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 مدل تحليل ديپلماسي علم و فناوري در يك كشور

  *طاهره میرعمادی

 های علمی و صنعتی ایرانی سازمان پژوهشعضو هیأت علم

 

 دهیچک

ده در یک کشور تدوین ش کارکرد دیپلماسی علم و فناوریاین مقاله با هدف معرفی یک مدل مفهومی برای تحلیل 

 ، رابطه آن با مطالعات امنیتای دیپلماسی علم و فناوریرشتهاست: بخش نخست به معرفی حوزه بینو دارای دو بخش 

پردازد. در بخش دوم، مدلی با دو رکن اساسی دکترین می همجوارهای های آن با رشتهنوآوری و مرزبندیو اقتصاد 

دل . در این مشودمی هدر یک کشور ارائ وری در یک کشور برای تحلیل کارکرد دیپلماسی فناوریامنیتی و نظام نوآ

های علمی همکاری تواند کارکردمی گردل، تحلیلاست. برمبنای این منگرش کارکردی  ،نگرش انتخابی به نظام نوآوری

 در چارچوب هفت کارکرد مشخص نظام نوآوری از دیدگاه افزایش یا کاهش عامل لمللی یک کشور راو فناوری بین

 ارزیابی کند.  «مثابه هدفقدرت به»و  «مثابه ابزارقدرت به»

 .، دکترین امنیتی، نگرش کارکردیمثابه هدف، قدرت بهمثابه ابزاردیپلماسی علم و فناوری، قدرت به واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

گی هم ،سیاسی علوم و المللبین روابط پژوهشگران

 رابطه فناوری و علمهای توانمندی سطح که معتقدند

 یمغیرمستقی رابطه و کشورها ملی اقتدار با یمستقیم

 . حوزه[2] [4] دارد المللیبین صحنه در هاآن منزلت با

 اب را کشورها تعامل بالقوه طوربه توانمی که پژوهشی

 حوزه کرد، مطالعه فناوری و علم محور در یکدیگر

 پازهتا بسیار ایحوزه که است فناوری و علم دیپلماسی

 حدود با رابطه در اجماعی نه هنوز و شودمحسوب می

 با را خود ارتباط توانسته نه و دارد وجود آن ثغور و

 نیز ودخ. کند تبیین المللبین روابط نظری هایپارادایم

 روش یا تئوری نظری، پارادایم یک به مستقل طورهب

 دشاه بیشتر آنچه. است نیافته دست یخاص پژوهش

 سطوح در که است شواهدی و هامثال هستیم، آن

 و سازمانی دولتی،بین روابط تحلیل، مختلف

 فناوری و علم هایهمکاری حوزه در را دانشمندانبین

  .کندمی روایت

 کیی را وریافن و علم دیپلماسی بعضی کهحالی در

 راآن دیگران [9[ دانند،می عمومی دیپلماسی ابعاد از

 اوج. شمرندمی کشورها هوشمندانه قدرت تجلی

 رد فناوری و علم دیپلماسی ماهیت با رابطه در مباحث

 قااتف انگلستان پادشاهی انجمن سمینار در 2115 سال

 این از یجامع تعریف شد کوشش سمینار آن در. افتاد

 یدیپلماس: شد گفته آنکه نتیجه [.1] آید دستهب حوزه

 ،«دیپلماسی در علم» بعد سه دارای فناوری و علم

 متخد در دیپلماسی برای علم و علم برای دیپلماسی»

حدودی  است. اگرچه این تعریف تا 4«المللیبین صلح

رسد این تعریف بیش از می ما به نظرا، رواج یافته است

، افزایدمی کننده موضوع باشد بر ابهام آنآنکه روشن

ت در لفه قدرکننده نقش مؤدلیل اینکه تبیینزیرا به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 :هب یدمراجعه کن یجرا یفتعر یناستدالل در نقد ا چگونگیاطالع از  یبرا .4

ان سازم، یالمللینو تعامالت ب یورافن یپلماسید (.4959)طاهره  ،میرعمادی

یت از پژوهشگران و فناوران صندوق حما -یرانا یو صنعت یعلم یهاپژوهش

 .ایران

تواند تعریف نمی ورانه نیست،تعامالت علمی و فنا

این تعریف همچنین تعریف  .محسوب شود «جامعی»

تواند تفاوت زیرا نمی شود،نمی نیز محسوب «مانعی»

 حوزه بافناوری را بنیادین دیپلماسی علم و 

 رویکرد یک در. دهد توضیحفناوری  و علمهای همکاری

 این پژوهش کوشش موجود، تعاریف به نسبت انتقادی

مدل مفهومی  از طریق روابط منطقی، کندمی

وری را طراحی کند. این فصل با دیپلماسی علم و فنا

ود و شمی نیتی کشورها آغازتعریف امنیت و دکترین ام

 ویژهگذاری عمومی کشورها و بهبا تعریف سیاست

یابد تا دو رکن می ادامه فناوریگذاری علم و سیاست

 . پس از آنو فناوری روشن شوداساسی دیپلماسی علم 

ورانه بزارهای مفهومی روش کارکردهای فنااز طریق ا

 المللیبین یهابا ابعاد مختلف همکاری، نظام نوآوری

با وارد کردن  سازد ورا آشکارمی فناوریدر حوزه علم و 

 المللی درم بستر قدرت و سنجش همکارهای بینمفهو

که چرایی  یابدمی پهنه آن به یک مدل مفهومی دست

فناوری و چگونگی اعمال قدرت در حوزه همکاری علم و 

 کارکردی نظام نوآوری توضیحهای شاخص را برمبنای

  دهد.می

دو رکن اساسی دیپلماسی علم و : کلیات -2

 فناوری 

، نقطه آغاز این 2گراییساخت سنت مکتب بر بنا بر

های مختلف پژوهش را تعریف مفهوم امنیت و برداشت

فرض ما آن است که [. پیش9] دهیممی قرار از آن

رابطه مفهومی بین دیپلماسی و فناوری بر محور دو 

 استوار است: دسته از تفاسیر مختلف از امنیت

سنتی از امنیت  بر مبنای تفسیر نخست،محور  -4

ی از تهدید خارجی یا تهدیدات خاص معنای رهایبه

2. Constructivism 
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کشوری مانند تهدید علیه قلمرو کشوری، رژیم 

... شکل گرفته است که رویکرد اول به  سیاسی و

 سازد.دیپلماسی علم و فناوری را می

معنای به از امنیت 4با تفسیری موسع ،محور دوم -2

ی از همه نوع تهدید علیه بشر همراه است؛ رهای

سالی، مانند بیمارهای واگیر، قحطی، خشک

ی و ... که نماینده رویکرد دوم تغییرات آب و هوای

 به دیپلماسی علم و فناوری است.

های اصلی دیپلماسی علم و فناوری در فرضپیش

 عبارت است از: اعتقاد به این اصل که نخسترویکرد 

های قدرت لفهؤهای علم و فناوری بخشی از مظرفیت

دهد و بخش مهمی از منافع و امنیت ملی را تشکیل می

ورانه در فناهای ملی در گرو افزایش سطح توانمندی

ز راهبردهای نیل به سطح ملی است و بخش مهمی ا

یا توسعه کشور منوط به انسجام نظام ملی بازدارندگی 

های افزایش سطح توانمندی ،نوآوری است. دوم اینکه

وری یک کشور به شکل کاهش شکاف بین فنا

ور اصله کشیا افزایش ف کشور هدفکشورهای پیشرو و 

خود دارای تبعات مهمی  ،روهدف با کشورهای دنباله

المللی است. از این جهت که کشورهایی که در نظم بین

دارای سیاست خارجی مستقل هستند و با هدف رشد 

های توسعه علم خود های فناوری، برنامهندیزیاد توانم

های برند، بالقوه، موضوع حساسیترا به پیش می

د و به گردنالمللی میبازیگران اصلی نظم بینامنیتی 

 سازند. امنیتی را می 2تعبیر باری بوزان یک نوع معضله

د وارد فراین در اصطالحاین مشکل در کشورهایی که 

 ایرصدد هستند شکاف توسعهو د اند[ شده4] 9همپایی

خود را با کشورهای پیشروی فناوری کم کنند، بسیار 

زمان با فرایند رشد و توسعه شود. بنابراین همحاد می

های علم و فناوری، ضرورت دارد فرایند دیگری ظرفیت

های دیپلماسی کشور در جهت در حوزه افزایش ظرفیت

را . زیشود المللی طراحیاعتمادسازی با بازیگران بین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   .[9، نگاه کنید به منبع ]Widenersبه قول باری بوزان  .4

طور که در سطح داخلی سرمایه اجتماعی و همان

ت، اساعتماد یکی از ضروریات انسجام نظام ملی نوآوری 

ی نیز به دولت کشور هدف، لالملاعتماد بازیگران بین

د سریع کشورهای در حال توسعه یکی از ملزومات رش

  .[0]است 

 یعنی ؛در رویکرد دوم به دیپلماسی علم و فناوری

برداشت از مفهوم امنیت متفاوت  رد گسترده، اصوالًرویک

ر ی و دآن امنیتی فراتر از امنیت قلمروی است و مفهوم

 محیطی و انسانیه امنیت اقتصادی، غذایی، زیستزمر

است. در این رویکرد با مفهوم دیگری از دیپلماسی 

 بنایمرقابت بلکه بر  مبنایشویم که نه بر رو میهروب

رای مقابله با انواع تهدیدها علیه همکاری کشورها ب

مانند ابوال، سارس، های مسری )مانند بیماریهبشریت 

 تغییراتزیستی، ، مسائل محیط(آنفالنزای مرغی و ...

ظر نو ... استوار است. به قحطی و گرسنگیآب و هوایی، 

آنچه گفتمان فعلی دیپلماسی علم و فناوری را  رسدمی

امنیت و دیپلماسی در اینجا با رویکرد دوم از  سازدمی

سازگار است؛ یعنی نوعی از دیپلماسی که اساس آن، 

المللی و بینوری در سطح همکاری در حوزه علم و فنا

 به قصد تحکیم صلح است. 

های اصلی دیپلماسی علم و فناوری در فرضپیش

 ند از: اتفسیر دوم عبارت

 علیه ها، تهدیدملت -اصلی علیه دولت تهدیدهای( 4

ه افزایش های فناوری ببشریت است و توانمندی

زیستی و محیط امنیت اقتصادی، بهداشتی

  .انجامدمی

های علم و فناوری در یک کشور ( افزایش توانمندی2

ه بلک ،انجامدبه یک بازی با جمع جبری صفر نمی

ها به امنیت کل بشریت و کاهش افزایش توانمندی

ر جامعه ها دموجب کاهش همه توانمندی آن

ر ب ثیر سقوط بازارهای مالیشود. مانند تأمی جهانی

 ریچنین تفک ابعاد مختلف زندگی بشری. طبیعتاً

2. Dilemma 

3. Catching up Process 
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و  سازیبه افزایش تعامل سیاسی و اعتماد تواندمی

 نجامد. ها بیکاهش تنش

 المللیتنها بازیگران مطرح در صحنه بین هادولت( 9

های نهاد، شرکتهای مردمنیستند، بلکه سازمان

فرایندهای ... در  جوامع علمی و چندملیتی،

 کنند. می المللی نقش اساسی بازیبین

از  دو رویکرد محدود و گستردهبه این ترتیب، 

دیپلماسی علم  را از امنیت، هر یک تعریف خاص خود

 فناوری دارند. و 

 فناوریتعریف اختصاصی دیپلماسی علم و  -3

عبارت  فناوریدر رویکرد محدود، دیپلماسی علم و 

استفاده از مجموعه ابزارهای دیپلماتیک برای  است از

یا کاهش  فناوری داخلهای افزایش سطح توانمندی

 افزایش توان طرف مقابل با هدف فناوریسطح ظرفیت 

بازدارندگی در نهایت سازی و دسترسی، نفوذ، وجهه

 کشور.

ارت عب فناوریدیپلماسی علم و  گسترده، در رویکرد

فناوری و دو جامعه حوزه علم و های همکاری است از

ی سیاسی برای مبارزه نظر از مرزهادیپلماتیک صرف

 بهداشتی، بشری، مانند امنیت غذایی علیه تهدیدهای

 زیستی. و محیط

ای از این المللی بر مبنای آمیزهبیشتر ابتکارات بین

است. در  فناوریدیپلماسی علم و  پارادایمدو 

، های آب و هوا، بهداشت جهانینسهای کنفرانشست

. کشورهای جهان سران جامعه جهانی اطالعات و ..

کنند که از طریق می تی را متهمعسوم، کشورهای صن

، پرچمداری دیدگاه دوم و به نوعی دیپلماسی عمومی

ر دکه دنبال کسب مشروعیت خود هستند، در حالیبه

فع ار گرفتن حفظ منمواضع کلیه کشورها با درنظ ملع

گونه تعهدی را خارج از این اند و هیچملی تنظیم شده

بیشتر مجامع واقع نیز، در به 4پذیرند.نمی چارچوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
دیپلماسییی محیط زیسییت صییحنه برخورد طرفداران دو   ویژه،در این مورد . 4

 وری بوده است.  ایکرد مختلف از دیپلماسی علم و فنرو

ترکیبی از این دو رویکرد ، هاالمللی، رفتار دولتبین

 است.

ها از در رویکرد محدود، در بسیاری از موارد دولت

علمی برای مسائل دیپلماتیک  همشاورهمکاری و 

کنند. در رویکرد گسترده، همکاری بین یم استفاده

اجرای سیاست خارجی مجامع دانشمندان و مسئولین 

 . پذیردمی ای صورتبه نحو گسترده

رسد بخش قریب می طور که بیان شد به نظرهمان

ناوری فبه اتفاق ادبیاتی که به موضوع دیپلماسی علم و 

کل ش الذکر از امنیتند، بر مبنای تعریف فوقاورود کرده

 تری به بررسی رفتارگرفته است و بخش بسیار محدود

از  یبر تعریف محدود کشورها در این حوزه با تکیه

با  تاامنیت پرداخته است. پژوهش حاضر بر آن است 

حوزه پژوهشی ، توجه به تفاوت دیدگاه از امنیت

 را تعریف کند. فناوریدیپلماسی علم و 

ی هازمینهبا  فناوریتفاوت دیپلماسی علم و  -9

  همجوار

 فناوری های علمی و همکاری نگرش با تفاوت -9-1

علمی و فنی و های رابطه بین حوزه همکاری

رابطه عموم و خصوص مطلق  فناوریدیپلماسی علم و 

ها های علم و فناوری بین دولت. حوزه همکاریاست

محیط بر حوزه دیپلماسی علم و فناوری است و تفاوت 

 همینسیاسی در حوزه دوم است. به آن، قصد و انگیزه

های علمی و فنی و دلیل مرزهای بین حوزه همکاری

فناوری با رویکرد گسترده حوزه دیپلماسی علم و 

  تر از رویکرد محدود آن است.رنگکم

 تفاوت با دیپلماسی اقتصادی  -9-2

و دیپلماسی  فناوریدیپلماسی علم و های حوزه

 . مشابهت این دوهستند اقتصادی بسیار به هم نزدیک

دلیل تنوع سطوح تحلیل، تنوع بازیگران و با هم به
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روز م مسئله قدرت در اشکال جدید و بهاهمیت تجس

 «فناوری»طور که کاالی حال همان ها است. با اینآن

هایی با یک کاالی اقتصادی متعارف دارای تفاوت

با دیپلماسی  نیز فناوری و علم ، دیپلماسی[9]است

 . ادی در موارد مهمی با هم متفاوتنداقتص

ترین تفاوت این دو در آن است که دیپلماسی مهم

در مرکز خود مفهومی تحت عنوان  فناوریعلم و 

کند. دیپلماسی حمل میرا  «نوآوری و یادگیری»

گذاری و ی به امر صادرات، واردات، سرمایهاقتصاد

اسی که در حوزه دیپلمدر حالی د،پردازمی تجارت آزاد

، این ابزارهای اقتصادی بخشی از فناوریعلم و 

شوند و می کارکردهای نظام نوآوری کشوری محسوب

در صورت وجود سازوکارهای توانمندساز داخلی به 

  .شوندمی برای اقتدار ملی تبدیل یابزاری

گذاری سیاست –دور مطلوب و دور باطل دیپلماسی 

  فناوریعلم و 

 ناوریفدیپلماسی علم و  از پیشاگر به تعریفی که 

کرد محدود ارائه شد، مراجعه کنیم؛ یعنی: در روی

استفاده از مجموعه ابزارهای دیپلماتیک برای افزایش »

یا کاهش سطح فناوری داخل های سطح توانمندی

افزایش توان دسترسی، نفوذ،  طرف مقابل با هدف

 فراینددو  ،«رندگی کشوربازدا سازی و باالخرهوجهه

 دهیم: می هم پیوسته را از هم تشخیصهب اماه جداگان

، تشویق، اقناع)کاربست ابزارهای دیپلماتیک  -4

 افزایش ظرفیت ، با هدف(تحریک، تهدید و تحریم

و یا کاهش این  4ورانه یا نوآورانه کشورتوانمندی فنا

 در کشور رقیب. سطح

های فناوری )کنار عوامل دیگر(، استفاده از ظرفیت -2 

گسترش حوزه نفوذ سیاسی کشور و یا  به قصد

 محدودسازی حوزه نفوذ کشور رقیب از طرف دیگر. 

رخه دیگر یک چالذکر با یکفرایند فوقارتباط این دو 

تواند می اما نتیجه این دور بسته سازد،می یا دور بسته را

 در دو شکل متبلور شود:

 مبنایبر که است مطلوب دور (،2نمودار )اول  شکل

 ،فناوری توانمندی ظرفیت افزایش فرایند کی در آن

 و شده سیاسی (اقتدار) قدرت افزایش برای یمنشای

 یاسیس نفوذ گسترش به سیاسی اقتدار افزایش متقابال

 ندیتوانم افزایش به آن طریق از و المللیبین صحنه در

 . انجامدمی کشور در ورانهفنا

 

 
 افزایش اقتدار ملیدور مطلوب افزایش سطح توانمندی و  -1 شکل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
المللی دولت به قصد ممنوعیت رشد توانمندی رد استثنایی تحرکات بینادر مو .4

شته خاص در یک منطق افن صورت می   وری در یک ر سطح جهان    پذیرد.ه یا 

  و توسییعه در حوزه پژوهشنمونه آن ابتکار دیپلماتیک آمریکا برای ممنوعیت 

و توسعه با استفاده از     پژوهشسازی انسانی در سطح جهان یا ممنوعیت    شبیه 

شگاهی برای  جنین   های بنیادی در آلمان وسلول  هایپژوهشهای لوله آزمای

 است. اروپادر سطح اتحادیهGMOگیاهانژنتیکیدستکاریاتریش و ممنوعیت

افزایش سطح  
توانمندی های  

فناوری 

افزایش اقتدار ملی 

افزایش منزلت 

بین المللی 

افزایش اثرگذاری
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 مبنایبر که است نمودار یک دور باطل ،دوم شکل 

 ظرفیت کاهش به سیاسی نفوذ حوزه کاهش آن

 کاهش متقابالً و انجامیده ورانهفنا هایتوانمندی

 سیاسی نفوذ حوزه بیشتر شدن محدود بهها ظرفیت

 .کندمی کمک

 

 
 المللیت بینها و کاهش منزلدور باطل کاهش سطح توانمندی -2شکل 

تواند یک دور باطل را به یک دور مطلوب می آنچه

بردهای مشخصی است که با هدف تبدیل کند، راه

 ،المللی، تحوالت ساختارهای بینسازی از چالشفرصت

گ، مانند جنهایی المللی و پدیدههای بینیند و رژیمفرا

منظور ... در خارج به های اقتصادی، تحریم وبحران

 در داخل در حوزه های فناوریسطح توانمندی افزایش

های نوآوری طراحی شده باشد. پرسش مهم و سیاست

 سازا، آن است که این راهبردهای فرصتاصلی در اینج

  شوند.می چگونه طراحی

 ،وری باید گفتادر مورد اهداف دیپلماسی علم و فن

 یک شاخه از دیسیپلین فناوریدیپلماسی علم و 

تخصصی مانند دیپلماسی اقتصادی، های دیپلماسی

طور که هدف اصلی تجاری و بهداشت است. همان

لی پیشبرد منافع ملی در صحنه طور کهدیپلماسی ب

 مختلفهای رشته هدف اصلی، المللی استبین

هایی نیز پیشبرد اهداف و سیاستدیپلماسی تخصصی 

مومی در مراجع گذاری عاست که تحت عنوان سیاست

و دولت در چارچوب  گیری مانند مجلسمختلف تصمیم

تصویب شده توسعه، اسناد فرادستی و ... های برنامه

د دیپلماسی بهداشت یک ، کارکرطور مثالهب است؛

هایی باشد که وزارت تواند جدا از سیاستنمی کشور

کند، همچنین می بهداشت یک کشور طراحی و اجرا

با  ییک کشور ارتباط مستقیم زیستدیپلماسی محیط

 زیست داخلی دارد. درجههای محیطسیاست

دهنده عدم وجود هنگی بین این دو، نشانناهما

کارشناسی در سطح مدیران و عدم اجماع های ظرفیت

  سیاسی در سطح نخبگان کشوری است.

 طور کاملاین امر در مورد دیپلماسی فناوری نیز به

وری باید فنا صادق است. راهبردهای دیپلماسی علم و

طور هدر جهت پیشبرد منافع ملی طراحی شده باشد و ب

موثر در  و نهادهایها طریق بازیگران، شبکه مشخص از

های موریتنظام ملی نوآوری حمایت شود و اهداف و مأ

ا طور کلی بهو دیپلماسی ب فناوریدیپلماسی علم و 

طور کلی ههنگی کامل باشند. بیکدیگر در هما

ا حوزه تنها بابطه ارگانیکی نهفناوری ردیپلماسی علم و 

 گذاریبلکه با سیاست فناوریگذاری علم و سیاست

توان آن را بدون در نظر داشتن نمی عمومی دارد و هرگز

 گیری در این حوزه تحلیل کرد. فرایندهای تصمیم

م فناوری، مستلزتوفیق راهبردهای دیپلماسی علم و 

 نوآوریهای سیاست ارهایهنگی اجرایی کلیه ابزهما

و فناوری یک  مجموعه دیپلماسی علم است که از داخل

 ذاریگدهد. البته این تأثیرمی ثیر قرارتأکشور را تحت

کاهش ظرفیت  
فناوری 

کاهش اقتدار  
ملی 

کاهش منزلت  
بین المللی 

افزایش اثرپذیری از  
تهدیدهای بین المللی
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مستقیم باشد. مطالعه مستقیم یا غیر طورهتواند بمی

 هنگیورهای مختلف نشان داده است که هماتجارب کش

ه تواند نتیجمی گیری چنین ابزارهایی کمترکارهدر ب

اد و ستمستقیم یک فرماندهی متمرکز صف مدیریت 

ین است که بهایی هنگیباشد، بلکه بیشتر حاصل هما

 مختلف مدیریتهای گیرندگان حوزهو تصمیم متولیان

( یک کشور در گذاری عمومیسیاست)امنیت و توسعه 

گذاری عمومی مبتنی سیاستهای گیریجریان تصمیم

بگان ر بین نخ. هر چقدافتدمی بر ظرفیت تحلیلی اتفاق

ری وجود گیری یک جامعه اجماع بیشتنظام تصمیم

تر خواهد بود. اینجا است که داشته باشد، نتیجه مطلوب

استی نقش حوزه راهبری سی هر پژوهشگری به اهمیت

. چرا شوددر طراحی دیپلماسی علم و فناوری واقف می

که نوع خاص راهبری در جامعه، منطق تعامالت بین 

 دیکته گذاری عمومی رالف سیاستمختهای الیه

 کند. می

گذاری عمومی یک سیاستهای همه بخش طبیعتاً

فناوری تأثیر ندارند و باقی کشور بر دیپلماسی علم و 

ی ترین بخشی ندارند. اساسیثیر یکسانها هم تأبخش

گذارد، می تاثیر فناوریکه بر دیپلماسی علم و 

ر کنار آن اما د ،های نوآوری یک کشور استسیاست

 دارند که های دیگر قرارترکیب متنوعی از سیاست

 شود.می به آن بسته سیاستی گفته یکلطور به

منطق بسته سیاستی در ادبیات نوآوری فناورانه آن 

گذاری نوآوری باید هر چه است که طراحی سیاست

 گذاریهای متفاوت سیاستبیشتر دربرگیرنده حوزه

گذاری عمومی، سیاست هایعمومی باشد، زیرا حوزه

ل حل یک مشکتأثیرات مختلف و گاه متناقضی روی راه

گذارند. تأکید پژوهش حاضر بر این نکته سیاستی می

های دفاعی و خارجی یک کشور نیز است که سیاست

، گذاری نوآوری قرار بگیرندباید در حیطه بسته سیاست

 دطور که در آغاز این نوشته گفته شد، فراینزیرا همان

سازی فناورانه کشور، بدون اعتمادسازی ظرفیت

 رو خواهد شد.المللی، با معضل امنیتی شدن روبهبین

 فناوریمدل مفهومی دیپلماسی علم و  -1

معنای استفاده از به فناوریدیپلماسی علم و 

فناوری المللی علم و بینهای ابزارهای همکاری

بزارهای یا استفاده از ا منافع ملیمنظور پیشبرد به

ر ورانه داهای فندیپلماسی برای افزایش سطح ظرفیت

فناوری . در هر دو تعریف، دیپلماسی است سطح ملی

 ست:بر دو پایه اساسی استوار ا

 دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی  -4

 گذاری نوآوری سیاست -2

رسد از تعامل بین دکترین امنیت و می نظربه

 هایارچوبهای نوآوری یک کشور، چسیاست

 شود ومی یک کشور ساخته فناوری دیپلماسی علم و

اعتنایی به یکی از این دو، احتمال توفیق این نوع بی

ه ب زیر. از این جهت در کندمی دیپلماسی را بسیار کم

تعریف هر دو رکن و سپس مدل مفهومی که از تلفیق 

 پردازیم: می آید،می دستهاین دو فعالیت ب

 : دکترینفناوریدیپلماسی علم و  نخسترکن  -1-1

  امنیت ملی و سیاست خارجی

دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی تبیین و 

 حای است در توضیمفهوم امنیت و بیانیه تفسیر رسمی

از  نهبیناالمللی. درک واقعجایگاه کشور در نظم بین

 المللی، تفسیر درست ازجایگاه یک کشور در نظم بین

م در بردارد. برای تبیین نظم را همفهوم امنیت ملی 

 استفاده[ 4] المللی از نظریه نهادگرایی جوزف نایبین

رسد بیشترین انعطاف را برای می شود که به نظرمی

مبنا، قدرت در شرایط . بر این داردانطباق با واقعیت 

صورت هالملل بصحنه بین المللی توزیع شده وفعلی بین

که دارای سه الیه  مدهبعدی درآیک صفحه شطرنج سه

 متفاوت است:

لمللی حاکم بر نظام دفاعی االیه نخست نظم بین -

ست که در آن یک هژمون اصلی وجود کشورها

این الیه ایاالت متحده است و تنها هژمون . دارد
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شود که در آینده دور هم این می بینیپیش

 . نشودسیادت از دست دولت آمریکا خارج 

 روابطنی، نظمی است که الیه بعدی نظم جها -

ر ی دتیچندمل یهاشرکت یگریبازبا  یاقتصاد

آن حاکم است. در این الیه برعکس الیه نظامی، 

نظمی چندقطبی برقرار است که اروپا و چین 

 تراز با آمریکا هستند.سنگ و همتقریباً هم

ا های است که در آن گروه، الیهالیه سوم در نهایت -

ی آفرینآنارشی به نقشهراد در یک نظم شبو اف

هایی مانند القاعده، داعش، مشغولند. گروه

یافته و های جنایات سازمانهکرها، شبکه

های مافیایی از یک طرف و سازمانهای شبکه

نیاد ، بالمللی مانند صلیب سرخغیردولتی بین

 از علمی و غیرههای المللی کودک، شبکهبین

 طرف دیگر. 

 ،توضیح بیشتری نداده است اگرچه نای در این باره

ر د فناوریو دیپلماسی  فناوریرسد که می نظراما به

در سخن و کند می هر سه الیه نقش مهمی را بازی

فناوری، در هر سه سطح، آخر، دیپلماسی علم و 

المللی در طیف عنوان مکملی برای ابتکارات بینبه

 که همکاری. در حالی[5] گیردمی دیپلماسی نوین قرار

بیشتر  کشورها در سطح اول بسیار مهم است،بین 

در سطح دوم و سوم  فناوریعلمی و های همکاری

صورت همکاری بین افراد، گیرد که بهمی صورت

 .ندارندسیاسی  هایی است که ماهیتها و نهادشرکت

تعیین جایگاه هر کشور و رابطه آن با بازیگران هر 

 ور رایک کش سیاست خارجی -سه الیه دکترین امنیتی

 رثیر آن قراتأفناوری تحتسازد و دیپلماسی علم و می

ه تنها به این رکن وابست فناوریاما دیپلماسی  گیرد،می

نیست و پایه دیگری دارد که در داخل کشور و بر 

آن استوار  فناوریهای های نوآوری و توانمندیسیاست

 است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Technological innovation system 

؛ فناوریدیپلماسی علم و  رکن دوم -1-2

 ای نوآوریهسیاست

طور تنگاتنگی با هب فناوریدیپلماسی علم و 

 رونوآوری در داخل عجین است. از اینهای سیاست

های لفهمبنای آن بتوان مؤمدل مفهومی که بر 

را  کارکرد آنرا شناخت و  فناوریدیپلماسی علم و 

 ، با تکیه بر نظریه کارکردی نظام نوآوریکردارزیابی 

 ست:ساخته شده ا 4ورانه فنا

 نوآوری نظام نگرش در کارکردی نظریه  

چارچوب تفکری نظام نوآوری نگرشی است که 

د بیند و رشمی را به شکل یک پدیده اجتماعی فناوری

، هاای از شبکهو توسعه آن موکول به وجود مجموعه

نهادها و تعامالت اجتماعی است. در آغاز دهه هشتاد و 

دی تحت های متعدچارچوب، در طول این سی سال

عنوان نظام نوآوری مطرح شدند. اگرچه بین این 

اما  ،شودمی های متعددی مشاهدهها شباهتچارچوب

هایی در رابطه با سطح تحلیل و در هر یک، اختالف

ها، هدف پژوهش وجود دارد. یکی از این چارچوب

آن  2کارکرد مبناینگرشی است که نظام نوآوری را بر

مفهوم کارکرد در نگرش  دهد.می مورد مطالعه قرار

مرز  ،دارد. اول اینکه یهای نوآوری فواید بسیارنظام

 .شودمی بین فعالیت داخل نظام و خارج از آن مشخص

سازد. می ممکن را نظام نوآوری کارکرد ارزیابی ،دوم

ر سسوم مقایسه تطبیقی بین دو نظام نوآوری را می

هایی بین نظرات اگرچه تفاوت [.41] کندمی

در رابطه با کارکردهای نظام نوآوری  هشگرانپژو

طور که بارها گفته شده شود، اما همانمی مشاهده

 در ها جنبه فرعی دارد و جمع نظریاتاست، این تفاوت

 پذیر است.مورد کارکردهای نوآوری امکان

2. Function 
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 معرفی کارکردهای نظام نوآوری -1جدول 

 ردیف کارکرد عنوان کارکرد

 4ک  کارآفرینی هایفعالیت

 2ک  دانش ایجاد

 9ک  دانش گسترش

 1ک  پژوهش هدایت

 9ک بازارسازی

 4ک  منابع بسیج

 0ک  سازیمشروعیت

 

 قابل ذکر است: (4)نکات زیر در مورد جدول 

ی یا تجارب کارآفرینهای کارآفرینی ، فعالیتاولکارکرد 

ترین الزمه نظام نوآوری است و بدون مهم

تواند وجود نمی ظام نوآوریهای کارآفرینی ننوآوری

عه توسهای ها تحقیق ظرفیتداشته باشد. نقش آن

های و بازارها برای خلق فرصتها شبکه، دانش

 باعثهای کارآفرینی کارکرد فعالیت. اری استتج

نوین در های ایجاد تنوع در بازار از طریق ورودی

ر فعال دهای های شرکتبازار و افزایش تنوع فعالیت

 . شودمیبازار 

ترین کارکرد مهم که ایجاد دانش است کارکرد دوم،

. دانش در ادبیات شودمحسوب مینظام نوآوری 

ود، شنمی معادل داده در نظر گرفته فناوریمدیریت 

ل قابل انتقاصورت ضمنی و غیرزیرا بخشی از آن به

. از این نظر دانش به دانش ضمنی و دانش است

ش شود. دانل تقسیم میفرمال یا صوری و قابل انتقا

 -یعنی علمفرایند  رمال از طریقفکدگذاری شده یا 

د. شومی ایجاد 4و نوآوری یا فشار عرضه فناوری

ترین محل ایجاد دانش در این شکل مراکز مهم

تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و دانشگاهی 

قابل انتقال از طریق دانش ضمنی یا غیر است.

بلکه از طریق یادگیری در  ،شودنمی نوآوری ایجاد

شود و در آن می ایجاد 2جریان کار، استفاده و تعامل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. STI (Science, Technology, Innovation) 

2. DUI (Doing, Using, Interacting) 

جود وصوری بلکه دانش ضمنی نیز بهدانش  تنهانه

اد دانش و گسترش آن وم، ایج. در صورت دآیدمی

 دهند. می م بازخوردهمتوالی بههای در دوره

رد کارکدر کارکرد سوم، گسترش و انتشار دانش است. 

و هم  عنوان مبدأاد و گسترش دانش هم بهایج

 ند با کشور دیگری در ارتباط باشد؛توامی مقصد

استقرار واحدهای تحقیق و توسعه  ،طور مثالهب

اند تومی ملیتی در یک کشور دیگرهای چندشرکت

منبع مهم خارجی در کارکرد ایجاد دانش باشد. 

شور پذیرنده پیشرفته به کهای فناوریورود 

یا طرف قراردادهای علم و گذاری خارجی سرمایه

 تواند دانش و یادگیری را افزایشمی نیز فناوری

در این زمینه سلسله مراتبی از نظر  دهد. طبیعتاًمی

. واردات محصوالت داردی وجود توانمندسطح 

های یتوانمند شیافزا پیشرفته باعث فناوری

در بسیاری از مواقع از طریق  و دوشمی یکاربرد

ندسی معکوس به سطوح دیگر توانمندی مانند مه

 رسدنمندی ساخت و توانمندی نوآوری میتوا

نیز همین فناوری . عقد قراردادهای انتقال [44]

 رد کند ومی مسئله را با سهولت بیشتری دنبال

سپاری قراردادهای برون های اخیر، انعقادسال

، ساخت و های کاربرد، توانمندی9تحقیق و توسعه

ری بسیاری به برخی از مناطق مانند بنگلور هند نوآو

 [.42] است شن زن چین بخشیده و

ق و ایجاد استاندارد برای هدایت تحقی کارکرد چهارم،

قیق و توسعه تا نوآوری، راهبری تح تولید است.

ز طریق تواقفات شود که امی المللیزمانی بین

ای هریزی برای فعالیتالمللی، برنامهدوجانبه یا بین

 .شود ایجاد و گسترش دانش به شکل عمومی انجام

ایجاد بازار برای  پنجم، تشکیل بازار است.کارکرد 

نوین در داخل کشور از های فناوریمحصوالت و 

3. R&D outsourcing Off shoring 
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بازارها، تدوین قوانین و مقررات  -طریق ایجاد فن

 د. گیرصورت میی بازارساز و مصرف برای الگوسازی

طور نوآوری بهابع من منابع است سیجکارکرد ششم، ب

سرمایه  دارای دو طبیعت جداگانه از نظر عمده

انی . سرمایه انسهستندپولی  -انسانی و سرمایه مالی

 نوآوری است. نظامهای ستانده اصلی در فعالیت

ای تربیت نیری آموزش آکادمیک و فنی و حرفه

مایه و سرمایه انسانی را به عهده دارد و نظام سر

ع نابمین مرد تأذیر نیز کارکپمالی و سرمایه خطر

  د.مالی نوآوری را بر عهده دار

رزه علیه مقاومت در سازی، مباهفتم، مشروعیتکارکرد 

 بخشی از یک رژیم فناوریهر  مقابل تغییر است.

 ریای را حفظ و منافع عده دیگشود و منافع عدهمی

های برای هر تغییر باید ائتالف .اندازدمی را به خطر

در هایی که علیه گروهبر وجود آورد و ها بحامی آن ر

در  [.49د ]رک مبارزهکنند، می تغییر مقاومت مقابل

های سیاستی متنوعی در هر همین رابطه ائتالف

 شوندگذاری عمومی ایجاد میسیستم سیاستزیر

پویایی اجتماعی  ها از طریق اتحاد و رقابت،که آن

 کنند. می گذاری واردچرخه سیاست را به

رکردهای گیری کادازههای ان، شاخص(2)در جدول 

 مشاهده [41]نظران هکرت نظام نوآوری از دید صاحب

 شود.می

نظام نوآوری  کارکردتحلیلی کمی های شاخص -2جدول 

 با نگرش کارکردها

 های کمیشاخص ردیف کارکرد

 کارکرد اول:

 تجارب کارآفرینی
  تازه یهاشرکتتعداد -حوزه بهها یورود تعداد

 کارکرد دوم:

 ایجاد دانش

 توسعه، پاتنت، تعدادو  قیهای تحقپروژهتعداد 

 اهو اندازه شبکه تعداد –ها تعداد کنفرانس ،مقاالت

 کارکرد سوم:

 گسترش دانش

 هایها و نمایشگاههای علمی، کنفرانستعداد شبکه

تعداد خرید  -سازی نتیجه تحقیق و توسعه جاریت

 لیسانس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Global Start-up  

 های کمیشاخص ردیف کارکرد

 ارم:کارکرد چه

 هدایت تحقیق

مقاالت مطبوعات که  – یدولت یگذارو هدف تیلووا

 . کنندگان استانتظارات مصرف نمایانگر

 کارکرد پنجم:

 بازارسازی

 مقررات – یاتیمالها، مقررات ژهیجاو تعداد

 یستیزطیمح

 کارکرد ششم:

 بسیج عوامل
 التحصیالنتعداد فارغ-حجم منابع

 کارکرد هفتم:

 سازیمشروعیت
 یحام یهاگروه و تحادهاتعداد ا

 

و  گیریاندازههای شاخص بینیدطور که میهمان

ظران اصلی دیدگاه نارزیابی کارکردها از نظر صاحب

ورانه تا حدود زیادی با هم مشابه نظام نوآوری فنا

دگاه نظران اصلی دی، زیرا نظرات صاحبهستند

 رند. ادیگر تفاوت ذاتی ندکارکردی نظام نوآوری، با یک

 یهایو همکار ینوآورکارکردهای  نیب رابطه -5

  یالمللنیب

ورانه و ادبیات مرتبط با نظام نوآوری فنا در

. ستین یالمللنیتعامالت ب ازکارکردهای آن، سخنی 

شاید یکی از دالیل آن این مسئله باشد که سطح تحلیل 

 هالمللی است نطور عمده بینبهورانه فنا ینظام نوآور

المللی را مترادف با با این حال اگر ما سطح بینملی. 

توانیم هر یک از جمع سطوح ملی بدانیم، می

ی را با امر نوآور امظنگانه کارکردهای هفت

 مللی تلفیق کنیم، به این معنا که: الهای بینهمکاری

ه بهای کارآفرینی در سطح ملی، فعالیترد اول: کارک

، اما انجامدر میها در داخل کشوآپتشکیل استارت

های آپپدیده استارت المللی ما بادر صحنه بین

 رو هستیم. هروب 4جهانی 

المللی در بعد کارکرد کارکرد دوم: مفهوم همکاری بین

حدود زیادی روشن است و مظاهر  ایجاد دانش، تا

نویسندگی و اخذ المللی مانند همطح بینآن در س
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 ا چند کشورشترک در بین دو کشور یم یهاپاتنت

 رواج دارد.  طور کاملبهدر جهان امروز 

معنای المللی بهرد سوم: انتشار دانش در سطح بینکارک

های المللی و کنفرانسهای بینبرپایی نمایشگاه

های آموزشی در سطح ها و کارگاهجهانی و سمینار

ت که امروزه به شکل المللی اسای و بینهمنطق

 است.  گیر درآمدهای همهپدیده

لمللی از اپژوهش در سطح بین: هدایت کارکرد چهارم

جانبه در طریق عقد قراردادهای دوجانبه و چند

 گیرد. می بر پژوهشی را درسطح امور 

از طریق مقررات استاندارد بازارسازی )کارکرد پنجم: 

المللی در تشویق و ساخت الگوهای مصرف برای بین

عنوان به تیک فناوری نوظهور و صادرات محصوال

  المللی است.های بینایجاد نمایشگاه ها(معرفی آن

ر است که د : بسیج منابع مالی و انسانیکارکرد ششم

ها، اعطای انواع کمک المللی به شکلسطح بین

ج و بسی گذاری در اشکال مختلفاعتبارات و سرمایه

ای و آکادمیک، به شکل آموزش حرفه نیری انسانی

های اشتغال ار مغزها و سیاستپذیرش دانشجو، فر

 و مهاجرت قابل مشاهده است.

های زیر را توان مثالکارکرد هفتم: در این زمینه می

مطرح کرد: تنظیم قوانین و مقررات در سطح 

بخشی یا المللی و دوجانبه برای مشروعیتبین

های فراملی اتحاد –زدایی از تولید فناوری مشروعیت

زیست یا های محیطریحامی فناوری مانند فناو

مانند « غیراخالقی»های مخالفت با فناوری

سازی انسان. اتحاد بین کشورهای صاحب شبیه

های فناوری در کشورهای مختلف تحت عنوان رژیم

های حساس برای ممنوعیت از صادرات فناوری

ممانعت از گسترش فناوری در سطح جهان. حمایت 

های رژیم از حقوق مالکیت فکری از طریق ایجاد

  و سازمان تجارت جهانی. دمختلف وایپو
 

 هر یک از کارکردها المللیبعد بین -3جدول 

 المللی کارکرد نوآوریشرح بعد بین ردیف

 یخارج بازار در هاآن رقابت نحوه -یخارج یهاشرکت تیفعال تنوع – یخارج یهاشرکت تیفعال - یاو شبکه یجهان ینیارآفرک 4ک 

 2 ک
 از باال و متوسط فناوری صادراتسهم  -اینترنت میزبانی سرانه -زبانیدر کشور م یالمللنیب یهاشرکت یو توسعه از سو قیتحق راکزم جادیا

 صادرات کل

 گذاری خارجیفناوری و سرمایهطریق قراردادهای انتقال  از فناوریالمللی انتشار بین 9 ک

 مشترک هایقراردادهای پژوهش توسعه از طریقالمللی تحقیق و هدایت بین 1 ک

 9 ک
ی. امرنظیغ و ینظام اعتبارات – یالمللنیب یهاکمک – ریپذخطر هیسرما مشترک یگذارهیسرما – میمستق هیسرما صدورافزایش منابع 

 گانهیکار اتباع ب نیانوق –مهاجرت  نیقوان –دانشجو به خارج  اعزام – یانسان یرویمشترک آموزش ن برنامه

 4 ک
 قیمربوط به منع تحق نیقوان –خاص  یهایراوسترش فنگمنع  یجمعدسته یهامانیپهای خاص از طریق فناوریشکنی ارسازی یا بازارباز

 ستیزطیمربوط به مح مقررات –انسان  یسازهیبر سر شب

 کشور مقابل فناوریسازی روند توسعه یا امنیتی خودی فناوریبرندسازی توسعه  0 ک

 

های اکتور قدرت در معادالت همکاریافزودن ف -1

 المللی نگرش کارکردی به نظام ملی نوآوریبین

کارکردی نظام  شناسی تحلیلیکه روشدر حالی

های آن در مبحث همکاری نوآوری برای استفاده از

واند ترسد، این روش نمیر میالمللی مناسب به نظبین

های دیپلماسی علم و گوی نیازهای پژوهشپاسخ

 وری که معطوف به قدرت سیاسی است، باشد. افن

کنیم که تفاوت بین می بار دیگر یادآوری

ر وری دالمللی و دیپلماسی علم و فناهای بینهمکاری

های مرکزیت دادن به قدرت سیاسی در تفسیر انگیزش

بستر  ،به عبارت دیگر المللی است.تعامالت بین
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نه وری همان زمیدیپلماسی علم و فنا مطالعاتی

است که از منظر المللی های بینهمکاری هایفعالیت

ف قدرت کشور مقابل به آن یا تضعی افزایش قدرت ملی

 .شودنگاه می

 
 معنای قدرت و ابزارفناوری بهقدرت و  واررابطه دایره -3شکل 

های برای ادغام مالحظات قدرت در مبحث همکاری

ام کردی نظبا استفاده از روش تحلیل کار المللیبین

های قدرت در همکاری از تعریف عملیاتی شده نوآوری،

ن هدف تبیی مبنایکنیم که بر المللی استفاده میبین

نفوذ و  کانال دسترسی، سه و انگیزه همکاری به

 شود تا بتواندسازی و بازدارندگی تقسیم میوجهه

 ح دهد.و توضی کردهالمللی را تبیین چرایی تعامالت بین

جهت باید به دنبال پارادایم نظری دیگری از این 

 دباشیم که روش تحلیل خاصی را در اختیار ما بگذار

 طوررا به« قدرت»که از آن طریق بتوانیم فاکتور 

و از سوی  گیری کنیمملموس قابل مشاهده و اندازه

دیگر این پارادایم با روش تحلیل کارکردی نظام 

 سازگاری عملیاتی داشته باشد. ،نوآوری

تعریف استاندارد قدرت عبارت است: توانایی انجام 

[ و تعریف قدرت سیاسی عبارت است از توانایی 49فعل ]

  4.تحمیل اراده سیاسی یک کشور بر کشوری دیگر

المللی با در چنین فضایی همکارهای علمی بین

هر چهار هدف  [ که44گیرد]چهار هدف صورت می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . the possession of control or command over others; 

authority; ascendancy 

2. Access 

حوزه قدرت  معطوف به تعقیب منافع مادی و افزایش

  هستند.کشوری 

 وریاهدف دیپلماسی علم و فن نخستین

 -غاز تشکیل نهاد دولتاز آ است. در واقع 2«دسترسی»

ها ، دولت4419 سال نامه وستفالی درملت با عهد

های خدادادی خارج از زمینی و ثروتدنبال منابع زیربه

اند و در این راه از تمام قلمرو حاکمیت خود بوده

 طور کاملبه قدرت از جمله قدرت نظامی نیزتجلیات 

 و پیدایش اما در قرن بیست و یکم اند،کردهاستفاده 

وری ایند جهانی شدن علم و فنابنیان، با فرجوامع دانش

قدرت و ثروت در جهان اشکال نوینی را به  .. منابعو .

ا ر جای خود، خود گرفته و الگوی رشد مبتنی بر منابع

ورانه داده افنهای ی بر توانمندیبه الگوی رشد مبتن

 موجب افزایش مقام فاکتور فناوریاست. اهمیت 

ر منابع تغییها شده است. سیاستدر  «سرمایه انسانی»

 ،ماهیت داده و دیگر ساخته نیروهای طبیعی نیستند

انسانی هستند. در های بلکه مخلوق ابتکار و نوآوری

ل های اینترنتی قابآدرس ، فهرستشرایط فعلی

های یکی از ثروت ،دسترس برای یک شرکت

تغییر سطح توانمندی های فناوری 

قدرت به معنای ابزار  
سیاسی

قدرت به عنوان هدف  
سیاسی
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شود. برای محسوب میمنابع درآمدی  ملموس و ازغیر

در شبکه جهانی  4مرتبههای دامنه بلندنام یک ملت نیز

 یک نوع منبع اقتدار است.  اینترنت،

نار در ک است. «نفوذ»هدف دوم دیپلماسی 

گیری راهبردها به قصد نفوذ در بازار که در این هدف

رد دیپلماسی علم و فناوری با دیپلماسی تجاری مو

معنای به« نفوذ»داستان است. فلینک به هدف هم

 «وذنف»بر اذهان نیز معتقد است. در اینجا  گذاریتأثیر

نفوذ در افکار عمومی و  گذاری وتأثیر معنایبه

های اقتصادی و سیاسی برای افزایش گیریتصمیم

نیروی انسانی  سازی و جذببه قصد وجهه قدرت نرم

 .است کشورهای دیگر

 هدف سومی نیز دنبال انگیزه و هدف دوم،به

در  ری قائل شد کهتوان برای دیپلماسی علم و فناومی

بل بررسی است. چارچوب دیپلماسی عمومی کشورها قا

است که دیگران  نام نهاده 2«تبلیغ»فلینک این هدف را 

اند. ردهسازی از آن نام ببا نام برندینگ یا وجهه

ر قرار ثیتأ، به قصد تحتبا این هدف فناوریدیپلماسی 

پذیرد و می ر عمومی کشورهای دیگر صورتادادن افک

 ود.شمی بخشی از دیپلماسی عمومی آن کشور محسوب

اما هدف دیگری که نویسندگان غربی از آن نام 

انگیزه و هدف بازدارندگی است که در واقعیت  ،اندنبرده

بیش از پیش تحقق یافته و تجلی پیدا دنیای امروز 

 ،فناوری در دیپلماسی علم واست. بازدارندگی  کرده

است و به قصد تضعیف سطح  وجهه سلبی دسترسی

 ترین شکلشود. رایجمی در کشور مقابل اتخاذ فناوری

ها به قصد ممانعت از ها و بایکوتاین راهبرد، تحریم

 به یکدسترسی یک کشور یا یک دسته از کشورها 

 خاص است. فناوری

انگیزه دیگری که تا حدود زیادی با بازدارندگی 

 فناوری یکتوسعه  فرایندممزوج است، امنیتی کردن 

ی از آن کشور است. در واقع زدایکشور به قصد وجهه

 دسترسی ای برای ممانعت ازطور که تحریم وسیلههمان

ای برای ممانعت از است، امنیتی کردن هم وسیله

از دسترسی و  ممانعت)سازی است و هر دو وجهه

هدف بازدارندگی  زیردر  (یزدایامنیتی کردن یا وجهه

 گیرند.می قرار

طور خالصه با ترکیب ابزارهای قدرت با هب

کارکردهای نظام نوآوری با نیت یا اهداف قدرت به 

 یابیم. میدست  (1شکل )

داف راهبردهای دیپلماسی علم و اه دقت در ماهیت

کارکردهای  مجاورت مفهومی آنان را با، وریافن

 دهنده چگونگیگانه نظام نوآوری به عنوان توضیحشش

 ،مثال دهد؛ براینشان می دولتهاهمکاری بین

تجارب  کارکردهای ایجاد دانش و بسیج منابع و

چارچوب دسترسی قابل توجیه در  ندنتوامی کارآفرینی

با هدف نفوذ شوند، کارکردهای انتشار و بازارسازی 

توضیح داده شوند و کارکرد هدایت تحقیق و 

سازی سازی با توجه به انگیزه وجههمشروعیت

 المللی تحلیل گردند.بین

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Top Level Domain Name 2. Promotion 
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 (نگارنده :منبع) فناوریمدل مفهومی دیپلماسی علم و  -9شکل 

های (، فاکتورهای تحلیل همکاری1در جدول )

پلماسی و دیالمللی مبتنی بر روش تحلیل کارکردی بین

 اند. فناوری با هم تلفیق شده

 های تحلیل دیپلماسی فناوریلفهمؤ -9جدول 

 ابزار قدرت اهداف قدرت المللیهای علم و فناوری بینهمکاری

 تطمیع - بیترغ - قیتشو و نفوذ دسترسی ایجاد : ادغام و تملیککارکرد نخست

 بیترغ - قیتشو متقابل آفرینیهمداخلی و توانمندی زایش فا کارکرد دوم: اجرای برنامه مشترک تحقیق و توسعه

ها و انتقال فناوری و واردات و کارکرد سوم: برپایی نمایشگاه

 صادرات
 اقناع - بیترغ -قیتشو طرف مقابل بازار در نفوذ

 بیترغ -قیتشو دسترسی به امکانات و نفوذ های علمیهای همکارینامهتوافق -هانامهتفاهم:کارکرد چهارم

ی هاجمعی برای ترویج فناوریههای دست: پیمانکارکرد پنجم

یا ممنوعیت گسترش  زیستیهای محیطخاص مانند فناوری

 های دوگانهریهای خاص مانند فناوفناوری

ممانعت از دسترسی و گسترش  یا دسترسی، نفوذ

 بازار
 تهدید و تحریم تشویق،

ارجی، مقررات : اعطای بورس به دانشجویان خارکرد ششمک

 المللیهای بینهای پروژهتأسیس صندوق –مهاجرت 
 دیتهد -میتحر و بیترغ -قیتشو دسترسییا ممانعت  ایجاد

 یا تهدید و تحریم یغ وتبل [40روند توسعه ]سازی امنیتی یاسازی وجهه زداییسازی یا مشروعیتکارکرد هفتم: مشروعیت

 

 اقناع 

 

 اقناع 
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 گیرینتیجه -9

ماسی علم و فناوری در مباحث مربوط به دیپل

ولی به دلیل  های اخیر بسیار مطرح شده است،سال

های مشمول این حوزه، هنوز مدل گستردگی زمینه

شور کارکرد یک کای که بتواند تحلیل عینی از یکپارچه

 نالمللی ارائه دهد، معرفی نشده است. ایدر صحنه بین

ی تدوین شده است. مقاله با هدف پر کردن چنین خالی

ظام نوآوری در دکترین امنیت ملی و ن ،مقاله نخست

عنوان دو رکن دیپلماسی علم و سطح یک کشور را به

کند. پس از آن مدل مفهومی ارائه فناوری بررسی می

ردی نظام نوآوری، قدرت دهد که به مدد نگرش کارکمی

رتباط ا چگونگی سازیباالیی برای روشن تاًتحلیلی نسب

ری و تأمین امنیت ملی دارد. به بین توسعه نظام نوآو

المللی یک های بینین صورت که تعامالت همکاریا

ؤلفه کشور را در سطح هر کارکرد نظام نوآوری با م

مثابه هدف تحلیل مثابه ابزار و چه بهقدرت چه به

 کند.می

 مرز کامالً نخستنقاط قوت این مدل آن است که  

 و دیپلماسی المللیهای بینروشنی بین حوزه همکاری

رکرد ارابطه بین ک سپسکند. علم و فناوری ترسیم می

المللی را به روشنی و با نظام نوآوری و تعامالت بین

پس از آن، رابطه بین مقوله قدرت دهد. دقت نشان می

 صورترا بههای فناوری المللی و سطح توانمندیبین

طور که گفتیم دیپلماسی همان سازد.آشکار عیان می

طور مشخص دارای سه سطح تحلیل هو فناوری، ب علم

هایت در نکشوری و المللی، ملی یا بین)فراملی یا بین

قطه است. ن (ملی یا ارتباطات جوامع علمی با یکدیگرفرو

سطح  ضعف مدل معرفی شده در آن است که تنها در

 .کاربرد دارد ملی )روابط بین کشوری(
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A Conceptual Model for S&T Diplomacy Analysis at National Level 
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Abstract 

This paper aims to present a conceptual model to evaluate the performance of science and technology 

diplomacy at national level. It is divided into two parts: the first part is an introductory to the 

multidisciplinary field of “Science and Technology Diplomacy “and its relations with “Security Studies” 

and “Innovation Economics” and other similar fields. In the second part, the paper develops a conceptual 

model with two pillars: security doctrine and Innovation System. The selected Innovation System 

approach here is functional upon which based on its seven innovation functions, researchers can analyze 

S&T cooperation. The result is finally evaluated on the basis of increasing or decreasing the factor of 

“power as an instrument “and the factor of “power as an objective” of a nation at international level.  

Keywords: S&T diplomacy, Power as an instrument, Power as an objective, Security doctrine 
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