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 چکیده

باط با جوامع خارجی به ارت ،عمومی است . دیپلماسی عمومی از عناصر دیپلماسی فنّاوریدیپلماسی علمی و 

مجموع توانایی هایی است که به یک کشور امکان  ،ملّییابی به اهداف سیاست خارجی است. قدرت منظور دست

قدرت اقتصادی از یک کشور  ملّیخود را در مناسبات بین المللی پیش ببرد. تولید ناخالص  ملّی اهداف ،می دهد

قدرت درمعنای  .ناشی می شودآن کشور  فنّاوریی گیرد که آن نیز در جای خود از پیشرفت علمی و سرچشمه م

 دولت و حاکمیت ی نظامی نیست و افزایش وزن قدرت جامعه نسبت به قدرت مجموعه جدید آن دیگر صرفاً

به  -ایران ملّیقدرت  ی بر افزایشتأثیرچه  فنّاوریکه دیپلماسی علمی و  پرسش اصلی این مقاله این است است.

سهم عمده ای در  ،فنّاوریعلم و  ؟دارد -به طور خاص-و افزایش نقش ایران در آسیای مرکزی و قفقاز  -کلّیطور 

و به طور  فنّاوریعلم و  کلّی،. به طور دارد ملّیسیاست خارجی کشورهای مختلف برای حضور در عرصه های فرا

و امنیت  ملّی، قدرت  ملّیمنافع  فه هایی است که توانایی و قابلیت تأمینمؤلّاز  فنّاوریدیپلماسی علمی و  ،خاص

ی در قدرت نرم کشور ها محسوب می شود. دیپلماسی مهمّ مؤلّفه یرا در هر شرایطی داراست و به عنوان  ملّی

. به کار رود لّیمو نیز افزایش قدرت  ملّیمی تواند به عنوان ابزاری در رسیدن به اهداف و منافع  فنّاوریعلمی و 

منافع  تأمینو  یخارج استیاهداف س شبردیتواند در جهت پ یم رانیا ،فنّاوریبه  ظرفیت های علمی و  توجّهبا 

قه و از این طریق نقش و نفوذ منط دینما یو هدف گذار یزیبرنامه ر قازو قف یمرکز یایآس یدر کشور ها ملّی

روش  با رویکردی کثرت گرا، روش پژوهش کیفی  است.ش مقاله روش پژوهدهد.  ای خود در این منطقه را ارتقا

 .تحلیلی است – به صورت تبیینی اطّالعاتتجزیه و تحلیل 
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 مهمقدّ

گر و دی ستاها گردیده ی از نظام داخلی کشورپلماسی تابعسیاست خارجی و دی ،صنعتیدر نظام پسا   

ست ته، سیاهای گذشدهه  مستقل نام برد. به نظر می رسد طیّ متغیّرتوان از آن به عنوان یک نمی 

 ده است.کشور ها مفهوم بندی ش ملّیدیپلماسی و دیپلماسی عمومی در جهت افزایش قدرت خارجی، 

ود بلکه نمی ش محدود ملّیتی قدرت ی و دیگر عوامل سنّدیگر تنها به سرزمین و نیروی نظام ملّیقدرت 

 امروزه .دارد نیز بستگی فنّاوریتولید ناخالص داخلی و پیشرفت علمی و  به عوامل دیگری مثل ارتقای

ر روش داین محدودیت ها بیشتر  .دارای محدویت هایی است  ملّیی قدرت روش اندازه گیری سنّت

 لّیمع قدرت است که بیانگر پیچیدگی های دوران مدرن و مناب لّیمقدرت ی شناسی بررسی همه جانبه 

ی کشور و علم ، قدرت اقتصادی ملّیاندازه گیری قدرت  کشور های قدرتمند نمی باشد. از عوامل مهمّ

قدرت  یننده کاز عوامل اجتماعی تعیین  صادی  ناشی از رشد علمی و فنّاوری،اقت ی ها است و توسعه

 . محسوب می شود ملّی

 آن کشوری ه بین المللی مطرح شود در ابتدا باید جامعی برای این که کشوری بتواند در عرصه     

ت و ولید ثروتراین ل تولید کاال و خدمات و بنا بقدرتمند شود. قدرت جامعه در دو عنصر نهفته است: اوّ

ای هر حوزه دبیاموزند وندان آن زمانی رشد می کند که شهر اقتصاد یک کشور  . لدگی تشکّتردوم، گس

: 1390لقلم،اص پیدا کرده و در تقسیم نیروی کار بکوشند)سریع الیت اقتصادی تخصّمختلف کار و فعّ

 ،ورینّالم و فستگی کامل به قدرت علمی و فنّاوری یک کشور دارد، عواب ملّی(. مفهوم جدید قدرت 54

های  ر اقتصادی بهمّسریع و م تأثیرفنّاوری  تولید کنندگان و در نتیجه جامعه را توانمند می کند. علم و

ش و وجه نقهر د فنّاوریو جهانی ، فرهنگ ها، جوامع و روابط بین الملل دارد. دیپلماسی علمی و  ملّی

هداف اشبرد علم در همکاری های علمی و بین المللی را در بر می گیرد: همکاری های علمی برای پی

 دست آوردن نتایج علمی.ه برای ب سیاست خارجی و استفاده از دیپلماسی

ی بر افزایش تأثیرچه  فنّاوریال است که دیپلماسی علمی و سؤدف اصلی این مقاله پاسخ به این ه    

،نقش علم و ملّیقدرت  ، مفهوم نوینملّیتی قدرت مفهوم سنّ ،برای  اثبات فرضیه دارد؟ ملّیقدرت 

ارتباط دیپلماسی عمومی  پسو اهداف آن وس نّاوریفاقتصادی، دیپلماسی علمی و  ی در توسعه فنّاوری

در کشور های آسیای  فنّاوریو در نهایت دیپلماسی علمی و  می گردد،  تبیین و تحلیل ملّیو قدرت 
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با رویکردی  و روش کیفی است این مقاله روش پژوهشمرکزی و قفقاز مورد آزمون قرار می گیرد .

پژوهشگر باید .  در این روش رکیبی از روش های کیفی استپژوهش کیفی بهره برداری از ت. کثرت گرا

. این روش ها، از آنها در راستای پژوهش خود استفاده کند «امتزاج و ترکیبِ»اقانه با نوعی به صورت خلّ

پژوهشگر کیفی در کار خود هر گونه استراتژی، . ر روشی استبنابراین پژوهش کیفی مستلزم نوعی تکثّ

ر رایج، روش کیفی به هیچ از این رو، برخالف تصوّ. در دسترس را به کار می گیرد تجربی روش یا موادّ

 ی نیست .وجه به معنای عدم استفاده از داده های کمّ

 ملّیتی قدرت مفهوم سنّ. 1

با  عنوی خودی و مت و یک کشور برای استفاده از منابع مادّتوانایی، قابلیت و ظرفیت یک ملّ ملّیقدرت 

: 1379یا،ن؛حافظ 46: 1386است)حافظ نیا، ملّیو تحصیل اهداف و منافع  ملّیی اده هدف اعمال ار

 ود که درق می شی و معنوی اطالبه مجموعه ای از توانایی های مادّ ملّی(. به تعبیری دیگر قدرت 245

را   ملّیز قدرت (. کالین134: 1369قلمرو یک واحد جغرافیایی به نام کشور یا دولت وجود دارد)کاظمی،

اقتصادی،  ،یاسی توانایی های س از لفعل یک کشور می داند کهاه و بلقوّامجموعه ای از توانایی های ب

 ملّیقدرت  .(24: 1370اجتماعی، فرهنگی، علمی، تکنولوژیک و نظامی آن کشور ناشی می شود)کالینز،

ت فهوم قدرست مقادر نی یک عنصر به تنهایی این، وجودا ظرفیت نظامی پیوند دارد، بااز نظر تاریخی ب

و  تی بلژیکش صنعرا تبیین نماید. به عنوان مثال، وسعت زیاد برزیل، جمعیت زیاد پاکستان، آرای ملّی

می رت قرار نل جهانی از نظر قداوّی یک سوئیس هیچ کدام از این کشور ها را در رده ی  هارتش درج

 دهد.

ه گذاری، تنظیم امور و روابط اجتماعی، اجرای قانون در قلمرو داخلی از قدرت برای قانونگذاری،ضابط    

امنیت عمومی از طریق نهاد های سازمان یافته نظیر نهاد های قانونگذاری،  تأمینو عدالت اجتماعی، 

برای حفاظت از  ملّیقضایی، امنیتی، انتظامی ، تبلیغاتی و... استفاده می شود. در قلمرو خارجی از قدرت 

، رفع تهدیدات فرامرزی، تقویت ملّیامنیت  تأمیناز مبادی فراکشوری ،  ملّییاز های ن تأمین، ملّیمنابع 

(.هانس جی مورگنتا عوامل اصلی 246 :1379،و... استفاده می شود)حافظ نیا ملّیاعتبار و پرستیژ 

را به هشت جزء تقسیم می کند که عبارتند از: موقعیت جغرافیایی، جمعیت، ظرفیت  ملّیشالوده قدرت 
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، آمادگی نظامی و کیفیت ملّی، خصوصیت ملّیی صنعتی، منابع طبیعی، روحیه 

، جمعیت، کیفیت ملّی، منابع (. عوامل قدرت عبارتند از وضع جغرافیایی67:1369،دیپلماسی)کاظمی

 (.140-156: 1368، کیفیت رهبری) سیف زاده، ملّیحکومت، روحیه 

 تبلند مدّ آن در داند که یک بازیگر می تواند از طریقلداستین عوامل و عناصر قدرت را وسیله ای می گ

 ر اندازهدی همّمظرفیت ها، برنامه ها و اقدامات خود را گسترش دهد.او تولید ناخالص داخلی را عامل 

ت، می داند که در شکل گیری آن جمعی ملّیقدرت ی ه متغیّرگیری قدرت و بهترین شاخص تک 

ا و ر جغرافیب ،رتمهم می داند. او در میان سرچشمه ها و منابع قد سرزمین، جغرافیا و منابع طبیعی را

ی  گانه مهم ترین مالحظات سه :کید می کند و می گویدیت ژئو پلیتیک کشور فوق العاده تأموقع

 .(Goldstein,1999:59)منزلت واقعی یک دولت عبارت است از: موقعیت ،موقعیت و موقعیت

ی صرف درت نظامجاری را با تمرکز روی ق ملّین الملل قابلیت های بسیاری از تحلیل گران روابط بی  

ای هینه نرمن الکاک و آلن نیوکمب هز .(Claude,1962;Deutsch,1968)ارزیابی می کنند ملّیبرای قدرت 

اشخاص دیگری همچون تامپسون و  .(Alcock&Newcombe,1970:339)نظامی را در نظر می گیرند

احی در ابل طرّق ملّینیروی دریایی را به عنوان شاخص قدرت ی ژه و اندازه مدلسکی نیرو های نظامی وی

عالوه  .(Modelski&Thompson,1987)طوالنی سیاست بین الملل می دانندی مطالعات تاریخی در چرخه 

احب ات صربه ویژه در تفکّ ،بر قابلیت های نظامی، شاخص های اقتصادی نیز به عنوان شاخص قدرت

 -یویسمیان شاخص های اقتصادی درآمد سرانه توسط د در .(Knorr,1956)مطرح است ،رنظرانی مثل نو

 دوت موجبه عنوان مهم ترین شاخص قدر ،سیاسیعلوم دانشمند ،و ارگانسگی -یجمیعت شناسدانشمند

آمد  دیگر از شاخص های متفاوتی مثل دربرخی  .(Davis,1954;Organski,1958)در نظر گرفته شده است

سوخت  کلّیبروس روست مصرف  .(Hitch&Mckean,1960) یا تولید کشور استفاده نموده اند لّیمناخالص 

 .(Russet,1968:110)برای اندازه گیری قدرت می داند  متغیّرو انرژی الکتریکی را بهترین 

 ملّیه در تعیین قدرت متغیّردیدگاه های چند . 2

کار کرده است نور است که در کتاب  ملّیعیین قدرت در تهای چند گانه  متغیّرلین کسی که در مورد اوّ

ظرفیت اقتصادی  کلّیارائه شده است. نور عوامل مختلفی را تحت عناوین  "ت هاه میان ملّجنگ بالقوّ "
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، صالحیت اداری و انگیزه برای جنگ در نظر گرفته است. با وجود مطرح کردن این عوامل، نور مدلی 

فورد جرمن مجموعه ای از شاخص های یکل .(Knorr:41)ارائه نداده است برای ترکیب این عوامل متفاوت

و شاخص قدرت جهانی را از ا .آنها مطرح کرده است ی را همراه با ارتباط میانغیر خطّی ه متغیّرچند 

 :(German.1960)فرمول زیر استخراج می کند

G=N(L+P+I+M) 

امی قدرت نظ Mزیر ساخت صنعتی، Iجمعیت،  Pسرزمین، L قدرت اتمی،   N ملّیقدرت G که در آن  

 غیّرمتاز  یملّط فاکس ارائه شده که در آن قدرت توسّ ی مشابهیره چند متغیّ  یشاخص غیر خطّ.است

ی، ی غیر خطّدر مقابل معیار ها .(Fucks,1965)ی و تولید فوالد حاصل می گرددژهای جمعیت، تولید انر

ی چند گانه ها متغیّرارائه دادند که از  ملّیاز قدرت ی شاخصی خطّ 1970الکاک و نیوکمپ در سال 

،جمعیت و تراکم یملّتولید ناخالص ی سرانه  متغیّر 3بهره می برد. با استفاده از تحلیل رگرسیون روی 

ارائه  1972ط سینگر در سال توسّ ملّیی نیز با تمرکز بر دارایی های ی مشابهجمعیت. شاخص خطّ

کار کالین در  ملّیقدرت ی ناخته شده در نهایت در میان  شاخص های ش .(singer,1972:19-48)گردید

ت ها و وی تالش به ادغام قابلیی ه متغیّری چند شاخص غیر خطّ. (Cline,1975)مطرح است 1975سال 

 دات برای ایجاد فرمول زیر دارد:تعهّ

P=(C+E+M)(S+W) 

ختی، آمد، انرژی، منابع غیر سوظرفیت اقتصادی شامل سطح در  Eجمعیت و سرزمین، Cکه در آن 

ب ضری Sاستراتژیک وقابلیت های رزمی، ی ظرفیت نظامی شامل موازنه  M،صنعت، غذا و تجارت

 کلّیه طور ب .است ملّی، قدرت رهبری و منافع ملّیشامل یکپارچگی  ملّی ی اراده W،ملّیاستراتژی 

  ورت زیر خالصه نمود:را می توان به ص ملّیتی در مورد معیار قدرت دیدگاه های سنّ

 ّنان آجنگی  تی به دنبال طبقه بندی موقعیت کشور ها بر حسب ظرفیتل، بیشتر دیدگاه های سنّاو

 ست که برالملل امی باشند. در اکثر موارد هدف شامل اولویت یا سلسله مراتب قابلیت ها در نظام بین 

 د.می ساز ر های دیگر متمایزاساس آن ظرفیت برای جنگ در نهایت قدرت یک کشور را از کشو
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  ونگی ته و چگهای به کار رف متغیّردوم، در حالی که شاخص های مختلف را می توان بر حسب تعداد

وری که طبه  ع آن هاستتی تنوّروش های سنّ ،صهارتباط داخلی آن ها متمایز نمود، آشکار ترین مشخّ

ی یچیدگپشده، قالب زمانی مقایسه، و  هر شاخص از شاخص دیگر بر حسب تعداد کشور های ارزیابی

 فرمول های به کار رفته، متفاوت است.

  به  تجمیعی تشکیل شده استسوم،مهم ترین شاخص های ترکیب شده فقط از مجموعه عناصر

افزود.  سیع ترت و در سطحی وتوان به سادگی  در ترکیب های متفاو ی را میعناصر مادّ ،عبارتی دیگر

ی های ل ویژگی سازگاری اجتماعی است که مسائل کیفی را اندازه گیری می کند مثها متغیّرآن  دلیل

درت قه فرمول گروهی یا نخبگان که ضبط آن به یک روش یکسان و سیستماتیک دشوار است، اگر چ

 است. جهانی کالین استثنا

  ا به ر این جدتمرکز دارد. کشور  ،چهارم، بیشتر شاخص ها روی کشور به عنوان واحد تحلیل مناسب

ب مناس ی قابل اندازه گیری که اگر به طوراعنوان یک منبع ذخیره است با داشتن تعدادی محتو

 .اندازه گیری  درک درستی از عملکرد قابلیت ذاتی آن به دست می دهد ،تشخیص داده شود

 ّشندبا تی قدرت به کار می رود، همواره خالص میپنجم، بیشتر شاخص ها که در شاخص های سن ،

ای هارایی از تجهیزات می باشد.هم د یی معیار قابلیت نظامی به طور وسیعی شامل قطعات خاصّحتّ

حسوب ستاورد عصر صنعتی مص آن هایی هستندکه دقابل شمارش و هم منابع برجسته به طور مشخّ

 موادّ مو حج انرژی و اندازه مصرف هایی مثل سطح تولید فوالد، میزان متغیّردر حالی که  می شوند

 یت دارند.بسیار بیشتر از قبل اهمّ ،غذایی

 

 ملّیمفهوم نوین قدرت . 3

تی از این دارای محدودیت هایی است. محدودیت اصلی روش سنّ ملّیتی قدرت روش اندازه گیری سنّ

چند  ملّیقدرت ی جهت نیست که آنها اشتباه هستند بلکه روش شناسی آن ها برای بررسی همه جانبه 

نامناسب است. از فاکتور های جدید اندازه گیری قدرت  ،با منافع خاص مثل ایاالت متحده قدرت بزرگ
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ن شدن را هموار می کند.ظرفیت وی مسیر هژم، قدرت اقتصادی است. قدرت اقتصادی جهانملّی

اقتصادی در  ی توسعه در تعیین عوامل طبیعی و اجتماعی قدرت دارد. کلیدینقشی  ،اقتصادی و توسعه

 محسوب می شود. ملّیقدرت ی ز عوامل اجتماعی تعیین کننده کشور ا

 

 در عصر پسا صنعتی ملّیاندازه گیری قدرت  .1-3

ن ست. ایااستراتژیک از طریق اقدام هدفمند  ت یک کشور  جهت دنبال کردن اهدافظرفی ملّیقدرت 

ت برای فیت ملّشامل ظردو بعد متمایز و مرتبط را ارائه می دهد: بعد خارجی که  ملّیتعریف از قدرت 

شامل  لی کهمحیط خارجی از طریق اقتصاد، سیاست و توان نظامی است و یک بعد داخ رگذاری ب تأثیر

 های ریفنّاوو  صمتخصّ که شهر وندان است یملمنابع جامعه به دانش ع تبدیلت برای ظرفیت ملّ

 تغیّرمین دو اباید از ترکیب  مفید ملّینظامی ممکن را تولید می کند. هر تالشی برای ایجاد قدرت 

چوب  چهار شکل زیر با در نظر گرفتن هر دو بعد مطرح شده تالش دارد مفهومی جدید از حاصل شود.

 :متمایز ارائه دهد ی را در سه حوزه ملّیاندازه گیری قدرت 

 

 ملّیمفهوم جدید قدرت 
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ی وسعهمان یک کشور برای تهای ساختاست که به دنبال ایجاد بلوک ملّیمنابع  ،لاوّی حوزه  

 این صورت .درت ط بر چرخه های نو آوری در اقتصاد جهانی اسقادر به تسلّ های مورد نیاز تولید وروش

ر ام  بیشته انجپتانسیل هژمونیک خود را از طریق ایجاد نیروی نظامی بسیار پیچیده که قادر ب ،کشور

دای از ابت سازد.امکان پذیر می ، است شمنانعی از دات نظامی درخواست شده علیه طیف متنوّیملع

قدرت ،رزمین هایی مثل جمعیت، وسعت ، س متغیّربلوک های این ساختمان با  ،نظام بین الملل کنونی

ه دردیدگاه کنار گذاشتن این شاخص  ها ک .(Levy,1983)دنمی شو اقتصادی و منابع طبیعی اندازه گیری

مهم و  ا هنوزهد به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا آن نود دارنیز وج ملّیتی اندازه گیری قدرت سنّ

د زی ندارنگری ،سیاسی و نظامی در نظام بین الملل نیستند حیاتی هستند.کشور هایی که بازیگران مهمّ

تی اهیم سنّین مفا ،ملّیتی بهره مند شوند. در نتیجه در بازبینی مفهوم قدرت تا از این شاخص های سنّ

 ملّیت دید قدردر مفهوم ج می روند. به کار ملّیکیبی در چهار چوب اندازه گیری قدرت نیز به طور تر

فزایش جهت ا های کیفی استفاده می شود که مبتنی بر انقالب دانش در زندگی اقتصادی در متغیّراز 

ر هر د یملتر دانش عرثّیی در ترکیب شکل های جدید تر و مؤاین توانا است. ملّیتوانایی و قدرت 

ذار گ تأثیرز می نیمهم و حیاتی است زیرا در ایجاد بنیان های  جدید قدرت نظا ،یای از زندگی مادّحوزه

 وضوعاتمص می شوند ، بنابر این تحت در این چهار چوب مشخّ ملّیاست.بلوک های ساختمان قدرت 

 وند.می ش یانسرمایه ای و منابع فیزیکی ب /ملّی، سرمایه گذاری، منابع انسانی، منابع فنّاوری

ختمان ک های ساها را برای تبدیل بلودنبال مکانیسم هایی است که کشور به ملّیدوم، عملکرد ی حوزه 

 های شکلقدرتی نهفته است و به ی که نشان دهنده  ل قادر می سازداوّی ص شده در حوزه مشخّ

نوان ها به ع کشور تیگاه سنّاز نفراتر  ،فی این ابعاد قدرتملموس قدرت قابل استفاده است. هدف از معرّ

 .(Giddens,1985:121)قدرت مرزی است

ط سلّت ایت بادر نه است و ملّیقابلیت نظامی است که به دنبال نشان دادن آشکار قدرت  ،سومی حوزه 

درت قولید نظامی یک کشور برجسته می شود.قابلیت های نظامی می تواند به عنوان خروجی فرآیند ت

د و ه کار بربخود  ری را ارائه می دهد که یک کشور می تواند در مقابل رقبایثّت مؤباشد زیرا قدر ملّی

 دفاعی است. لین خطّدر نظام بین الملل آنارشیک اوّ
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 فنّاوریعلم و . 4

ه اشیا، بنسبت  خود بر هر نوع آگاهی کلّیعلم در لغت به معنی یقین, معرفت و دانش است و در مفهوم 

ی واژه  د.گرد اطالق می  knowledgeبه  و عام آن کلّیعلم در مفهوم .دشو می فتهگ …پدیده ها، روابط و 

یها و است که مقصود آن بخشی از دانستن science و آن می شودی نیز تعبیر مفهوم خاصّبه علم 

جهان ی  طالعهم بنابراین علم .یید باشدأبه روشهای تجربی قابل اثبات و ت آگاهیهای نوع بشر است که

 .است و با فرآیند پرسش علمی در مورد طبیعت جهان همراه است طبیعت

یند رآفی تغییر وانایت فنّاوریبا این توضیح که  ؛در بهترین تعریف از جنس توانایی بیان شده است فنّاوری

است و  ابلیتات است تا بتوان هر ورودی را به خروجی مورد نظر تبدیل کرد. توانایی یک قملّییا ع

ی تواند نهایی نما به ته مؤلّفههای سازمان،افراد،ابزار، دانش و تجربه است و هیچ یک از  لّفهمؤل از متشکّ

 . .بشر است ی هایتوانای ی ط بر طبیعت وتوسعهتسلّ فنّاوریت رقابتی مورد نظر را ایجاد کند. هدف مزیّ

ناامنی  می ،ت عمومهم ترین چالش های دوران جدید برای بقای انسان مثل تغییرات آب و هوایی، سالم

افتگی و عه نیدارد. توس فنّاوریغذایی و کمبود منابع و مسائلی از این دست است که ریشه در علم و 

ود ی در بهبش مهمّمی تواند نق فنّاوریخطرات اساسی برای نظم جهانی دارد. استفاده از علم و  ،ناامنی

وع زبان م یک ناست و نه ایدئولوژیک، علنه سیاسی  امنیت و چشم انداز توسعه بازی نماید.علم ذاتاً

 ت ها استفاده شود.جهانی است و می تواند به عنوان ابزاری برای ارتباط با ملّ

تغییر کرده است. اگر چنین  ملّیتی قدرت عصر پسا صنعتی این درک را به وجود آورد که منابع سنّ

مهم ترین ویژگی عصر بینی قرار گیرد.تی نیز باید مورد بازسنّ ملّیاست شاخص های اندازه گیری قدرت 

دانش سازماندهی شده اند و با هدف کنترل اجتماعی و علم و ، ظهور جوامعی است که با پسا صنعتی

ی دانش ، روش ها، منابع و نو مادّی به عنوان نمونه  فنّاوری .(Bell,1973:20)هدایت نو آوری و تغییر

 ملّیو مهم ترین بلوک ساختمان برای تولید قدرت ین لبه عنوان اوّ فنّاوریآوری ها درک می شود. 

بر درک منحصر به فرد از قدرت کشور  ملّیبه عنوان بلوک ساختمان قدرت  فنّاوریمحسوب می شود. 

 های حیاتی که امروز شناخته می شود، تمرکز  دارد. فنّاوریدر تولید پیچیده ترین 
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 اقتصادیی در توسعه  فنّاورینقش علم و . 4-1

ون تا کن 20قرن  یط علم و تکنولوژی جهان ، اروپا بود.از نیمه ، قدرت مسل20ّو اوایل قرن  19قرن  در

ر یک واقعیت ، بنا بر دالیل زی21ا در قرن ط علم و تکنولوژی و مهندسی امریکا است.امّقدرت مسلّ

 مشترک بین المللی در حال پدیدار شدن است :

 ده است.شار تر گذ تأثیرو در ابعاد جهانی بسیار پیچیده تر و  در ماهیت فنّاوریچالش های علمی و (1

 تحقیق علمی نیز خود در حال رشد بین المللی است. (2

 در یک چارچوب جهانی در حال رشد و توسعه است. فنّاوری (3

 و، جوامع رهنگ هافو جهانی ،  ملّیی بر اقتصادهای سریع و مهمّ تأثیر فنّاوریعلم و  ،بنابراین واقعیت

ان ارچه میکه نظم جهانی نیازمند سیاستی جامع و مشارکت یکپ بدیهی است روابط بین الملل دارد.

مان باشد ه می تواند محور این سیاست فنّاوریعلم و  کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.

بزاری ین اچنیت زیادی در پیشرفت و تولید ثروت برخوردار است، هماز اهمّ فنّاوریطوری که علم و 

 ست که باامللی ت ها را تسهیل می کند زیرا علم یک زبان بین الحاد میان فرهنگ ها و ملّاست که اتّ

رت علمی ا از قدرخود ی قرار نمی گیرد.بنا براین جهان توسعه یافته، توسعه  تأثیرنژاد یا فرهنگ تحت 

 و تکنولوژیکی خود دارد.

تریلیون دالر در سال  41287/20با تولید ناخالص داخلی  جهان آمریکا از اقتصاد ی حده سهم ایاالت متّ

برابری می کند.سهم  تقریباً درصد است که با سهم آن در علم در مقیاس جهانی  3/23حدود ، 2017

درصد  23حدود  ،در همین سال تریلیون دالر 20حدود با تولید ناخالص داخلی اروپا  ی حادیهاتّ اقتصاد 

کشور های چین،هند، ژاپن و آلمان نیز در رده  حادیه در علم نیز برابری می کند.اتّ با سهم اینکه  است 

جهانی قرار بیست و نهم ی بیلیون دالر در رده  419با  های بعدی اقتصاد جهان قرار دارند. ایران نیز 

ه بعد ب 20از قرن  .(Projected GDP ranking,2018)درصد اقتصاد جهان را تشکیل می دهد. /5دارد و 

 95کشور هایی که دانش محور هستند سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص  داده اند. 

درصد علوم جدید در کشور هایی تولید می شود که تنها یک پنجم جمعیت جهان را دارا می 
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ت  می درصد مجموع اختراعات و ابتکارات را به ثب 50درصد جمعیت جهان  5باشند.امریکا با کمتر از 

مستقیم و نزدیکی ی کشور ها با پیشرفت اقتصادی آن ها رابطه  فنّاوریمیان پیشرفت علمی و رساند.

 : (SCImago. 2017) عبارتند از 2017علم در سال ی کشور برتر تولید کننده  20وجود دارد.

 % ؛ ISI ،23مقاله  626403امریکا با . 1

 ؛ % 17مقاله، 508654 چین  با. 2

 ؛ % 7مقاله، 191830 با نانگلستا. 3

 % ؛ 29/6، مقاله 170114آلمان با . 4

 .تولید علم جهان را در اختیار دارند % از کلّ 5/4، مقاله 123043ژاپن . 5

 سوئیس،،ایران ان،، تایوسیه رو هلند،برزیل،  استرالیا ، کره جنوبی،اسپانیا، کانادا ، ایتالیا، فرانسه، هند،  

 ی در ردهقاله م 54388و  %  2با  ایران ،ن های بعدی قرار دارند. در منطقهدر مکا و لهستان ،ترکیه

ه در این جا کالی سؤ قرار دارند. نوزدهمی در رده  ISIیمقاله  42405% و  5/1با  ترکیهو   شانزدهم

ده نرسی فنّاوریمطرح می شود این است که چرا کشور های در حال توسعه به چنین سطحی از علم و 

ای هافق رسیدن به این سطح از دانش روشن نیست؟ پاسخ آن است که بر خالف کشور  اند و یا

از این  توسعه در سیاست خارجی آن ها محوریت دارد، در کشور های در حال فنّاوریپیشرفته که علم و 

 غفلت شده ومی شود. فنّاوریامر مهم یعنی دیپلماسی علم و 

 فنّاوریدیپلماسی علمی و . 4-2

ت یاتی امنیاز عناصر دیپلماسی عمومی است .دیپلماسی عمومی عنصر ح فنّاوریسی علمی و دیپلما   

ا جوامع باط بت و استراتژیک است. دیپلماسی عمومی ارتاست که نیازمند برنامه ریزی بلند مدّ ملّی

ی سه هدف عمده  .(Wallen,2012:4)یابی به اهداف سیاست خارجی استخارجی به منظور دست

 عمومی عبارتند از:دیپلماسی 

  و نفوذ بر جوامع دیگر می شود. ملّیدیپلماسی عمومی باعث افزایش قدرت 

  ارجییاست خساز جوامع و در راستای حمایت از  اطّالعاتتجهیز تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران به. 
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 روابط دو یا چند جانبه. ارتقای 

مومی ، عغییرات آب و هوایی، سالمت مهم ترین چالش های دوران جدید برای بقای انسان مثل ت  

وسعه رد. تدا فنّاوریناامنی غذایی و کمبود منابع و مسائلی از این دست است که ریشه در علم و 

 یقش مهمّنواند تمی  فنّاورینیافتگی و ناامنی خطرات اساسی برای نظم جهانی دارد. استفاده از علم و 

ک نوع ک، علم یئولوژینه  سیاسی است و نه اید علم ذاتاً ید.در بهبود امنیت و چشم انداز توسعه بازی نما

 ت ها استفاده شود.زبان جهانی است و می تواند به عنوان ابزاری برای ارتباط با ملّ

و بین  اصطالحی است که هر دو وجه نقش علم در همکاری های علمی فنّاوریدیپلماسی علمی و   

اده از استف ای علمی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی والمللی را در بر می گیرد. یعنی همکاری ه

در  ء حیاتیاین نشان می دهد که دیپلماسی علمی یک جز دست آوردن نتایج علمی.ه دیپلماسی برای ب

اید ب نّاوریفو  یدر تعریف دیپلماسی علم دیپلماسی عمومی است و بیانی از قدرت نرم است.ی گستره 

یشبرد پخدمت  میان یک کشور با دیگر بازیگران بین المللی که در وریفنّاگفت : به تعامالت علم و 

مللی که ین السیاست خارجی آن کشور قرار گیرد و یا روابط سیاسی میان یک کشور و دیگر بازیگران ب

 گویند .  فنّاوریگردد، دیپلماسی علم و  فنّاوریزمینه ساز تعامالت علم و 

 

 : (Wang,2013:4) یفنّاوردیپلماسی علمی و ی سه حوزه 

است هداف سیادر دیپلماسی : در این حالت علم در راستای شکل دهی و حمایت از  فنّاوریعلم و  . 1

 د . ارجی به عنوان پشتوانه عمل می کنخ

بین   وریفنّاو  : در این حالت دستگاه دیپلماسی همکاری های علمی فنّاوریدیپلماسی برای علم و  . 2

 المللی را تسهیل می نماید . 

ل را ین الملبروابط  فنّاوریبرای دیپلماسی : در این حالت همکاری های علمی و  فنّاوریعلم و  . 3

 می بخشد .    بهبود

 

   فنّاوریکار برد های دیپلماسی علمی و . 3-4
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 عبارتند از: فنّاوریی علمی و یی از  کارکرد های دیپلماسنمونه ها

 ضایی تگاه فل علمی میان دانشمندان آمریکایی و روسی در جنگ سرد وهمکاری دو کشور در ایستباد

 بین المللی .

 آن. مکاناتسازمان تحقیقات هسته ای اروپا و بهره مندی بسیاری از کشور ها و سازمان ها از ا 

 لمی عی های همکارلم و انجمن پیشبرد علم آمریکا، مرکز دیپلماسی علمی را با هدف استفاده از ع

 و درک جهانی علم ایجاد نموده است . برای ارتقا

  الیت های هسته ای .فعّی تعامالت کشور روسیه با ایران در زمینه 

 حریم  تحریم های صورت گرفته علیه ایران در سال های اخیر که یکی از محورهای اصلی آن ت

 بوده است .  فنّاوریهمکاری های 

 

ت دیگر ملّ اری بار ترین روش ها برای نفوذ و همکثّمیان کشور ها یکی از مؤ نّاوریفدیپلماسی علمی و 

لمی و عی های و ایجاد پل های ارتباطی واقعی میان هر کشوری با کشور های دیگر می باشد. همکار ها

اگر چه  .م نمایدفراه باید بتواند محیط های غیر ایدئولوژیک ، مشارکت و تبادل آزاد ایده ها  را فنّاوری

ا سیاسی ب اهداف ا از آن براینیز چنین است، امّ است و بدون شک برای تمام دورانعلم این چنین بوده 

اربرد کاین  هدف سریع پیشبرد یک ایدئولوژی خاص و اثبات برتری آن نیز استفاده می شود. با وجود

فید و بسیار م زیادی است کههای سال  فنّاوریمنفی علم به عنوان یک ابزار سیاسی، دیپلماسی علم و 

 ت.و فصل اختالفات نیزگردیده اس حادیه ها و حلّر بوده است و منتهی به ایجاد اتّثّمؤ

 

 فنّاوریاهداف برنامه های  دیپلماسی علمی و . 4-4

 استاندارد های جهانی. ی کیفیت علمی با پذیرش و ارتقایحفظ و توسعه . 1

 به مرز های علمی. توجّهدانش بدون  امکان دسترسی دانشمندان به مرزهای. 2

 ت.ملّی و ملّیبه اصل  توجّهافزایش بهره وری علمی از طریق همکاری دانشمندان جهان بدون . 3

 ور ها.تقویت علمی کشور از طریق بازدید ها ، تبادالت و سفر دانشمندان برجسته دیگر کش. 4
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 ی.های علمی و فنّو قدرت اقتصادی با افزایش قابلیت ملّیافزایش امنیت . 5

 فهم دیگر ملل از ارزش ها و روش های علمی کشور)دیپلماسی علمی(. ارتقای. 6

 کشور. فنّاوریعلمی و ی دست آوردن حمایت های جهانی در جهت توسعه ه ب. 7

 .ملّیبه رسمیت شناختن علم و دانشمندان به عنوان سرمایه های تجاری و . 8

 فنّاوریت ها از طریق بسط دیپلماسی علمی و ملّافزایش پرستیژ و نفوذ بر دیگر . 9

 و نّاوریفعلم و ی تر نقش وزارت خارجه در توسعه رثّر سازی محیطی مناسب برای ایفای مؤبست. 10

 نوآوری. کلّینظام 

 ور.یپلماسی کشدی حوزه ی به عنوان ابزاری برای توسعه  فنّاوریاستفاده از دستاورد های علم و . 11

 لمللی.او کسب وجه و پرستیژ بین  ملّیویری مطلوب از توانمندی ها و اقتدار تصی ارائه . 12

 ک دستگاهبا کم فنّاوریالت تکنولوژیکی جهان و بستر سازی برای انتقال قرار گرفتن در مسیر تحوّ. 13

 دیپلماسی رسمی کشور.

در  اوریفنّم و علی ه اسیت بودن مقولایجاد روابط و بهبود آن با کشور های دیگر به دلیل کم حسّ. 14

 بین المللی.ی عرصه 

ت    ثر تعامالادر  فنّاوریالیت های علمی و فعّی ایجاد ارزش افزوده و کسب سود از طریق توسعه . 15

 علمی و تکنولوژیکی با کشور های مختلف.

 . ملّیمنافع اقتصادی و امنیت  تأمین. 16

 آن ها. ملّینافع و امنیت م تأمینکشور ها و در نتیجه  ملّیافزایش قدرت . 17

 ملّیو قدرت  فنّاوریدیپلماسی علمی و  . 5

که حول محور امنیت نظامی  ملّیاست. امروزه جهان از منافع  ملّیمنافع ی کننده  تأمین ملّیقدرت 

خام،  می کرد، فاصله زیادی گرفته است و مسائلی مثل دستیابی به انرژی، منابع و موادّ گردش

 ملّیمنافع  اجزای مهمّی اقتصادی و استفاده از دریا، فضا در زمره ی د، توسعه تکنولوژی های جدی

 تأمینهایی است که توانایی و قابلیت  مؤلّفهاز  فنّاوریکشور ها قرار گرفته است.دیپلماسی علمی و 

شود. از علم و می را در هر شرایطی داراست و به عنوان قدرت نرم کشور به کار گرفته  ملّیمنافع 

استفاده نمود. به قول هنری  ملّیمی توان به عنوان ابزاری در رسیدن به اهداف و منافع  نّاوریف
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کسینجر، هیچ چیز بین المللی تر از علم وجود ندارد. از طریق تبادالت علمی و تکنولوژیکی می توان به 

 خوش بین بود. ایجاد و شکل گیری ائتالف های منطقه ای و بین المللی در اثر ایجاد منافع مشترک

 رتر، درثّد به جهان مؤی خوما را در ارائه  فنّاوریحیاتی است.علم و  ملّیبرای امنیت  فنّاوریعلم و      

د تر می وانمنت ،تر و در بهبود سریع تر اوضاع معیار های بازدارندگی هوشمند تر، در پاسخگویی قوی

 تکارات ورد. ابمی گذا تأثیروژیکی در جامعه الت تکنولبه طور فزاینده ای بر تحوّ ملّیسازد. امنیت 

ه ا توسعر ملّییی و قابلیت امنیت می تواند کیفیت و کارآ فنّاوریپیشرفت در حوزه های علمی و 

ی  و توسعه با کمک به رشد فنّاوریکشور اثر می گذارد.علم و  ملّیبر امنیت  فنّاوریدهد.علم و 

قش یت نهمّابا کاهش نقش قدرت نظامی در دیپلماسی بر می شود.  ملّیاقتصادی باعث افزایش امنیت 

 افزوده شده است. ملّیو پیشبرد اهداف  ملّیاقتصاد در امنیت 

آن  یرش دامنه و یا گست  ملّیامنیت  تأمین ،روابط بین المللی مهم ترین اهداف کشور ها در عرصه   

ی مشکیل تت در جنگ و صلح را ت محور توانایی آن ملّاست. توان صنعتی و منابع اقتصادی یک ملّ

لی که ا تحوّبدیگر صرفا به معنی داشتن استراتژی های جنگی نیست. به همین ترتیب  ملّیدهد.امنیت 

ست، ظامی نیپدید آمده است، دیگر قدرت دولت منحصر به قدرت ن ملّیو منافع  ملّیدر مفهوم قدرت 

مکاری و هها را بیشتر از پیش به سوی  بازتر می شود و آن     هر روز افق جغرافیایی کشور ها

 ا همچونرداشته و آن  تأثیر ملّیالت بی گمان بر مفهوم امنیت همزیستی سوق می دهد. این تحوّ

 دستخوش تغییر می کند. ملّیو قدرت  ملّیمفاهیم منافع 

د و نم می کبه پیشرفت اقتصادی منجر می شود و رفاه نسبی مردم را فراه فنّاوریپیشرفت علمی و  

 ه حدّبد. هر کشوری برای تضمین امنیت خارجی نیاز ثبات سیاسی و اجتماعی کشور می گرد موجب

تصادی و اقی  نی از ثبات سیاسی و امنیت داخلی دارد. این موضوع تا حدود زیادی مستلزم توسعهمعیّ

 ان داخلیو بحر زیرا باعث تنش فتادگی در واقع نوعی نا امنی استاست. عقب ا فنّاوریپیشرفت علمی و 

ز توسعه ا ملّیامنیت و  ملّیقدرت  گویند  و ترغیب مداخالت خارجی می شود. برخی به صراحت می

 نیز است. ملّیامنیت  قدرت و حد و شاخص ،سرچشمه می گیرد و حد و شاخص توسعه
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 و قفقاز یمرکز یایدر آس رانیا فنّاوریو  یعلم یماسلپید. 6

 یایآس یاحاد شوروی، جمهوری اسالمی ایران درارتباط با کشور هتّهای پس از فروپاشی ا سال در

  نّاوریفم و وگسترش  عل شرفتیو قفقاز تهدیدها و فرصت های جدیدی را تجربه کرده است .با پ یمرکز

 میصمتو  راناستگذایس اریدر اخت ملّیمنافع  تأمین یبرا یدمتعدّ یمنابع و راه ها یدر عرصه جهان

مهم  و  دیجد یبه عنوان منبع فنّاوریو  یعلم یپلماسیرس قرار گرفته است. ددر دست انگرندیگ

 زیان و نجه یااز کشور ه یاری. بسدیدر دستیابی به اهداف سیاست خارجی ایفا نما یتوانسته نقش مهمّ

 یایسآ یور هادر کش ارتباط و نفوذ  یبرا فنّاوریو  یعلم یپلماسیاز ابزار د زین رانیا یمنطقه ا یرقبا

د که شاره نموان اتو یم هیو ترک کای،آمر هیمنطقه به روس یو قفقاز بهره برده اند . از کشور ها یمرکز

ه نظر . بندیزافیب منطقه نیخود با ا یو اقتصاد یروابط علم یو غنا ییایبر پو قیطر نیتوانسته اند از ا

وان و ته از هنوز نتوانست یو علم یفرهنگ یو غنا نابعبا وجود داشتن م یاسالم یرسد که جمهور یم

 یشور هابا ک یدرشد روابط اقتصا جهیو در نت  فنّاوریو  یعلم یپلماسیو  د فنّاوریو  یعلم لیپتانس

 ببرد . یرثّی مؤمنطقه بهره  نیا

افع و و من آسیای مرکزی بر اساس محدودیت های داخلی کشور ی سیاست ایران در قفقاز وطور کلّ به

 ت. سیاستده اسشحده، بنا نهاده ای این مناطق، از جمله با روسیه و ایاالت متّرویارویی هایش در ور

ایاالت  اسیتحسّی و نه ایدئولوژی هدایت می شوند. های تهران در قفقاز در اساس توسط مالحظات مادّ

افق وتیاری از ای بسری در جلوگیری از اجرحده به ایران و رقابت آمریکا و روسیه در منطقه، نقش مؤثّمتّ

 سترده ترر و گتهای ایران و کشورهای قفقاز جنوبی داشته است. روابط با این کشورها می تواند عمیق 

ی منیت ملّافع و قفقاز برای منا یتمّانرژی باشد. با وجود اه ه یز ساختن جاده های ناتمام و معاملا

 یاستسن شمالی اش ایران، جمهوری اسالمی به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای در مورد همسایگا

  (.17: 1395زاده،  یو عل ییالی در پیش نگرفته است) کوالخارجی فعّ

در  یمناسب گاهیسابق تا کنون جا یحاد شورواتّ یو قفقاز  پس از فروپاش یمرکز یایآس یها کشور

 نیا یو فرهنگ یخیتاری منطقه با سابقه  نیدر ا رانینداشته اند.نقش کم رنگ ا رانیا یخارج استیس
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 یتیامن  یاز دغدغه ها یکشور  تطابق ندارد. سیاست خارجی ایران در این منطقه بیشتر انفعالی و ناش

نبرده است  بهره  چندان  یاسیو س یاقتصاد ،یعلم عرصه هایمناسب در یاست و از فرصت ها

 نیدر ا انریا ملّیمنافع  تأمیندر  یلیبد یتواند نقش ب یم رانیا ی.موقعیت جغرافیایی و منابع انرژ

و  یخارج استیو س یپلماسید یتوانند به عنوان پل ارتباط ی. دانشگاه و صنعت مدینما فایمنطقه ا

و  یمرکز یایآس یبا کشور ها  رانیجوار اهم یاستان ها ی. دانشگاه هاندیعمل نما ملّیمنافع  تأمین

 کنند. فایامنطقه  نیا یبا دانشگاه ها یدر تبادالت علم یتوانند نقش مهمّ یقفقاز م

 فنّاوریو  یعلم یپلماسیکشور در د یدانشگاه ها نقش. 6-1

ا انشگاه هد. دیاعمل نم یخارج استیو دستگاه س فنّاوریعلم و  یتواند به عنوان پل ارتباط یم دانشگاه

 یاانشگاه هدبا  یالملل نیو ب یمنطقه ا یها یتوانند با همکار یم یآموزش عال ینهاد ها کلّیو به طور 

گاه دانش ژهیبه و کشور و یگردند. دانشگاه ها فنّاوریو  یعلم یپلماسید یساز اجرا نهیکشور ها زم رگید

 یمکاره زین وتوانند با تبادل استاد و دانشجو  یو قفقاز م یمرکز یایآس یجوار با کشور هاهم یها

 واعزام دانشج .ندینما جادیمنطقه ا نیا یرهاسطح روابط کشو یارتقا یرا برا یمناسب طیشرا یعلم یها

 رانیا انیم یلمعو تبادالت  یفرهنگ نیب یها گفتگوتواند  یمنطقه م یدانشگاه ها انیم دیو تبادل اسات

و  یعلم یها یدر پرتو همکارو  منطقه نیرا در ا یمناسب ی ندهیکشور ها راگسترش دهد وآ نیو ا

 رقم زند.  یفرهنگ

و قفقاز گرم است ،  یمرکز یایام دانشجو به کشورهای آسسه های اعزکه در ایران بازار مؤسّ یوجود با

ابی برای دانشجویان این کشور ها تبدیل نشده وتبلیغات کافی در مورد جایگاه ا کشور ما به مقصد جذّامّ

به  توجّهاست .با  تهمنطقه صورت نگرف نیعلمی ایران و ظرفیت های دانشگاه های کشور برای مردم ا

سبک زندگی در جمهوری های سکوالر پساشوروی با  توجّهد تفاوت  قابل واقعیت های موجود مانن

منسجم در جهت جذب دانشجویان خارجی و  ه یبودن ایران از یک راهبرد و برنامایران، برخوردار ن

 ه یای برای ادام گزینهمنطقه از ایران به شکل گسترده به عنوان  یاستقبال نکردن جوانان  کشور ها

بتواند ت رسد کشور ما به آسانی و در کوتاه مدّ یمختلف تاکنون، به نظر نمتحصیل به دالیل 

ا آنچه بیشتر باید کشور ها در خارج قرار بگیرد. امّ نیتحصیل  جوانان ا ه یدرصدراولویت ها برای ادام
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صان، دانشگاه و متخصّ اساتیدتعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک، تبادل  ،قرار بگیرد توجّهمورد 

 حلّ ه یت و تبادل تجربیات در زمینمطالعاتی و یا دوره های بازآموزی کوتاه مدّ یاری فرصت هابرگز

و نظایر آن ها است. شناساندن توانمندی های کشورمان به  درمانی ،مشکالت زیست محیطی، بهداشتی

دیپلماسی قیت یت زیادی در موفّاهمّ ،ایهی و علوم پاسیت زای پزشکی، فنّویژه در حوز ه های غیرحسّ

 (.20زاده:  یو عل ییعلمی خواهد داشت)کوال

 یر هار کشودخود در جهت نفوذ  یو دانشگاه یعلم یها تیاز ظرف یبه خوب رانیا یرقبا گریطرف د از

مد ، از کار آ یمعمو یپلماسیبه د توجّهبا  کایآمر ی حدهمتّ االتیو قفقاز بهره گرفته اند. ا یمرکز یایآس

د فوذ خونی  زهحو شیو قفقاز و افزا یمرکز یایآس یدر کشور ها فنّاوریو  یعلم یپلماسیابزار د

 یشورو حاداتّ یوپاشاز زمان فر کایآمر یالع رسانو اطّ یرا نموده است. مراکز آموزش یبهره بردار نیبهتر

 یدگفرهنگ و سبک زن جینهاد ها ترو نیا فهیگرفت. وظ یمنطقه شکل منسجم تر نیسابق  در ا

 اعزام زیننشجو و تبادل دای برنامه  کا،یدر آمر لیمنطقه به کار و تحص نیشهروندان ا قیتشو ،ییکایآمر

 یتنوع مم یگفرهن یو برنامه ها یسیو آموزش زبان انگل کایمنطقه به آمر نیتاجران و صنعت کاران ا

 ود. ش یم تیریمد کایآمری وزارت خارجه  یعموم یپلماسیمعاونت د نظر تحت فیوظا نیا یباشد. تمام

و   دیجد  یاهدانشگاه  سیستأاست که توانسته با  هیروس، و قفقاز یمرکز یایدر آس گریال دفعّ کشور

ر د با کشوابط خورو ،کایآمری حده متّ االتیمنطقه و در رقابت با ا  یبا کشور ها کیآکادم یها یهمکار

عقب  بانیاز رق همنطق نیخود در ا ملّیمنافع  تأمیندهد و در  ارتقا یمنطقه را به سطح مناسب نیا یها

غو و ل یارجخ انیوبورس به دانشج یو اعطا یآموزش زبان ، فرهنگ یبا تمرکز بر برنامه ها هینماند. روس

و از   نموده فایا اغرب ر یبرا ویکند که نقش آلترنات یتالش م یرسانه ا غیو با تبل گانیهمسا یبرا زایو

 دهد. ائهار یالملل نیجذاب در سطح منطقه و ب یریخود تصو

در  یبا تمرکز بر زبان ترک هیاست. ترک هیدر حوزه قفقاز ترک ژهیمنطقه و به و نیدر ا گریال دفعّ کشور

منطقه ، برنامه  یبورس به ترک زبانان کشور ها یفعال است. اعطا اریترک زبان منطقه بس یکشور ها

ه جهت نفوذ در یترک یاز ابزار ها  یو فرهنگ یآموزش یگسترده تبادل دانشجو و گسترش برنامه ها
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و قفقاز  هزاران بورس به  یمرکز یایدر آس یآموزش ینهاد ها سیبا تاس هیباشد.دولت ترک یمنطقه م

 منطقه اعطا نموده است. یکشور ها انیدانش آموزان و دانشجو

ها،  لماتپیبه آموزش د یادیز یها ناریها و سم شیهما ییدانشجو با برپا رشیعالوه بر پذ هیترک

 یپل ارتباط کیتواند  یم یلیپردازد. هر  دانشجو و فارغ التحص یو بانکداران ترک زبان م یدولت رانیمد

 گریاز د زیاروپا ن هیادو اتح لیاسرائ (Akcali & Demir , 2012:13.)و کشور مورد نظر باشد هیترک انیم

و قفقاز هستند  یمرکز یایدر آس ریفنّاوو  یعلم یپلماسیو د یعموم یپلماسیفعال در عرصه د یرقبا

 منطقه را گسترش دهند. نیکه توانسته اند حوزه نفوذ خود در ا

و  یمعل یپلماسیمناسب  د گاهیبه جا دنیرس یذکر شده برا یبا وجود رقبا رانیرسد ا یبه نظر م 

اند با تو یم انریااین وجود  دارد. با شیدر پ یو قفقاز کار دشوار یمرکز یایآسی در منطقه  فنّاوری

رصه در ع یترهبی مه کارنا ،یکیدئولوژیقات ادور از تعلّه و ب یو مذهب یزبان ،یکا بر اشتراکات فرهنگاتّ

 یها دانشگاه به ژهیکشور و به و یو دانشگاه ها انیها  داشته باشد. بها دادن به دانشگاه یهمکار نیای 

و  حیحص یریگ کشور  را در به کار یپلماسیدتواند دستگاه  یم فنّاوریو  یهم جوار در مبادالت علم

ت ذ و قدرنفوی منطقه و گسترش حوزه  یدر ارتباط با کشور ها فنّاوریو  یعلم یپلماسید کیآکادم

 .دینما یاری رانیا  ملّی

در  ینّاورفو  یعلم یها یهمکار یاست که در راستا یمازندران از جمله مراکز آموزش عال دانشگاه

 یمللال نیب یشیماه یدانشگاه با برگزار نیرا انجام داده است. ا یو قفقاز اقدامات یمرکز یایآس ی حوزه

 و رانیا انیم بطبه روا  «و قفقاز یمرکز یایآس ران،یا یفرهنگ یگفتگوها »با عنوان  1396در سال 

 ست .ا منطقه پرداخته  یو کشور ها رانیا انیم یاز منظر روابط فرهنگ یمرکز یایآسی منطقه 

داشته  ییها تیالفعّ یمرکز یایآس یاز کشور ها یبا برخ یمراودات علمی  نهیمازندران در زم شگاهدان

 یریاز به کارگ  دانشگاه نیرسد ا یبه نظر م .قزاقستانو  کستانیتاج زستان،یاز جمله  با قرق ؛است

 یت )جعفراس بودهن ایال و پوچندان فعّ یمرکز یایآس یموجود در تعامل با کشور ها یها تیظرف

برتر کشور در شمال  یآموزش یازنهادها یکی،دانشگاه مازندران  این وجود (. با 20-22: 1396،یوقرب

 یها یرا داشته است. همکار ییها تیقموفّ ،یو آموزش یمختلف علم یباشد که در حوزه ها یم رانیا
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 یتواند بر توانمند یاست و م ودهر بثّمؤ رانیا یعلم یپلماسیدانشگاه بر روند د نیا یالملل نیو ب یعلم

قدرت نرمِ  تیتقو یدر راستا یو آموزش ی. دانشگاه مازندران از تبادالت علمدیفزایب رانیقدرت نرم ا

از نقاط مهم در  کیرا انجام داده است.  یمختلف یها تیفعال نه،یزم نیو در ا ردیگ یبهره م رانیا یعلم

 ،یو اشتراکات زبان ییایمجاورت جغراف لید که به دلباش یم یمرکز یایآس ،یو آموزش یعلم یپلماسید

دانشگاه  برخورداراست. رانیا یعلم یپلماسید یبرا یمناسب کیتیاز ژئوپل ران،یبا ا ینو تمدّ یفرهنگ

نداشته است و در  یوازبکستان عملکرد قو کستانیترکمنستان، قزاقستان، تاج یمازندران در کشورها

و  یفارس جیخلی حوزه  یکشورهای خود را در منطقه  یماسپلی، د 1396و 1395 یسال ها یط

شامل  یمرکز یایدر آس یپلماسیدی ال ساخته است. عملکرد دانشگاه مازندران در حوزه فعّ زستانیقرق

در دانشگاه  یمرکز یایآس یدانشگاه ها یسارؤحضور  ،یفرهنگ یها زنیاعزام را شود؛ یم ریموارد ز

انعقاد تفاهم نامه  ،یمنطقه ا یها شیمازندران در جشنواره ها و هما اهدانشگ تأیمازندران، حضور ه

 یبا کشورها یو آموزش یعلمی دو جانبه  یها مانیپ ،یآموزش زبان فارسی در حوزه  یهمکار یها

 (.25: 1396، یو قرب ی) جعفررهیو غ یمرکز یایآس

 

 نتیجه گیری. 7

کشور ها است .  ملّیدر قدرت   فنّاوریلمی و دیپلماسی ع تأثیرهدف اصلی این پژوهش  نشان دادن  

سیاست بین الملل باعث ی روند جهانی شدن و شکل گیری تدریجی نظام چند قطبی قدرت در عرصه 

شده است که ساختار قدرت شکل نوینی به خود بگیرد و دیگر ذخایر معدنی و قدرت نظامی به عنوان 

اقیت، علم و باعث شده است که نو آوری، خلّ اوریفنّهای قدرت به حساب نیاید.انقالب  مؤلّفهتنها 

تکنولوژی به عنوان بزرگ ترین و پر قدرت ترین سالح مورد نظر سیاستمداران دنیا قرار گیرد. از این رو 

بین المللی به ی امروزه بنیان های قوی برای حرکت به سوی همکاری های بین المللی علمی در عرصه 

می تواند سهم عمده ای در سیاست خارجی کشورهای مختلف برای  ریفنّاووجود آمده است. علم و 

و به طور خاص دیپلماسی علمی و  فنّاوریعلم و  کلّیداشته باشند. به طور  ملّیحضور در عرصه های فرا

را در هر  ملّیو امنیت  ملّی، قدرت  ملّیمنافع  تأمینهایی است که توانایی و قابلیت  مؤلّفهاز  فنّاوری
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ی در قدرت نرم کشور ها محسوب می شود. دیپلماسی علمی مهمّ ی مؤلّفهداراست و به عنوان شرایطی 

 استفاده شود. ملّیمی تواند به عنوان ابزاری در رسیدن به اهداف و منافع  فنّاوریو 

 ستور کاردر د یتا کنون به طور جدّ رانیاست که در ا  ملّیاز منابع قدرت  فنّاوریو  یعلم یپلماسید

واند در ت یم انریا ،فنّاوریبه  ظرفیت های علمی و  توجّهقرار نگرفته است . با  رانیا یخارج ستایس

مه برنا زقاو قف یمرکز یایآس یدر کشور ها ملّیمنافع  تأمینو  یخارج استیاهداف س شبردیجهت پ

یسه با ر مقادو قفقاز  یمرکز یایدر آس رانیا فنّاوری.همکاری های علمی و دینما یو هدف گذار یزیر

 نیب وقه ای که رقبای منط رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در حالی

 ی خود راامنیت ت اقتصادی، سیاسی ومنافع بلندمدّ فنّاوریو  یعلم یپلماسیبا دنبال کردن د  یالملل

ند و ک یم عمل  یتیو امن یاسیهنوز تابع مالحظات س رانیا یاسالم ینموده اند، جمهور یهدف گذار

قه منط نیکشور در ا یخارج استیدر س ستهیو با ستهیشا یگاهیهنوز جا فنّاوریو  یعلم یپلماسید

 ندارد .
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