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  »ابن فرا« ديپلماتيكهاي تكنيك

 
  1اسالمي روح اله

  
  

  چكيده
  

در قرن . شودمين أشرايط و ساختاري است كه از طريق آن صلح ت ايجادعلم سياست پرهيز از خشونت و  هاي هدف يكي از     
 هاي تكنيك الملل بين راجع به تنظيمات سياست و رفتار بازيگرانالملل  بينبيستم متفكران سياست خارجي، ديپلماسي و حقوق 

و ها  خانه وزارت ،الملل بينهاي ي، سازماندر دوران سنتي كه دولت ملّ. اند كرده منطق مكانيكي و كوانتومي ابداعبازيادي را 
شكلي پادشاهي و استبدادي داشت، برخي از متفكران راجع به آداب ديپلماتيك و سياسي و قدرت  ندنبود موجود ها  سفارت

 شناس سياست اق وبسيار خلّاي  نويسنده »ابن فرا«. اند نوشتهارزشمندهايي  گزارهالملل  بيندر رفتار بازيگران ها  كنيكتتشريفات و 
مندي سنتي منطق حكومت بارا  آداب ديپلماتيك و تشريفات سفارتهاي  نخستين رسالهاسالمي است كه يكي از  ةميان ةدر دور

ست كه در آن از اتكنيكي  اي كامالً رساله « الملوك رسل« .مي، يوناني و ايراني نوشته استمنابع اسالاستفاده از  و متافيزيكي با
اين مقاله با . و تشريفات جزئي سفارت مورد تحليل قرار گرفته استهاي ديپلمات  ويژگيآموزش و تمرين، تا  و استخدام
صورت  را به ،»الملوك رسل«دارد كتاب  صدمندي ديپلماسي، قاز روش پديدارشناسي و چارچوب تئوري حكومتاستفاده 
  . واكاوي كند انتقادي

  
  .هاي ديپلماتيك، ابن فرا اسالمي، تكنيك ديپلماسي: هاهواژكليد 

  

________________________________________________________________ 
   eslami.r@um.ac.ir ،استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد 1

علوم اداري  ةكه در دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكداست  »هاي قدرت در ايران تداوم تكنولوژي«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان 
  .تصويب و توسط محقق انجام شد

  
  

 30/9/1392 :تاريخ پذيرش                     21/12/1391  :تاريخ دريافت

  



 1392، بهار و تابستان 2، سال اول، شماره المللسياست بين ايرانينامه پژوهش                                     2

   مقدمه
اما هنوز ) 156ص  ،1308 بنگريد به  جاحظ،(منابع تئوريك سياسي سنتي ايران و اسالم بسيار زيادند      

سنت سياسي به علت ساختار قدرتمند زباني و تداوم ميراث . اندمورد بررسي انتقادي قرار نگرفته 
- اما بازيگران نمي ،ماند، هميشه در رفتار بازيگران باقي مي)86-105 صص ،1383يونگ، (ناخودآگاهي 

-صورت بسيار بديهي در سنت زندگي مي بهها  انسان چراكه معموالً ؛عملكردشان چيست ةدانند كه ريش

. ايراني است-سنت ديپلماتيك اسالمينقد اين مقاله زنده كردن، به حرف آوردن و يكي از اهداف . كنند
در سياست شعارهاي زيادي وجود دارد كه تنها با . باشندشعارها ميتكنيك گونه اي از عملياتي كردن 

ده كار گرفته ش بهبر تكنيك هاي  مقاله اين كيد أت. ها را به صورت عملي پياده ساخت توان آنتكنيك مي
شود،  اسالم در متن خود ديدهيران و آنچه اهميت دارد اين است كه سنت سياسي ا. استسياسي  ةدر عرص

كشيده است، زنده آن نفس مي كه متن دراي  شرايط اجتماعي و سياسي ويژه و بهبا اين سنت همدلي شود 
متافيزيكي صورتي بنيادين  بهالم سياسي ايران و اس ةسنت انديش. مي برقرار شودتفه اي تا با متن رابطه دگرد

روابط اجتماعي و سياسي نيز در . سازدميبا زبان ديني و روش قياسي جهان را پديدار  كه معموالًاست 
). 27ص  ،1389 فارابي،(گيرند كيهاني قرار مي ةاز منظوم اي شوند و در گوشهروايت مذهبي پديدار مي

از معدود  »ابن فرا«. اند است داخله و خارجه بحث كنند اندكصورت خاص از سي بهمتفكراني كه  ،بنابراين
كه با توجه به مباني ايراني و اسالمي توانسته است راجع به  استنويسندگان و محققان سياسي جهان اسالم 

  .ي توليد نمايدبسيار فنّ يهاي ديپلماسي و آداب تشريفات در سياست خارجي گزاره هاي تكنيك
ايراني است كه وجوهي از  –تكنيكي و پيشرو در تمدن اسالمي  كامالً يتحليل متن ،راين نوشتا ةدغدغ     

و   بومي هاي تواند به برخي از جنبهسازد و ميحكمراني سياست خارجي امروز ما را نيز نمايان مي هاي شيوه
نتخاب سفير، راني بر خود به عنوان معيار ا تكيه بر تقوا و حكم. كنددانش سياسي نيز كمك  سازي خودي

، جا دادن )ص(رسالت پيامبرادامة  مثابة به سفارت تعريف سياست خارجي متعهد و مبتني بر بسط اسالم، 
ابن فرا  هاي همه به نحوي بسيار سيستمي و كارآمد در گزاره... اصول ديپلماسي كالن در متافيزيك و 

اخالقي و  هاي تخدام سفير و ويژگيكند و سپس به اساز مباني و كليات شروع مياو نخست . وجود دارد
به  براياو  ةانديش گرايانة تكنيكي و واقع هاي رگه ،رودميپيش هر چه  ابن فرا. پردازدكيفيت رفتار او مي

جزئي  هاي نوشتن، حفظ بقاي سيستم سياسي و تكنيك نامة دست آوردن اطالعات، رعايت تشريفات، شيوه
از منابع و عمل را تجربه كرده است  ةكه خود عرصاست ا متفكري ابن فر. كندديپلماسي افزايش پيدا مي

كند، تا منافع جهان اسالم، پادشاه و سيستم ايراني استفاده مي هاي نامه سياست ويژه اسالمي، يوناني و به
بلكه به  ،منطقي و كيهاني همانند فارابي نيست پردازي البته او تئوري. كندسياسي، سفير و مردم را حفظ 
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گوناگون در قالب  هاي و جايگاه ها دهد و با آوردن موقعيتبسيار بها مي اش ياتي شدن انديشهعمل
در اين مقاله  .گري سفير چيست دهد كه راه درست سياسي براي كنشمختلف نشان مي هاي حكايت
 ،مندياصلي اين است كه با توجه به روش پديدارشناسي و چارچوب تئوريك حكومت هاي پرسش
ذهني  هاي سازه ،دهدديپلماتيك ارائه مي ةهايي را براي عرصچه تكنيك ابن فرا ي اسالميديپلماس

هاي استخدام،  تكنيك و شوندمتبلور مي »الملوك رسل«در نوشتار  چگونه متافيزيكي و ساختار استبدادي
ابن فرا ال و جواب و اصول حاكم بر آيين سفارت از ديدگاه ؤصفات سفير، تشريفات، پيام رساندن، س

   .چيست
   كيست؟ »ابن فرا«-1

فقيه، قاضي و ) .ق.ه 360-450( »ابن فرا«احمد، معروف به  بنمحمد خلف  بنالحسين  بنابويعلي محمد      
ابن فرا حنبلي ). 1389 فدايي مهربان،( بوده استقادر و قائم در بغداد  هاي عباسي به نام ةمعتمد دو خليف

در زمان . پرداخت... علم حديث و كالم به نقد عقايد معتزله، اسماعيله و و در دوران خويش با  بودمذهب 
اين متفكر در زمان . شيعه مذهب بود كه گرايشات ايراني فراواني داشتند ةابن فرا بغداد در مديريت آل بوي

 رانان و وآمد حكم رفتحيات خود هشت سلطان آل بويه را تجربه كرد و به خاطر تالطم حوادث سياسي و 
بيش از سياست به دانش . شد گرا شدت واقع به اي كالمي و فرقه و منازعات دعواي سالطين با خليفه ويژه به

بغداد براي او احترام فراوان قائل  ةدو خليف. كردو تحقيق عالقه داشت و اغلب مناصب پيشنهادي را رد مي
تنها . منصب قضاوت را نيز بر عهده گرفت ولي ابن فرا تنها به فقاهت پرداخت و در اثر اصرار فراوان ،بودند

ها و  شيوهو  ها كاري خوبي به ريزه بهاما  ،وليت تشريفات دستگاه خالفت را برعهده گرفتؤيك بار مس
را  »السلطانيه احكام«و  »الملوك رسل«، »ويالتأابطال الت« هاي او كتاب. ديپلماتيك آگاهي داشتداب آ

سياسي توانست  ةدر نظري. ، احكام و عقايد از خود به جاي گذاشتنوشت و رسائل فراواني در علم حديث
و اعتقاد داشت خالفت  بخشدمبتني بر شوكت سلطان را مشروعيت مذهبي  گرايي بحث استيال و واقع

هاي كالمي، سياسي، با اين پيش فرض. رسد كه سالطيني قدرتمند داشته باشداسالمي زماني به اقتدار مي
گراست كه آداب ديپلماتيك و  واقعابن فرا قاضي، فقيه و متكلمي بسيار  كه فتتوان گاجتماعي مي

به خبره بودن او  اش دوره همخلفا و سالطين  ةهم .داندمي اي حرفه صورت بهسياسي را  ةهاي عرصتكنيك
ياسي س هاي در بحرانكه  نداشت اي چندان عالقه ،، تحقيق و قضاوتتدريس اما ابن فرا به جز ،باور داشتند

  . در مركز قدرت باشد كامالً
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  روش شناسي و چارچوب تئوريك- 2
واژگان مفهومي و  و كندآوري اطالعات را مشخص مي جمع ةشناسي، شيوروش :1روش پديدارشناسي     

در اين مقاله قصد بر اين است . دهدگر قرار مي گيري فكري متناسب با متن را در اختيار پژوهش جهتحتي 
 ها يكي از بهترين روشبدين منظور . الملوك ابن فرا را مورد تحليل انتقادي قرار دهيم رسلكه متن 

اين روش كيفي در مطالعات انساني متن تحقيق ). Drummond, 2000, pp. 69-108( استپديدارشناسي 
. دارددلي فراوان  ايراني خوانش و هم-هايي است كه با متن اسالمي فرض پيشو داراي  شمارد را محترم مي

 است،براي اين پژوهش به اين علت كه متني را در برگرفته است كه خارج از فضاي آكادميك مدرن 
براي تحليل متن كارآمد نيست چرا كه در تحقيق  )پسامدرن( و كوانتومي )مدرن( روش هاي مكانيكي
نوايي با  دلي و هم اما پديدارشناسي نوعي هم رود،ها عقالنيت متن ابن فرا زير سوال مي صورت اتخاذ آن

به  - يعني احترام به علم حضوري - غير مادي هاي فرض پيششهود و  برييد أبه علت ت ويژه و به استتحقيق 
گو با متون سنتي، شرقي و اسالمي و احترام و گفت ةپديدارشناسي به ديد. بسيار نزديك استسنت ما 

قرار گرفتن . استپسامدرن به دور  هاي كنيش مدرن و شالوده هاي انگاري دوگانهكند و از برخورد مي
جمعي و زبان تداومي از  هاي و هنجارهاي ذهني، توجه به سازه ها محقق در متن تحقيق، وارد كردن ارزش

 2هاي اين روش اختيار، عقالنيت و قصديت). 226ص  ،1390 كنوبالخ،(پديدارشناسي است  هاي ويژگي
و ساختاري  اي سازه هاي و چارچوب) 196ص  ،1390 آرنت،(هد دمكانيكي مدرنيته را مورد نقد قرار مي

  . نمايدمي بارناشي از شرايط اجتماعي يا همان تقدم هستي را بر اشكال آگاهي 
است كه به هستي پرتاب  3ي»دازاين«افكن باشد،  طرح اي كه موجودي مختار و سوژه از آن پيشانسان      

               زباني و مكاني  قرار دارد  در روابط قدرته باشد كه خود تصميم گرفت بدون آنشده است و 
كيد كرد و بايد بار تعهد و أبنابراين نبايد بيش از اندازه بر فلسفه و آگاهي ت). 153ص  ،1389 هايدگر،(

كه در طول تاريخ بر دوش آگاهي فلسفي، مذهبي و علمي گذاشته شده است، پايين را وليت سنگيني ؤمس
براي جامعه گوش دادن به متن،  گذاري ترين شيوه در برخورد با مناسبات اجتماعي و حتي سياستبه. آورد

زباني و باز گذاشتن دست عوامل  هاي ، درك كردن و فهميدن عميق سازهها احترام گذاشتن به هويت
و  هاي افالطونيرويهپديدارشناسي مخالف . استو خودجوش  گرانه خودتنظيم دهي محيطي جهت سامان

________________________________________________________________ 
1 Phenomenology 
2 Intention 

 .شوددر انديشه هايدگر دازاين به جاي انسان استفاده مي 3
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به . )Husserl, 1992( كنندمي اي است كه از باال به پايين جامعه را مهندسينهمستبدا هاي دكارتي با روش
دالنه قصد فهم  است كه با رويكرد هم اي لحاظ مبنايي پديدارشناسي روشي كيفي، زباني، تاريخي و سازه

كه به برخي از  استريز پژوهش  هاي كنيكداراي ت ،تقدم قرار دادن هستيممتن را دارد كه البته با توجه به 
  . شوندكار گرفته مي بهشود و واژگان مفهومي آن نيز در تحقيق ها در زير اشاره مي آن
عملياتي شدن پديدارشناسي در اين پژوهش چنين است كه در دو قسمت ويژگي كلي زباني مورد  ةنحو     

پردازيم كه همانند ساير متفكران هبي زبان ابن فرا ميفرهنگي و مذ ةبه زميننخست، . گيرد مي تحليل قرار 
مذهب . دهدتمدن اسالم، واژگان و تكنيك هاي ديپلماتيك را در روايت مذهبي قرار مي ةميان ةدور
تنگاتنگ با قدرت سياسي قرار دارد و همه چيز در  اي ذهني و زباني تداومي است كه در رابطه  اي سازه

شود و پديدار مذهبي در سفارت و آداب ديپلماسي در سازه اسالمي متبلور مي. كندپرتو آن معنا پيدا مي
استبدادي و  هاي شرايط هستي اجتماعي در سازوبرگ ،عالوه بر اين. سازدسراسر متن خود را نمايان مي

است كه در رساله مورد تحليل  ساخته اعتمادي  بيمتن را دچار نوعي ترس، عدم قطعيت و  ،پدرساالرانه
و ) 191ص  ،1387بيمل، (كيد پديدارشناسي بر تكنولوژي أدر نهايت نيز با توجه به ت. گيردرار ميق

. پردازيم ميهاي سفارت به صورت مشروح تكنيك ةبه هم) 19ص  ،1389 آگامبن،(قدرت  هاي تكنيك
عبور  شويم كه نوعيتكنيك هاي ديپلماتيك وارد پديدارشناسي قدرت سياسي مي كاربردي ساختنبراي 

  .نمايدالزامي مي را مندي ميشل فوكواز هوسرل و هايدگر و وارد شدن به قلمروي مطالعات حكومت
يدارشناسي در آثار فوكو به معناي فكر دبرآمده از روش پ مندي حكومت: 1منديچارچوب حكومت     

عقايدي كه داراي  اعمال و محدود كردن قدرت و در نتيجه افكار و هاي شيوه ،استكردن در باب سياست 
الملوك ابن فرا از روش  رسلجهت بررسي . استعملياتي جهت اثرگذاري بر واقعيت  هاي تكنيك

مندي ديپلماسي اسالمي در سه اما چارچوب تئوريك را بر مبناي حكومت ،كنيمپديدارشناسي استفاده مي
-برالي و نئوليبرالي به شمار ميراني لي حكم هاي مندي نقدي بر شيوهحكومت. دهيمتاريخي قرار مي ةدور

دهد كه چگونه در هر و با استفاده از رابطه دانش و قدرت نشان مي) Foucault: 2008 and 2011(آيد 
، نظام سياسي، فرهنگ و امنيت و به تبع آن ديپلماسي اي سياسي خاص با الزامات رسانه تعصري معرف
ياسي منحصر در رويكرد مكانيكي و دانش س). 171-174 صص ،1380دردريان،(گيرد شكل مي

________________________________________________________________ 
1 Governmentality 
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بيكن، نيوتن و هابز نيست بلكه با عبور از دستگاه سوژه محور ) 99-106 صص ،1388 هدي،(بروكراتيكي 
  .هاي ديگر متافيزيكي و حتي كوانتومي دانش سياسي را تحليل كردتوان صورتمي
 »سنتي«شكل . شودپديدار ميمختلف ل اشكامندي به ديپلماسي اسالمي در قالب حكومت مقالهدر اين      
مندي بايد در نظر داشت كه حكومت. گيردقالب اصلي تحليل رساله ابن فرا را دربرمي »متافيزيكي«و 

در اين شكل . پردازدمي) سلطنت -خالفت(متافيزيكي به كيفيات رهبري در سيستم سياسي پاتريمونيال 
گان خداوند براي برقراري امنيت و حتي سعادت بشر شاهان قدرت مطلقه دارند و نمايند ،مندي حكومت

ديپلماسي در واحدهاي امپراطوري جريان دارد و اغلب براي رساندن نامه و هدايا و يا . آيندشمار مي به
و  ها خانه، وزارت امور خارجه، دانشكده سفارت. المللي كاربرد دارد بينفرمان جنگ و صلح به رقيب 

الملل  بينو ديپلماسي  ها ، سازمانعمومي حقوق هايگرايشبا و علوم سياسي الملل  بيننهادهاي روابط 
طور ديپلماسي عمومي همين. گيردشكل مي مندي مكانيكي حكومت ةدر دور) 85ص  ،1388 فراستخواه،(

الملل در ديپلماسي  بينمحيط  دهي و استفاده از قدرت نرم در سامان) 221ص  ،1390 هايم،(و مجازي 
-اجتماعي حكومت ةزميندر نتيجه، ). Nye, 2008 ; Hocking, 2005(كند ات معني پيدا ميعصر اطالع

كار رفته را بايد  به هاي تكنيك ةكند و همابن فرا تنها در عصر متافيزيك معنا پيدا مي ةمندي ديپلماسي رسال
  . اول قرار داد تا اهميت پژوهش ابن فرا مشخص شود ةمندي دور حكومتدر پديدار 

  )رسول، سفير(ديپلماسي در پديدار متافيزيكي - 3
پديدارشدگي . اغلب واژگان ابن فرا تنها در روايت متافيزيكي قابل فهم است شناسي به لحاظ زبان     

چه  و سفير كيستاين كه . شودبندي ميمتافيزيكي صورت يدر كليت ها كلمات و معنايابي گزاره
صورت انديشه  ترين ايراني اصلي-تمدن اسالمي ةميان ةدر سد. تاز قبل تعيين شده اس ،دارد هايي ويژگي

چراكه جهان  ؛، عقل در چارچوب مذهب معنا دارداي خيمه بيني در جهان. استمربوط به متافيزيك مذهبي 
). 15ص  ،1376 رجايي،(داند خداوندي است كه سعادت و فضيلت هستي را مي ةآفريده و خلق شد

ابن فرا از همين جا . است) ص(محمد مصطفي  رسان م داده است و آخرين پيامخداوند به پيامبر خود پيا
اي  و شبيه به وظيفه استسفارت همان رسالت رسول اكرم . نامدكند و پيامبر را سفير واقعي ميشروع مي

  .از جانب خداوند بر عهده گرفت) ص(كه محمد  است



      7                           »ابن فرا«هاي ديپلماتيك تكنيك 

  مندي ديپلماسي اسالمي در سه دورهحكومت): 1(جدول 
الزامات 
  متني

  نوع
  ديپلماسي

سوژه   واحد سياسي
  سياسي

نمونه   رسانه
ديپلماسي 
  اسالمي

پديدارهاي ديپلماسي 
  اسالمي

نتيجه 
ديپلماسي 
  اسالمي

ديپلماسي 
  اسالمي
پديدار 
  متافيزيكي

پنهان، غير
رسمي، 
  اشرافي

 يامپراطور
  سلطنتي

رعيت،
شكاف 

و دولت 
  ملت

منبر،
مسجد، 
شفاهي، 
  گفتگو

امويه،
  سيهعبا

امان دادن، نامه فرستادن، 
، باج، ازدواجهديه دادن، 

خراج، جزيه، تبليغ، جهاد، 
اخالق سفيران، دارالكفر، 

  داراالسالم،

اخالقي، 
كيفي، 

اندرزي، مباني 
ديپلماسي 
  اسالمي

ديپلماسي 
اسالمي 
پديدار 
  فيزيكي

رسمي،
شفاف، 
  بروكراتيك

دولت ملي،
  جمهوري

شهروند
ملي، 
افكار 

عمومي 
  يداخل

كتبي،
  چاپ

صفويه،
  پهلوي

بروكراسي، قانون اساسي، 
مشروطه كردن قدرت، 

قوانين استخدامي وزارت 
آداب امور خارجه، 

كنسولي، اعياد و مراسم 
اسالمي، ظواهر اسالمي، 

  هاي اسالمي خانه سفارت

قانوني، رسمي، 
بروكراتيك، 

مكانيكي، 
  ظواهر

ديپلماسي 
اسالمي 
پديدار 
  اطالعاتي

 هاني شدن،ج عمومي، نرم
شهرهاي 
  جهاني

شهروند
جهاني، 
افكار 

عمومي 
  جهاني

سايبري، 
  الكترونيكي 
  مجازي

جمهوري 
  اسالمي

قدرت نرم، سازه هاي 
تمدني، اثرگذاري 

ناخودآگاه، فرهنگ 
اسالمي، فضاي سايبري، 

وبالگ و سايت هاي 
اسالمي، كسب وجهه، 
تاثيرگذاري بر افكار 

عمومي مسلمانان و ساير 
  اهل كتاب

انتومي، كو
اطالعاتي، 

اي،  سازه
  هويتي

 
 هايي خداوند پيام: گويدكند و ميابن فرا با درود فرستادن بر خداوند و پيامبر رساله خود را آغاز مي     

سفارت را همان رسالت قلمداد  سپس با استفاده از آيات قرآن دقيقاً. براي بشر فرستاد تا او عصيان نكند
رسول فرستاديم تا با تالوت آيات نفوس را از پليدي پاك : فرماينددر قرآن مي نويسد خداوندكند و ميمي

رسول براي مژدگاني به نيكان و ترساندن بدان  ؛)151 ةآي :بقره(گرداند و تعليم حكمت و شريعت دهد 
 اي اهل كتاب رسول ما آمد تا ؛)165 ةآي :نساء( هستندفرستاديم و اين رسوالن بر مردمان حجت خداوند 

گري حقايق دين را بيان كند، او براي بيم و عقاب آمده است تا نگوييد كه خداوند براي ما هدايت
دهي و از عذاب جهنم  اي پيامبر تو را فرستاديم كه مردم را به بهشت مژده ؛)19 ةآي :مائده(نفرستاده است 
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ما تو را فرستاديم براي رحمت  ؛)119 ةآي :بقره(نيستي  ،روندول كافراني كه به جهنم ميؤبترساني و تو مس
رسول  ؛)4 ةآي :ابراهيم(گويد رسول در ميان هر قوم با زبان همان ها سخن مي). 107 ةآي :انبياء(اهل عالم 

 :مزمل(بر فرعون، رسول فرستاديم اما او نافرماني كرد و به قهر خداوند گرفتار شد  ؛شاهد اعمال شماست
 ؛)10 ةآي :الحاقه(مخالفت كردند و عذاب خداوند بر آنها فرود آمد  با رسول و پروردگارش ؛)15-16 ةآي

اي رسول تو را فرستاديم تا بر بد و نيك گواه باشي، خوبان را مژده دهي و بدان را بترساني، دعوت كني و 
  ). 46-45 ةآي :احزاب(چراغي براي عالم باشي 

كه حقيقت  اين است،) ص(ا قرآن و زندگي پيامبرابن فر ةمنابع آيين سفارت در رسال ترين يكي از اصلي     
برخي از اسرار هستي را از  ،داند ابتدا و انتهاي هستي چيستمحض تنها از آن خداوند است و اوست كه مي

روابط كشور اسالمي  دهي سفارت نيز كه براي سامان. طريق وحي و شخص رسول براي بشر فرستاده است
در متافيزيك مذهبي قابل فهم  سفارت دقيقاً. است داراي الگويي استبا ساير كشورها تدارك ديده شده 

او را پياده سازد و معاني وحي را براي بشر  هاي تكنيك) ص(و سفير بايد با الگو گرفتن از پيامبر  است
و بايد شارح معاني اسالم و هدايت بشر به مجموعه آيين مسلماني باشد تا  استسفير همان رسول . بفرستد
داراي زندگي سياسي نيز بوده است و به پادشاهان، ) ص(پيامبر . حق در سراسر عالم پخش شودكالم 

بسياري از  .ها برايشان ارسال نمود مختلف نامه نوشت و كالم خداوند را به زبان آن هاي طوايف و قبيله
 گزار و خراجهاي پيامبر را گرفتند و حتي برخي تابع سران طوايف و پادشاهان كشورهاي مختلف نامه

بزرگ اسالمي را  دولتدر عربستان برتري دهد و  اي توانست اسالم را بر روابط قبيله) ص(پيامبر . گرديدند
جهت هدايت ) ص(پيامبر : گويدابن فرا مي. ايجاد نمايد كه دو امپراطوري ايران و روم را به حاشيه بكشاند

ن از سر غرور و تعصب نامه پيامبر را پاره كرد، پيامبر پرويز نامه نوشت، اما پادشاه ايرا قوم پارس به خسرو
نيز دعا كرد كه خداوند قوم پارس را از هم بگسلد و بعد از اين دعا اهل فارس ديگر رستگاري را نديدند 

در متافيزيك  را ابن فرا در ابتداي رساله جهت مشخص شدن فن سفارت آن). 34ص  ،1363 ابن فرا،(
سفير بايد كالم خداوند را به بشريت برساند كه نوعي : گويدآيات قرآن مي دهد و بامذهبي قرار مي

و وظايفي دارد، در قرآن و  ها فرستاده چه كسي است، چه ويژگياين كه . است دادن  بشارتترساندن و 
خداوند هيچ قومي را عذاب ). 128 ةآي :توبه(رسولي از جنس خود شما فرستاديم  ،پيامبر آمده است ةسير
سفيران بايد راه رستگاري بشر را به . وند و بعد از آن كافر شوندنكه پيام خداوند را بش كند مگر ايننمي

رسوالن بايد . وليت قرار داردؤسفيران اسالمي نوعي تعهد و مس ةگونه بر عهد اينسراسر گيتي برسانند و 
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 ،1363 ابن فرا،(حمل كنند گويي و شكيبايي آزار كافران و تكذيب منكران را ت عذاب بكشند، با راست
  ).26ص 

مندي ديپلماتيك ابن فرا در روايت بنابراين به لحاظ پديدارشناسي روايت تكنيك هاي حكومت     
متافيزيك مذهبي قرار دارد، به اين معنا كه سازه جمعي و مفروضات بديهي ابن فرا با توجه به زندگي او در 

سفارت همان رسالت و سفير همان . قرار دارد )ص(سنت پيامبرخالفت عباسيان بر مباني اسالمي، قرآن و 
كه سفيران در اين جايگاه  استمشروعيت حكومت به دعوت بشريت به صلح و كالم خداوند . استرسول 

يابي به موفقيت و اثرگذاري بر  دستعملي و  كارهاي راه در زمان رسيدن بهابن فرا البته . وظيفه مهمي دارند
  .آوردشهري روي مي هاي ايرانواقعيت به تكنيك

  سياسي استبدادي ةزمين- 4
ابن فرا در روايت متافيزيكي پديدار  هاي جمعي، هويت و جهان زيست گزاره هاي طور كه سازههمان     
. استبداد تحليل كرد ةهاي ديپلماتيك ابن فرا را بايد با واژتكنيك ةشود، به لحاظ ساختاري فهم زمين مي

                              استننده فرهنگ ترس، رياكاري و نابودي منابع انساني و خالقيت استبداد ايجادك
 هاي نوسان. سپاردمنابع قدرت در جامعه را به يك فرد مي ةچراكه هم ؛)37-42 صص ،1389آرنت، (

شكل دهد كه  جانشيني شهري و روستايي در ايران و جهان اسالم نتوانست روالي را يكو  اي زيستي قبيله
برد و گويي نظام سياسي را از بين مي استبداد شفافيت و پاسخ. نظام سياسي داراي سيستمي كارآمد باشد

نمايد كه بر جان، مال، ناموس و قانون حاكم بر جامعه اي و ترسو ميشهروندان را تبديل به رعيتي ذره
بدون شناخت ). 60ص  ،1391كاتوزيان، ( اند اختيارات خود را واگذار كرده ةچراكه هم ؛اختياري ندارد

نيست  پذير هاي سياسي آن امكانميانه فهم انديشه ةسدطي نظام سياسي استبدادي در ايران و جهان اسالم 
دبيران،  ةتنها فضاهاي به وجود آمده جهت فرار و رام كردن قدرت در طبق). 9ص  ،1389 فيرحي،(

را به اوج قدرت رسانده  شان سلسله اي آمد كه عصبيت قبيلهوزيران، روحانيون و شاهان متمدني پيش مي
-رواداري و احترام به فضل و دانش در پرتو ادب حكمراني به وجود مي ،سازي امور روانبود و در نتيجه 

  .آمد
 ها فرهنگ استبدادي در واژگان، گزاره. استبدادي دارد اي هاي ديپلماتيك ابن فرا زمينهساختار تكنيك     

سفارت همانند ميدان جنگ است و كسي . برد وجود داردامي كه ابن فرا براي آدب سفارت نام ميو احك
ابن فرا از  هاي اغلب حكايت. شود كه بيم از دست دادن جان نداردخطرناك وارد مي ةبه اين عرص

شان زده  گردنشان از حلق بيرون كشيده و يا  گر آن است كه زبان نشان اند سفيراني كه اندكي اشتباه كرده
وقتي سفير برگشت مروان از او . يوسف فرستاد نعبدالملك مروان پيامي درشت نزد حجاج ب«. شده است
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ابن فرا ). 22 ص ، 1363 ابن فرا،( »را نرساندي گردنت را بزنم اگر آن. پرسيد آيا عين خبر را رساندي
                          ش از قفا كشيده شد ا زبانگويد كه به علت رساندن پيام نادرست داستان سفيري را ميهمجنين 

هنوز . كنندامنيت جاني ندارند و هميشه در ترس زندگي مي گاه سفيران هيچ). 45ص  ،1363 ابن فرا،(
جا كه ابن فرا  الملل نبودند كه حرمت سفير پاس داشته شود، تا آن بين هاي خانه و حقوق و سازمان سفارت

 ،بنابراين. رفتار پادشاهان استحكامي ندارد و هر لحظه به رنگي است :گويدكند و مياز سفيران حمايت مي
كتبي بنويس و بگو امضا كنند تا در صورت دوست شدن دو پادشاه تو  را هر پيامي كه شفاهي دادند آن

  ).48ص  ،1363 ابن فرا،(متغيرشان نگردي  هاي قرباني سياست
پادشاهان به سفيران و سفيران به پادشاهان اعتماد ندارند و  كه د تا جاييكناعتمادي خلق مي بياستبداد      

روابط  ةكه امر عمومي در عرص دهد كارهايي نشان مي راهنويسد و ابن فرا از زبان هر دو جماعت مي
چراكه احتمال توطئه  ؛سفيران زيادي نداشته باش: كند توصيه ميابن فرا به پادشاه . خارجي استوار بماند

تعدادشان را كم كن و همه اسرار را به . چون سفير هميشه با دشمن برخورد دارد ،ها عليه تو وجود دارد نآ
براي فرستادن خبر اغلب از دو . شان را تغيير بده شان مراقب و جاسوس بگذار و مدام جاي براي. ها نگو آن

). 43ص  ، 1363 ابن فرا،(سند سفير استفاده كن كه با يكديگر خوب نباشند و تا حد ممكن هم را نشنا
. باشند بهتر است تا از حدود و اسرار عبور نكنند و با دشمنانت پيمان نبندند تر سفيران هر چه كم اطالع

شان در داخل و خارج توسط دوست  چراكه جان ؛گونه نگريسته شدن هميشه ترس داشتند سفيران بر اثر اين
  . و دشمن در خطر بود

-ينه، تنها پيام را مييخداوند بود، سفيران اختيارات زيادي نداشتند و چون آ ةلقه و سايپادشاه قدرت مط     

كردند كه چگونه پيام را برسانند كه قهر، آشتي، ناسزا و اغلب نيز بايد با شهود خود، كشف مي. رساندند
كشيدن زبان سفرا  چراكه ؛مهري از دو سو واقع نشوند بيهديه پادشاه متنوع مزاج را منتقل كنند و مورد 

كور  ،جهت ترفيع شان طلبي جاهپادشاهان اغلب به علت قدرت مطلقه و ترس اطرافيان و . امري عادي بود
-ها اطراف را ببينند و سفراي خارجي گاهي حقايق را به پادشاه مي گذاشت آنقدرت مطلقه نمي. شدندمي

 هاي كاخ بزرگ، درختان و سبزه  اند؟ گرفتهچرا مردم اطرافت را : سفير روم به منصور گفت گفتند مثالً
اما بعدا . منصور ابتدا مقاومت كرد و گفت ما چون پادشاهان كافر روم نيستيم. باطراوت، جوي آب نداري

-البته ابن فرا مي. دستور داد كه مردم را پراكنده كرده و شكوه آب، سبزه و تجمل را به كاخش آوردند

براي آباداني  كس هيچ كه بايد اعالم كند د كه از پادشاه و سرزمين خود بگوسفير را هر گاه ندا دادن: گويد
  ).51ص  ، 1363 ابن فرا،(كشور و سرپرستي رعايا بهتر از شهريارم نيست 
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ابن فرا مورد تحليل پديداري قرار  ةمربوط به سفارت در رسال هاي و نامه ها ، حكايتها زماني كه قصه     
دنيايي كه . كه متن برآمده از دنيايي بسيار خشن، ترسناك و استبدادي استشود مشخص مي ،گيرندمي

قتل، سوزاندن، غارت، خراج، فريب، غدر، توطئه، عهدشكني، هجوم،  عواقبي چونبراي واقعيت سفارت، 
كه هميشه توهم توطئه دارند و سفير بايد توز كينهپادشاهاني حسود و . تدارك ديده شده است.... جنگ و 
                         نگرند پادشاهان هميشه به سفيران به چشم حسادت و توطئه مي. ن فضا فعاليت كنددر اي

كه  هايي متن نامه. ادبانه و دور از انسانيت است بيپادشاهان نيز بسيار  هاي پيام). 64ص  ،1363 ابن فرا،(
از هشام پسر عبدالملك شهريار  مثالً ست،اكنند سرشار  از خشم، نفرت و توهين و تحقير سفيران منتقل مي

از امپراطور روم به پادشاه مذموم،  ؛)60ص  ،1363 ابن فرا،(كش و متكبر روم  منان به امپراطور گردنؤم
بيني، اي زنازاده نامه تو را خواندم، پاسخش آن است كه مي: الرشيد به پادشاه روم هاروناز  ؛لوچ و شوم

مادرت را به : نوشته شده است ،بردكه سفير مي اي يا در نامه). 61ص  ،1363 ابن فرا،(كه بشنوي  آن بي
 ةبه زودي خواهي دانست كه خان ،كافر گمراه ،كنممي ارتزگ خراج. نشانم، چه پنداشتيعزايت مي

  )62ص  ،1363 ابن فرا،(آخرت از آن كيست؟ 
. شدت استبدادي است بهشود مي دهي مانبنابراين ساختاري كه تكنيك هاي ديپلماتيك ابن فرا در آن سا     

بيني نيست،  پيششاه قدرت مطلقه دارد، سفيران هيچ اختياري ندارند، پادشاه متوهم است و رفتارش قابل 
آميز جنگي  خشونتادبانه و  بيبسيار  هاي كنند كه اغلب پيام ميسفيران امنيت جاني نداند و در متني فعاليت 

  . كنندرا منتقل مي
  و استخدام سفير گزينش- 5

 هاي ها، مدارس علوم سياسي و دانشكدهخانه سفارتمدرن با تشكيل وزارت امور خارجه،  ةدر دور     
و منظم پيدا  مند الملل و آداب ديپلماتيك، امر آموزش و استخدام نيروي انساني فرمولي قاعده بينروابط 

ابن فرا در رساله . سالمي ايراني چنين امكاناتي نبودتمدن ا ةميان ةدر دور ،اما). Berridge, 2002, p. 5(كرد 
كه  هايي اغلب گزاره. خود به اين موضوع پرداخته است كه پادشاه براي انتخاب سفير چه بايد انجام دهد

ها به سيستم جهت استخراج  و معياري براي تبديل شدن آن هستندابن فرا آورده است كيفي و شعاري 
كه  هاي رايجي را شيوه ةقدر باالست كه هم ا آنمندي ابن فر هوش. وجود ندارد روالي استاندارد و كارآمد
هل و آزمايش را ارتقا داده أها مثل زبان، قبيله، ت كرده و برخي از آن فهرست ،تا آن زمان وجود داشته

  . است
-ث ميموضوع است كه قابل سنجش است، البته بسياري از صفات ظاهري به ار نخستينصفات ظاهري      

 ةباشد، خوش پوش، چهرداشته سفير به نظر ابن فرا بايد، ظاهري آراسته . رسد و قابل كسب شدن نيست
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). 39ص  ،1363 ابن فرا،(برد نام ميبراي سفير از جمله صفاتي است كه او  ،زيبا، خوش قامت و تندرست
اي آرام و صبور بودن و سيرت اخالق خوش به معن. بعد از ظاهر نيك، سفير بايد اخالق نيكويي داشته باشد

داري از الزامات سفارت است به نحوي كه سفير بايد خوش نيت، نيك  امانتراستي كالم و . استخوش 
ابن فرا اعتقاد دارد ديانت و مذهب جز اساسي الزامات سفير شدن . طمع و محرم اسرار باشد بيسرشت، 

. پديد آيد اش شود ضمانتي براي سلوك اخالقيمي بودن او باعث دار دار باشد و دين سفير بايد دين. است
شود كه سفير پادشاه را نماينده خداوند باور به معاد باعث مي و الهيخداترس بودن، اعتقاد به پيامبر و كالم 

هل بودن أابن فرا مت. نخورد را بداند و در كارهاي بر عهده گرفته، دنيا را مورد توجه قرار ندهد و فريب آن
 هستند كه در زمان هايي چراكه زن و بچه و خانواده سفير به صورت گروگان ؛داندرا نيز ضروري مي

سفيري كه به . آيندشمار مي بهو خيانت نكردن سفير  داري ضمانت اجراي امانت ،سفير مأموريت
ش اساسي در قان نزب ،از سوي ديگر. شودبسته باشد، بر پادشاه خود جرمي مرتكب نمي دل اش خانواده

گفتار او راست باشد و . سفير بايد بياني فصيح داشته باشد و زبانش قابل فهم باشد. ايفاي نقش سفارت دارد
ها آشنا  شود با زبان آنسفير بايد به هر محلي كه فرستاده مي. را به بهترين شكل انعكاس دهد ها واقعيت
           استها  يد و از سوي ديگر سخن گفتن به زبان آنبه معناي احترام به آداب و عقا داني زبان .باشد

  ). 45ص  ،1363 ابن فرا،(
انتسابي  ،تكنيك اول ؛كندانتسابي و اكتسابي را جهت استخدام سفير پيشنهاد مي تكنيكابن فرا دو      

ابن فرا  ،كه ريشه در ايران باستان دارد گرايي براساس نگرش واقع. معروف ةداشتن قبيله و طايف :است
چراكه فرستادن فردي ناشناس كه قبيله و نسب معروفي  ؛داندداشتن اصل و نسب را از الزامات سفارت مي

شود و خانواده، اجداد و قبيله در نبود نهادهاي آموزشي بهترين مكان احترامي مي بيندارد موجب بازنمايي 
براي . گرددمي آزمايش و امتحان باز تكنيك دوم، اكتسابي است و به. هستندانتقال آگاهي و تجربه 

و محرم اسرار  داري ، تا كارآمدي، امانتآزمودفرد متقاضي را  كه بايدكند انتخاب سفير ابن فرا پيشنهاد مي
بايست ابتدا به و اندرزهاي ايران باستان مي نامه خداي هاي بر اساس آموزه. بودنش مورد سنجش قرار گيرد

        دقت بررسي كرد  بهلي داد و كاركرد او را توسط بازرسان و جاسوسان موريت داخأنامزد سفارت، م
 ). 41ص  ، 1363 ابن فرا،(
  بودن سفير اي آيينه- 6

زماني كه شهريار تو را فرستاد، بر مضمون چيزي ميفزاي، خيرانديش باش و انحراف مجوي، سرت را «     
  )1363ابن فرا، (» از لغزش زبانت ايمن دار
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  معيارهاي گزينش سفير ):2(جدول 
  آزمايش  قبيله زبان ديانت اخالق  ظاهر

تنومند، خوش 
قامت، خوش 
سيما، ظاهر 
  آراسته

بي طمع، محرم
،  دار اسرار، امانت

  ، افضلگو راست

هل،أخداترس، مت
كم شمردن دنيا، 
  اهل آخرت

، دانستن آورزبان
چند زبان، 

صحبت به زباني 
جا فرستاده  كه آن
  شودمي

نيكو، خاندان
اصالت، بااشراف، 

  باشرف و نصب

فرستاده شدن به 
موريت داخلي، أم

گماشتن بازپرس 
  و جاسوس

  
، دان سفيري خوش سيما، با تناسب اندام، باهوش، زبان. رسديند آموزشي ميآبعد از استخدام نوبت به فر

پادشاه بايد . استور مملكت و نگهبان كش ةسفير پاي. شودباتقوا پس از آزمايش درون كشوري انتخاب مي
رفتارهاي آنان را با پاداش و مجازات  ةها جاسوس بگمارد و هم در هر حالي مراقب سفيران باشد، بر آن

برد مبتني بر البته اغلب صفات كيفي كه ابن فرا براي سفيران نام مي). 46ص  ،1363 ابن فرا،(جواب دهد 
فيري كه از قبيله خوب انتخاب شده باشد و طايفه او س. استيندهاي انتسابي از اجدادشان آارث بردن و فر

قبيله، . دامني، حاضر جوابي، تيزهوشي و صبر را به همراه دارد معروف و خوش نام باشند اغلب صفات پاك
بنابراين پادشاه . كنندمنتقل مي ها صورت كيفي و تداومي به نسل بهاشرافيت و خون و نژاد صفات زيادي را 

هل، متعهد، صبور و بادرك و شعور انتخاب أه قبيله و آزمايش گرفتن بايد سفيراني متعالوه بر توجه ب
ند، رفتارهاي كودكانه از خود ا سفيران خوش ظاهري كه دل در مال دنيا ندارند، باتجربه و خوش بيان. نمايد

ا بر سفير به اين كيد ابن فرأت ةهم ).46ص  ،1363 ابن فرا،( هستندداراني وفادار  امانتدهند و بروز نمي
 رسان آيينه بودن سفير در يك معنا يعني، سفيران تنها پيام. داندمي »آيينه«مانند خاطر است كه او سفيران را 
 اي هر سفير چون آيينه. ندا چشم، گوش، دست و زبان پادشاه ةسفيران ادام. و كارگزار حكومتي نيستند

سفير قسمتي ). 71ص  ،1363 ابن فرا،(پادشاه است  سفير چشم و عقل. استبازتاب پادشاه و كشور خود 
  . كندرا نمايندگي مي اش پادشاه است و عقل و حكمت فرستاده ةاز انديش

پادشاهان . استاي بودن سفير در معناي دوم نوعي آموزش فنون سياست در استبداد سياسي ايران آيينه     
دست، زبان و هوش و گوش پادشاه  اي گونه بهكه  اسالم كه قدرت مطلقه داشتند، از سفيران ةقرون ميان
. وتصرف به طرف مقابل تحويل دهند دخلرا بدون  ها پيام ةنه باشند و هميخواستند كه همانند آيبودند مي

هاي پادشاه محدود است و اين هنر سفارت است كه معاني حقيقي را نامه و گزاره: گويدابن فرا نيز مي
بدترين سفير كسي . پيام را بادقت، وفاداري و بدون تحريف تحويل دهد يقاًسفير بايد دق. منعكس كند

                                به علت دادن اطالعات اشتباه فراخوانده شود  يااو را برگرداند  اش است كه فرستنده
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شود مي اي مهره جز سكوت ندارد و تبديل به اي سفير در ساختار استبدادي چاره). 28ص  ،1363 ابن فرا،(
مثل سفيران . خود را بايد فراموش كند مباني ةاست كه هم اي حكومت است و مجري هاي كه ابزار خواسته

اقوام و  ةسفير حق كار خودسرانه، توصي. كنند و هيچ اختياري ندارندمي منتقل شاه را  هاي ينه تنها گزارهيآ
  .استوار كار خود را دنبال كند اي ن شك با روحيهفرزندان و دادن نظر كارشناسي ندارد بلكه بايد بدو

بدون خالقيت نيز، سفير امنيت جاني  اي ترس از استبداد آنقدر زياد است كه حتي در رفتارهاي آيينه     
هايش برداشتي را مهر كند  كه تو از حرف اي گويد هر دستوري كه پادشاه داد، بگو نوشتهابن فرا مي. ندارد

سفير در خدماتش كوتاهي كند، انحراف  اي اگر ذره). 48ص  ،1363 ابن فرا،(من است  ةو بنويسد اين نام
بجويد، دروغ بگويد،  آبروي كشور را خواهد برد و جزاي چنين سفيري به عقيده ابن فرا كشيدن زبان 

رساندن پيام همانند  اش ترين وظيفه دل، بدون شك و لغزش زبان باشد و بزرگ يكسفير بايد . است
  .استاي است كه مطابق واقعيت زنمايي آيينهبا
  بودن سفير اي سازه- 7

اگر از سفير در مورد پادشاه و سرزمين و سياست كشورش پرسيدند بايد تصويري باشكوه از پادشاه و «     
                        را بگو  ها بهترين. هميشه تصوير خوبي از پادشاه رسم كن. كشوري آباد را بازنمايي كند

. اممستمري من خيلي زياد است، من از پادشاهي واال مقام پيام آورده«بايد بگويي ). 49،ص 1363 ابن فرا،(
گزارند،  خدمترعيت  ةكاري وجود ندارد، هم پادشاهي داريم عادل و زيرك، كشورمان آباد است، بي

                     »اند راضي شان رزم و بزم به جاي هميشه پابرجاست، اهل علم عزيز هستند و همه از زندگي
  ). 50ص  ،1363 ابن فرا،(

هيچ واقعيت محضي . شوندبازنمايي مي ها در ذهنيت انسان ها بر اساس رويكرد پديدارشناسي، واقعيت     
مبارزه و ديالكتيك ميان تصاوير بازنمايي  ةشود و زندگي كه عرصپديدار نمي ها صورت يكسان بر انسان به

                      هستندو نمادها توانايي هژمونيك شدن را دارا  ها كند كدام دالمشخص مي ،شده است
 هاي به تصاوير و شيوه  مدار و متفكر سياسي بايد توجه خاصي سياست). 18-25ص  ،1390فرويد،(

كردن ذهنيت و چراكه تكيه كردن بيش از اندازه بر واقعيت و ساختار مادي و رها  ؛بازنمايي داشته باشد
                                       كند  رو آميزترين برنامه را با شكست روبه موفقيتتواند جمعي مي هاي سازه

)Stedman Jones, 2009, pp.37-42 .(اما به  ،نبردها را برده باشد ةمدار حتي اگر هم گاهي يك سياست
خود  ةابن فرا در رسال. كندنداده است جنگ را واگذار مياين علت كه به بازنمايي و تصاوير ذهني اهميت 

انديش و زيرك  عاقبتگو، و سفير را عنوان كرد كه بايد فردي كاردان، اهل گفت هاي زماني كه ويژگي
خيزد توجه ويژه معاني كه از كارهاي سفير برمي هاي داند كه به تصاوير ذهني و صورتباشد، وظيفه مي
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الزم را انجام داد و سفيري مطمئن و محرم اسرار را گزينش كرد  هاي پادشاه آزمايش زماني كه. داشته باشد
. كند، بايد در امر آموزش سفير نيز توجه كندرا منتقل مي ها صورت كامل و بدون انحراف پيام بهكه 
رفتارها، اي كه از ذهني عمومي ةبودن سفير به معناي اين است كه سفيران بايد به تصاوير و ساز اي سازه

نامه را به تنهايي ارسال  گاههيچ«: گويدابن فرا مي. شود توجه داشته باشندشان ايجاد ميو سخنان ها انديشه
با  را نامه به تنهايي حرفي ندارد و بايد آن. قرار بده كه زبان گوياي تو باشد اي نكن و هميشه با نامه فرستنده

اما اگر  ،ر نامه را به تنهايي بفرستي مختارند كه جواب ندهنداگ. كسي بفرستي كه منظور تو را منتقل كند
. استنامه چون دست تو و سفير چون زبان تو . شوند ميگويي  نامه را با سفير ارسال نمايي مجبور به پاسخ

  . )1363ابن فرا، ( »گو، صلح و سازش باشدو انديش بفرست كه اهل گفت چارهسفيري زيرك و 
هايي  شاخصتمام . داشته باشد اي تصوير خوبي از خود ترسيم كند بايد ظاهر آراسته كه سفير براي اين     

سفيري بلند . در ترسيم تصويري مناسب نقش اساسي دارند اي به گونه ،كه براي گزينش سفير ذكر شده
د و رود او را ستايش كنناشرافي و نيك نام كه هر كجا مي اي قامت، خوش سيما، شيرين زبان، از خانواده

سفير نبايد در چشم سبك آيد چراكه  ).26-29 صص ،1363 ابن فرا،( استشكوه سرزمينش  ةدهند نشان
سفير عالوه بر خوش پوشي و ظاهر آراسته بايد آداب و تشريفات را . آيدعقل فرستنده به حساب مي

 ةي سفير نشانهر ويژگي مثبت و منف. رعايت كند و در آوردن و انتقال هديه، نامه و گفتار دقت كند
 ةو هم اش كمال فرستنده ةشود و عيب سفير، عيب پادشاه است و كامل بودنش نشانفرستنده او محسوب مي

  .گرددو خيانت سفير نيز بر همين اساس تحليل مي داري احساسات از خشم، امانت
مهم است . سيم كندموريت ترأگويد سفير هميشه بايد در ذهن خود برتري و پيروزي را در مابن فرا مي     

سفير . شودقدر سفير به خود تلقين كند كه باورش شود در ميدان اعتماد به نفس دارد و تسليم نمي كه آن
براي نيل به پيروزي، پيروزي را براي خود تلقين كند و احساس موفقيت را در دل بپروراند، با كمال قدرت 

شود و اعتماد به ذهني سفير محكم مي هاي چنين سازه اين. رفتار كند و از همان آغاز بدبيني را كنار بگذارد
اگر سفير به كشوري فرستاده شد بايد محكم،  ،از سوي ديگر). 37ص  ،1363 ابن فرا،(كند نفس پيدا مي

كه در برابر ابزارهاي جنگي، ارتش و مانورهاي  اي مند و با اعتماد به نفس برخورد كند به گونه قدرت
سازوبرگ و تعداد نيروها و تهديد دشمن نبايد سفير را مبهوت . د را نبازدقدرت كشور ميزبان خو

اعتنا نشان داده و  بيسفير بايد در برابر سازوبرگ نظامي و ارتش دشمن خود را . آرايي خود كنند صحنه
 ).32ص  ،1363 ابن فرا،(ها عبور كند  ساكت و باوقار از كنار آن
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  گوو ديپلماسي و گفت- 8
نبود نهادهاي بروكراتيك . متفاوت بوده است چه امروز در جريان است كامالً با آن گذشتهي در ديپلماس     

الملل ايجاد  بينو حقوق  ها هايي كه سازمانوزارت امور خارجه، نداشتن مصونيت ديپلماتيك و نبود رويه
پادشاهاني كه با  ،خته بودسالطين سا ويژه كننده آن باشند، ديپلماسي را تبديل به دفتر تشريفات خليفه و به

و با گرفتن ماليات و سرباز از رعيت به  ددنبال افزايش قلمروي سرزميني بودن بهعصبيت و بدون منطق 
-ي وجود نداشت و قبايل هميشه بر مردمان يكجانشين غلبه ميمرزهاي ملّ. رفتندجنگ با رقباي خويش مي

در اين فضاي استبدادي و غيرقابل . كشيدند ميابودي كردند و امنيت و شكوفايي روستاها و شهرها را به ن
درباري، اشرافي، كارگزارن حكومتي بودند كه در حكم پيك جنگي  هاي بيني سفرا اغلب از خانواده پيش

  . كردندو خبررسان سلطان انجام وظيفه مي
). Berridge, 2002, pp. 5-23(و هنري است كه توانايي برقراري صلح را دارد  ديپلماسي به معناي فنّ     

را  ها توانند بدترين وضعيتوري هستند كه مي باهوش، زيرك، صبور، باتجربه و سخن هاي سفيران انسان
و هنر مذاكره در بدترين شرايط و دادن و گرفتن  ديپلماسي فنّ. ره كنندكمذا قابلتبديل به شرايط دوستي 

شرايطي اندرزهاي خود را به قصد تنظيم روابط  ابن فرا در). 89ص  ،1370 فيشر،( استامتيازات مختلف 
اجتماعي و سياسي اندرزهايش دو كلمه جنگ و استبداد را بديهي انگاشته  ةنويسد كه زمينديپلماتيك مي

 ؛كارهاي رسيدن به صلح را ندارد ست و ذهنيت سفير توانايي خلق راهاستبداد مانع بروز خالقيت ا. است
از سوي . طرح ريزي شده است است،رين مسير خود كه نابودي جان رعيت چراكه همه چيز از قبل در بدت

، در )Berridge, 2001(شود ديگر جنگ كه آخرين راه حل و حتي شكست ديپلماسي محسوب مي
خود سفران را به صبر،  ةاما ابن فرا در رسال. آمدگزينه به حساب مينخستين و  ترين روزگار ابن فرا بديهي

  .ه مذاكره و ديپلماسي فرا خوانده استنرم خويي، توجه ب
                                   استسفير صبر و داشتن تحمل باال  ويژه مدار و به سياست هاي يكي از ويژگي     

 ةاجتماعي و سياسي جنگي و استبدادي، صبر و سكوت الزم هاي در زمينه). 12-22 صص ،1369 دبيري،(
رويي و خشمگيني را  منش باشد و ترشو خوش دار سفير بايد خويشتن: نويسدميابن فرا . سفارت بوده است
شود، رام كردن رقيب و باشد در سفارت كامياب مي خو سفيري كه نرم رفتار و نيك. از خود دور كند

ر سفي ،در ميان دو پادشاه جنگ باشد كه زماني ويژه به. پذير است امكاندست آوردن دل او از طريق مدارا  به
كه جان  براي اين). 46-47 صص ،1363 ابن فرا،(را منتقل كند  ها پيام داري بايد مراقب باشد و با خويشتن

بر . نظر داشته باشد وآمدهاي جنگي در امان باشد بايد صداقت و رعايت خيرانديشي را مد رفتسفير در 
اند، و به همان ادبي كه خداوند سفير واجب است كه مفاهيم و مطالب خشن را در الفاظ نرم و ماليم بپوش
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ها  سخن نرم با آن: فرمايد ميطه  ةسور 44 ةخداوند در آي. پيامبران خود را توصيه كرده است، آراسته باشند
 هاي زيادي در مورد گفتار نرم و شيوه هاي قرآن كريم داستان. بگوييد، شايد متوجه شوند و يا پروا نمايند

براي جلوگيري از جنگ ). 30ص  ،1363 ابن فرا،(مورد پيامبران بزرگ دارد  در دبانهؤمو  روادارانهارتباط 
 هاي فرهنگ را با شيوه بيادبي پادشاهان عصبي و  بيو  ها و بدتر شدن اوضاع سفير بايد فحاشي

لندي ي صواب سفير اغلب باعث سربأر. و آرام منتقل كند تا جلوي فجايع بزرگ را بگيرد جويانه مسالمت
تا جايي كه به تحريف  ها شود، بنابراين ابن فرا اعتقاد دارد سفير بايد در پيامو نظام سياسي مي رعيت، كشور

زباني، باادب، نرم و روادار به برقراري ارتباط همت  هاي مهارت وتصرف نمايد و با  دخلو دروغ متهم نشود 
  ).26ص  ،1363 ابن فرا،(گمارد و هميشه مقدمات الفت را فراهم نمايد 

  ديپلماتيك گرايانة تكنيك هاي واقع- 9
هاي اجرايي در قالب آداب عملي و تكنيك هاي شود و شيوهواقع گرا مي ،ابن فرا در انتهاي رساله     

ابن فرا بسيار تكنيكي و  هاي اين قسمت از گزاره. استكند كه الزمه رفتار ديپلمات تشريفات را بازگو مي
-، به نحوي كه ابن فرا اصول قدرت را به رسميت مياست واقعيت و درصدد اثرگذاري بر بوده عملياتي

كند فراواني را با استناد به آداب ديپلماتيك در ايران باستان ترسيم مي هاي انديشي مصلحتشناسد و 
  ). 57-60 صص ،1387 روزنتال،(

: گويد مياست اما  هجويان خويي و گفتار مسالمت نرمكيد اصلي ابن فرا در آيين سفارت، أهر چند كه ت     
برخي مواقع سفير بايد جسور و . اعمال خشونت نداشته باشد زچه بسا براي اداي سفارت سفير راهي ج

-شجاع باشد تا مطلب را منتقل كند و اگر آداب حرب و شجاعت را نداند در امر سفارت خلل ايجاد مي

بايد توانايي داشته باشد كه نرم  سفيرشد، نرمي و درشتي بايد به هم با. سازدتباه مي را گردد و مقاصد آن
سفير بايد سخنان مردانه بگويد و عاجزانه وضعيت را . شروع كند و درشت به پايان برساند و برعكس

  ).31ص  ،1363 ابن فرا،(توصيف نكند 
دروغ و  بازيگري تواناست كه در هر لحظه بايد بتواند حق را باطل و باطل را حق، راست را ةمثاب بهسفير      

سفير از . انديشي و نيرنگ زيادي نياز دارد چارهمذاكره به استدالل،  فنّ. دروغ را راست جلوه دهد
           از هم گسست دارد به هم بپيونداند و برعكس  را چه كند و بايد بتواند آنزيادي عبور مي هاي گذرگاه

اگر از تو در مورد : گويدابن فرا مي. هميت داردبازنمايي براي سفير بسيار ا). 34و  29ص  ،1363 ابن فرا،(
 ها نيام و دل بيشود، تيغش كشور، حكومت، سلطنت و پادشاه پرسيدند بگو، خير و احسانش شامل همه مي

و  ،است به رعيت بخش و كريم جرم، دهدآزارد، رعيت را سختي نميسپاه نمي. با عشق متوجه اوست
كند، حق را به صاحب حق اوست، ستم نمي هاي م و اميد بسته به دستبي. به ظالمان گير و سخت خو درشت
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كند، رساند، مردم او را دوست دارند، شهريار توانا و خويشتنداري داريم كه مجرمان را مجازات ميمي
به اين شكل سفير هميشه بايد حتي با كليشه . )1363ابن فرا، ( چراكه عادل است ؛مردم به او اعتماد دارند

سفير . مناسبي از حكومت، پادشاه و سرزمينش ترسيم كند تا دشمن در او و كشورش طمع نكند تصوير
  .كه بايد ظاهري مناسب داشته باشد رعايت آداب و رسوم تشريفات نيز ضروري است عالوه بر اين

پذيرش . باشدسفير بايد هر چه به او به عنوان هديه دادند بپذيرد، هر چند اندك باشد يا مطابق ميل او ن     
گردد گيري مي شود و عدم قبول آن باعث كدورت و دلهديه و نشان دادن احساسات موجب دوستي مي

موريت فرستاده شد بايد در مقابل پادشاه ميزبان ادب را رعايت أسفير در هر حالي كه به م). 1363 ابن فرا،(
ايرانيان در آداب . الزمه سفارت است چراكه در هر حال فروتني ؛او نباشد ةرتب همكند حتي اگر ميزبان 

در زير  ،ها كه براي موفقيت سفير الزامي بوده برخي از اصول آنبه  .اند ديپلماتيك خود بسيار خبره بوده
سفيران بايد آداب محلي و تشريفات بومي هر سيستم سياسي و قلمرو حكومتي را بدانند تا . شود مياشاره 

. برخي كشورها مثل ايرانيان به روز خوب و بد اعتقاد دارند مثالً ،منطبق كنندها  را بر آن ها رفتارها و پيام
با دست اشاره نكند، سر خاراندن نشانه  گاه العضو را به سفارت نفرستيد، سفير هيچ ناقصكور يا  گاه هيچ
عارف را سريع قبول نكنيد، زياد حرف نزنيد، ت شديد،دعوت ادبي است، هر گاه به نشستن يا غذا خوردن  بي

به افراد خيره نشويد، بدگويي شاه نكنيد، آب جو نخوريد، از  ويژه هميشه رعايت كنيد، زياد به اطراف و به
اطالعي بزنيد و در مورد همه چيز اظهار فضل  بيداخل دربار و شهر چيزي برنداريد، تا حدي خود را به 

كنار شاه نباشيد و به ديگران هم براي نكنيد، سخن طرف مقابل را قطع نكنيد، مي خوارگي نكنيد، زياد 
  ).43ص  ،1363 ابن فرا،(اظهار وجود و سخنراني فرصت دهيد، اسرار را حفظ كنيد 

است و اگر در  آور چراكه سفير تنها پيام ؛اسكندر اعتقاد داشت كه پادشاهان نبايد با سفيران بحث كنند     
. آيدگر مغلوب شود، عيب پادشاه به حساب ميبحث پادشاه بر سفير پيروز شود كاري نكرده است و ا

گماشتند، نظام ارزيابي دقيقي كرد سفير هميشه بر او بازرس و جاسوس مي ايرانيان نيز براي اطمينان از عمل
چهار تكنيك اصلي كه ايرانيان به سفيران . كردرا مشخص مي كاركردداشتند كه درستي و نادرستي 

به پادشاه دروغ نگوييد، چيزي كه از شما پرسش نشده است پاسخ  ؛دادند چنين بوده استآموزش مي
ادبي است، در مقابل پادشاه، ستايش مخالف او را انجام ندهيد كه تحقير سلطان است،  بي ةنگوييد كه نشان

ها همه تكنيك هايي  اين). 64ص  ،1363 ابن فرا،(او را بر ضد مردمش نشورانيد، زيرا شاه به مردم نياز دارد 
  .كندبود كه ابن فرا از آداب سفارت ايرانيان باستان نقل مي كارانه و محافظه يانهقع گراوا
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زيربناي سفارت خوب : گويدجاست كه رويكرد سيستمي به سفارت دارد و مي ابن فرا آن گرايي واقع     
. كنندت پيدا ميهر چه پادشاه ماليات كم بگيرد، مردم اعتماد باالتري به حكوم. باشدخراج كم گرفتن مي

شود امور عدالت زيربناي حكومت است كه باعث مي. شودخراج و ماليات باال باعث ناامني و شورش مي
غني، سپاهي  اش چراكه خزانه ؛حكومت عادل از دشمني مردم ايمن است. در جريان اصلي خود باشند

ران را زورگويي، گرفتن ماليات زياد و البته ابن فرا عامل فروپاشي روم و اي. مند و مملكتي آباد دارد قدرت
بيني كرده است سپاه اسالم لشكريان امپراطوري روم و  پيشآورد كه مي اي داند و از قرآن آيهتجمل مي

 ). 56ص  ،1363 ابن فرا،(را در هم خواهند شكست  ايران
  

  پديدارشناسي تكنيك هاي ديپلماتيك ابن فرا ):3(جدول 
ديپلماسي 
  متافيزيك

ةزمين
  استبدادي

گزينش
  استخدام

ايآئينه
  بودن

ايسازه
  بودن

  فنون
  آميز مسالمت

هاي  تكنيك
  ايراني

شناس آسيب
  ي

سفير 
همانند 
رسول 

 –است 
رساندن 

 –وحي 
پديدار 
 كامالً
  الهياتي

ناامني
جاني 
–سفيران 

ادبي  بي
 –پادشاهان 

متن 
اجتماعي 
  استبدادي

 ةقبيل
 –معروف 

حكمراني 
بر خود و 

 –تقوا 
 –ايش آزم

تناسب 
اندام و 
ظاهر 
  مناسب

رساندن
پيام بدون 
تحريف و 

 –دروغ 
  داري امانت

بازنمايي
قدرتمند 
و باشكوه 
حكومت 
و كشور 

توجه  –
به ظاهر و 
  تشريفات

 –گفتار نرم 
 –خاموشي 
دار خويشتن
 –ي

جلوگيري از 
  جنگ

درون پر ز
برون  و مكر

 –ساده 
زيرك و 

 –هوشمند 
جاسوسي 
  كردن

كيفي بودن 
عيارهاي م –

 –متناقض 
اخالق 
 –جايگاهي 

استبداد و 
ناامني 
  سفارت

  
  گيري نتيجه

   اي درون پر ز مكر و برون ساده       اي فرستاده بايد فرستاده
  )فردوسي( به گفتن دلير و توانا بود  فرستاده بايد كه دانا بود      

. ت در جهان اسالم و ايران داردهاي ابن فرا نشان از نزديكي دو بعد تئوريك و عملي سياسنوشته     
هاي رايج امروزي نيز در ادبيات فراواني دارد و بسياري از تكنيك ةسياست بومي در تمدن اسالمي سابق

عملي فكر كردن در باب قدرت،  هاي مندي يعني شيوهبه لحاظ حكومت. بسيار كارآمد ابن فرا وجود دارد
قدرت از  دهي متافيزيك به سامان مندي فرمول حكومت. مايدنتوليد دانش مي ،متافيزيك ةابن فرا در دور

عالم محضر خداوند است . ن حكومتي اشاره دارداراني بر خود و صفات كيفي كارگزار منظر اخالق، حكم
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سياست به معناي شبيه شدن به خداوند است و . از وجود پروردگار كه بايد شبيه او باشد اي و انسان نشانه
 ؛بسيار اهميت دارد كه چه كسي سفير باشد. استرسوالن ترويج پيام رستگاري وحي سفارت همانند كار 

دار،  مهم فردي است كه صبور، دين. مندي مدرن مبتني بر بروكراسي وجود نداردچراكه هنوز حكومت
ت سخني نيز از الزاما خوشو  داني البته خوش قامتي، تناسب اندام، زبان. هل و متعهد باشدأساده زيست، مت

در نهايت نيز از او آزموني عملي . و نسب اشرافي داشته باشدبوده اي  سفير بايد از طايفه شناخته شده. است
  .شوددر داخل كشور گرفته مي

متناسب با توجه به اخالق  ،داراستاو  ةكه رسال يو خالقيتي كه ابن فرا دارد و ارزش ها نوآوري ةبا هم     
مشخص، ابن فرا در بسياري از مواقع ميان برخي از اصول و مباني  هاي و دور بودن از فرمول با شرايط

ابن فرا براي عملياتي شدن در روزگار امروز با  مندي حكومت هاي برخي از تكنيك. سرگردان است
 اما ،استبسياري از استانداردهاي ابن فرا جهت انتخاب و ارزيابي سفير كيفي . شوندمي رو موانعي روبه

. كنندبرخي از اصول رفتار سفير با يكديگر تضاد پيدا مي. ها را عملياتي كند كه آن هايي بدون تكنيك
كه بازنمايي ديپلماتيك داشته باشد؟ منابع ايراني و اسالمي  الخره سفير بايد مثل آيينه رفتار كند يا ايناب

 ،يين تشريفات الزامي استبر اساس رفتار ايراني تجمل و آ. كنند ميتضاد برقرار م ةگاهي با يكديگر رابط
مباني ديپلماسي ابن فرا به شدت . كيد دارندأهاي اسالمي بر ساده زيستي در رفتار سفير ت اما تكنيك

طرفه و بسيار  يك ةكند، به نحوي كه ديپلماسي رابطاستبدادي است و در فضاي عدم قطعيت سير مي
هاي  فرا در جهت ايجاد تكنيكمندي ابن توان گفت حكومتمي ،طور خالصه به. خطرناك است

ديپلماتيك در نوع خود با توجه به ادبيات كالسيك و متافيزك آن بسيار ارزشمند و در خور بررسي 
دشمن  و گر وآمد قبايل سركوب رفتاما فضاي استبدادي روزگار او و . استانتقادي براي روزگار ما 

الملل در تمدن  بيني، ناامن، دانش سياست اشرافي، كيف هاي تمدن اين رويه را تكامل نبخشيد و رويه
  . ديپلماسي همراه ساخت ةدستي در عرص دمهاي ساده و  هاي با تكنيك اسالمي و ايراني را،

  
  منابع

  قرآن كريم
سازمان انتشارات و : تهران ).اتابكي .پالمنجد، ترجمه  .صمصحح و نويسنده ( الملوك رسل .)1363(ابن فرا 

  .آموزش انقالب اسالمي
  .ثالث: تهران ).الثيث. م ةترجم( توتاليتاريسم .)1389( .آرنت، ه
  .ققنوس: تهران ).عليا .م ةترجم( وضع بشر .)1390( .آرنت، ه



      21                           »ابن فرا«هاي ديپلماتيك تكنيك 

  .رخدادنو: تهران ).همتي .ي ةترجم(؟ آپاراتوس چيست .)1389( .آگامبن، ج
   .سروش: تهران ).الكريميعبد .ترجمه ب( مارتين هايدگر هاي انديشه ةگران بررسي روشن .)1387( .بيمل، و
  .كميسيون معارف: تهران ).نوبخت .ح ةترجم( تاج .)1308( .ع. جاحظ، ا
الملل وزارت  بيندفتر مطالعات سياسي و : تهران .استراتژي و تاكتيك در مذاكرات ديپلماتيك ).1369( .دبيري، م

  .امور خارجه
: تهران ).سليمي .ح ةترجم( الملل بينمجازي در روابط  ةنظري –انتقادي، پست مدرنيسم  ةنظري ).1380( .دردريان، ج
  .گام نو
  .احيا كتاب: تهران .ها بيني جهانجهان  ةمعرك ).1376( .رجايي، ف
  .قومس: تهران ).اردستاني .ع ةترجم( سياسي در اسالم  ةانديش ).1387( .ج. روزنتال، ا
  .سروش: تهران .)ملكشاهي .ح ةترجم( السياسه المدينه ).1389( .ن. فارابي، ا
- 95، صص 8، پژوهش سياست نظري ة، دو فصلنامسياسي ابويعلي بن فرا ةاستيال در انديش ةنظري ).1389( .م. فدايي م
78.  

  .رسا: تهران .سرگذشت و سوانح دانشگاه در ايران ).1388( .م فراستخواه،
  شمهچ: تهران ).پور وقفي .ش ةترجم( تلي از تصاوير شكسته ).1390( .فرويد، ز
 .سرخوش و ا .ترجمه ن( )گوهاو ه و گفتها درس گفتارها، كوتاه نوشت ةگزيد(تئاتر فلسفه  .)1389( .فوكو، م

  .ني: تهران ).جهانديده
  .رخداد نو: تهران .دين و دولت در عصر مدرن، دولت اسالمي و توليدات فكر ديني .)1389( .فيرحي، د
  .سازمان مديريت صنعتي: تهران ).حيدري. م ةترجم( اكرهاصول و فنون مذ ).1370( .، ويوري . فيشر، ر

  .ني: ، تهران).راس. كةترجم( شناسي معرفت جامعهمباني  ).1390( .كنوبالخ، ه
  .ني: تهران ).رشيديان .ع ةترجم( هستي و زمان ).1389( .هايدگر، م
  .نو رخداد: تهران ).تربيتي .س ةترجم( متافيزيك و واقعيت مجازي ).1390( .هايم، م

  .چاپ و انتشارات: تهران ).الواني .م ةترجم( ه امور عمومي تطبيقيةادا ).1388( .هدي، ف
   .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران ).اميري .ع. م ةترجم( شناسي ضمير ناخودآگاه روان ).1383( .ونگ، كي

 
Berridge,C . R. (2002). Diplomacy theory and practice. New York: Palgrave. 
Berridge, G. R., & James. A. (2001). A dictionary of diplomacy. New York: 

Palgrave Macmillan. 
Drummond, J. (2000). Political community, in K. Thompson & L. Embree (eds.). 

Phenomenology of the political. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 



 1392، بهار و تابستان 2، سال اول، شماره المللسياست بين ايرانينامه پژوهش                                     22

Foucault, M. (2008). The birth of biopolitics lectures at the college de France, 

1978–79 (Edited by Michel Senellart). London: Palgrave Macmillan. 
Foucault, M.. (2011). The courage of the truth (the government of self and others 

ii) lectures at the college de France 1983–1984 (Edited by F. Gros, General 
Editors: F. Ewald & A. Fontana, English series editor: A. I. Davidson, 
translated by G. Burchell). London: Palgrave Macmillan. 

Hocking, B. (2005). Rethinking the ‘new’ public diplomacy, in J. Melissen. The 
new public diplomacy soft power in international relations, New York: 
Palgrave Macmillan. 

Husserl, E. (1992). The Idea of Phenomenology (Translated y L. Hardy). Kluwer 

Academic Publishers. 
Nye, J. (2008). The powers to lead, London: Oxford University Press. 
Stedman Jones, S. (2009). Representation, reality and the question of science, in w. 

S. F. Pickering. Durkheim and representations. London and New York: 
Routledge. 


