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 ایران و افغانستان روابط درمین امنیت ملی أدر ت ماسی علمیدیپلُگاه  جای
 ج

 

 یار تیشه ماندانادکتر  نگارنده:

 چکیده
امنیت در جهان امروز به مفهومی پیچیده و متفاوت از گذشته بدل شدده اتدتد در جهدان    

ترین نقش را در برپاداری امنیت در جوامع گونداگون   های نظامی مهم مندی قدیم، قدرت و توان
و عناصری  ؛برخوردار شده اند یی از طیف گسترده ،تاز اما امروزه ابزارهای امنیت ؛کردند بازی می

گیرندد در این جهان ندوین،   های اقتصادی، علمی و فرهنگی را نیز در بر می مندی چون توان هم
ند که از همه این ابزارها به طور نسدیی بهدره   ا ناگزیر ،مین امنیت ملی کشورهاأها برای ت دولت
 جانیه را فراهم آورندد همه برپاداری امنیت ةبتوانند زمین تاگیرند 

توانسدته   ،های اخیدر  گران کشورهای گوناگون در تال مندان و پژوهش در این میان، اندیش
ماتدی علمدی در تیاتدت    گیدری دیلل   شدل   ةاز ابزارهای ارتیاطی نوین، زمیند گیری  اند با بهره

های افزایش و تثییت  خارجی کشورها را فراهم آورده و مفهوم قدرت نرم را به عنوان یلی از راه
که  ،، ضرورت داردلم وارد تازندد از این روهای گوناگون ع منافع و امنیت ملی کشورها، در حوزه

تاز افزایش امنیت ملی و تأمین منافع ملی کشورها از  زمینه عنوان عنصر به ،یماتی علمدیلل  به
هدد  از انادام ایدن     دگاهیان هر کشور، پرداخته شدود  ه دانشویژ گران غیردولتی، به توی بازی
کاری میان کشورها، به ویدژه دو کشدور    برد هم نقش دیللماتی علمی در پیشبررتی پژوهش، 

 دبوده اتتان همسایه ایران و افغانست
تواندد   ماتدی علمدی امدروزه مدی    که چرا دیلل  این بوده اتت،پرتش اصلی در این پژوهش  
مین امنیت و منافع ملی در گسترش روابط ایران و افغانستان به کار أعنوان یلی از ابزارهای ت به

 ةارچوب نظرید هد در چتدا   گردید  شدر این نوشتار کوشبرای پاتخ به این پرتش،  ؟گرفته شود
المللی میان  های بین کاری برد هم ماتی علمی در پیشهای عملی نقش دیلل  به نمونهقدرت نرم، 
کنندة نقش کلیدی دیلل ماتدی علمدی در    های اصلی پژوهش، تییین یافتهد پرداخته شودکشورها 
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 مقدمه
و پیروزی  ةبار، دور فردی برخوردار اتتد برای نخستین به های منحصر گی هیلم از ویژ و بیست ةتد

هدا بده    ها و تدرزمین  ل ملتوکنترافزار و تسلیحات جنگی برای  گیری از تخت با بهره برتری کشورها
 و فرهنگدی نقدش   های اقتصادی، علمدی  که در آن، قدرت ،آغاز شده عصریپایان آمده اتتد امروزه 

آوردن دانش  دتت یابی به رفاه اقتصادی، به کنندد دتت المل  بازی می روابط بین ةدر عرص یتر رنگ رپُ
بدیش در اغلدج جوامدع عمومیدت      و کم ،جامعهشمول در هر  نوین و پیروی از الگوهای فرهنگی جهان

ماتدی ندرم،   ری از قدرت یا دیلل گی در این دوران نوین، بهره توان دید رو اتت که می این از ؛یافته اتت
 رودد   شمار می ها در تعام  با دیگر واحدهای تیاتی به اتاتی دولت ویژهکار

شـود. قـدرت نـرمو توانـایی بـه       یاد میعنوان قدرت نرم کشورها نیز  ا از دیپلماسی علمی بهمعمولً
شود.  چه مورد نظر است؛ از راه جذابیت و نه اجبار و تهدید یا تطمیع و رشوه تعریف می آوردن آن دست

منـدان کشـورهای    گان و اندیش هثیرگذاری بر رفتار نخبأواقعو مفهوم قدرت نرم به معنای توانایی ت در
هـای   شود. از این روو فرهنگو ارزش تلقی میح و آشتی گسترش روابط و برپاداری صلگوناگون برای 

که برخورداری از منابع  وآیند. باید توجه داشت شمار می از منابع قدرت نرم به وبنیادینو دانش و فناوری
ـ  هکـه چـ   قدرت نرمو به خودی خود به معنای برخورداری از دیپلماسی علمی قوی نیستو بل گـی   هگون

منافع و امنیت  ةکنند مینأتواند ت که می ویابی به اهداف مورد نظر است دست استفاده از این منابع برای
 ملی یک کشور باشد. 

داند، کشورهای متوتدط   کشورهای بزرگ و بانفوذ می ةنرم را ویژ که قدرتِ ،برخال  دیدگاه رایج
اندد   و توانسته اند های خود پرداخته و کوچلی نیز هستند که با اتتفاده از قدرت نرم، به تقویت ترمایه

ماتدی علمدی و   تدرین ابدزار دیلل    برد اهدا  تیاتت خارجی خود بهره گیرندد مهم از این ابزار در پیش
هدا در کشدورهای    گداه  هدا و داندش   کدده  هها، اندیشد  کده های علمی میان پژوهش کاری قدرت نرم، هم

روابدط   ةگدذاران عرصد   ماتی علمی امروزه به یلی از ابزارهدای کارآمدد تیاتدت   گوناگون اتتد دیلل 
گدران   منددان و پدژوهش   در ایدن میدان، انددیش    خارجی در کشورهای گوناگون تیددی  شدده اتدتد   

 ةگیدری از ابزارهدای ارتیداطی ندوین، زمیند      اند با بهدره  های اخیر توانسته کشورهای گوناگون در تال
رت ندرم را  گیری دیللماتی علمی در تیاتدت خدارجی کشدورها را فدراهم آورده و مفهدوم قدد       شل 
هدای گونداگون علدم     های افزایش و تثییت منافع و امنیت ملی کشورها، در حدوزه  عنوان یلی از راه به

تاز افزایش امنیت ملی  عنوان عنصر زمینه ماتی علمی بهدیلل  ، ضرورت دارد که بهرو این از ؛وارد تازند
گاهیدان هدر کشدور، پرداختده      دانشویژه  گران غیردولتی، به و تأمین منافع ملی کشورها از توی بازی

 شودد
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قدرت نرم و شمار محدودتری  ةنظری ةهای اخیر شمار زیادی کتاب و مقاله در زمین اگرچه در تال
اند و نگارنده کوشیده اتدت   های فارتی و انگلیسی نگاشته شده دیللماتی علمی، به زبان ةمقاله دربار

اتاتدی   ةاز این منابع بهره باوید، اما نلتد  در بخش بحث نظری و در بخش تییین موضوع از برخی
ماتی علمدی در روابدط دو کشدور    تاز دیلل  تر پژوهشی به موضوع نقش امنیت آن اتت که تاکنون کم

اندد   تایه، ایران و افغانستان، که از دیرباز پیوندهای فرهنگدی، زبدانی، مدذهیی و اجتمداعی داشدته      هم
تدر بدرای    گوی بیشو برای اندیشیدن و گفت یی تواند زمینه رو، پژوهش کنونی می این از ؛اتت پرداخته

مین مندافع ملدی و   أگاهی میان دو کشدور بدا هدد  تد     های علمی و دانش کاری طراحی الگویی از هم
مندی از ابزارهای قدرت ندرم بدرای    بهره ةتایه فراهم آورد و زمین افزایش امنیت ملی برای هر دو هم
 ا میسر تازددتقویت پیوندهای تاریخی دو ملت ر

ماتی علمدی در  که هد  بنیادین از اناام این پژوهش، بررتی کارکرد دیلل  ،به درتتی باید گفت
هدای موجدود در میدان     کارهدایی بدرای اتدتفاده از یرفیدت     قدرت نرم و یدافتن راه  ةارچوب نظریهچ

ی و دوتدتی میدان   گ هبست مندان در دو کشور ایران و افغانستان برای تقویت هم گاهیان و اندیش دانش
 گان فلری در این دو ترزمین اتتد هنخی

تواند به عنوان یلی از  چرا دیللماتی علمی امروزه می :اتت کهاین پرتش اصلی در این پژوهش 
  ؟مین امنیت و منافع ملی در گسترش روابط ایران و افغانستان به کار گرفته شودأابزارهای ت

به قدرت نرم،  ةارچوب نظریهدر چدر این نوشتار کوشش خواهد شد تا برای پاتخ به این پرتش، 
المللی میان کشدورها و اهمیدت    های بین کاری رد همبُ ماتی علمی در پیشهای عملی نقش دیلل  نمونه

تدایه، ایدران و    کید بدر روابدط میدان دو کشدور هدم     أبا ت مین منافع ملیأآن در تقویت امنیت ملی و ت
  شودد پرداخته افغانستان،
نقدش کلیددی    ةکنندد  که در بخش پایانی این نوشتار خواهند آمد، تییین ،های اصلی پژوهش یافته

تدازی در میدان دو کشدور ایدران و      ماتی علمی در تقویت پیوندهای فرهنگی و تمدنی و امنیدت دیلل 
 افغانستان خواهند بودد

 

 قدرت نرم ةنظری 

مداران و جنگاوران بودند.  سیاست خارجیو سیاست ةترین بازیگران عرص های پیشینو مهم در سده
انـد. پایـان جنـگ     الملل گذاشته شطرنج روابط بین ةپا به عرص یی امروزه اما مخاطبان و بازیگران تازه

های امنیتی نوینی در ساختارهای  لفهؤهای امنیتی کشورها موجب شده است که م سرد و تغییر اولویت
ـ  رسمی روابط میان دولت ( در جهـان کنـونیو مـردم عـادیو     4۸: 1۸۳۱ ؛)متقـی   ازی کننـد ها نقش ب

ها هر یک به فراخورو نقشی مهـم   ها و سازمان هاو نهادهای غیردولتیو شرکت گان فکریو انجمن هنخب
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حان الگوی امنیـت  اروو طر این از ؛کنند دهی به دیپلماسی و سیاست خارجی هر کشور بازی می در شکل
هـای غیردولتـی و غیرنظـامیو     هـای بخـش   منـدی  هـا و تـوان   ی ظرفیتملی در هر کشورو با شناسای

تر امنیت ملی کشـورها بهـره    هزینه تر و کم مین هرچه بهأها در ت این بخش ةکوشند تا از توان بالقو می
 جویند. 
 ةگـذاران عرصـ   واقع کوشش سیاست شودو در ماسی علمی یاد میعنوان دیپلُ هامروزه از آن ب  چه آن

فکران در جوامع مختلـفو از راه   ثیرگذاری بر افکار روشنأروابط خارجی در کشورهای گوناگون برای ت
های داخلـی   گاه ها و پژوهش گاه گران و استادان دانش هشوجویانو پژ های دانش مندی از ظرفیت بهره

سـتفاده از ابزارهـای   یافتن افراد و نهادهای غیردولتیو زمینه را برای ا است. در این عصر نوینو اهمیت
های سیاست خارجی و امنیت ملی فراهم آورده است. شرایط نـوین جهـانی    یافت ره ةگوناگون در حوز

های اجتمـاعی گونـاگون کشـورهای     مند ساخته است تا گروه همردان را بیش از گذشته عالق نیز دولت
ا مخاطب خود قرار دهند و فکر و فرهیخته در دیگر کشورها ر کردهو روشن ویژه قشر تحصیل هدفو به

تر افکار عمومی دیگر کشـورها   ماتیکو به دنبال جذب هرچه بیشگوهای دیپلُو از ورای میزهای گفت
 برآیند.
الملل و روندهای نوین جهانیو ساختار دیپلماسـی   توان دید که تحوالت نظام بین ترتیبو می این به

که از دیرباز وجـود داشـته    وکنار دیپلماسی سنتیکه در  یی گونه کشورها را نیز دگرگون کرده است. به
گیـری هسـتند    گاهی نیز در حال شکل ویژه دیپلماسی علمی و دانش استو اشکال نوین دیپلماسیو به

ماسـی علمـی اقـداماتی    شـوند. دیپلُ  کار برده می مین منافع و امنیت ملی کشورها روزانه بهأکه برای ت
بخشـیدن   که هدف از آنو برپایی و تداوم ودیگر ملل دانسته شدهمندان  برای تعامل و ارتباط با اندیش
های هـر دولـت اسـت. البتـه بایـد       ها و سیاست فرهنگو دانشو ارزش ةبه روابط با دیگر جوامع بر پای

واره  توجه داشت که دیپلماسی علمی از اهداف سیاست خارجی و نیز از اهداف دیپلماسـی سـنتی هـم   
 رود.   راستا پیش می کند و در همان بانی می پشتی
های نوین دیپلماتیـک   ها و تاکتیک ژییاز استرات یی توان مجموعه و دیپلماسی علمی را میرو این از

ها در خدمت  های آن دهند و کوشش گاهیان و اهل علم تشکیل می اران آن را دانشزکه کارگ ودانست
دیگر کشورهای جهان را بهبود  گیرد و روابط آن کشور با گاه سیاست خارجی یک کشور قرار می دست

منظـور   هـای خـود را بـه    توان باورهـا و سیاسـت   چنین می بخشد. با استفاده از دیپلماسی علمی هم می
کشورها گسترش داد. به این ترتیبو دیپلماسی علمی در پی  گوناگون در گاه میان جوامع افزایش جای

 یک کشور و ارتباط متقابل نگـرش  ةنخب کاری علمی با شهروندان آن است تا با گسترش روابط و هم
 ؛)احـدی   اثـر بگـذارد   مؤثر در روابط دوجانبـه های  و بر رفتار و سیاستگان فکری دو کشور میان نخبه

1۸۳۱ :1۵۱). 
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المللی  های بین در مدیریت بحران یی کننده ثر و تعیینؤامروزه اگرچه هنوز ابزارهای نظامی نقش م
ل محدیط امنیتدی دانسدتد در چندین     وترین عام  کنتدر  ن به عنوان اصلیتوا دارند، اما این امر را نمی

، بدر  1پردازانی مانند تد رابدرت گدر   گیری مطالعات امنیتی هستیمد نظریه شرایطی، شاهد تغییر در جهت
  کید داشته اندد أالمللی ت های داخلی و بین نقش عوام  فلری در بروز و کاهش بحران ةضرورت مطالع

   د(1۱: 1۷۳۱ ؛)گر
المللدی را   بدین  ةنیز بر این باور اتت که هرگاه بتوان نیروهدای گونداگون در عرصد    0آندره لینللتر

شدود   تدازی فدراهم مدی    دیگر گره زد، در آن شرایط املدان امنیدت   به یک« حیات اخالقی»براتاس 
گدان و   هکداری میدان نخید    توان مصداق پیوند حیدات اخالقدی میدان جوامدع را هدم      می د(0۷: 1۱۱۱)
 مندان هر جامعه با همتایان خود در دیگر جوامع دیدد  دیشان

، چیدزی نیسدت کده    کندیم  دی، جهانی که ما در آن زیست مییافت امنیت انتقا ره ةدر واقع، بر پای
 ؛تدازند  ها هستند که جهان را مدی  ها و اندیشه که این انسان ب  ؛ها تحمی  کرده باشد خود را به انسان

 ،گون چنین هناارهای هم های ادراکی مشترک و هم تازی را از راه قالج بنابراین الزم اتت که امنیت
الملد  را بدا موضدوعات     قدرت نظامی و محوریت دولت در روابط بدین  رو، باید این از ؛دهی کرد زمانتا

 ؛)متقدی   هنگ کردآ های اخالقی و فلسفی هم هناارهای اجتماعی، دانش نوین و انگاره مانندِ ،دیگری
گدی امنیدت    هتوانندد عامد  شدلنند    از این منظر، نیروهای نظامی و امنیتی به تنهایی گاه می ؛(1۷۱۳
بخشیدن به روابدط فرهنگدی، اجتمداعی و     واقع، توانایی جوامع برای تداوم المل  به شمار آیند و در بین

دد ایدن امدر بده    شدمار رو  ملدی بده   تواند ضدامن امنیدت   دیگر می گان با یک هها و نخی علمی میان توده
 رتاندد   ها نیز یاری می مشروعیت و کارآمدی تیاتی نظام

دهی  های انتقادی امنیت، بر شل  ظریهکید بر کارکرد نأهای نئولییرال نیز با ت در این میان، دیدگاه
از در ایدن  پدرد  تدرین نظریده   کید دارندد جوز  نای، ترشناسأرد منافع ملی تبُ نرم برای پیش ةموازن به

های نظدامی آمریلدا در دیگدر کشدورها بده شدمار        ترین منتقدان تیاتت اصلی ةحوزه، امروزه در زمر
هدای   شبر کوش ،نرم دارای دو شل  درونی و بیرونی اتت، در شل  بیرونی ةرودد از دید او، موازن می
مندابع داخلدی، اعدم از    شود و در شل  درونی بده بسدیج    کید میأالمللی ت ماتیک در نهادهای بیندیلل 

 د(۱1: 1۷۱0 )   توان اتلا کرد نهادهای تیاتی، اقتصادی، فرهنگی و علمی، می
المللدی،   بدین  ةفرهنگی و علمدی یدک کشدور در عرصد    و ارتیاطات گاه  بردن جای بر این پایه، باال

دیگدر  مندی تیاتت خدارجی آن کشدور در تعامد  بدا      فلری و افزایش توان کاری هم ةتواند زمین می
 یی  ماتی رتانهراه اتتفاده از ابزارهایی مانند دیلل به هم ماتی علمیراهم آوردد کاربرد دیلل کشورها را ف
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در تدالیان طدوالنی   گان  هو نخی مند دانش تاز روابط پایدار با افراد تواند زمینه ماتی فرهنگی میو دیلل 
، انادام  هدای مشدترک   ها و همدایش گداهی، برگدزاری تدمینار    از راه اعطای بورتیه، تیادالت داندش 

منافع ملدی باشددد    ةگاهی بر پای دانش ةهای نوین در عرص دیدگاه ئةو ارا های علمی مشترک پژوهش
المللدی دنیدال شدده     بدین  ةهای اخیر از توی بسیاری از کشورها در صحن این الگوی رفتاری در تال

 اتتد  
تواند به تقویت امنیت ملدی یداری    می واقع، در عصر اطالعات، قدرت نرم بیش از قدرت تخت در

هدای   ها و اندیشه ها، دیدگاه ارزش از نهادهای علمی به منظور تیادل گیری رتاندد در این روزگار، بهره
 رتدد   ، امری ضروری به نظر میمین منافع ملی کشورهاأر راتتای تهر واحد تیاتی د

 

  مین امنیت ملیأت ماسی علمی درگاه دیپلُ جای 
ها و تعامالت علمدی و فناورانده )یدا تلنولو(یدک(      کاری عیارت از اتتفاده از هم ،دیللماتی علمی

رد تیاتت خارجی آن کشدور  بُ که در خدمت پیش ،المللی اتت گران بین میان یک کشور با دیگر بازی
 یدی  نمونده قرار گیردد مین منافع و افزایش امنیت ملی أبا اهدا  تالمللی  های بین کاری و گسترش هم

منددان اتحداد جمداهیر     آمدد داندش   و تدوان در رفدت   ها در دوران جنگ ترد را می کاری دتت هم این از
هدای نخسدتین، تدراناام توانسدتند یدخ       که بدا همده دشدواری    ،مریلا دیدا ةشوروی و ایاالت متحد

صدور روادید در  ها برای خانه تفارت ةفعالیت دوبار ةدیللماتیک روابط میان دو کشور را شلسته و زمین

  (دNeureiter & Turekian; 2013)  دیگر را فراهم آورند های یک پایتخت
المللدی بدا اتدتفاده از وتدای  ارتیدای جمعدی ندوین         گران در تطح بین فعالیت اتتادان و پژوهش

گاهیدان در   منددان و داندش   برای افزایش نقش اندیش یمناتی ةزمین ،های اخیر توانسته اتت در تال
 ةتنهدا زمیند   منددان نده   فراهم آوردد این اندیش را دهی به روابط علمی و فرهنگی میان کشورها شل 
ثیرگدذاری خدود را از مرزهدای میدان     أت ةها را پدید آورده اند، گاه حدوز  های علمی میان ملت کاری هم

رو،  این از ؛اندالمللی کرده  یا بین یی های علمی در تطح منطقه کشورها فراتر برده و اقدام به نهادتازی
کده در کندار    ،های گوناگون علم و داندش را دیدد   گاهیان در حوزه توان شمار زیادی از دانش امروز می
کاری و تعام  با نهادهدای علمدی در دیگدر     در حال هم ،ها و کادر وزارت خارجه در هر کشور دیللمات

تدرین،   گداهی، یلدی از شدفا     ی داندش ماتواقع، دیلل  تتندد دراالمللی  های بین کشورها و یا با تازمان
 رودد  ها به شمار می ترین روابط میان ملت ترین و انسانی تالم

 کند: را مطرح می دیللماتی علمی ةر حوزاصلی د ةقولته م 1مریلاارد علم بُ امروزه انامن پیش

                                                                    
1
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رد اهددا   بُ های نوین در خدمت پیش جا دانش روز و فناوری ماتی: که در ایندیلل الف( علم برای 
تر با دیگر کشدورها   گردآوری و تحلی  اطالعات و ارتیای آتان ةدر حوز گذاران خارجی )فرضاً تیاتت

 گیرندد و ددد( قرار می
های علمی و  کاری کارگیری دیللماتی برای تسهی  هم ه: که به معنای بتی برای علمماب( دیلل  

 فناوری میان کشورها اتتد
های علمی و فناوری میان کشدورها، روابدط    کاری دیللماتی: که براتاس آن، هم پ( علم در کنار

توانند دوجانیه باشند و یدا در تدطحی    ها می کاری بخشدد در این تعریف، این هم المل  را بهیود می بین
 المللی صورت پذیرندد  بین ةتر و در عرص گسترده

محیطدی یدا    انندد مسدائ  زیسدت   م ،در جهان کنونی، بدروز مشدلالت بدزرگ در تدطح جهدانی     
کارهایی برای میارزه با ایدن مسدائ  و    های اجتماعی فراگیر و یافتن راه های واگیردار یا بحران بیماری

جوامدع را  گدی انسدان،    هها در زند دادن جنگ و دیگر دشواری هایی برای جلوگیری از رخ نیز یافتن راه
گوناگون به دور هم گرد آیند و برای ح  مشدلالت  مندانی از کشورهای  که اندیش ،کردهنیازمند آن 
های تخصصدی در   کده ها و پژوهش گاه ها از تعام  میان دانش بانی دولت ندیشندد پشتیبی یی بشر چاره

کاری میدان   های گسترش هم المللی، برای ح  مشلالت مشترک، یلی از راه و بین یی تطوح منطقه
 ةداخلی یک کشور، منوی به توتدع  ةشود که توتع ه دیده میواقع، گا ها در عصر کنونی اتتد در دولت
مردان برای برقراری صلح و ثیات در محدیط پیرامدون    دولت ،بنابراین ؛پیرامون آن کشور اتت ةمنطق

رد بُد  تدایه بدرای کمدک بده پدیش      کشور خود، از دیللماتی علمی و تیادل دانش بدا کشدورهای هدم   
 کنندد  فاده میاتت یی های توتعه در تطح منطقه برنامه

ندامتوازن میدان    ةکده تدداوم توتدع   اند،  باور این بر ،مطالعات توتعه ةپردازان حوز بسیاری از نظریه
 ؛ناامدد المللدی بی  بدین  ةتواند به ناپایدداری صدلح و ثیدات در عرصد     مناطق شمال و جنوب جهان، می

ندارندد جدز    یی دارند، چاره رتی لو(ی باالتری دتتاکه به دانش و تلن ،مند رو، کشورهای ثروت این از
هدای   رد برنامده بُد  توتعه یا توتعه نیافته بشتابند و آندان را در پدیش   حالِ که به یاری کشورهای در آن

برخوردارنددد   یی  گاه و اهمیت ویژه های علمی و آموزشی از جای کاری امر، هم این توتعه یاری دهندد در
 ؛اناامدد  ک و پیونددهای دوتدتی میدان کشدورها مدی     ماتید تویه، به گسترش روابدط دیلل   این نیاز دو

کداری بدا    توتعه نیز خود به دنیال یدافتن الگوهدای هدم    حالِ تت که امروزه کشورهای درا حالی در این
، میدان  ایدن  در ؛های گوناگون دانش دتت یابند افزایی در حوزه تا به هم ،تتنداتان خود  کشورهای هم
« گداهی  دیللماتی دانش»تر موارد  توان آن را در بیش می اکه حتماتی علمی، رتد که دیلل  به نظر می
ها و ابدزاری   ها و دولت های گسترش روابط میان ملت ترین روش دوتتانه تواند یلی از انسان نامید، می

 باشدد   المللی  برای گسترش صلح و ثیات بین
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هدا و   گداه  ویدژه داندش   کاری علمی و پژوهشی میان نهادهای علمی، به های هم نامه امضای تفاهم
آینددد   برد این دیللماتی بده شدمار مدی    ها در کشورهای گوناگون، از ابزارهای اصلی پیش کده پژوهش

ها اتدتد   کده پژوهش ها و گاه جو میان دانش ها، تیادل اتتاد و دانش نامه یلی از کارکردهای این تفاهم
رود، نقش یدک   مرکز پژوهشی دیگری می که به کشوری دیگر و یا جویی جا، هر اتتاد و دانش در این
تدو   داند که از یدک  کندد در این ایفای نقش، او به خوبی می کشور خود را بازی می ةمات و نماینددیلل 

گیرد و از توی دیگر، بایدد   تخصصی خود در کشور میزبان را به خوبی فرا ةباید دانش موجود در حوز
گداه میزبدان و    هدای علمدی میدان داندش     کداری  تداوم و گسترش هدم  ةرفتار کند که زمین یی به گونه
گدذر در محدیط    کده از ایدن ره   ،هدای علمدی   کاری ها و هم گاه متیوع خود را فراهم آوردد دوتتی دانش
ترین  اناامند، از جمله مهم های مشترک علمی می گیرند و گاه به اناام پژوهش گاهی شل  می دانش

در این میان، رایزنان علمی  (؛Skolnioff; 2007: 116باشند ) میا گونه تفره وردهای اینآ دتت
تسات ؤها و م گاه دادن دانش توانند نقشی کلیدی در پیوند ها در کشورهای گوناگون نیز می خانه تفارت

 پژوهشی در کشور میزبان و در کشور متیوع خود بازی کنندد 
یرامون موضوعات گوناگون علمی، از دیگدر  ها پ المللی و تیادل دیدگاه های بین شرکت در همایش

منددان   ماتی علمدی میدان انددیش   ارچوب دیلل هگاهی و تعام  در چ های گسترش پیوندهای دانش راه
هدای   آمده برای آگاهی از دیدگاه که بتوان از فرصت پیش رو، برای آن این از ؛کشورهای گوناگون اتت

هدا و   مندان کشور خود در همایش های علمی اندیش مندان دیگر کشورها و نیز بازگویی دیدگاه اندیش
هدا،   گان در این برنامده  هکنند که شرکت ،ترین بهره را بیریم، نه تنها الزم اتت المللی بیش ماامع بین

که باید بده   عنوان تفیران علمی کشور، از دانش کافی پیرامون موضوع همایش برخوردار باشند، ب  به
تدا بتوانندد بده     ،المللی علم در جهان امروز نیز تسلط کافی داشدته باشدند   زبان همایش و نیز زبان بین

 گو و تیادل نظر بلردازنددو گفت
 ةهدای توتدع   رد برنامده بُ تواند ابزاری برای پیش توی دیگر، امروزه دیللماتی علم و فناوری می از

گی آن را دارند تدا   هآمادالمللی  های علمی در تطح بین اقتصادی نیز باشدد بسیاری از نهادها و تازمان
هدای   رد برنامده بُد  هدای علمدی، بدرای پدیش     کدده  ها و پژوهش انامن، نهاد های مردم به یاری تازمان

بندابراین، ایدن    ؛رفدت بیایندد   انسانی در جوامع رو بده پدیش   ةها با هد  توتع اقتصادی و اجتماعی آن
تدازی اجتمداعی و    مند مرتیط با توانهای پژوهشی  ریزی و اناام پرو(ه یرفیت هست که از راه برنامه

 های دولتی کاتتد المللی پرداخت و از هزینه های بین ها و کمک اقتصادی جامعه، به جلج ترمایه
 

 ماسی علمی در روابط ایران و افغانستانگاه دیپلُ جای
پیرامونی بده  ثیاتی و ناامنی در کشورهای  از بی که برآمده ،مرزهای ایران ةنی در حاشیامروزه ناام

ناپذیر تیددی  کدرده    بازنگری در الگوهای امنیتی در تطح کالن را به امری گریز ةرود، زمین شمار می
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توان از ابزارهای نظامی برای جلوگیری از گسترش نداامنی بده درون کشدور     واقع، اگرچه می اتتد در
آورد، ارتیدای میدان    رمغدان مدی  که امنیت و ثیات بلندمدت را برای ما به ا گیری کرد، اما راه حلی پیش
دهدی بده دوتدتی و     مندان کشورهای پیرامون با هد  شدل   گان و اندیش هعلمی ایران با نخی ةجامع

هدای تندروانده    دیددگاه  برخدی ثیرگذاری أتپایدار در آن جوامع و نیز کاهش  ةعهای توت گسترش ایده
 کاری با ایران اتتد  موجود نسیت به هم

المللی در بسیاری از موارد موجج ناآگداهی یدا شدناخت نادرتدت      نادرتت بینجا که تیلیغات  از آن
واقع مرجدع   که در ،گان هر جامعه هدیگر شده اتت، ارتیای مستقیم با نخی مردم جوامع گوناگون از یک

گیدری   رفتده بده شدل     تواندد رفتده   روندد، مدی   شدمار مدی   دهی به افلار عمومی در آن جامعه به شل 
هدا و   دشدمنی  ةدیگدر منادر شدده و از دامند     عمیدق و شدناخت درتدت از جوامدع یدک      یهدا  دوتتی
مناتدیی را بدرای    ةزمیند تواندد   مدی  ،یگد فلری علمی و فرهن توی دیگر، هم از ؛ها بلاهد جویی تتیزه

تدت آمدده اتدت را بده جوامدع      به د ایران ةجامع تاربه در ةکه برپای ،توتعه و رشد معرفی الگوهای
 ؛تدتند، فدراهم آورد  اایدران   ةدارای تمدن و تداریخ و فرهندگ مشدترک بدا جامعد      ، که اغلجتایه هم
بود و از بروز  گون میان جوامع منطقه هم ةوتعگیری روند ت توان شاهد شل  ترتیج، در آینده می این به

   پرهیز کردد یی تر در تطح منطقه تضاد و تنش بیش
گداه علدوم انسدانی در کشدور اتدت،       داندش تدرین   که بزرگ ،گاه عالمه طیاطیائی اکنون دانش هم
 علدوم  ةهای کشور افغانستان در حوز گاه جانیه با دانش های علمی همه کاری مفص  برای هم یی  برنامه

از  از جمله اقددامات انادام شدده   بسیاری برخوردار اتتد که از تنوع  ،انسانی و اجتماعی طراحی کرده
در  ؤتسات تحصیالت عدالی ها و م گاه علمی با دانشهای  کاری برای گسترش همگاه  این دانش توی
 توان به موارد زیر اشاره کرد: میان افغانست
از  گاه عالمه طیاطیائی دانش های گوناگون کده اتتادان دانش علمی بازدیدهای  برگزاری برنامه _

اتتادان افغانستانی به ایران بدا هدد     تفر ةآوردن زمین فراهم فغانستان ومراکز علمی و پژوهشی در ا
 )برای نمونه نگاه کنید بده:  گران دو کشور یان اتتادان و پژوهشآشنایی و دوتتی م تازی برای زمینه

<https://aiss.af/persian/aiss/enflagship/59fedecb07b56>)؛ 

گاه عالمده   دانش ةتوتط اتتادان برجست مانند روش پژوهش ،های دروس پایه اهبرگزاری کارگ _
و نیدز بده صدورت     وصدی در شدهرهای گونداگون افغانسدتان    های دولتی و خص گاه طیاطیائی در دانش

 (؛<https://atu.ac.ir/fa/news/13262> ماازی )برای نمونه نگاه کنید به:

در  «گدوی فرهنگدی ایدران و افغانسدتان    و گفدت »مانندد   ،های علمی مشترک برگزاری همایش _

 ؛(<https://atu.ac.ir/fa/news/15467> )برای نمونه نگاه کنید به: های مختلف تال

https://aiss.af/persian/aiss/enflagship/59fedecb07b56
https://atu.ac.ir/fa/news/13262
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نگاری  روزنامههای آموزش  برای گذراندن دورههای متعدد  در دورهنگاران افغان  میزبانی روزنامه _
 )بددرای نموندده نگدداه کنیددد بدده:  المدده طیاطیددائیگدداه ع ارتیاطددات دانددش ةکددد نددوین در دانددش

<https://atu.ac.ir/fa/news/3976>)؛ 

 ةن یدک هفتد  بدرای گذراندد   گونداگون افغانسدتان   هدای  گداه  دانش ةجویان نخی دعوت از دانش _
 های تاریخی و فرهنگدی در تهدران   نو بازدید از ملا عالمه طیاطیائی گاه دانش تفریحی در -آموزشی

 ؛)https://atu.ac.ir/fa/news/1728)برای نمونه نگاه کنید به: 

 ة)مطابق مصوبهای افغانستان  گاه اعطای بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی به اتتادان دانش _
ت أعلمدی بده اعضدای هید     ةبورتی 02تاالنه  1۷۱۳عالمه طیاطیائی در تال گاه  ت امنای دانشأهی

شودد این رقم در تدال   در افغانستان اختصاص داده می ت تحصیالت عالیتساؤها و م گاه علمی دانش
 ؛بورتیه افزایش یافت( ۷1به  1022
 ؛پژوهشی مشترک میان اتتادان ایرانی و افغانستانی های پرو(هاناام بانی از  پشتی _
هدای   مدایش در ه های افغانستان گاه و اتتادان دانش گاه عالمه طیاطیائی شرکت اتتادان دانش _
 ؛)https://atu.ac.ir/fa/news/1952 )برای نمونه نگاه کنید به: المللی در دو کشور بین

 بدده: )بددرای نموندده نگدداه کنیددد    دیگددر یددک هددای کددده شافغددان در داندد  ایرانددی و تدددریا اتددتادان  _

https://atu.ac.ir/fa/news/3027( و نیز نگاه کنید به: ؛(https://atu.ac.ir/fa/news/12625(؛ 

هدای   گداه  های دانش خانه به کتاب ایرانی گاهی های منتشره توتط ناشران دانش فرتتادن کتاب _

 ؛)https://atu.ac.ir/fa/news/8570  )برای نمونه نگاه کنید به:افغانستان 
 ماتیک دو کشور گاهی و دیلل  و نیز مقامات دانش های دو کشور گاه تای دانشؤگو میان رو گفت _

  ها: ؛ برای نمونه نگاه کنید به این نشانیهای علمی کاری با هد  گسترش هم

13760>siinhass:i.u:.utas/:sptth<  
< https://atu.ac.ir/fa/news/13254> 
<https://atu.ac.ir/fa/news/7029> 

اطیدائی )بدرای نمونده    گاه عالمه طی های افغانستان از دانش گاه بازدیدهای علمی اتتادان دانش _

 و نیددز نگدداه کنیددد بدده:   ؛ <https://atu.ac.ir/fa/news/2680>: نگدداه کنیددد بدده  

<https://atu.ac.ir/fa/news/7377>؛) 

 تددر نگدداه کنیددد بدده:   تددالمت مهدداجر )بددرای اطددالع بددیش    ةاندددازی مرکددز مشدداور  راه _

<https://atu.ac.ir/afnews/9356>؛) 
 ةآوردن زمیند  یاری اتتادان ایران و افغانستان در فضای ماازی بدرای فدراهم   هم ةتشلی  شیلد 
 تددر نگداه کنیددد بدده:  )بدرای آگدداهی بدیش   منددان دو کشددور  تیدادل نظددر میدان اندددیش  و گددو و گفدت 

<https://www.irna.ir/news/84087575>  و دیگر مواردد(؛  

https://atu.ac.ir/fa/news/1728
https://atu.ac.ir/fa/news/1952
https://atu.ac.ir/fa/news/3027
https://atu.ac.ir/fa/news/3027
https://atu.ac.ir/fa/news/12625
https://atu.ac.ir/fa/news/8570
https://atu.ac.ir/fa/news/13760
https://atu.ac.ir/fa/news/13760
https://atu.ac.ir/fa/news/7029
https://atu.ac.ir/fa/news/2680
https://atu.ac.ir/fa/news/7377
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منددان،   گوی علمی و فرهنگی اتتادان، انددیش  گفت ةتاختن زمین فراهمها،  این کوششهد  از 
المللدی   بین و یی منطقه حودر تط رتقای دانش و پژوهشجویان دو کشور برای ا گران و دانش پژوهش

هدای گونداگون در جوامدع ایراندی و      یابی به الگوی مناتج توتدعه میدان اقشدار و گدروه     و نیز دتت
مندی موجود در هر دو تو  افزایی دانش و توان های علمی از راه هم کاری و نیز افزایش هم افغانستانی

گاهیدان   بسدیاری از داندش   و شدناخت  که نه تنها آگداهی  ،ها تیج شده اتت شبوده اتتد این کوش
کده   ، بد  ی افدزایش یابدد  افغانسدتان گدان   همیان نخیفرهنگ و دانش در باالی ایرانی نسیت به تطح 

هدای   بده خداطر تاربده    که بعضداً  ،فلر افغان نیز کرده و روشن قشر تحصی  ةدهای گاه بدبینانکر روی
رفتده بده دیددی     شل  گرفته اندد، رفتده   یی و یا به خاطر تیلیغات رتانه های مهاجرت ناخوشایند تال

فلدری علمدی میدان ایدن گدروه از       در واقدع، هدم   ایران توق داده شدودد  ةگرایانه نسیت به جامع واقع
دلی اجتماعی و فرهنگدی میدان جوامدع مددنی دو کشدور       مندان دو کشور، توانسته اتت به هم اندیش

 یاری رتاندد
هددا و  گدداه کشددورهای دیگددر در دانددش ةجویددان نخیدد جددذب اتددتادان و دانددشدیگددر،   تددوی از

علمدی  های اتتفاده از دیللماتی  های داخلی برای تدریا و تحصی  نیز یلی دیگر از راه کده پژوهش
ها اتتد امروزه بسیاری از کشورهای جهدان بدا دادن بورتدیه بده      کاری میان ملت برای گسترش هم

رد دانش بُ حال توتعه نه تنها از توان و یرفیت علمی آنان در پیش جویان کوشا در کشورهای در دانش
د آیندده در  کدردن نیدروی کارآمد    حدال تربیدت   دانندد کده در   که می کنند، ب  در کشور خود اتتفاده می

جویان پا از بازگشت به کشورهای خود، به طور طییعی گسترش  و این دانش ؛تتنداکشورهای دیگر 
ثیرگدذاری  أنمونده ت کاری با نهادهای علمی و اجرایی کشور مح  تحصی  خود را در نظدر دارنددد    هم

جویان پیشدین   توان در حضور دانش و مقصد را می أجویان خارجی بر روابط میان کشورهای مید دانش
های ایران در مناصج عالی در دولت، مالا و دیگر نهادهای صداحج   گاه افغانستان و عراق در دانش

که  ،های ایران گاه گان دانش هآموخت ثیرپذیری مثیت یا منفی دانشأقدرت در آن کشورها دیدد امروزه ت
  کندد  نقشی کلیدی بازی می های دوجانیه کاری دهی به روند هم به دیار خود بازگشته اند، در شل 

گذشدته از حضدور در    ،گدان افغدان   هگدان و نخید   هکرد جا که بسیاری از تحصی  از آنترتیج،  این به
میدان   تدتند، تغییدر نگدرش   اتداز   هدای عدالی و تصدمیم    ولیتؤماامع علمی این کشدور، دارای مسد  

ول در ؤکاری میان نهادهدای مسد   افزایش تعام  و هم ةتواند زمین می ستان،افغان ایران و گاهیان دانش
 هر دو کشور را نیز فراهم آوردد

گاه  های دانش کاری توان در هم جا آورده شد را می کاری با افغانستان در این هم ةکه دربار یی نمونه
چدون روتدیه، اتدلانیا،     های کشورهای دیگدر هدم   گاه علوم انسانی با دانش ةعالمه طیاطیائی در حوز

گداه، حلدم    جویدان ایدن داندش    که اتتادان و دانش ،دیدد این امر تیج شده اتت نیز دددهندوتتان و 
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گداهی   گی قشدر داندش   هالمللی ایفا کرده و نمایند گان علمی ایران را در ماامع بین هتفیران و فرتتاد
دار  به خدوبی عهدده   ،های ایران گاه تایان خود در دیگر دانش علوم انسانی را در کنار هم ةکشور در حوز
که میزان خودباوری و اعتماد به نفا بدرای   ،چنین تیج شده ش ایشان در این زمینه، همشوندد کوش

تایدان خدود در    گو بدا هدم  و های محوله در گفت ولیتؤالمللی و پذیرش مس های بین مشارکت در بحث
 گدذاری  نتدوان در بنیدا   این امر را می ةمین منافع ملی کشور، افزایش یابدد نمونأدیگر کشورها برای ت

هدای   گداه  گداه و شدماری دیگدر از داندش     ه ابریشم توتط این دانشهای را گاه المللی دانش بین ةشیل
جویی این شیله و انتقدال آن از تدئول    دانش ةاندازی دبیرخان راهو نیز  1۷۱0آتیایی در تابستان تال 

کداری بدا ایدن شدیله      های گوناگون افغانستان بدرای هدم   گاه جویان دانش و دعوت از دانشبه تهران 
 د مشاهده کرد

   

 بندی بحث جمع
به خوبی توانسته بود از قدرت نرم خود در منطقه و جهدان   ،ایران در آغاز پیروزی انقالب اتالمی

های معنوی مشخص در منطقه و جهان معرفدی   بهره بیرد، به ویژه که این انقالب با شعارها و رتالت
کشورهای گوناگون از جمله کشورهای اتالمی، هوادارانی داشته شد و توانست میان بسیاری از مردم 

باورهدای دیندی    ةتقویت قدرت نرم ایران در آن دوران، تشلی  حلومت بدر پاید   ةترین مای باشدد مهم
کده   ،گذار انقالب اتالمی نیز موجج شده بدود  مردان بودد الگوی رفتاری و گفتاری بنیان مردم و دولت

ثیرگذار در تطح منطقه و جهان شناخته شوندد انقالب اتدالمی ایدران در   أر تب ایشان به عنوان یک ره
خواهانده در جهدان بده شدمار      هدای آزادی  الگوی بسیاری از فعالیت ها و جندیش  1۱۱2و  1۱۱2 ةده
هدای مدردم در کشدورهای     میدان تدوده   یدی  کنندده  مان انقالب اتالمی از توان جذب رفت و گفت می

 گوناگون برخوردار بودد  
مدورد انتظدار را از    ةهای بعد نتوانسدت بهدر   موفق، ایران در تال ةو با وجود این تارب همه با این

بخدش   بایدد الهدام   ،ایدران  1020اندداز   اتت که براتاس تدند چشدم   حالی قدرت نرم خود بیردد این در
ایدران   منددی  توجه به افدزایش تدوان  امروزه د باشد های گوناگون در حوزه بسیاری از کشورهای جهان

حال، ایران این یرفیت را دارد که مرجع   عین رتدد در ، دشوار به نظر میماتی علمیدیلل  ةبدون توتع
اما بدون توجه و  ؛خود باشد ةتای ویژه در مناطق هم به ،هعلم و فناوری در میان کشورهای رو به توتع

، گداهی، رتدیدن بده ایدن هدد       و دانش ماتی علمیگسترش اتتفاده از دیلل  ةگذاری در زمین ترمایه
گدذار و   هدا میدان نهادهدای تیاتدت     کداری  رتد گسدترش هدم   رو، به نظر می این از ؛دشوار خواهد بود

هدایی کده بده     کدده  هدا و داندش   گاه مانند دانش تیاتت خارجی با نهادهای علمیِ ةگیر در حوز تصمیم
پردازندد و در عمد  نیدز     میالمللی  های بین کاری کارهای گسترش هم صورت تخصصی به بررتی راه
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رد بُد  تدرین کدار در پدیش    گداهی را گسدترش دهندد، مهدم     دانشِ  المللی بین کوشند تا مراودات بین می
 گذاری خارجی خواهد بودد  ماتی علمی در تاختار تیاتتدیلل 
 

     گیری نتیجه 

کشورها، و نیدز بدا    ةجویان کاری هم های رد برنامهبُ ماتی علمی در پیشهای دیلل  با بررتی یرفیت
در هدم  رتد کده   به نظر میگاهی میان دو کشور،  کاری علمی و دانش های هم مروری کوتاه بر زمینه

کردها نسیت به  ثر و تغییر رویؤاناام اقدامات م ،عد داخلی و خارجیدر دو بُ و هم در افغانستان، ایران
تواندد   مدی  ،کشدور  یللماتی علمی در هر دود ةه در حوزویژ کارگیری ابزار قدرت نرم، به گی به هگون هچ

گفت باشدد باید  تایه ها میان دو هم کاری برای گسترش هم کردن موانع موجود گامی مهم در برطر 
گداهی در محافد     چون قدرت نرم، دیللماتی عمومی و دیللماتی علمی هنوز جدای  مفاهیمی همکه 

اند و به لحدا  مفهدومی و کداربردی بده روشدنی       پیدا نلرده و افغانستان گیری ایران فلری و تصمیم
تواندد   مدی  ،گاه و نقش دیللماتی علمی در روابدط دو کشدور   همه، تییین جای این با ؛تعریف نشده اتت

 ها شودد ها و دولت کاری در دو تطح ملت تاز گسترش هم زمینه
 و افغانستانی ایرانیگران  گیری از توان و یرفیت علمی اتتادان و پژوهش توی دیگر، هنر بهره از

زی هندوز در میدان   گاهی و با هد  کسج درآمدهای ار های دانش کاری المللی از راه هم در تطح بین
هدای پژوهشدی    از بودجده  و افغانسدتان  به خوبی تییدین نشدده و تدهم ایدران     گاهیان دو کشور دانش
 شدود،  گونداگون داده مدی  ی علمدی  که تاالنه توتط نهادهای جهانی به کشورها و نهادها ،المللی بین

هدر دو  علمدی   ةتیج کارآمدی و رشد و پویدایی اقتصدادی بدند    دتوان چه که می بسیار اندک اتتد آن
المللدی اتدتد    های علمی بدین  کاری هم ةگاهیان در حوز آموزش دانش ةآوردن زمین کشور شود، فراهم
علمدی و کشدف اتدتعدادهای    هدای   کداری  هم ةشیو ةهای آموزشی در زمین ها و دوره برگزاری کارگاه
گذاری با بازده خوب علمدی   تواند نوعی ترمایه تردید می بی ،کشوردو های مختلف  گاه موجود در دانش

 و اقتصادی به شمار آیدد 
گاهیدان و   ها برای گسترش دیللماتی علمدی، ارتیدای مسدتقیم و مسدتمر داندش      از دیگر ضرورت

مندافع ملدی،    ةماتی علمی بر پایرد دیلل بُ د برای پیشدیگر اتت گذاری خارجی با یک گاه تیاتت دتت
از   کارشناتدان امدور خارجده    ن امنیتدی و والؤها، مس ، دیللماتیرانیم که مدیران، تفنیازمند آن هست

کشدور از تدوی   هدر  ها و نهادهدای پژوهشدی در    گاه گران دانش تو و مدیران، اتتادان و پژوهش یک
هدای خدود را بدازگو     منددی  بودها و تدوان  ها، کم پرداخته، نیازها، اولویتگو و دیگر به گفت با یک ،دیگر
را کشدورهای جهدان    کاری با نهادهای علمی با دیگدر  ه برای همتا بتوان بر اتاس آن، نقشه را ،کنند

 ترتیم کردد 
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های پژوهش و توتعه در  که در نهادهای علمی توجه کافی به برنامه که، تا هنگامی تراناام آنو  
هدا بتوانندد    گاه توان انتظار داشت که دانش تطوح فراملی و در قالج تعام  صنعت و جامعه نشود، نمی

کداری   هدم خور بازی کنندد گاهی نقشی در ماتی دانشخوبی بدرخشند و در دیلل  المللی به در تطح بین
هدای   کداری  از هدم  یدی  تدازه  ةتواندد عرصد   دیگر، مدی  گران دو کشور ایران و افغانستان با یک پژوهش

مربدوی بده مطالعدات مشدترک میدان ایدن دو کشدور را فدراهم آورد و بده غندای            ةپژوهشی در حوز
 وردهای علمی در هر دو کشور یاری رتانددآ دتت
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