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 چکیده
د پلماسب اه م نای فد مرسکس ت سصطیحب سست  کته دخ سیاست  ختاخ ب خس ت  

دهتد. هتای ختجد آب خس  تکل متبس دئجلج ی و سخزشسس  و هس ااامب اس سساص 
میتجخ سفت وب اتس خ ا ت   تس    سستی ت مج تب د پلماسب تجحیتدی و  تس   

 هت   جد. سزس تدسف س ب و پیتگیسی سز  نگ و س جاد صلح اید کتجخها مب   
سف س ب دسخسی سهمی  سس . م ئله س تد پتژوهش پژوهش دخااخ  آب  ه  م سف 

هتای د پلماستب مکتد سست  اته دلیتل امهمیتدب ز سستاخ آب سس  که اسخب م
های د نب و دخ خأص آب تجحید دخ د پلماسب سیاست  ختاخ ب تجحیدت اقش سخزش

تجساد سف وب اتس خد ته  مهجخی سسیمب خس حدسقلب ادساند که اسس ند س د اگا ت مب
خوت س تد های د نبت مج ب امب     و کسسم  ااا  سسیمب  جد. سزس تددخ سخزش

 تتجد کتته د پلماستتب تجحیتتد چی تت  و دسخسی چتته م تتااب و پسستتش مطتتسح متتب
تیلیلتب اته -ها ب سس ؟ س د مقاله اتا اگتا  سستیمب و خوش تجصتیمبز سساخ 
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ت ییِد چیغتب د پلماعب تىدیذ و م ااب آب پشدسخته سع  و اته س تد اتیجته دعت  
مقتذط  سلملتل اتش سعتاط ؽتش    اف  که د پلماعب تىدیذ فد سدسس  سوساط اتید

تىساذ سعی  سع  که سص ص شعاخ  و م ااب تىدیذ ساىاب ؽکل  افته ااؽذ و س د مب
ااا   مهىسی سعیمب سس دس عیاع  خاس ب منط ق اا ؽش    سعی  اگه دسسد و 

 صدس ب اجا  دهذ و کشسم  آب سس دمظ کنذ.پز شی و  ض سص علطه
 ما  خمینبد پلماعبت تىدیذت عیاع  خاس بت تىکلت س کلیذواژگاو:

 همذهه
یکی ال ٨ًىو ؾق هى له ویاوث ؼاقشی، ؾیپلماوی اوث. ؾیپلماوی، هًكی اوث که ؾق هـفاکكات 

ـام ویاوی و قوابٗ بیى ـاهی الشملـه ٝي الملل و بك٬كاقی اقجااٖ با کٍىقهای شهـاو، بـكای هـك ٝي
لهـای جـىاو هكشمهىقی اوالهی ؾاقای اهمیث شؿی و ٬ابل جىشه اوثE لیكا ؾق ٠ّك ظأك يمی

قو، ياگمیك به قوابٗ ؾیپلماجی  با ؾیگـك کٍـىقها ویاوی کٍىق قا قوی کٍىقهای ؾیگك بىث. الایى
٠ًىاو یـ  پـاقاؾاین ياؾیـؿه گك٨ـث و ال آيهـا الملل قا بهجىاو ٬ىايیى قوابٗ بیىؼىاهین بىؾ و يیم يمی

هـا ؾق هیـاو ؾولـث های اجّـا هًمله ظل٭هها بهؾیپلماتDجىاو گ٩ث اوان هیچٍن پىٌیؿ. بكایى
ى٠ات هـىقؾ ٠ال٬ـه ٘ـك٨یى ي٭ـً اواوـی ؾاقيـؿ. آيهـا بـا هىحًؿ و ؾق ظل و٨ّل بىیاقی ال هٔى

اهی، اشحما٠ی و ٨كهًگـی کٍـىق هیمبـاو، ؾقوا٬ـٟ  هٍاهؿه و گماقي جىو١ه ا٬حّاؾی، ویاوی، ٝي
، ٠ًىاو هـؤهىقاو قوـمی بك٬ـكاقی اقجاـاٖکًًؿ. آيها بههمچىو چٍن و گىي کٍىقٌاو ؼؿهث هی

ٌـاو ٘ىق قومی و هن ٤یكقومی يمایًؿه و ه١ـّك٦ کٍىقٌـاو هىـحًؿ و ؾق ق٨حـاق ٌؽّـیهن به
ٓ. اها اوـالم هـؿلی ال ؾیپلماوـی AB :<:B>:ٔپلیًى، C ٌىيؿيمىيه و يماؾ کٍىقٌاو هعىىب هی
های جىظیؿی اوث و همکى اوث به هك ؾلیلی یا به ؾلیل ٠ـؿم اقائه کكؾه که هاحًی بك جىظیؿ و اقلي

ــاقه اؾقا ــالهی ؾقب ــىقی او ــاقشی شمه ــث ؼ ــاو ویاو ــی هحىلی ــث بكؼ ــ٫ و ؾقو ــن ؾ٬ی ک و ٨ه
هـای ؾیپلماوـی جىظیـؿ ؾق ویاوـث ؼـاقشی شمهـىقی اوـالهی، ٠مـال  ها و بًیـاولیكواؼث

ىقت ایى ج ىقی هٙكض هی ٌـىؾ کـه ؾیپلماوی ٤یكجىظیؿی یا وکىالق بك آو ظاکن باٌؿ. ؾق ایىِ 
ای ؾیًی و جىظیؿی اقجاـا٘ی يـؿاقؾ و هكیـ  ال آو ؾو، ه٭ىلـههای ؾیپلماوی با ایؿئىلىژی و اقلي

ايؿ و ٌایؿ ؾق ه٭ابل هن ٬كاق ؾاٌحه باًٌؿ. ایى يگكي، ی١ًی ٠ؿم جىشـه بـه ؾیپلماوـی شؿای ال هن
جكیى آيهـا ا٨ـى  جىايؿ پیاهؿهای ه٩ًی ٨كاواو ؾاٌحه باٌؿ که یکی ال ههنهعىق، هیجىظیؿ و ٌكی١ث
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هـای ؾیًـی و ؾق قأن آيهـا ؼؿٌـه ؾق ؾقيحیصه جٕییٟ ٠مت و اقلي ي٭ً ؾیى ؾق قوابٗ ؼاقشی و
٠ملیاجی کكؾو جىظیؿ قبىبی اوث. ؼؿٌه ؾق جىظیؿ قبىبی، ٌكک قا ؾق پی ؼىاهؿ ؾاٌث و آو يیـم 

قو، ه٭الـه ظأـك ؾق پـی بیـاو ایـى اوـث کـه الایى :، ٜلن ٠ٝین ٌمكؾه ٌؿه اوث.کشیم لشآنؾق 
اهی بك اوان ایؿئىلى ـاهی هـیهای آو ٌکل هیژی و اقليؾیپلماوی هك ٝي کىٌـؿ گیكؾ و هـك ٝي

ام ٌمكؾه هیهای آو ال اقليؾیپلمات ٘ـىق ٌىيؿ يگفقيؿ و ظـؿا٬ل بـههای آو که ؼٗ ٬كهم آو ٝي
ام آيها بك اوان هکحب لیاكا يىای آو قا هكا٠ات کًًؿ. به ؾهکكاوی بًـا ٠ًىاو هرا  کٍىقهایی که ٝي

ؾهکكاوـی ٌـکل الملل بـك اوـان لیاـكا ی آيها ؾق قوابٗ بیىکىًٌؿ ؾیپلماويهاؾه ٌؿه اوث، هی
ام هیبگیكؾ و هكگم يمی هـای ظـاکن بـك آو جىايـؿ بـا اقليجىاو بك ایى باوق بىؾ که ؾیپلماوی هك ٝي

ام ام شمهىقی اوالهی ایكاو يیم هؿلی ال ٝي ـامج٭ابل ؾاٌحه باٌؿ. ٝي هـای ها ؾق هیـاو کٍـىقها و ٝي
هاحًی بك ٌكی١ث اوـالهی و هاـايی جىظیـؿی اوـث و ياؾیـؿه گـك٨حى ؾیگك اوث که ؾیپلماوی آو 

 ٌىؾ.ٌكی١ث و هاًای جىظیؿی ؾق ؾیپلماوی ياپفیك٨حًی و ٤یكهًٙ٭ی جل٭ی هی

 هبايی يظزی

 هفاهین
ؾیپلماوـی جىظیـؿ ؾق ویاوـث ؼـاقشی Dبكای ظّى  ه١ًای قوٌـى و هاـكهى ال ٠ًـىاو 

کیؿ بك ايؿیٍـه ویاوـی  ، اللم اوـث واژگـاو Cاهـام ؼمیًـیشمهىقی اوالهی ایكاو با جؤ
 ًٌاوی ٌىيؿ.ه٩هىمC جىظیؿDو C ؾیپلماویDکلیؿی همچىو 

اوـث. C یگايه ؾايىحىDو ؾق ل٥ث به ه١ًای C ج١٩یلDهّؿق باب C جىظیؿDواژه  تىحیذ:
ٌـىؾ به چیمی ا٘ال٪ هیC واظؿDقو و به ه١ًای اي٩كاؾ اوث و الایىC وظؿDقیٍه ایى کلمه 

یگايـه  ٠اـاقت اوـث الؾق اِـٙالض  ٓ و:<<:: AA>:اِـ٩هايی، که شمء يـؿاقؾ ٔقا٤ـب 
٪ >:=:ؼؿاويؿ و ایًکه ؼؿا هیچ ٌكی  و هرلی يؿاقؾ ٌٔیػ ه٩یـؿ، ؾايىحى و یکحا ٌمكؾو 

                                                
:. D ًا ا ُب ِعُظُه یا ُهىا یا ِه وا ًِ اُو َِلْب الا ُلْقما ِإْر قا ِظیٌن وا ُظْلٌن عا ْشک لا ِه ِإواَّ الِطَّ ه کـ[ هًگاهی قا ىکEٓ و ]یاؾ >:ٔل٭ماو:  ياَّ َلا ُتْطشِک ِباللاَّ

 کقاوحی ٌـكه بهکهیاوق  کهى، به ؼؿا ٌك کؾاؾ گ٩ث: ای پىكه وی او قا ايؿقل هیکل٭ماو به پىك ؼىیً ؾقظالی
 C.وحمی بمقگ اوث
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ٌـكک ؾق و ٌكک به ؼـؿا ٬ـكاق ؾاقؾ ٓ. ه٭ابل جىظیؿ، :<٪ ب: >:=:E ٌیػ ه٩یؿ، :;ال٧: 
هـن  ّـیب ٬ـكاق ؾاؾو، و ؾقيٓ یـا ??;: AA>:قا٤ب ا٩ِهايی، ٔ ل٥ث به ه١ًای هٍاقکث

همحا ٌكی  و و ؾق اِٙالض،  ٓ=@;: <، ز <@>:، عیی٘كٔ آهیؽحه ٌؿو ؾو ٌكی  اوث
ـات باٌـؿ.   جىظیـؿ ؾق٬كاق ؾاؾو بكای ؼؿاوث و همکى اوث ؾق ٩ِات، ا١٨ـا  یـا ظحـی 

جكیى هعىقهـای جالیـ٣ و یکی ال ههنايؿیٍه اوالهی ال اهمیث شؿی بكؼىقؾاق اوثE لیكا 
آيصا که بكياهه جالی٥ی پیاهاكايی چىو يىض، هـىؾ،  کشیم لشآن .ج١لین پیاهاكاو الهی بىؾه اوث

های ؼىؾ ایى ٌىؾ که يؽىحیى پیام آياو به اهثکًؿ یاؾآوق هیقا بالگى هی ِالط و ١ٌیب
Dِ :بىؾ َْ وإإ َ ِِبم م ْمِِمُِإللَّ ُِمِِإلٍ ِِِمْهَِِلکم Eٓ ؼؿا قا بپكوحیؿ که بكای <Aو  >@، <?، B<: ا٠كا٦ٔ َغْیعم

الهی ب١رث پیاهاكاو  بمقگ یکی ال اهؿا٦ همچًیى جىظیؿC ٌما هیچ ه١اىؾی شم او يیىث.
ِِِفهََِبَعْثىهَُِلَمهْ َِِو٨Dِكهایؿ: هی لشآنکه يیم بىؾه اوثE چًاو هلِّ هٍ ِِ م مَّ

م
هى ِوِأ ِنَِِ سم

َ
وإِأ ه م بم َْ هَ ِِإ َِوِِإللَّ

ىإ ِِإْخَتِىبم ََ ى ُغم ای بـكايگیؽحین ]جـا Eٓ و ؾقظ٭ی٭ث، ؾق هیاو هك اهحـی ٨كوـحاؾه47 :يعلٔ إلطَّ
هىائل جىظیؿ ال بًابكایى، هى له C بگىیؿ:[ ؼؿا قا بپكوحیؿ و ال ٘ا٤ىت ٨ٔكیاگكٓ بپكهیمیؿ.

 لشآن هكوق ٓ.=: :ز ٪، >9=:ٌیػ ِؿو٪، اوث ٔ اوالمبىیاق اواوی و ظائم اهمیث ؾق 
 ضؤىبهکًؿ و همچًیى آذاق بمقگاو اوالم و قوایات اوالهی ايىاو قا هحىشه اهمیث آو هی

که اولیى قکى ال هصمى٠ه هاـايی  اِلبه ایى  که همه ايؿیٍمًؿاو هىلماو يیمؾهؿ يٍاو هی
اهام  ٓ.9@: ;جا، ز ٔظلی، بی ؼاَ ؾاقيؿ یؾ٬ث و جىشه آیؿهی ٌماقی بها٠ح٭اؾی اواله

آهىلؾ کـه ایى اِل به ها هیDؾايؿ: يیم قیٍه و اِل همه ٠٭ایؿ قا اِل جىظیؿ هی ؼمیًی
ـات ا٬ؿن ظ٫ بایؿ جىلین باٌؿ و ال هیچ ايىايی ياایؿ ا٘ا٠ث کًؿ هگك  ايىاو جًها ؾق بكابك 

قو، ؾق ٓ. الایـىAA>: <، ز AB>:ٔهىوىی ؼمیًـی، C ایًکه ا٘ا٠ث او ا٘ا٠ث ؼؿا باٌؿ
هـای ؾیپلماجیـ  جىظیـؿ قبـىبی یم جىظیؿ شكیـاو ؾاقؾ و اللم اوـث ؾق ج١اهـلؾیپلماوی ي

 ٌىؾ.های ؾیًی و هلی ٌمكؾه هی٠ًىاو اِل ق٠ایث ٌىؾ و ٠اىق ال آو بكؼال٦ اقليبه
ی  ال آو ه١ـايی ه هكک ٌؿه اوث ه١ايی ٨كاوايی ـکك :: بكای کلمه ؾیپلماویدیپلماسی

                                                
1. Diplomacyi. 
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کًًـؿ و مه آيها هؿ٦ واظؿ و هٍؽّی قا ؾياا  هیپكؾاليؿE اها هؾیپلماوی هی البه بؽٍی 
Eٓ = :;@>:او، یـاوث ٔآالؾپىي و جىجىيچ Cیاوث ؼاقشیو به وكايصام قوايؿوDآو هن 

ولی هحكاؾ٦ با ویاوث ؼاقشی يؽىاهؿ بىؾE لیكا ویاوث ؼاقشی شىهكه، اهؿا٦ و ٘ـكل 
ماقهایی اوـث کـه ج٩کك ظاکن بك قوابٗ ی  ؾولث با ؾیگكاو اوث، اها ؾیپلماوی یکی ال اب

جـىاو ٓ. بًابكایى، ؾیپلماوی قا چًیى هـی>A: :;9>:قوؾ ٔایىايم، بكای جع٭٫ آيها به کاق هی
 ج١كی٧ کكؾ:

ووـیله وـ٩یك و ؾیگـك هـؤهىقاو الملـل بـه. ؾیپلماوی ٠ااقت اوث ال اؾاقه اهـىق بـیى2
 277Eٓ: 2474ؾیپلماجی  ٔبابایی، 

الملـل ا و ٨ى هـفاکكه یـا اؾاقه قوابـٗ بـیى. ؾیپلماوی به ٠لن و هًك يمایًؿگی کٍىقه1
وویله هفاکكه ویاوی و قوٌی که و٩كا و يمایًؿگاو بكای اِالض و اؾاقه ایى قوابٗ به کـاق به

 ٓ.274: 2474ٌىؾ ٔآ٬ابؽٍی، بكيؿ ا٘ال٪ هیهی
جىاو يحیصه گك٨ث که ؾیپلماوی به ه١ًای ٠ك٨ی يى٠ی ٨ى یا ال هصمىٞ ایى ؾو ج١كی٧ هی

الملـل ال آو اوـح٩اؾه ها شهث جؤهیى هًا٨ٟ هلی ؼىؾ ؾق ِعًه بیىؾیپلمات هًكی اوث که
کًًؿ. ٨ى بىؾو ؾیپلماوی به ایى ؾلیل اوث که جصكبه ؾق آو ظائم اهمیث اوث. ؾقوا٬ـٟ هی

هایی اوـث هٍیویاوث ؼاقشی که هصمى٠ه ؾايً و ا٘ال٠ات و اِى  و ه٭كقات و ؼٗ
کًؿ، شًاه وحاؾی و ویاوی ؾاقؾ و بیًی هییًهكلی ؼىؾ پکه ی  کٍىق بكای ظكکات بكوو

هاوث و شًاه وحاؾی آو هكبىٖ به ؾیپلماوی اوث ٔایـمؾی، ؾیپلماوی اشكای ایى ویاوث
هایی اوـث جىاو گ٩ث کاق اِلی ؾیپلماوی هفاکكه و بعدؾیگك هی٠ااقتٓ. به48: 2466

گیـكؾ قت هـیهای ج١اقْ هیاو ٘ك٨یى ِـىکه بكای هٍؽُ واؼحى هًا٨ٟ هٍحكک و ظىله
جىاو ال شًگ و ؾقگیكی ؼالَ گیكی ال ؾیپلماوی هیٓ. با بهكه154: 2472ٔایىايم و يىيام، 

 ٓ.265: 2472ٌؿ و ال قاه والي به اهؿا٦ ؾوث یا٨ث ٔآٌىقی، 
آيچه جا ایًصا ؾق ه١ًای ؾیپلماوی بیاو ٌؿ، ؾیپلماوی ٠ك٨ی بىؾE لیكا به ي٭ً و ؾؼالث 

قبـاقه آو کـاهال  وـاکث اوـث. اهـا ؾق اوـالم يـاب ه١ًـای ای يٍـؿه و ؾؾیى ؾق آو اٌـاقه
های ؾیًـی و بـا هعىقیـث جىظیـؿ قبـىبی ؾیپلماوی ٨كاجك ال ایى اوثE ی١ًی جىأم با اقلي



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   @<

قو، اِل آلاؾی، ٌىؾ. الایىیابؿ، که ؾق ایى ه٭اله ال آو به ؾیپلماوی جىظیؿ یاؾ هیجع٭٫ هی
های ؾیًی الشمله اِىلی هىحًؿ کـه ؾق ياؼحیاق، اظحكام هح٭ابل، ظىى يیث و ق٠ایث اقل

ٓ. بـه همـیى هًاوـاث ؾق 164: 2468ٌىيؿ ٠ٔمیؿ ليصـايی، ؾیپلماوی جىظیؿ ق٠ایث هی
 ٌىؾ.های ؾیپلماوی اٌاقه هیایًصا به قهیا٨ث

ای ا٘ـال٪ گـكا یـا وـکىالق بـه ؾیپلماوـیؾیپلماوی ٠ك٨یگشا یا سکىَلس: سهیافت عشفی
ؾیگك ؾیپلماوی ٠ك٨ـی یـا ٠ااقتآو ٌكٖ يٍؿه اوث. به ٌىؾ که ي٭ً و ؾؼالث ؾیى ؾقهی

گكؾؾ که به ایى شهاو ج١ل٫ ؾاٌحه باٌؿ و ٘ای١ـی اوـث ای ا٘ال٪ هیوکىالق به ؾیپلماوی
که ال ؼؿاويؿ و الىهیث ؾوق اوث. ؾیپلماوی قایس ؾق ؾيیا يیـم ال همـیى يـىٞ اوـثE لیـكا 

های ايىايی. به ها و اقليؿ يه هلثهای هحاىٞ ؼىؾيؾیپلماوی هحؿاو  شهاو به ؾياا  ؾولث
هـا و ٌىيؿ ا٤لـب ا٨ـكاؾ وابىـحه بـه ؾولـثهمیى ؾلیل کاقگماقاو و ؾیپلماجی که ايحؽاب هی

ايؿ که جمام همحٍاو ٨٭ٗ بك پایؿاقی ذاات ویاوی ؾولحٍاو اوث یا ؾقِؿؾيؿ که بـه کىايی
ی ٠ك٨ـی یـا ٓ. ؼاوـحگاه ؾیپلماوـ>@;-;@;ي٩ٟ ؾولحٍاو هلحی قا ٨كیـب ؾهًـؿ ٔهمـاو: 

ٓ و هیچ وـًؽیحی هیـاو ایـى يـىٞ ؾیپلماوـی بـا @>: @@>:وکىالق، ٤كب اوث ٔایمؾی، 
 های ؾیًی و جىظیؿی وشىؾ يؿاقؾ.اقلي

یعت به جٍکیل ظکىهث ؾق ٠ّك قوـالث و اوالم باجىشههحىس و اسالهی: سهیافت ضش
ؾیپلماوـی بك٬كاقی قوابٗ ؾیپلماجی  با کٍىقهای ؾیگك جىايىحه اوـث الگـىیی هًاوـب ال 

قو، ؾیپلماوـی ياـی های ايىايی باٌؿ. الایـىاقائه کًؿ که بك اوان ٌكی١ث اوالم و اقلي
گیكی ال همه اهکايات هصـال و هٍـكوٞ شهـث جـؤهیى يى٠ی ٨ى و هًك بهكه هکكم اوالم

هـا و جىاو گ٩ث که بىیاقی ال ا٬ؿامهًا٨ٟ اهث واظؿه اوالهی بىؾه اوث. با ایى اوِا٦ هی
وشىؾ ؾاقيؿ ؾق ؾیپلماوی وکىالق بكای شلب وكیٟ هًا٨ٟ هصال اوث، اها ؾق  هایی کهقوي

ٓ. بًابكایى، ؾیپلماوی ;=هعىق به ؾلیل هًٟ ٌك٠ی هصال يیىحًؿ ٔهماو: ؾیپلماوی ٌكی١ث
بـا ؾیگـك ا٬ـىام و کٍـىقها  جىاو ال بكؼىقؾ يای هکكم اوالمگكا و اوالهی قا هیٌكی١ث

های ايىـايی بیًايه هاحًی بك اقلي، ٌیىه واٟ٬اهاك اوالماوحًحاز کكؾ. ٌیىه ؾیپلماوی پی
ٓ. بیٍحك بكؼىقؾ و قابٙه ویاوی يای هکـكم ;@;: B@>:و الهی بىؾه اوث ٠ٔمیؿ ليصايی، 
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ها همكاه با هى٨٭یث بىؾ که ٤الاٍاو بـا اوـالم آوقؾو آيهـا ؼاجمـه با ا٬ىام و هلث اوالم
گـاه ال ٨كیـب، ي٩ـا٪ و ق ؾیپلماوـی هـیچؾ یا٨ث. قال ایى هٙلب آو اوث که پیاهاكهی

هـای ؾیگـكاو قا گاه ٨كیب و٠ـؿهکكؾيؿ و همچًیى هیچهای ٔؿاقلي اوح٩اؾه يمیؼّلث
های اِلی هکحب اوالم بك اوان جع٭٫ بؽٍیؿو هؿ٦ ؼىقؾيؿ. ؾیپلماوی پیاهاكيمی

 ٓ.<@;-=@;بىؾه اوث ٔهماو: 
الملـل ال ث و قوابـٗ بـیىٌكی١ث ه٭ؿن اوالم ا٨موو بـك ؾیپلماوـی ؾق ظـىله ویاوـ

جىاو اوحًحاز هی لشآنؾیپلماوی ؾق ظىله جالی٣ ؾیى يیم بكؼىقؾاق اوث و آو قا ال بكؼی آیات 
کًؿ که به هال٥او ؾیى اوالم، که ؼٙاب هی به پیاهاك لشآن٠ًىاو هرا  ؼؿاويؿ ؾق کكؾ. به

و بـا هـكؾم بكؼـىقؾ ايؿ، آهىلي ؾهؿ جا با اؼال٪، ه٫ًٙ و بكهـاهای ویاویهايًؿ ؾیپلمات
بِِِِّلِیَسبِِِِإَلَِإٍّْ مDِکًًؿ و آياو قا با ؾیى آًٌا واليؿ:  ًِِکِبُْلِحِِ َ  ًَِِِن َظه َِ ًَِِِوإْلَنْى ْمِِإْلَحَسهَى َِوَخهٍُِّْلهم

ِتِ َِِنَِِِِبُلَّ ْحَسهم
َ
ى و بـا کـى به قاه پكوقؾگاقت ؾ٠ـىت یکمث و ايؿقل يکا ظEٓ ب212ٔيعل:  أ
ؼؿاويؿ با ایـى آیـه ٌـكی٩ه قوي هـفاکكه و .C له يماىجك اوث هصاؾیکه يکای[  ىهیآياو به ]ٌ

ؾیپلماوی قا به هحکلماو و هؿا١٨او ؾیى آهىلي ؾاؾ جا با ايصـام ؾاؾو آو ال ؾیـى ؼـىؾ ؾ٨ـاٞ 
 ای شلىگیكی ٌىؾ.قیمی هفهای و ٨ك٬هکًًؿ جا ال شًگ و ؼىو

 ضًاسیپیطیًه
ع٭ی٫ هىح٭لی ا٠ن ال ؾقباقه پیٍیًه ایى بعد جع٭ی٭ات ه٩ّلی ِىقت پفیك٨حه اوث، اها ج

ياهه یا ه٭اله قاشٟ به ؾیپلماوی جىظیؿ یا٨ث يٍؿه و کىی به آو يپكؾاؼحه اوث. کحاب، پایاو
ها و ه٭االجی هكجاٗ و هٍابه با ایى جع٭ی٫ يگاٌحه ٌؿيؿ که يىیىًؿه ال آيها بهكه اگكچه کحاب

ؿ که ی  يمىيه ال ٌىيها و ه٭االت ال پیٍیًه ؾوق ایى بعد ٌمكؾه هیبكؾه اوث، ایى کحاب
کاقبىـث Dآيها که بـه هااظـد ایـى ه٭الـه ٌـااهث بیٍـحكی ؾاقؾ ٠اـاقت اوـث ال ه٭الـه 

ؾیپلماوی ٠مىهی ؾق ویاوث ؼاقشی شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ؾق چهـاقچىب اِـى  و 
ٓ، که جالي ;B>:الله یمؾايی و قإیا يژاؾليؿیه ٔ، يىٌحه ٠ًایثCهای اي٭الب اوالهیاقلي

هـای ٠مىهی بپكؾالؾ. ایى ه٭الـه همچًـیى بـه هاـايی ؾیپلماوـی، اقليکكؾه به ؾیپلماوی 
اي٭الب اوالهی، اهؿا٦ شمهىقی اوالهی، جٍکیل شاه١ه واظؿ شهـايی و اِـل ِـؿوق 
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اي٭الب اوالهی پكؾاؼحه، اها به هى له ؾیپلماوی جىظیؿ اٌاقه يکكؾه اوث و هیچ جع٭ی٭ی با 
اوـالهی ایـكاو ؾق ايؿیٍـه اهـام  ؾیپلماوی جىظیؿ ؾق ویاوـث ؼـاقشی شمهـىقی٠Dًىاو 

قو، ایـى ه٭الـه ؾقِـؿؾ اوـث بـا جعلیـل ه٩ـاهین و ايصام يپفیك٨حه اوث. الایى Cؼمیًی
 های ٠لمی، ٠ًىاو یاؾٌؿه قا هىقؾ جعلیل و بكقوی ٬كاق ؾهؿ.ؾاؾه

 هبايی دیپلماسی تىحیذ
 ٌىؾ.های ؾیپلماوی پكؾاؼحه هیؾق ایى ٬ىمث ال بعد به هاايی و لیكواؼث

بك اوان جىظیؿ والیی یا جىظیـؿ ؾق والیـث، وكپكوـحی و ظـ٫ ( تىحیذ دس وَلیت: الف
ظاکمیث ؾق يٝام ویاوی اوالم باالِاله هح١ل٫ به ؼؿا و وپه هح١ل٫ به هؤـويـاو ال٘ـك٦ 

ها هًٙ٭ی و ٌـك٠ی يؽىاهـؿ اووث و وكپكوحی و ظاکمیث اظؿی ٤یك ال ؼؿا، بكای ايىاو
جــىاو گ٩ــث پــفیكي والیــث و اوــان هــیبــكایىٓ. =:: ?:٪، ز B9>:بــىؾ ٔ٘اا٘اــایی، 

گك ؾق هفاکكات ویاوی، هؽال٧ جىظیؿ ؾق والیث و ظاکمیـث های ولٙهظاکمیث ٬ؿقت
هـا بایـؿ ؾق ؾیپلماوـی شمهـىقی اوـالهی جىظیـؿ ؾق والیـث و قو، ؾیپلمـاتاوث. الایى

گــكی هــا بـه کــاق گیكيـؿ و هكگــم وكپكوـحی و وــلٙهظاکمیـث قا ؾق هــفاکكات و ه١اهـؿه
گك قا يپفیكيؿ. یکی ال ٠ًاِك ٨لى٩ه و قال لموم کاقبىـث جىظیـؿ والیـی و های ولٙهؿقت٬

جىاو چًیى جىٔیط ؾاؾ که به ؾلیل هىـلماو ظاکمیحی ؾق ؾیپلماوی شمهىقی اوالهی قا هی
جىايـؿ والیـث و وكپكوـحی آيهـا قا بـه بىؾو هلث شمهىقی اوالهی ایكاو، ٤یكهىلماو يمی

اوث  لشآنیا٨حه ال آیه ٌكی٩ه اوث که الهامC ي٩ی وایل٠Dؿه ه١كو٦ ٠هؿه گیكؾ. ایى ه٩اؾ ٬ا
یَهِِإللَّ مَِِیْدَعَلَِِلْه٨Dِكهایؿ: که هی َلهَِِلْلکُِفع ِمىیَهََِِ ُْ ه ِِإْلنم هكگـم ؼـؿای  Eٓ:=:ٔيىـاء:  َسهبیَلو

بـك  اهـام ؼمیًـی.C ٬كاق يؿاؾه اوـث هىلماوبك  هىلماوای بكای ٤یك جااقک و ج١الی ولٙه
٨٭هی ُهلَهن ال آیـه ٌـكی٩ه یاؾٌـؿه، بـك ٔـؿ ٘ـكض يًگـیى کاپیحىالوـیىو  اوان ایى ٬ا٠ؿه

آیؿ که ه٩اؾ ایى ٘ـكض هىـاوی اوـث بـا پـفیكي کًؿ و ال کالم او چًیى بكهیاوحؿال  هی
والیث و ٬ٕاوت ک٩اق که با جىظیؿ ؾق والیث و ظاکمیث همؽىايی يؿاقؾ ٔهىوىی ؼمیًی، 

:<AB 9=: :، زBاهام ؼمیًی .ٓ  کیؿ بك قوابٗ ظىًه ؾیپلماجی  با ؾیگك کٍىقها ٔمى جؤ
ياایؿ آيها ؾؼالث ؾق اهىق هـا  .ياایؿ جعث ولٙه ؼاقشی باٌینDکكؾيؿ: همىاقه و٩اقي هی
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 ...Dؾقباقه ایًکه  ٓ. کالم اهام ؼمیًی>:=: B:هماو، ز C ٔبکًًؿ و ياایؿ به ها ؼٗ بؿهًؿ
 ٓ :B := ز ٔهمـاو، ..C ؿ.ياایؿ ٌـما جعـث وـلٙه ٤یـك بكویـ... ه٫ًٙ اوالم ایى اوث که 

هـا و يؽاگـاو ویاوـث یا٨حه ال جىظیؿ ؾق والیث و ظاکمیث اوث و ایى بـه ؾیپلمـاتالهام
ها هىاٜب باًٌؿ جـا ياؼىاوـحه جعـث آهىلؾ که ؾق ؾیپلماویؼاقشی شمهىقی اوالهی هی

 هـا جعـث٨Dكهایـؿ: ؾق ٨كال ؾیگكی هی والیث ک٩اق ٬كاق يگیكيؿ. ال همیى قو اهام ؼمیًی
ٓ. ایى کالم اهـام هاـّیى ?@=: ?:ٔهماو، ز C هیچ ٬ؿقجی يیىحین شم ؼؿای جااقک و ج١الی

 Eجىظیؿ ؾق والیث و ظاکمیث اوث
، بـه ه١ًـای جىـلین، ؼٕـىٞ، C٘ـىDٞال هاؾه C ا٘ا٠ثD ب( يفی اعاعت اص غیش خذا:

ٓ. جىظیـؿ ؾق 9B>: ;٪، ز 9B=:پیكوی ال اهك و ٨كهاو، با هیل و ق٤اث اوث ٨ٔكاهیـؿی، 
 Eا٘ا٠ث به ه١ًای ا٘ا٠ث همكاه با ؼٕىٞ و ق٤اث، ٨٭ٗ ؾق بكابك ؼؿا و ظکن الهی اوـث

٘ىق هٙل٫ واشب اوثE به ؾلیل آيکه بهC ج١الیظD٫لیكا به ظکن ٨ٙكت و ٠٭ل، ا٘ا٠ث ال 
گىیؿ و به قاه ظ٫ ٠لـن ؾاقؾ. لـفا هاوث و شم ظ٫ يمیؼؿاويؿ، هال ، قب و ؼال٫ ايىاو

کـه ل٫ اوث و ا٘ا٠ث ال ٤یك او بؿوو اـو او شایم يیىـثE چًـاوجًها او ٌایىحه ا٘ا٠ث هٙ
ىإإت٨Dَِّكهایؿ: هی لشآن َ َِِمُِِبعم َِ ْو

م
بِِِِّمْهِِْمِیکِإلَِِأ ىإَتتََِِّوَ ِِْمِکَ  وِوهِ ِِِمهْهِِِبعم ْولٍِِِّم

َ
ِیَلِلهَُِءِیهأ َِِمهَُِلو َْ وَنِ َته  عم

ؿ یًکكوی یپ وىی ٌما ٨كو٨كوحاؾه ٌؿه اوث،آيچه قا ال شايب پكوقؾگاقجاو بهEٓ >ٔا٠كا٦: 
بـا ایـى ٨ـكْ ایـى .C ؿیـكیگپًـؿ هـی کؿ. چه ايؿیًکكوی هیگك[ پیال ه١اىؾاو ]ؾ ،و شم او

هـای شمهـىقی اوـالهی بـه ؾلیـل ٬ؿقجمًـؿ بـىؾو ٌىؾ که آیا ؾیپلمـاتپكوً هٙكض هی
های ؼـىؾ ٠ـؿو ، و ؾق جىايًؿ ال اقليپیمايايً، هیگك هايًؿ اهكیکا و هنکٍىقهای ولٙه

ها ا٘ا٠ث کًًؿ؟ پاوػ آو اوث که بك اوان جىظیؿ ؾق ا٘ا٠ث، ايىاو ٨٭ـٗ ؾیپلماوی ال آي
: ;جـا، ز بایؿ ال ؼؿا یا کىايی که ال٘ك٦ ؼؿا هؤـوو هىـحًؿ ا٘ا٠ـث کًـؿ ٔ٘ىوـی، بـی

>ABبكایى .ٓاوان، هكگم ياایؿ ال ه١اهؿهها و کًىايىیىو هـایی ا٘ا٠ـث کـكؾ کـه ال٘ـك٦
های اوالهی ىيؿ و با هاايی ؾیى اوالم و اقليٌگك هايًؿ اهكیکا جؿویى هیکٍىقهای ولٙه

کـه ايؿE چًاوهای ايىايی ؾق ج١اقْو با هّالط هلی يٝام هًا٨ات ؾاقيؿE لیكا آيها با اقلي
گفاقی بـكای بٍـك جًهـا ؾق اؼحیـاق ؼـؿای ها ه١ح٭ؿین که ٬ايىو٨Dكهایؿ: هی اهام ؼمیًی
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اويؿ ه٭كق ٨كهىؾه اوث و و١اؾت که ٬ىايیى هىحی و ؼل٭ث قا يیم ؼؿج١الی اوثE همچًاو
ٔهىوـىی ؼمیًـی، C و کما  ايىاو و شىاهٟ جًهـا ؾق گـكو ا٘ا٠ـث ال ٬ـىايیى الهـی اوـث

:<AB ز ،> :<AAٓE 
ي٩ی اوح١ايث ال ٤یك ؼؿا به ایى ه١ًاوث که ايىـاو ال ٤یـك پ( يفی استعايت اص غیش خذا: 

ٓ. @;: :٪، ز B9>:، ؼؿا اوحمؿاؾ و کم  يصىیؿ و ٨٭ٗ ال ؼؿا کم  بؽىاهؿ ٔ٘اا٘اـایی
قوايؿ، آیه پًس وىقه که ايعّاق اوح١ايث ال ؼؿای هح١ا  قا هی لشآنجكیى آیات یکی ال ِكیط

عیى اکا ِایَّ  وا ٨Dكهایؿ: ظمؿ اوث که هی بـك ١٨ـل، C کایـاD ك ه١٩ـىلییٔـمه٭ّؿم ٌؿو C .ياْستا
ٓ. :9:: :، ز ;@>:ٔ٘اكوـی،  اوـثويـؿ اوـح١ايث ال ؼؿاو اؼحّـاَ ًًؿه ايعّاق کاویب

ـاجٍاو ال هـیچ ٬ـؿقجی بكؼـىقؾاق  ٨لى٩ه و قال همًى٠یث اوح١ايث ال ک٩اق آو اوث که آيها ؾق 
 ٨كهایؿ: ؾق جىِی٧ آياو هی لشآنکه يیىحًؿE چًاو
ُِِی

َ
ِإلىََِِّهُیأ ِعَبُِِسم ىإَِمَثَلٌِِم َِِفُْسَتِنعم ِإنَّ ىَنَِِهِیِِْإلََِِّلهم َم وِنِِِمْهَِِتْ  ىإیَِلْهِِِ ِإللٍَِِّّم مم ُِْخلم َبُبو َِوَلهِىِِذم

ىإ ممِیَِوِإْنَِِل مِِإْخَتَنعم ْبهم ِِْسلم ُّْ ِإل ُیَشهَِبُبم ُِمیَِ ِِئو و ْم َ ِِِمْىه مِِْسهَتْىِم هعم ٌَِِ ِإلطَّ ِم ُِِِله هىبم َِوإْلَنْطلم
ِٓ.37ِِٔحح:ِ

هكگ م  ،ؿی ؼىايه شم ؼؿا هیکىايی کؿ: یای هكؾم، َهَرلی لؾه ٌؿ. په بؿاو گىي فكاؾه

ًً ؿ، و اگ ك آو هگ ه کاشحم اؿ  [ آوؿوی ًًؿ، هكچًؿ ب كای ]آفكیآفك[ هگىی يمی]ظحی

 .يؿاؾو ياجىاوعالب و هغلىب هك  .كيؿیجىايًؿ آو قا بالپه گيمی ،ؿیمی ال آياو بكبایچ

بك اوان آیه ٌكی٩ه، هگه که يماؾ ٧١ٔ و ياجىايی اوث و کًایه ال کىچ  ٌـمكؾو و 
کـه ٓ، به ٤یك ؼؿا ا٘ال٪ ٌـؿه 9<: :٪، ز <;=:جمىؽك کا٨كاو و هًا٨٭او اوث ٌٔاـلی، 

بؽٍـی و اوـان، آيـاو ؾق ٠ـمتٌىؾ. بـكایىٌاهل اوحکااق شهايی و وایك ؾٌمًاو يیم هی
قو، اوح١ايث ال آياو به ؾلیل ٔـ٧١ ظ٭ی٭ـی ايؿ. الایىآ٨كیًی همچىو هگه ياجىاوو١اؾت

ها بایؿ جىشه ؾاٌحه باًٌؿ که آياو، هكگم ٔاهى ظل هٍکالت شاه١ه يؽىاهؿ بىؾ. ؾیپلمات
٘لای ٘ك٦ ه٭ابلٍاو ٬كاق يگیكيؿ و ال آياو اوـحمؿاؾ هایعحـاز ق ٬ؿقتؾق هفاکكاجٍاو ه٭هى

 ٨كهایؿ: باقه هیؾقایى پاا٨حاؾه يکًًؿ. اهام ؼمیًیپیً
ه ا ه ا و ؾقي ؿهبا جىول به ؾاهى اهكیکا ضقف و ياجىايی ؼىؾ قا بكهال يىالیؿ و ال گكگ

ای ک  ه عؾ  هه ا آو لب كای ٌ  بايی و ظف ؼ هً  افـ ؼ ىؾ او  حمؿاؾ يغلبی ؿ. ابكل  ؿقت
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کًًؿ و پیً آياو ؾووحی و ؾٌمًی و ي ىکكی هًافقٍاو الحضا کًؿ ٌما قا لكبايی هی

ِكاظث ايؿ و بهو ِؿالث اقلي و هفهىهی يؿاقؾ و آياو هًافـ ؼىؾ قا هالک لكاق ؾاؾه

 ٓ.329: 21، ز 1389گىیًؿ ٔهىوىی ؼمیًی، شا ال آو وؽى هیو ؾق همه

C يستعیى وایاک يعبذ ایاکDکه اهل يماليؿ و شمله ؾق هىاقؾی ال کىايی  اهام ؼمیًی
کًًؿ و ال کًًؿ اها ؾق ه٭ابل هك هىشىؾ ٜالمی کكيً هیقول جکكاق هیقا چًؿیى باق ؾق ٌاايه

ٓ. اهـام ؾق کالهـی B; :;<9>:شىیؿ ٔهىوىی ؼمیًی، ٘لاًؿ بیماقی هیآيها اوحمؿاؾ هی
یؿ اهكیکا بیایـؿ ؾايٍـگاهماو قا ؾقوـث ها ياایؿ جعث ولٙه اهكیکا باٌین. ياا٨Dكهایؿ: هی

ٓ. قال ایى :>=: <:، ز AB>:ٔهىوىی ؼمیًی، C کًؿE اهكیکا بیایؿ اقجٍماو قا ؾقوث کًؿ
کالم اهام ایى اوث که اوحمؿاؾ٘لای و کم  ؼىاوحى ال ؾٌمى ا٨موو بك ایًکـه بـا جىظیـؿ 

لگاق يیىـث همؽىايی يؿاقؾ، با ٠مت و ؼىؾباوقی هلث هىلماو و يٝـام اوـالهی يیـم وـا
هـای شمهـىقی اوـالهی ؾق اوان اللم اوث ؾیپلمـاتٓ. بكایى?=;-==;: @ٔهماو، ز 

هـا و شای کم  ٘لایؿو ال آيها، بـه ؾاٌـحهگك بههفاکكاجٍاو با کٍىقهای بالؾ ک٩ك و ولٙه
 اوح١ؿاؾهای ؼىؾ جکیه کًًؿ و به يّكت الهی اهیؿواق باًٌؿ.

ال ؾو هًٝك ٬ابل بكقوـی اوـث: هًٝـك او  ایًکـه ؾیپلماوی جىظیؿ ت( تىکل و تکیه بش خذا: 
ؾاق يٍىؾE به ایى ه١ًا جالي ٌىؾ ؾق هفاکكه با ؾٌمى هًكی ؼكز ؾاؾه ٌىؾ جا اِل جىظیؿ ؼؿٌه

که ياؼىاوحه ؾٌمى، ها قا جعث والیث و ظاکمیث ؼىؾ ؾقيیاوقؾ یا اِلی قا بك ها جعمیـل يکًـؿ 
جهؿیؿ ٬ـكاق يگیـكین کـه ـلیاليـه ال او ؾقؼىاوـث ياچاق ال او ا٘ا٠ث کًین یا به ٌکلی هىقؾ جا به

ها ٨٭ٗ به ؼؿا باٌؿ و گاه و اهیؿ ؾیپلماتکم  يمایینE اها يگاه ؾوم ایى اوث که ؾق هفاکكه جکیه
هـای ٜـاهكی ٠ًىاو ابماق جل٭ی ٌىؾ، يه ایًکـه همـه اهیـؿها بـه هـفاکكه و ٬ـؿقتهفاکكه ٨٭ٗ به

هـا جعـث هـیچ ٨Dكهایـؿ: ؾقبـاقه آو هـی م ؼمیًـیای اوث که اهاها باٌؿ. ایى يکحهابك٬ؿقت
وج١الی. ایى کٍىق ها که ٬یام کكؾ...، ال او  ا٠الم کكؾ به ؾيیـا کـه ٬ؿقجی يیىحین شم ؼؿای جااقک

ٔهمـاو، C ها يه جعث ظمایث اهكیکا و يه جعث ظمایث ٌىقوی و جعث هیچ ظمـایحی يیىـحین
جىکـل بـؿیى  ٌـىؾ.پلماوی هٙكض هیٓ. بك اوان يگاه ؾوم بعد جىکل ؾق ؾی@@=-?@=: ?:ز 

ؾهؿ، يحیصه جالي ؾقوحی ايصام هیه١ًاوث که ايىاو ٠الوه بك آيکه وٜای٧ و جکالی٧ ؼىؾ قا به
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 کًؿ و به ٤یك ؼؿا ا٠حًا يـؿاقؾ. اهـام ؼمیًـیؼىیً قا ٨٭ٗ به ؼؿاويؿ واگفاق، و بك او جىکل هی
کًـؿ ٔهىوـىی ل هؽلـى٪ ه١ًـا هـیجىکل قا واگفاقی اهك به هىشىؾ هىقؾ ا٠حمـاؾ و ٬ٙـٟ ٘مـٟ ا

قو، جًهـا بـه ؼؿاويـؿ ِؿؾقِـؿ ٓ. الایـىE 2471 :288 هىوىی ؼمیًـی،77: 2467ؼمیًی، 
ؾايـؿ جىکـل قا ال ٨ـكوٞ جىظیـؿ هـی جىاو ا٠حماؾ کكؾ و ال همیى قو اوـث کـه اهـام ؼمیًـیهی

ؼـؿا  ٓ و قهم هى٨٭یث ؾق ه٭ابـل ک٩ـاق قا يیـم جىکـل و ا٠حمـاؾ بـه85: 2471ٔهىوىی ؼمیًی، 
ك ِـ٩اجی ال ؼؿاويـؿ، کـيیم با ـ ذیمد لشآنٓ. 111: 26، ز 2478ٌماقؾ ٔهىوىی ؼمیًی، هی

َلَِْلِ َوَتَىDِؼىايؿ:  ل بك او ٨كاهیکايىاو قا به جى ََِِ َِّ ِیإلَّْیِ ِِإْلَح َم ى ى بـك کل کEٓ و جى٨ٔ27ك٬او:  نم
ا٠حماؾ به کـا٨كاو، آجـً بك اوان جىظیؿ ؾق جىکل، هكگىيه جکیه و C كؾ.یه ه هكگم يمیکای  آو ليؿه

هىإِإَلَ َو َتْع٨Dِكهایـؿ: هـی لشآنکه ٠فاب الهی قا ؾق پی ؾاقؾE چًاو هِْىم هىإَِهِیإلَّ هَِظَلنم ِِممِکَفَتَنسَّ هُ م ِإلىَّ
وِنِِِمْهِِْمِکَومُلَِ ِ ٍِِّم ْولِِِِمْهِِإللَّ

َ
مََُِِّءِیأ وَنُِِم ْىَصعم ل یـايـؿ هحما كؾهکـه وـحن کـىـايی کٓ و به 224: هىؾٔ  تم

قوؿ، و ؾق بكابك ؼـؿا بـكای ٌـما ؾووـحايی يؽىاهـؿ بـىؾ، و  به ٌما هی[  ولغؾ] ه آجًکؿ یهٍى
٩ـاق وـحمگك و ٩٤لـث ال یـاقی ؼؿاويـؿ ؾق کبًابكایى، ا٠حماؾ بـه C ؿ ٌؿ.یاقی يؽىاهیوكايصام 

ى ٠ـفاب قاه یـه آجً ظحمی شهًن قا ؾق پی ؾاقؾ و ال اکايی یاو اوث، آو هن ٥٘یؾیپلماوی، ٥٘
ٓ. ا٠حماؾ و جکیه به ک٩اق، جًها هىشب کی٩ـك 223: 4٪، ز 2485یی، می وشىؾ يؿاقؾ ٔ٘اا٘اایگك

هـای ؾيیـىی يیـم بـه آو جّـكیط ؾاقؾ، بلکـه هىشـب ؼىـاقت کشیم لشآنٌىؾ که اؼكوی يمی
هـایی هايًـؿ ِـؿام ظىـیى یـا جـىاو بـه وكيىٌـث ايىـاوٌىؾ. بكای اذاات ایى هٙلـب هـیهی

هـای ٜـالن هايًـؿ اهكیکـا ا٠حمـاؾ به ابك٬ـؿقتکٍىقهایی هايًؿ ایكاو ٬ال ال اي٭الب اوالهی که 
جـىاو کكؾيؿ، جىشه کكؾ. بًابكایى، با جىشه ايؿک به وكيىٌـث چًـیى ا٨ـكاؾ یـا کٍـىقهایی هـیهی

 گك، شم ؼىاقت چیمی قا ؾق پی يؽىاهؿ ؾاٌث.های ولٙهؾقیا٨ث که ا٠حماؾ به ابك٬ؿقت

 گیزیيتیجه
یاوث ؼاقشی شمهىقی اوـالهی ؾیپلماوی جىظیؿ ؾق وDال هصمىٞ هااظد هكبىٖ به 

 آیؿ:يحایس لیك به ؾوث هیC ایكاو
ها و ایؿئىلىژی هكبىٖ به هـك يٝـام، ؾق ؾیپلماوـی آو، اهـكی بـؿیهی . ؾؼالث اقلي2

هـای جىظیـؿی اوـث و هـای هاحًـی بـك اقلياوث و يٝام شمهىقی اوالهی يیم ال يٝـام
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، اهك ٘ای١ـی، Cپلماوی جىظیؿؾیDالملل جعث ٠ًىاو کاقبىث آيها ؾق ؾیپلماوی قوابٗ بیى
 ياپفیك اوثEهًٙ٭ی و اشحًاب

٘ای١ـی ٘ـىق بـه . ؾیپلماوی جىظیؿ ؾق ویاوـث ؼـاقشی شمهـىقی اوـالهی ایـكاو1
٠ـؿم ، هـای هلـی و اوـالهیهـای هًـا٨ی اقليو کًىايىـیىو پفیكي ٬ىايیى ٠ؿمجىايؿ هی

، يپفیك٨حى ٬ـىايیى یهای ٤یكالهقژینشىیايه ؾٌمى و های ولٙها٘ا٠ث و جا١یث ال ؼىاوحه
هايًـؿ آو قا ؾق پـی ؾاٌـحه باٌـؿ و  وگـك های ٤یكالهی ولٙه٤یكالهی و ٠ؿم ج١هؿ به ٬ؿقت

های الهی ؾق ٨ى هفاکكه با کٍىقها جىايؿ الگىی شؿیؿ و هًاوای هاحًی بك اقليهمچًیى هی
Eاقائه کًؿ 

جىايـؿ ا٨ـموو یهای ؾیًی هآهیم اها جىظیؿهعىق و هاحًی بك اقلي. ؾیپلماوی هىالمث4
آ٨كیًی و ا٬حؿاقا٨مایی ؾق ِؿوق ه١ًىی اي٭ـالب اوـالهی ؾق شهـاو، بـؿوو جـًً و بك ٠مت

Eهًا٬ٍات ویاوی و ؾقگیكی هئذك باٌؿ 
هـای الهـی و ؾق قأن آيهـا . ؾیپلماوی يٝام والیی بایؿ ٘ىقی ٌکل گیـكؾ کـه اقلي3

م و بـك اوـان ؾیپلماوـی جىظیؿ هىقؾ ؼؿٌه ٬كاق يگیكؾ و بایؿ جىشه ؾاٌث که ال يگاه اوال
شـى و کـا٨ك و ا٘ا٠ـث ال آيـاو شهـث های ولٙهجىظیؿ، اجکای ـلیاليه هىلماياو به ؾولث

٘لای ٌىؾ و با اِل ٠متؾوحیابی به ٠مت و ٌىکث ؾيیىی، ياه١٭ى  و ٤یكهًٙ٭ی جل٭ی هی
 اوالهی همؽىايی يؿاقؾ.
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 ٍیػ المفیؿ.لن، المئجمك القالمی لل اوائل الرماالت،ق بٓ. =;<;ٔ                  

 ، جهكاو، هكواقیؿ.داوؾىامه عیاعیٓ. ;B=;آٌىقی، ؾاقیىي ٔ

 ، جهكاو، چاپاق.فشهىگ کدىم عیاعیٓ. =B=;آلابؽٍی، فلی و هیًى افٍاقی ؾاؾه ٔ



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   <?

 ، جهكاو، ولاقت اهىق ؼاقشه.دیپدرات و دیپدراعیٓ. >A=;آالؾپىي، فلی و فلیكضا جىجىيچیاو ٔ

 ، لن، ؾفحك جبلیغات اوالهی.عت خاسخی خرهىسی اعالمی ایشاندسآمذی بش عیآ. 1377ایمؾی، بیوو ٔ

، جكشم ه ظمی كا هٍ یكلاؾه و ظى یى الرددلفشهىدگ سوابدب بدیهٓ. ;B=;ایىايم، گكاه ام و شف كی يىي ام ٔ

 ٌكیفی، جهكاو، هیماو.

 ، جهكاو، ولاقت اهىق ؼاقشه.الردلفشهىگ سوابب بیهٓ. 1383بابایی، غالهكضا ٔ

 ، جكشمه ظىى پىحا، جهكاو، فكهًگ هقاِك.الردلفشهىگ سوابب بیه ٓ.1389پلیًى، شک وی. ٔ

 ،لن، هكجضىی.الرفشدات فی غشائب المشآنٓ. BB=;قاغب اِفهايی، ظىیى بى هعمؿ ٔ

 .;، بیكوت، ؾاق الٍكوق، ز فی ظالل المشآنقٓ. ?><;ٌاـلی، ویؿ بى لغب ٔ

 .@;و  =، ;یكوت، هئوىة االفلمی، ز، بالریضان فی تفغیش المشآنقٓ. :C=;عباعبایی، ویؿهعمؿظىیى ٔ

 .1، جهكاو، ياِكؼىكو، ز مدرع البیان فی تفغیش المشآنٓ. 1372عبكوی، فضل بى ظىى ٔ

 .?فكوٌی هكجضىی، ز کحاب  ، جهكاو،مدرع البسشیهٓ. ?A=;فؽكالؿیى ٔ عكیعی،

 .2القكبی، ز ، بیكوت، ؾاق اظیاء الحكاخ التبیان فی تفغیش المشآنجآ. عىوی، هعمؿ بى ظىى ٔبی

 ، جهكاو، ومث.الرددی و دیپدراعی دس اعالمفمه عیاعی زمىق تعهذات بیهٓ. 1379ٔ ، فباوقلیفمیؿ ليصايی

 .2، لن، ؾاق الهصكه، ز العیهقٓ. 1419بى اظمؿ ٔفكاهیؿی، ؼلیل 

، جه كاو، هئوى ه جًؾ ین و يٍ ك آذ اق اه ام آداب الاالهٓ. 1392ٔٓ1378الله ٔهىوىی ؼمیًی، ویؿقوض

 .یًیؼم

، ل ن، هئوى ه جًؾ ین و يٍ ك آذ اق اه ام ؽشذ زذیث خىدىد کمدل و خهدلٓ. 1392ٔٓ1382ٔ                  

 .ؼمیًی

                  ٔ1392ٓٔ;=BC .ٓجهكاو، هئوىه جًؾین و يٍك آذاق اهام ؼمیًیصسیفه امام ،ز ،> ،? ،A ،

B ،;?-;A  و;C-<; . 

 .، جهكاو، هئوىه جًؾین و يٍك آذاق اهام ؼمیًیتفغیش عىسه زرذٓ. 1392ٔ                  

کاقبىث ؾیپلماوی فم ىهی ؾق ویاو ث ؼ اقشی ٓ. 1392Eو قإیا يواؾليؿیه ٔجابىحاو الله یمؾايی، فًایث

اومدالب  ياه ه، پ ووهDًه ای ايم الب او الهیشمهىقی اوالهی ایكاو ؾق چهاقچىب اِ ىل و اقلي

 . A، ي >، ن میاعال
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