .4، سال32و 31ش، ماهنامة انديشه و تاريخ سياسي ايران معاصرمحمدي، 

Leonard, Mark. (2002), Public Diplomacy, New York: The Foreign Policy Center.  
Melissen ,Jan. (2005), The New Poblic Diplomacy: Soft Power in International Relations, New York:  

Palgrave Macmillan. 
Richmond, Yale. (2008), Practicing Public Diplomacy, Oxford and New York: Berglahen Books. 
Snow, Nancy and . Tylor. M. (2009), Routledge Handbook of Public Dtiplomacy, New York: Routledge. 
Bigler, Gene (2005), “Advancing public Diplomacy: One Advocate ArA time”, Finaxial time.  


	10

