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Abstract  
The present study aims to study popular diplomacy in Imam Khomeini's thought and to 
explain its commonalities and differences with traditional and public diplomacy. In this study, 
the commonalities and differences of these concepts are explained and adhering to the nature 
of the supernatural and the miraculous (two-nature theory) and the approach to transcendence, 
has been the main source of differences and the main framework of comparison. The research 
was descriptive-analytical and the results showed that popular diplomacy compared to other 
types of diplomacy, its resources are the interests of the nation and it has extra care for this 
world and the hereafter world (true perfection) and it differs from the traditional and public 
diplomacy whose resources are the national interests, its agents are governments and their 
audiences are governments and public opinion. The defining characteristic of transcendent 
popular diplomacy is to become the head of the intellect at the various levels of brokers and 
audiences and the rest be at its service. The two main axes of popular diplomacy are: Positive 
and Negative activities. The first one is based on the supernatural nature and in defense of the 
intellect as the head of the forces and the second one is based on the miraculous nature which 
rejects the centrality of illusion, anger and lust as well as the use of reason for these purposes. 
Another difference between the transcendent diplomacy and the conventional model is their 
attention to the world and the hereafter.  
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 چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسي ديپلماسي مردمي در انديشه امام خميني و تبيين اشتراكات و افتراقات آن با ديپلماسي عمومي و سنتي 

ين بررسي اشتراكات و افتراقات اين مفاهيم تبيين و تبعيت از فطرت مخموره و محجوبه (نظريه دو فطرت) و رويكرد به مرسوم است. در ا
 نتايج و بوده تحليلي –ها و چارچوب اصلي مقايسه قرار گرفته است. روش پژوهش توصيفي  مبدأ اصلي تفاوت، سمت تعالي و تداني

منافع ملت و با توجه توأمان به دنيا و آخرت (كمال حقيقي) ، منابع آن، ا انواع ديگر ديپلماسيپلماسي مردمي در مقايسه بدي، داد نشان
تفاوت ، ها و افكار عمومي هستند ها و مخاطبش دولت كارگزار آن دولت، اي كه منابع آن منافع ملي است و با ديپلماسي سنتي و عمومي

عقل رئيس قوا شود و باقي قوا در ، در سطوح مختلف كارگزاران و مخاطبين دارد. فصل مميز ديپلماسي مردمي متعاليه اين است كه
هاي سلبي است. مورد اول براساس  هاي ايجابي و فعاليت خدمت آن قرار گيرد. دو محور اساسي ديپلماسي مردمي متعاليه شامل: فعاليت

غضب ، به فطرت محجوبه و در جهت نفي محوريت وهمفطرت مخموره و در جهت دفاع از عقل به عنوان رئيس قوا و مورد دوم با توجه 
در توجه آنان ، باشد. تفاوت ديگر ميان ديپلماسي متعاليه با مدل متعارف و متداني و شهوت و نيز استفاده از عقل در جهت اين اهداف مي

 به دنيا و آخرت است. 
 

 سياست خارجي.، امام خميني، ريه فطرتنظ، ديپلماسي سنتي، ديپلماسي عمومي، ديپلماسي مردمي هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
بر حضور مردم در همه ، پردازان اصلي آن گذار و نظريه در انديشه انقالب اسالمي و بنيان

اهداف سياست خارجي ، هاي تحقق اهداف انقالب تأكيد شده است كه يكي از مصاديق آن عرصه
ها و  قالب بوده كه در ارتباط با ملتباشد. از طرفي صدور انقالب اسالمي يكي از اهداف ان مي

نقش و جايگاه مردم ، هاي سياست خارجي باشد و الزم است در اين عرصه و ساير عرصه مردم مي
گذاران انقالب و  اي و مبنايي در نگاه بنيان ي انديشه هم سابقه، »ديپلماسي مردمي«تبيين شود. 

وانب اين موضوع در عرصه نظري و عملي شناسان دارد و هم سابقه اجرايي و عملي. اما ج اسالم
المللي انقالب  بررسي نشده و كمتر به موضوع نقش مردم در تحقق اهداف سياست خارجي و بين

 اسالمي پرداخته شده است. 
اين مقاله تالش دارد با مطالعه و تبيين منابع و مباني انديشه سياسي امام خميني يكي از 

را تبيين كند. البته ديپلماسي مردمي نه نظريه » يپلماسي مردميد«الگوهاي جديد ديپلماسي به نام 
مستقيم امام خميني كه استنباطي برگرفته از مباني فكري ايشان است كه مؤيدات بسياري در آثار و 

 انديشه امام خميني دارد.
خاستگاه و ، و نيز مباني، چيست و ارائه تبيين و تعريف دقيق آن» ديپلماسي مردمي«اينكه 

كوشد پاسخ آنها را با تبيين  داف آن از جمله نقاط مبهم و مجهولي است كه تحقيق حاضر مياه
 ذيل چارچوب دو فطرت ارائه، هاي اين مفهوم و مقايسه آن با دو ديپلماسي رايج ديگر مولفه
 دهد.

 چارچوب نظري
 دو فطرت، است. طبق اين نظريه» دو فطرت«چارچوب تحليلي اين مقاله براساس نظريه 

شوند. فطرت  مخموره و محجوبه وجود دارد كه هركدام به دو بخش اصلي و تبعي تقسيم مي
عشق ، مخموره اصلي عشق به كمال حقيقي و تنفر از نقص حقيقي دارد و فطرت محجوبه اصلي

به كمال غيرحقيقي داشته و از نقص غيرحقيقي تنفر دارد. در اين چارچوب آدمي داراي چهار قوه 
گرايش به كمال ، ب و شهوت است. اگر عقل متعالي رئيس و هادي قوا باشدغض، وهم، عقل
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حقيقي و تنفر از نقص حقيقي بوده و حالت مطلوب و متعالي است. در غير اين صورت گرايش به 
كمال غيرحقيقي و تنفر از نقص غيرحقيقي وجود دارد و اين حالت نامطلوب و متداني است 

 ).12ص: الف1389، زايي (لك
 . معرفي فطرت مخموره و محجوبه1جدول

 
ي  درجه

 وجودي
 حاصل گرايش رويكرد نفس رئيس قوا

فطرت 
 مخموره

 نفس عاقله عقل عقل
وجهه به عالم 
غيب و 

 روحانيت

 اصلي: عشق به كمال نامحدود
 تبعي: تنفر از نقص حقيقي

 تعالي
 خير

 سعادت

فطرت 
 محجوبه

 جهل
 شهوت
 غضب
 وهم

 نفس بهيمي
 نفس سبعي

 ينفس وهم

وجهه به عالم 
شهادت و 

 طبيعت

اصلي: عشق به 
 كمال غيرحقيقي

تبعي: تنفر از نقص 
 غيرحقيقي

 قوه شهوت: ميل به كمال مادي
 قوه غضب: ميل به قدرت مادي

قوه شيطنت: دستيابي به هدف 
 با حيله و مكر

 سقوط
 شر

 شقاوت

ر و رياست عقل اما به شرط اينكه تحت تدبي، اين سه قوه براي بقاي انسان ضروري هستند
). 15ص : 1390، زايي باشند. دين به كمك عقل براي كنترل و تعديل و هدايت اين قوا است (لك

از خودش ، كند انساني است كه در برابر تهديداتي كه بقاي اخرويش را تهديد مي، انسان عاقل
عقلش ، هم باشد اگر عاقل، شود. انسان غيرمتعالي انسان متعاليه مي، كند. چنين انساني حفاظت مي

 ).78ص: ب1389، زايي شود (لك فقط محدود به دنيا شده و در حد همان سه قوه محصور مي
مالك اصلي در ، و جايگاه عقل متعالي و قواي مذكور» دو فطرت«در اين تحقيق چارچوب 

اع در تطبيق اين چارچوب با انو، گيرد. بنابراين ارزيابي و سنجش مفاهيم و مقايسه آنها قرار مي
بايستي نگاه هر يك از اين انواع به اهداف كالن و تصور آن نسبت به كمال و نقص را ، ديپلماسي

روش و... مانند يك علم تجربي نيست كه بين مسلمان ، در نظر بگيريم. چرا كه ديپلماسي در هدف
بلكه از ، و غيرمسلمان در استفاده و بكارگيري آن و اساساً در تعريف و نگاه به آن تفاوتي نباشد

هاي ديني كه اساس آن بر فطرت مخموره و گرايش به كمال حقيقي و تنفر از نقص حقيقي  آموزه
هاست  هاي ديپلماسي تابع آن آيد كه تعريف و اهداف و روش هايي به دست مي رهيافت، است

 ).530ص: 1377، زاده (قاضي
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انديشه امام خميني را بررسي ديپلماسي در ، مثالً اگر بخواهيم با در نظر داشتن اين چارچوب
هاي حاكم بر آن از  و ارزش» منفعت«و مصاديق » ملت«بايستي كمال جامعه و محدوده ، كنيم

هاي مذكور بين ديدگاه ديني و غيرديني  هايي كه در مؤلفه ديدگاه ايشان را به دست آوريم. تفاوت
رو انديشمندان و كارگزاران  سبب ايجاد واژگان ديپلماسي اسالمي شده است. از اين، وجود دارد

 اند. هاي آن پرداخته سياست خارجي به طور مستقل به ديپلماسي اسالمي و ويژگي
عالوه بر عوامل ، در ديپلماسي اسالمي به تبع خود انديشه اسالمي و براساس فطرت مخموره

طرت مخموره شود. چرا كه عقل متعالي متاثر از ف بقاي دنيوي به عوامل بقاي اخروي نيز توجه مي
العقل ما «زيرا ، بايستي به پرورش روح خود بپردازد، گويد كه انسان عالوه بر جسم به انسان مي

 ).3ح، 1ج : 1365، (كليني» عبد به الرحمن
را » منافع امت اسالم«و ، ديپلماسي رايج» كمال مطلوب«را » منفعت ملي«توان  مي، بنابراين

ني در نظر گرفت. اين دو كمال مسيري متفاوت و بعضاً در ديپلماسي امام خمي» كمال مطلوب«
ها و عملكردها در عرصه  تعريف، ها شود كه منشاء تفاوت پيمايند. اجماالً مشخص مي متقابل مي
شود كه در  برخاسته از نوع تشخيصي است كه در مورد كمال و نقص داده مي، ديپلماسي

 شود. ارچوب مشخص ميچارچوب تحقيق تبيين شده و اهميت و جايگاه اين چ

 چيستي ديپلماسي و تطور مفهوم آن 
و ابزار و ، )212ص : 1373، ديپلماسي را به مثابه مديريت كل سياست خارجي (هالستي

) 35ص: 1391، (سروش» منافع ملي«بخشي از سياست خارجي و ابزاري دوسويه براي تعقيب 
 اند.  تعريف كرده

آميز مسائل و  فن و هنر حل و فصل مسالمت«ت از ديپلماسي عبارت اس، براساس هدف اصلي
اداره و تنظيم ، فن مديريت«بر مبناي كاركرد. ديپلماسي » المللي و اختالفات كشورها مشكالت بين

است. براساس بازيگران و كارگزاران نيز » الملل از طريق مذاكره سياست خارجي و روابط بين
ات ميان كشورهاي داراي حاكميت از طريق هدايت و مديريت تعامالت و مناسب«ديپلماسي 

توسعه و تأمين ، ترين كارويژه و وظيفه ديپلماسي تعقيب شود... . مهم تعريف مي» نمايندگان آنان
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: 1388، منافع ملي كشور از طريق گردآوري اطالعات از خود و ديگران است (دهقاني فيروزآبادي
 ).179ص 

كنند. تغييرات نظام  ده و با تحوالت زمانه تغيير مياهداف و كاركردها ثابت نبو، اين تعاريف
الملل و روند جهاني شدن سبب شده است تا اشكال جديدي از ديپلماسي در كنار ديپلماسي  بين

موضوعات و ابزارهاي ، ماهيت). «159ص: 1395، سنتي مورد توجه و استفاده قرار گيرد (بهرامي
شود. اين دگرگوني و دگرديسي معلول تغيير  مي ديپلماسي در گذر زمان دستخوش تغيير و تحول

شود؛ و در  زا در فرآيند ديپلماسي و محيطي است كه در آن اعمال و اجرا مي و تحوالت درون
به بازتعريف و بازنگري ، كشورها بايد به پيروي از اين تغيير و تحوالت ديپلماتيك، نتيجه

). پيرامون برخي 179ص: 1388، ني فيروزآبادي(دهقا» ديپلماسي و راهبرد و ابزارهاي آن بپردازند
، اهميت يافتن بيش از پيش افكار عمومي: توان به اين موارد اشاره كرد هاي اين تغييرات مي از زمينه

پررنگ شدن نقش و ، محلي و فروملي، اي هاي بومي و منطقه ها و يا هويت ظهور قدرت
هاي  العاده ابزارهاي ارتباطي و ايجاد شبكه گسترش فوق، تأثيرگذاري بازيگران غيردولتي و مستقل
كمرنگ شدن مرزهاي جغرافيايي و نزديكي و ارتباط ، مجازي و اجتماعي و انفجار اطالعات

ها و تأثيرگذاري و ورود بازيگران و نهادهاي مختلف  افزايش فعاليت، جوامع دور به يكديگر
المللي  تأثيرات بين، اسي و اجتماعيهاي سي ورزشي و... در عرصه، اي رسانه، فرهنگي، اقتصادي

 ).159ص: 1395، فروملي و محلي (بهرامي، مسائل و رويدادهاي بومي
اكتفا به ديپلماسي سنتي ، مجموع اين تحوالت سبب شده است تا در دهكده جهاني معاصر

89Fهاي موازي پاسخگوي نيازهاي جوامع نباشد و در اين شرايط انواع ديپلماسي

ديپلماسي : مانند 1
اي و... به عنوان راهكارهايي كه  ديپلماسي رسانه، ديپلماسي شهروندي، ديپلماسي فرهنگي، عمومي

 اند. مكمل و همگراي با ديپلماسي رسمي و سنتي هستند ايجاد شده و اهميت پيدا كرده
ساز حمله و شروع جنگ  توانند يك مساله را بحران تصور كنند و زمينه امروزه افكار عمومي مي

                                                           
1. para-diplomacy (پاراديپلماسي). 
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توانند در مقابل يك قدرت بايستند و او را از حمله و جنگ منصرف كنند. در  و همچنين ميباشند 
توانند تنها به تبادالت بين دولتي در قالب ديپلماسي سنتي تكيه كرده و از  اين شرايط كشورها نمي

 ).16ص: 1395، كننده معاصر غافل بمانند (بهرامي هاي تعيين ديگر عرصه
ديپلماسي «ديپلماسي عمومي است. ، هاي موازي و نوظهور اع ديپلماسيترين انو يكي از مهم

ها دانسته شده كه هدف از آن استقرار  عمومي اقداماتي براي تعامل و ارتباط با ديگر ملل و انديشه
هاي نظام مورد نظر با جوامع ديگر  ها و سياست ارزش، و استمرار روابط طوالني مدت فرهنگ

كند (هاديان و  ز اهداف سياست خارجي و ديپلماسي سنتي حمايت مياست. ديپلماسي عمومي ا
). ديپلماسي عمومي در خدمت دستگاه سياست خارجي يك كشور قرار 91ص: 1388، احدي

گيرد و مسئله اصليِ آن بهبود وجهه و تصوير يك كشور در جهان و نيز گسترش باورها و  مي
 ).24ص: 1389، (احدي» امع استبه منظور افزايش نفوذ ميان جو، هاي خود سياست

بدون آنكه الگويي از ، گيري خود انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني از ابتداي شكل
ي همت خود قرار داد و آرمان خود را  هاي جهان را وجهه توجه به ملت، غرب دريافت كرده باشد

ريزي كرد. مجموع اين  رنامهها و اقدامات متعددي را ب جهاني تعريف كرد و بر اين مبنا حركت
ها به گسترش نفوذ و عمق استراتژيك جمهوري اسالمي ايران در مناطق مختلف دنيا منتهي  فعاليت

). از همين رو رهبري انقالب اسالمي ديپلماسي عمومي را از ابداعات 17ص: 1395، شد (بهرامي
 ).9/12/1388، اي اهللا خامنه دانند (آيت جمهوري اسالمي ايران مي

كشورهاي ، داند برخالف تصور رايج كه قدرت نرم را مختص كشورهاي بزرگ و بانفوذ مي«
اند و با  كوچكي نيز وجود دارند كه به استفاده از قدرت نرم در ديپلماسي عمومي اهميت داده

، اي المللي و منطقه اند و ضمن افزايش تعامالت بين هاي خود آن را تقويت نموده توجه به سرمايه
: 1389، (احدي» هايي را براي توفيق سياست خارجي خود به اجرا گذارند اند برنامه ستهتوان
، الملل ). بر اين اساس در حال حاضر بازيگران و رقباي متعددي در عرصه روابط بين25ص

كنند. از اين رو ديپلماسي  را متناسب با اقتضائات خود تعريف و عملياتي مي» ديپلماسي عمومي«
هاي محوري  ها و دال هاي متعددي شده است. كليدواژه ابزارها و شيوه، تعاريف عمومي داراي
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، دانست (بهرامي» قدرت نرم و نفوذ«، »افكار عمومي«، »ها ملت«توان  ديپلماسي عمومي را مي
 ).17ص: 1395

 ها نسبت مردم و ديپلماسي در انواع حكومت
توان در اين  ي است. سه نوع ديدگاه را ميكننده نوع ديپلماس ها به مردم تعيين نوع نگاه حكومت

 : باره مشاهده كرد
داند كه قدرت و لياقت اثرگذاري بر مناسبات  هاي منفعلي مي ديدگاه اول مردم را صرفاً توده

هاي سياست خارجي  پيچيده و دشوار سياست خارجي را ندارند و براي حضور مردم در عرصه
فاقد هرگونه تواني ، مردم و بازيگران غيردولتي، فكري در اين مدل«اي قائل نيست.  شأن و رتبه

هاي رسمي دولت  براي پيشبرد سياست خارجي بوده و نقش حداكثري حمايتي در دفاع از سياست
هاي  مردم را توده، ). ديدگاه دوم هم مانند ديدگاه اول9/12/1388، (مقام معظم رهبري» كنند ايفا مي

توانند و يا نبايد در مسائل مهم سياست خارجي ايفاي نقش  داند كه نمي منفعل و اثرپذيري مي
ولي براي افزايش نفوذ و سلطه بايستي مورد توجه و تخاطب قرار گيرند و اگر اين ديدگاه به ، كنند

هم به عنوان ، از اين جهت است. ديدگاه سوم براي مردم، دهد افكار عمومي و مردم اهميت مي
نوان مخاطب سياست خارجي اهميت قائل است. يعني فعاليت كارگزار سياست خارجي و هم به ع

شناسد  هاي سياست خارجي را به رسميت مي هاي مردمي در عرصه و حضور مردم و تشكل
 ).21ص: 1395، (بهرامي

 . مقايسه جايگاه مردم در انواع ديپلماسي2جدول

 
 جايگاه مردم در عرصه

 سياست خارجي و ديپلماسي
 

 نتيجه نوان مخاطببه ع به عنوان كارگزار

 ديپلماسي سنتي جايگاه ندارند جايگاه ندارند

 ديپلماسي عمومي جايگاه دارند جايگاه ندارند

 ديپلماسي مردمي جايگاه دارند جايگاه دارند

 ها ديپلماسي مردمي: چيستي و مولفه
عنوان هاي غيردولتي به  نهادهاي مردمي و تشكل، به معناي حضور مردم» ديپلماسي مردمي«
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90Fكارگزار

باشد و هدف اصلي آن كمك به تحقق اهداف  الملل مي در عرصه ديپلماسي و بين 1
 سياست خارجي هر كشور است. 

آفريني مردم  مشاركت و نقش، نيز به معناي حضور» ديپلماسي مردمي جمهوري اسالمي ايران«
للي در جهت تحقق الم هاي مختلف بين در عرصه، هاي مردمي به عنوان كارگزار اصلي و تشكل

 ).21ص: 1395، المللي آن است (بهرامي اهداف انقالب اسالمي ايران و گسترش اهداف بين
گيري  نحوه بهره، ها و فنون تكنيك، ها ي دانش (روش قيد ديپلماسي در اين عنوان در برگيرنده

اني و رس ها) و اقداماتي (ارتباطات و رفتارها) است كه با هدف اطالع و مديريت توانايي
تربيتي و... انقالب ، فرهنگي، هاي سياسي تأثيرگذاري در عرصه فراملي و ذيل اهداف و آرمان

امور فرامليِ : ي اين موارد است كننده شود و خارج اسالمي ايران و امت اسالمي انجام مي
ر سطح هاي د فعاليت، گري وجود دارد غيرديپلماتيك مانند اقداماتي كه در آن زور و اجبار و نظامي

ها غير از  اي كه هدف آن هاي فراملي فعاليت، داخلي كشور و نامرتبط با اهداف ديپلماسي مردمي
اهداف سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و اهداف صدور انقالب و اهداف متعاليه اسالمي 

 است.
نهاد  دمي كارگزاري اصلي آحاد مردم و عموم مكلفين و نهادهاي مر قيد مردم نيز در برگيرنده

 ي كارگزاري دولتي است. كننده است و خارج
تواند هم در حمايت و تكميل  ديپلماسي مردمي هم مي، همچون اقسام مختلف پاراديپلماسي

: 1393، ديپلماسي دولت مركزي اتخاذ شود و هم در منازعه و رقابت با آن قرار گيرد (دهشيري
كه برآمده از خود انقالب اسالمي و در اما ديپلماسي مردمي جمهوري اسالمي از آنجا ، )3ص

مكمل و مؤيد ديپلماسي رسمي است. سخن از ، جهت تحقق اهداف جمهوري اسالمي است
هاي  بلكه به جهت محدوديت، ديپلماسي مردمي به معناي نفي ديپلماسي رسمي و سنتي نيست
هاي ديگر  يتاستفاده از ظرف، ها ديپلماسي رسمي و ضعف و ناكارآمدي آن در برخي از عرصه

                                                           
1. Agent. 
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 هاي موجود است. كند و ديپلماسي مردمي يكي از ظرفيت ضرورت پيدا مي
ها است. از نظر ايشان  ها مقدم بر سطح بين دولت سطح بين ملت، در انديشه امام خميني

تر از روابط ميان  ها مهم الملل هستند و روابط آن گيرندگان اصلي در روابط بين ها تصميم ملت
عموم و كارگزاري مردم و » مكلف بودن). «76ص: 1388، د (موالنا و محمديباش ها مي حكومت

هاي اسالم مورد تأكيد فراوان است. در  همه افراد در بيانات ايشان در مورد صدور انقالب و ارزش
جايي نيست كه ايشان وظايف صدور انقالب و ديپلماسي و تبليغ را منحصر به دولت يا نهادهاي 

هايشان متوجه عموم مردم و اقشار مختلف مردم  بلكه بالعكس صحبت، شدرسمي دولت كرده با
 است.
مليتي بوده و تبليغ اسالم از طريق  تأكيد بيشتر ايشان (امام خميني) بر روابط غيررسمي و بين«

، (دهشيري» كردند دولتي را در درجه دوم اهميت تلقي مي هاي دولتي و يا روابط رسمي بين دستگاه
داند كه بايد به صدور انقالب  ايشان وزارت خارجه را تنها يكي از جاهايي مي). 83ص: 1377

 : بپردازد
بلكه ، خواهيم انقالبمان را صادر كنيم. صدور انقالب به لشكركشي نيست مي، ما از اول گفتيم«

 وزارت امورخارجه است كه بايد مسائل، خواهيم حرفمان را به دنيا برسانيم كه يكي از آن مراكز مي
به دنيا برساند و به دنيا بگويد ، هايي كه ايران از شرق و غرب داشته است ايران و اسالم و گرفتاري

 ).414ص : 19ج، 1385، (خميني» گونه عمل كنيم خواهيم اين كه مي

 سنتي و عمومي ، مقايسه ديپلماسي مردمي
فاهيم مشابه و نزديك قرار دادن آن در قياس با م، هاي مؤثر براي فهم يك مفهوم از جمله شيوه

ها است. از اين رو براي آن كه  و بررسي تشابهات و تمايزات ميان آن، به آن و يا مفاهيم مقابل
ديپلماسي «آن را با دو مفهوم ، به صورت دقيق تعريف و فهم شود» ديپلماسي مردمي«مفهوم 
ديپلماسي «دقيقي از  كنيم. با اين مقايسه شناخت جامع و مقايسه مي» ديپلماسي رسمي«و » عمومي
به دست خواهد آمد. ديپلماسي عمومي و مردمي در نظريه و اجرا دو مفهوم نزديك به » مردمي

 يكديگرند و از اين رو بايستي نقاط اشتراك و افتراقشان مشخص شود.
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گيريم. سنجش نسبت كلي و جزئي هر يك  در اين بررسي از چارچوب اصلي تحقيق بهره مي
 ت مخموره و محجوبه معيار اصلي اين مقايسه است. از مفاهيم با فطر

الزم به ذكر است از بين تعاريف متعدد و رويكردهاي مختلفي كه در مورد مفاهيم مورد 
بايستي تعريف مبنا مشخص شود. در اين باره موارد مورد اتفاق كه در مورد ، مقايسه وجود دارد

رويكرد به مفاهيم در مبدأ و خاستگاه آن مد  هر يك از اين مفاهيم وجود دارد و نيز نوع نگاه و
 نظر است. 

 منابع و مباني، خاستگاه. 1

گيرند كه  ديپلماسي سنتي و ديپلماسي عمومي هر دو از منابع و مباني مشتركي منشاء مي
ها است. خاستگاه ديپلماسي  ها و حكومت امتداد و گسترش قدرت دولت، »منافع ملي«كليدواژه آن 

91Fپيمان وستفاليبعد از ، سنتي

ها است و البته ديپلماسي عمومي متأخر بوده و »ملت دولت«و ايجاد  1
حاصل نظم نوين جهاني و تحوالت مربوط به جهاني شدن است. در هر صورت هر دو مفهوم 

هايي كه در اين راستا صورت گرفته است  پردازي ها و نظريه ريشه در غرب دارند و اكثر تئوري
 است.  ذيل گفتمان غرب بوده

اي معرفي كرد كه يك گفتمان نظري بديع در اين  شايد بتوان امام خميني را اولين رقيب جدي
عرصه ارائه و آن را در قالب انقالب اسالمي به مرحله عمل نيز رساند. در اين گفتمان منبع اصلي 

ند و شأن ياب است و مابقي منابع مانند منافع ملي ذيل اين مفهوم معني مي» اسالم«و » توحيد«
و » عمومي«و » ديپلماسي سنتي«مستقلي ندارند. در واقع انقالب اسالمي به رهبري امام خميني در 

ها ميان گفتمان انقالب اسالمي و گفتمان غربي  گذار يك گفتمان نو است و اين واژه پايه» مردمي«
كه انقالب  اي اما در معني متفاوت است. بر اين اساس ديپلماسي عمومي، مشترك لفظي بوده
يك ديپلماسي عمومي متفاوت و جديد است. لذا رهبر فرزانه ، گذار آن بوده اسالمي ايران پايه

                                                           
1. Peace of Westphalia. 
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ديپلماسي عمومي از ابتكارات جمهوري اسالمي ايران «: فرمايند انقالب در اين رابطه چنين مي
 ).9/12/1388، اي اهللا خامنه (آيت» است

 . كارگزار (عامل)2
اين مفهوم را يكي از ابزارها و راهكارهاي در اختيار ، ديپلماسي عموميپردازانِ  اكثر نظريه

اي وغيره  هاي رسانه اند كه توسط گروه هاي ديپلماسي رسمي معرفي كرده ها و زيرمجموعه دولت
 شود. اجرايي مي

ديپلماسي عمومي عبارت ، الملل وزارت امور خارجه آمريكا در فرهنگ اصطالحات روابط بين
رساني و نفوذ بر افكار عمومي در ديگر  هاي تحت حمايت دولت كه با هدف اطالع رنامهب«: است از

). وزارت امور خارجه انگلستان نيز در تعريف 66ص: 1393، (سعيدي» آيد كشورها به اجرا در مي
هاي  ديپلماسي عمومي آن چيزي است كه ما از طريق همكاري با توده«: گويد ديپلماسي عمومي مي

المللي راهبردي خويش از آن بهره  هاي بين ارج از كشور براي دستيابي به اولويتمردم در خ
 (همان).» جوييم مي

هاي سياست خارجي مشتمل بر  ها و به طور خاص دستگاه فرآيند ديپلماسي عمومي دولت
ي مشترك عوامل دولتي و غيردولتي است.  اما اجراي آن كارويژه، گري است ريزي و هدايت برنامه

شوند و بازوهاي ميداني آن  ها محسوب مي دولت، »ديپلماسي عمومي«گر اصلي در  گزار و كنشكار
، اي كه در تعريف خود دارد ترين مؤلفه مهم» ديپلماسي مردمي«ها هستند. اما  نهادها و عمدتاً رسانه

، اميترين نقطه افتراق اين دو مفهوم است (بهر هاي مردمي بوده كه مهم كارگزاري مردم و تشكل
 ).166ص: 1395

كارگزاري مردم در ديپلماسي مردمي بدان معنا نيست كه اين فرايند فارغ از دولت و يا در 
تقابل با آن است. بلكه اين دو مكمل يكديگر هستند و هر يك در حوزه ظرفيتي خود فعال و 

رگذار است؛ ظرفيتي گسترده و اث، كنشگر و اثرگذارند. ظرفيت اثرگذاري مردم در عرصه ديپلماسي
 كننده اين ظرفيت باشد.  گر و تعديل هدايت، حامي، گر تواند بنا بر اقتضاء تسهيل دولت مي

به معناي تمايز در عرصه عمل نيست. به همين جهت در ، تفكيك و تمايز در تعريف، بنابراين
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ساساً شوند. ا اين دو مفهوم در عمل مكمل يكديگرند و توأمان پيگيري مي، ها عين بيان تفاوت
توان اين سه مفهوم را بر اساس يك تقسيم كار و سه قطعه ضروري يك پازل معرفي كرد كه  مي

شود و از طرفي هيچ كدام به تنهايي  وجود هر سه ضروري است و با فقدان هر يك پازل ناقص مي
تواند بار ديگري را بر دوش كشد و هدف را كامل محقق كند. پيش نياز اين همكاري و  نمي
اهداف و مبادي به يكديگر ، ها فرض نگي آن است كه ديپلماسي مردمي و دولت در پيشهماه

اي  تواند با كارگزار مردمي نمي، يعني دولتي كه در ديپلماسي نگاه ليبرال و غربي دارد، نزديك شوند
 كند همكاري نزديك و مؤثر داشته باشد.  كه بر مبناي اهداف انقالب اسالمي فعاليت مي

ها براي پيگيري توأمان و همزمان ديپلماسي  معه اسالمي جزء مستعدترين محملدولت و جا
چراكه انديشه و ايدئولوژي اسالمي زيرساخت فكري و اجرايي هر ، عمومي و مردمي است، رسمي

سه مورد را تبيين كرده و هيچ يك از اين سه با يكديگر تداخل و تضارب ندارند و نقش هر فرد و 
 افزايي داشته باشند. توانند همپوشاني و هم يگروه مشخص است و م

 هدف و انگيزه، . مخاطب3
در نگاه اول اشتراك دارند و گروه ، ديپلماسي عمومي و ديپلماسي مردمي از حيث مخاطب

هاي اساسي بين نگاه انديشه متعاليه اسالمي  است. اما در همين عرصه تفاوت» مردم«هدف هر دو 
مبدأ و مقصد ، اي كه امام خميني مد نظر دارد . در سياست متعاليههاي رايج وجود دارد و تئوري

شود و هدف و غايت  شناسي شروع مي است. انديشه و افكار امام خميني برمبناي انسان» انسان«
گيرد. همان كمال حقيقي كه در فطرت مخموره معرفي  نهايي هم تكامل و تعالي انسان قرار مي

بوده و از اين رو حكمت متعاليه كه سياست متعاليه » انسان«نيز  مخاطب اصلي، شود. بنابراين مي
باشد و غايت فلسفه هم كمال انسان از  متخذ از آن است بر مباني چهار سفر معنوي انسان مي

). يعني عقل متعالي انسان را 20ص: ق1410، جهت عقل نظري و عملي است (صدرالدين شيرازي
 سازد. به كمال واقعي رهنمون مي

در كل جامعه بشري به عنوان » انسان«قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هم سعادت در 
 ).154اصل، آرمان جمهوري اسالمي ايران معرفي شده است (قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
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حاكي از دو ، اما اين دو واژه، در عالم خارج يكي است» انسان«و » مردم«البته مصداق دو واژه 
ي شئون آن از  حكومت و همه، باشند. در انديشه امام خميني غايت سياست مي نگرش متفاوت

تربيت و تعالي انسان است. در انديشه ، جمله سياست خارجي و ديپلماسي و صدور انقالب
ها  از اين جهت كه دولت، گيرند مردم مخاطب و هدف تأثيرگذاري قرار مي، پردازان غربي نظريه

، تند و نه از اين جهت كه تعالي و تربيت انسان مد نظر باشد (بهراميدرپي قدرت و منافع خود هس
). در واقع تشخيص درستي از منافع واقعي و حقيقي خود ندارند و مسير را اشتباه 167ص: 1395

 پيمايند.  مي
عمومي و مردمي را از جهات ديگري ، توان سه نوع ديپلماسي سنتي مي، عالوه بر آنچه ذكر شد

شيوه اجرا وغيره نيز مقايسه كرد. اين ، دستور كار، تأثيرگذاري، گستره، مندي هزينه، چون ساختار
شود. منظور از ديپلماسي عمومي در اين جدول  مقايسه در جدول مقايسه انواع ديپلماسي ارائه مي

پردازاني چون جوزف  ديپلماسي عمومي مصطلح است كه عمدتاً محصول غرب و آمريكا و نظريه
92Fناي

توان يك  وگرنه مي، باشد مچنين در مورد ديپلماسي سنتي يا رسمي نيز اينگونه مياست. ه 1
ي بومي شده نيز از دو مفهوم آن ارائه داد كه كامالً مطابق با فطرت مخموره اصلي و اهداف  نسخه

گيرد و  مكمل و همگرا با اين دو مفهوم قرار مي» ديپلماسي مردمي«متعاليه باشد و در اين صورت 
 يابند. مقاصد و برخي خصوصيات ديگر اشتراك مي، دافدر اه

 . مقايسه انواع ديپلماسي3جدول

 ديپلماسي مردمي ديپلماسي عمومي ديپلماسي سنتي مالك مقايسه
 انديشه متعاليه (اسالمي) انديشه غربي، وارداتي است انديشه غربي، وارداتي است خاستگاه

منابع و مباني / 
 هدف

فوذ و ن، قدرت، منافع ملي
منافع سياسي و ، سلطه

اقتصادي و فرهنگي 
 متداني)، (متعارف

، نفوذ و سلطه، قدرت، منافع ملي
منافع سياسي و اقتصادي و فرهنگي 

 متداني)، (متعارف

انساني و ، هاي متعالي توحيدي انگيزه
منافع ملي و اهداف اعم از آن ، اخالقي
 (متعالي)

                                                           
1. Joseph Nye. 
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 كارگزار
گري و كارگزاري  كنش

بازيگري ، ها لتانحصاري دو
 هاي رسمي و دولتي قدرت

گري اصلي  ريزي و هدايت برنامه
توسط دولت و اجرا و عمليات توسط 

 عوامل دولتي و غيردولتي مشخص

هاي مردمي  كارگزار اصلي مردم و تشكل
، هدايت، تربيت، تواند در آموزش (دولت مي

حمايت مالي و... دخيل و ، سازي زمينه، تعديل
، گري اصلي ندارد) تصدياما ، مؤثر باشد

 هاي غيردولتي و مردم بازيگري تشكل
 انسان مردم و افكار عمومي ها دولت مخاطب

جلب اعتماد 
 مخاطب

اعتمادي و  برمبناي بي
حداكثر امتيازگيري بوده و 
غالباً اعتماد كمتري به آن 

جلب اعتمادها ، شود مي
 مقطعي و متزلزل است

و  پوشش، فريب، نفوذ، بر مبناي اغوا
منافع سياسي و اقتصادي است و لذا 

جلب ، شود اعتماد كمتري بدان مي
 اعتمادها مقطعي و متزلزل است

صادقانه و بدون پوشش و فريب. بر مبناي 
اخالقي و تربيتي و توجه ، هاي ديني آموزه

به خدا و تعالي انسان. جلب اعتماد بيشتري 
 شود. بدان مي

 ابزار
، تهديد، زور، قدرت سخت

هاي  پاداش و كمك، تحريم
 منافع مشترك، مالي

اي و  هاي رسانه جذابيت، قدرت نرم
 فرهنگي

 زبان فطرت

 واداركننده و اجباركننده نوع قدرت
القاء و ، كننده متقاعدكننده و مجاب

 اغواء
 تربيت، تزكيه و تعالي، هدايت

 ها ندارد. م براي دولتهزينه مستقي ها مند براي دولت هزينه ها مند براي دولت هزينه مندي هزينه
گستره و دستور 

 كار
 محدود و ثابت

در برخي شرايط نيمه محدود (به ، متنوع
 مندي) جهت ورود دولتها و هزينه

با هر مخاطب و در ، متنوع و پويا، نامحدود
 تواند ورود كند اي مي هر عرصه

اثرگذاري 
مندي بر  نتيجه

افكار عمومي و 
 ردمم

براي افكار عمومي و مردم 
، اثرگذاري بسيار كم دارد

آن   اساساً مخاطب اصلي
 مردم نيست.

براي افكار عمومي و مردم اثرگذاري 
زياد دارد. (گاهي اين مؤلفه به جهت 

الشعاع قرار  كارگزاري دولت تحت
 گيرد) مي

براي افكار عمومي و مردم اثرگذاري زياد 
دارد. (به دليل اينكه نقش دولت در آن 

ي و حكومتي تلقي نمايان نيست و امنيت
 نشده و به دليل خصوصيات ديگر)

 ساختار
، انحصاري، مراتبي  سلسله
 ناپذير انعطاف

اگر دولت كارگزار اصلي است 
مراتبي و در غير اين صورت  سلسله

 باشد. اي مي سيال و شبكه

، غير انحصاري، بدون سلسله مراتب
قابليت ، يافتني توسط همگان دست

 يافتگي نيز دارد. سازمان
صاحب نفع و 

 كننده استفاده
، كارگزار و كشور عامل

 محصور در مرز و جغرافيا
محصور در ، كارگزار و كشور عامل

 مرز و جغرافيا
نامحصور در مرز و غير ، ها ي انسان همه

 متعلق به قشر خاص

 امكان و راهكار سياسي جنس
، اجتماعي، امكان و راهكار سياسي

 فرهنگي
ان و راهكار امك، وظيفه و تكليف الهي

 سياسي

 پنهان، امنيتي سطح امنيت
پنهان (به جهت  امنيتي و نيمه نيمه

دخالت دولت و داشتن اهداف پشت 
 پرده)

 شفاف و آشكار، امنيتي نيست

 جمع بندي
 بر اساس فطرت محجوبه

 (متعارف و متداني)
 براساس فطرت محجوبه

 (متعارف و متداني)
 بر اساس فطرت مخموره

 (متعالي)
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 گيري هنتيج
توان ديپلماسي مردمي را به عنوان نوع  هاي فكري انقالب اسالمي مي با توجه به ظرفيت

 ديپلماسي براي تكميل ديپلماسي سنتي و عمومي ارائه كرد.  جديدي از
آفريني مردم و  حضور و مشاركت و نقش، ديپلماسي مردمي براساس انديشه امام خميني

المللي در جهت تحقق و  هاي مختلف بين در عرصه، مكملهاي مردمي به عنوان كارگزار  تشكل
، شود. اصول آن كارگزاري خودجوش مردمي گسترش اهداف انقالب اسالمي ايران تعريف مي

ها و اقدام در جهت تكميل و تحقق اهداف انقالب اسالمي در  گيري از دانش روابط بين ملت بهره
ان و نفي سلطه و عبوديت غير خدا و الملل است. هدف آن گسترش اسالم در جه عرصه بين

تربيت انسان و تغيير محتواي باطني او به سوي اين هدف بوده و بر اين مبنا سعي در اصالح و 
موحد و ، هاي وجودي در سطح فردي و اجتماعي ها و جوامع دارد تا بشر در تمام اليه تغيير انسان

باشد. انواع ديپلماسي مردمي با توجه به ها و تعليمات دين  مؤمن شود و معتقد و عامل به آموزه
شود. ديپلماسي  بندي مي ابزارها و بسترهاي مشترك تقسيم و دسته، اشتراكات مخاطب و كارگزار

منافع ملت و با توجه توأمان به دنيا و آخرت ، منابع آن، مردمي در مقايسه با انواع ديگر ديپلماسي
نهادهاي مردمي و غيردولتي بوده و مخاطب آن (كمال حقيقي) است. كارگزار آن عموم مردم و 

كارگزار آن ، اي كه منابع آن منافع ملي انسان است و از اين جهات با ديپلماسي سنتي و عمومي
 تفاوت دارد.، ها و افكار عمومي هستند ها و مخاطبش دولت دولت

سطوح  فصل مميز ديپلماسي مردمي متعاليه از مفاهيم ديگر مورد مقايسه آن است كه در
عقل رئيس قوا شود و باقي قوا در خدمت آن قرار گيرد. اين فصل ، مختلف كارگزاران و مخاطبين

در سطح ، خود هدف و كارويژه اصلي ديپلماسي مردمي بوده و در سطح دروني هر فرد، مميز
، يابد. بنابراين امتداد مي، اجتماعي و نيز در سطح بيرون كشور كه محمل جريان ديپلماسي است

غضب يا شهوت ، اگر وهم، طبق چارچوب نظري تحقيق كه مالك اصلي تفكيك و تميز است
رئيس قوا قرار گيرند و يا اينكه عقل در خدمت اين قوا قرار گيرد و ديپلماسي در اين راستا 

 شود. اين ديپلماسي متعارف و متداني ناميده مي، فعاليت كند
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بندي كلي از فعاليت ديپلماسي  يك دستهتوانيم  همچنين بر مبناي چارچوب دو فطرت مي
هاي ايجابي  فعاليت: دو محور اساسي ديپلماسي مردمي متعاليه شامل، مردمي متعاليه نيز ارائه دهيم

هاي سلبي است. مورد اول براساس فطرت مخموره و در جهت دفاع از عقل به عنوان  و فعاليت
غضب و شهوت ، جهت نفي محوريت وهمرئيس قوا و مورد دوم با توجه به فطرت محجوبه و در 

 باشد. و نيز استفاده از عقل در جهت اين اهداف مي
 . فعاليت ديپلماسي مردمي4جدول

فعاليت 
ديپلماسي 
مردمي 
 متعاليه

براساس فطرت  ايجابي: ترويج حق
 مخموره

دفاع از عقل به عنوان 
 رئيس قوا

نشر و حفظ اسالم ، مصاديق: ترويج
 ها انسان هدايت و تربيت، و توحيد

با توجه به فطرت  سلبي: نفي باطل
 محجوبه

نفي محوريت قواي 
 ديگر

ظلم و ، مبارزه با مظاهر شرك
 پرستي و گمراهي بت

در توجه آنان به دنيا و آخرت ، تفاوت ديگر ميان ديپلماسي متعاليه با مدل متعارف و متداني
انسان در دنياي مادي توجه  است. در مدل متعارف و متداني به عوامل بقاي جسمي و دنيوي

، بيند چرا كه كمال را صرفاً در اين مسير مي، اما توجهي به بقاي ابدي و روحي وي نيست، شود مي
با لحاظ مزرعه ، اين كمال غيرحقيقي است. اما در مدل متعاليه، در حالي كه از نظر چارچوب بحث

) و 55ص: ج1389، زايي ه شده (لكبه عوامل دنيوي و اخروي توأمان توج، بودن دنيا براي آخرت
 شود. كمال حقيقي در اين مسير توأمان معرفي مي

اين موارد ناشي از همان تفاوتي است كه در گرايش و تنفر از كمال و نقص حقيقي و 
غيرحقيقي وجود دارد و نيز در تفاوت رياست قواي عقل متعالي و عقل متداني يا رياست ديگر قوا 

هاي سياست داخلي و خارجي انقالب اسالمي با ديگر  داء اصلي تفاوتباشد. بنابراين مب مي
رقبايش در اين مبادي است و اين تفاوت در تمامي امور مربوط ديگر از جمله ديپلماسي امتداد 

برخاسته از ، يابد. آنچه كه به عنوان مميزات ديپلماسي مردمي با ديگر انواع ديپلماسي بيان شد مي
شود. اين مبادي همان دو  ها از اين مبادي شروع مي ده و همه آن تفاوتاين تفاوت مبنايي بو

 اي است كه در قالب چارچوب نظري ارائه شد. رويكرد اساسي
مطلوب اصلي مبدأ متعال است و درپي سعادت دنيوي و اخروي آدمي ، در سياست متعاليه
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 و آخرت و دنيا، سياست و دين، ). در اين رويكرد دين و دنيا63ص: 1391، زايي و دلير است (لك
 ).25ص: 1387، زايي ملزوم هم هستند (لك و الزم بلكه و، يكديگر مكمل معنا و ماده عالم

هدف سياست متعاليه اين است كه امت را الهي كند و آنها را به اسماي حسناي الهي آراسته 
ردمان است ) و وظيفه اصلي حكومت به سعادت رساندن م72ص: 1391، زايي و دلير سازد (لك

درپي همين هدف و مطلوب ، ديپلماسيِ ذيل اين سياست نيز، ). بنابراين14ص: ب1387، زايي (لك
باشد. سياست و ديپلماسي در اين رويكرد مقصد نيست و به تنهايي ابزاري براي نيل به اهداف  مي

جمهوري  ها و مميزات ميان ديپلماسي مردمي متعاليه ي تفاوت متعالي است. اين رويكرد ريشه
 باشد. اسالمي ايران با ديپلماسي سنتي و عمومي برخاسته از غرب مي
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