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A B S T R A C T 
 

Introduction and Background The national power of each country is rooted in a number of sources, 

which together form and interconnect the power of a country. Although, each dimension and component 

of national power has a separate and significant role in national power production, it seems that among 

the dimensions and components of national power, component of science and technology has a leading 

role. Accordingly, component of science and technology has a great influence in strengthening other 

dimensions of power, in addition to its significant and independent function. 

Aims The aim of this paper is to analyse the position of science and technology in national power. This 

research aims to find out the impact and role of science and technology on other dimensions of national 

power like economic, political, and military dimensions. 

Methodology  This  research  is  designed  based  on  neoliberalism  paradigm and  secondary  analysis 

methodology and also gathering opinions of domestic and foreign experts for purpose of constructing 

questionnaire. 

Conclusion Findings shows that science and technology as an influential factor has a significant role 

in strengthening economic, military, political, cultural, geographical and social dimensions of power. 

Findings of fieldwork  also  show  that science and technology component has a great influence on 

economic, military, political, cultural, social and geographical power respectively. 
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 چکیده

و در پیوند با یکدیگر، شاکله قدرت یک  افزاهم صورتبه قدرت ملی هر کشور برگرفته از منابع متعددی است که :مقدمه

 به نظراما  .قدرت، نقش مهم و مجزایی در تولید قدرت ملی دارند هایمؤلفهرغم اینکه هر یک از ؛ علیسازندمیکشور را 

که، این عنصر قدرت ضمن داشتن طوریاز جایگاه و نقش برتری برخوردار است؛ به آوریفنها، علم و ؛ در بین آنرسدمی

 .است مؤثرکارکرد مستقل، در تقویت سایر ابعاد قدرت ملی نیز 

 آوریفنعلم و  که کندیماین پژوهش پیگیری  .در قدرت ملی است آوریفنعلم و  تحلیل جایگاههدف این پژوهش،  اهداف:

 .. برخوردار است.. و ابعاد قدرت ملی همچون بعد اقتصادی، سیاسی، نظامی و هامؤلفهبر سایر  یریتأثاز چه نقش و 

و مراجعه به آراء اندیشمندان  سویکتحلیل ثانویه از  یشناسروشو  این پژوهش با اتّکا به پارادایم نئولیبرالیسم: هامواد و روش

 است. شدهیمتنظنامه داخلی و خارجی در قالب پرسش

تقویت ابعاد  گذار، دریرتأثعاملی  عنوانبه آوریفنکه فاکتور علم و  دهدیمپژوهش نشان  تحلیلی هاییافته :گیرینتیجه

میدانی  هاییافتهبرخوردار است؛ همچنین  یابرجستهاقتصادی، نظامی، سیاسی، سرزمینی، فرهنگی و اجتماعی قدرت ملی از نقش 

به ترتیب بر روی قدرت اقتصادی،  آوریفنبیانگر این بوده که علم و  پژوهش و مراجعه به اندیشمندان داخلی و خارجی هم

 را داشته است. یرتأثنظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سرزمینی بیشترین نقش و 

 ملی قدرت یهامؤلفه ،آوریفن علم، ملی، قدرت: واژگان کلیدی

 مقدمه

 دفاع خویش المللیبین پرستیژ و منافع حقوق، از آن پرتو در که است قدرتی تقابل نیازمند و صلح، تعامل هر کشور در

؛ در ارتباط با این مفهوم حیاتی، تاکنون تعاریف متفاوتی از سوی اندیشمندان گرددمیقدرت ملی تعبیر  بانامنماید که از آن 

یک قلمرو یا واحد سیاسی در  معنوی و مادی هایتوانایی قدرت ملی را مجموع توانمیساده ؛ اما در یک عبارت یشنهادشدهپ

در بین  کهیطوربه؛ شودنمیتنها به بحث مفهوم قدرت ملی محدود  نظرهااختالف حالینباا. (Kazemi, 2008) گرفتنظر 

قدرت ملی از  که .. همواره این مسئله مورد مجادله بوده است؛. و المللبینتیک و روابط جغرافیای سیاسی، ژئوپلی نظرانصاحب

از  متأثرکه خود  نظرهااختالفخوردار است؛ این بر تریمهماز جایگاه  یککدام هاآنو در بین  گرفتهشکل هاییمؤلفهچه 

شناسی به قدرت ملی است؛ منجر به این شده که تاکنون شناسی و معرفتخواستگاه پارادایمی متفاوت اندیشمندان از حیث هستی

همگان باشد، ناکام بماند. با این توضیحات، نگاه پارادایمی نویسندگان در این  موردتوافقکه  یاگونهبهترسیم منابع قدرت ملی 
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؛ بر همین اساس، در یک دید کلی کندمیی به ماهیت قدرت ملی، از چارچوب نئولیبرالیسم تبعیت شناسپژوهش از حیث هستی

 تأکیدبنیادهای قدرت ملی  عنوانبه، جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آوریفنسیاسی، نظامی، علم و  هایمؤلفهبه 

از نقش و  آوریفن، علم و سپس رسدمیت ملی، به نظر در قدر گانههفت عناصراهمیت هریک از این  باوجود؛ اما شودمی

 تأثیرعالوه بر  آوریفناندیشمندان اذعان دارند علم و  کهیطوربهبرخوردار است؛  هامؤلفهنسبت به سایر  ایکنندهیینتعجایگاه 

 برخوردار است ایبرجستهقدرت نیز از نقش  عناصردر اعمال سایر  باواسطهمستقیم و غیر صورتبهمستقیم و مستقل 

(Dehghani Firoozabadi, 2015). کار و در قدرت ملی، از طریق سازو فردمنحصربهگذاری ضمن اثر مؤلفهاین  بنابراین

در جهان  هاقدرتدر حقیقت، سیر تاریخی تحول  گذار است.تأثیرمختلف بر روی سایر بنیادهای قدرت ملی نیز  هایمکانیسم

بدیل نوین هر عصر در ت هایآوریفنآن دسترسی به  تبعبهعلمی و  هاینوآوریحکایت از این داردکه دستیابی به دانش و 

چون قدرت اقتصادی، مداشته است؛ به همین جهت در جهان امروز، سایر ابعاد قدرت، ه یمؤثرکشورها به رهبری جهانی نقش 

 چونمهپیدایش مفاهیمی  کهیطوربهاست؛  آوریفنعلمی و  باقدرتوابسته و در تعامل  یطورجدبهسیاسی، نظامی و ... 

، در نظام ژئوپلیتیک کنونی حاکم روینازادر این راستا قابل تفسیر است. « آوریفنو  دیپلماسی علم»و یا « یانبندانشاقتصاد »

.. دارد؛ . به دلیل نقش مهمی که در نوآوری تکنولوژیک و ایجاد تحول اقتصادی، سیاسی، نظامی و آوریفنعلم و ، برجهان

بر این اساس، این پژوهش به دنبال  است؛ قرارگرفتهتروریستی  هایگروهو حتی  هادولتو  هاحکومت موردتوجه شدتبه

 قدرت ملی است. هایمؤلفهدر قدرت یک کشور و نسبت آن به سایر  آوریفنبررسی نقش و جایگاه علم و 

 پژوهش روش

 و نقش چه آوریفن علم: کهینا از است عبارت پژوهش اصلی سؤال .باشدیماین پژوهش تحلیل ثانویه روش تحقیق 

 صورتینبد نیز ایفرضیه سؤال این با متناظر و متناسب دارد؟ کشور یک ملی قدرت درمجموع و قدرت ابعاد سایر بر یریتأث

 مدیریت نظامی، فرهنگی، اقتصادی، مختلف هایعرصه در آوریفن و علم کارکردهای و نقش به توجه با: که است شدهطرح

 فرهنگی سیاسی، نظامی، اقتصادی، همچون قدرت ابعاد تقویت در ایبرجسته و فعال نقش از آوریفن سپس و علم.. . و سرزمین

 روش و سویک از 1ثانویه تحلیل شناسیروش و نئولیرالیسم اندازچشم از سؤال این به پاسخ راستای در. است برخوردار.. . و

و مبتنی بر این چارچوب  است؛ شدهاستفاده( خارجی و داخلی متخصصین بین در آن توزیع و نامهپرسش طراحی پایه بر) میدانی

 قرار تحلیل مورد ملی، قدرت گوناگون ابعاد بر آوریفن و علم اثرگذاری نحوه و جذب موردنظراطالعات  شناسی،روش

 .گیردمی

 نظری یمبان

 باب قدرت ملی دیدگاه نئولیبرالیسم در

 منتشرشدهمبتنی بر آثار  توانیم؛ اما اندنکردهشفاف عقاید خود را در مورد قدرت ملی بیان  صورتبهها نئولیبرالیسم اگرچه

، این عقاید، در یک دید کلی روینازابندی کلی از مفروضات آن نسبت به قدرت ملی برداشت کرد؛ پیروان آن، یک جمع

 (Dehghani Firoozabadi, 2015) استو روانی برخوردار  عینی، از جنبه ادراکی هاز: قدرت ملی عالوه بر جنب اندعبارت

-Smith, El) یرندگیمورانه در نظر آفنفیزیکی/نظامی، تولیدی، مالی، شناخت و مهارت  صورتبهقدرت را  اشکالها نئولیبرال

                                                           
 ,Ahmadi & Ghaffarian) است شده گردآوری دیگر متفاوتی تحقیق برای و دیگر محققی توسط اصل در که است ییهاداده تحلیل و تجزیه بر مبتنی روش ینا 1

2003). 
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2013rrands, Anis, & Fa).  که پیرو مسلک نئولیبرال در روابط  1همچون جوزف نای هایییسینتئوردر همین چارچوب

از قدرت  هاآنبرداشت  حالدرعین. اما ورزندیم تأکیدعالوه بر فاکتورهای قدرت سخت به قدرت نرم نیز  باشندیم المللبین

اشاره دارند؛  آوریفن، به قدرت علم و هایسترئال اگرچهمصداق  طوربهفکری متفاوت است؛  یهانحلهبا سایر  آوریفنعلم و 

از هم نیستند؛  تفکیکقابلاز قدرت،  مؤلفهکه این دو  تأکیددارند؛ از همین رو دهندیممنتهی آن را در قالب قدرت نظامی قرار 

همچنین برای قدرت علم و  پندارندیمظامی، یک نوع قدرت مستقل را فارغ از قدرت ن آوریفن، علم و هایبراللاما در مقابل 

که معتقدند قدرت علمی موجب تحول در نهادها، ساختارهای یطوربه؛ اندقائلی، ماهیت کیفی نیز عالوه بر سرشت کمّ آوریفن

 Dehghani) گرددیم.. . و هاارزشسازی، پردازش و تنظیم و تدوین افکار، انسانی، استاندارد یهانگرشاجتماعی، ایستارها، 

Firoozabadi, 2015). را نیز  ییهاچارچوب حالدرعینولی  دهدیمبه منازعات شکل  آوریفنها معتقدند؛ علم و نئولیبرال

 .(Smith et al., 2013) یردگیمانجام  هاآنکه مقدار زیادی همکاری در درون  سازدیمفراهم 

 قدرت ملی یابی مفهوم

مبهم توجه زیادی از اندیشمندان را در حوزه جغرافیای سیاسی و  حالدرعینیک مفهوم جذاب و  عنوانبهقدرت ملی همواره 

از زاویه دید فلسفی خود، تعاریف و مضامین  متأثر نظرانصاحبهر یک از  روینازابه خود جلب نموده است؛  المللبینروابط 

ملی حداقل در قالب چهار رهیافت و تعاریف قدرت  یمفهوم بند یطورکلبه؛ اما گیرندیمملی به کار  قدرت مورد متفاوتی را در

 از: اندعبارتکه  باشدیم یبندطبقهقابلکلی 

آن  دهندهیلتشکمنابع و عناصر  برحسبمطابق با این رهیافت قدرت ملی  ؛کنترل منابع مثابهبهاول: قدرت ملی  یافتره

میزانی  عنوانبه، قدرت ملی را 3و هارُلد ژاکوبسن 2برای نمونه رابرت کاکس .( ,2015Dehghani Firoozabadi) شودیمتعریف 

 .(Mousavi Zare, 2017) یندنمایمیت و توانایی یک کشور برای تغییر رفتار یک بازیگر تعریف از قابل

بالقوه و بالفعل( میان ) یعلّمطابق این رهیافت نیز قدرت به معنای یک رابطه  دوم: قدرت ملی به مثابه رابطه علّی؛ یافتره

بر رفتار و نتیجه تعریف  یرتأثحسب ظرفیت و توان یک بازیگر در اعمال نفوذ برای کنترل یا نتیجه( برو  علت و معلول )رفتار

ران، قدرت به مثابه کنترل نتایج و قدرت به مثابه ؛ اما این رهیافت خود در قالب سه مفهوم قدرت به مثابه کنترل بازیگشودیم

بازیگران؛ قدرت ملی عبارت است مطابق با رویکرد قدرت به مثابه کنترل  .استبندی کنترل منابع، بازیگران و نتایج قابل تقسیم

با رویکرد  مطابق .ظرموردن: توانایی یک کشور در واداشتن کشورهای دیگر به انجام کاری یا بازداشتن آنان از انجام کار از

 موردنظرگذاری بر نتایج یرتأث کمدستو  کنترل وانایی یک کشور در ایجاد،ت صورتبهقدرت ملی  ؛قدرت به مثابه کنترل نتایج

نتایج؛ قدرت ملی  و بازیگران منابع، کنترل مثابه به قدرت در رهیافت یتدرنها .شودتعریف می المللبینو مطلوب در عرصه 

در  ؛ تاو توسعه دهد ینتأمتا منافع ملی خود را  سازدیمکه کشور را قادر  شودتعریف میمجموع عناصر و عواملی  صورتبه

 دهدی شکل المللبینو تعامالت  المللبینی پیروز گردد و به قواعد و قوانین حاکم بر نظام المللبینزنی و مذاکرات چانه

(Dehghani Firoozabadi, 2015). 

 یهاسوژه یستأست عبارت از تکوین و مطابق با این رویکرد، قدر ؛قدرت ملی به مثابه روابط اجتماعی :سوم یافتره

در این  یگردعبارتبه .است گفتمانی هاییهرودانش و  یهانظام یلهوسبهاجتماعی متنوع و متعدد و  یهاقدرتاجتماعی از طریق 

نمود و تجلی پیدا  رفتارهاو  هاکنش، تثبیت معانی و مشروع ساختن بعضی هاسوژهعرصه، قدرت ملی به شکل تولید گفتمان، 

 .(Dehghani Firoozabadi, 2015)... دموکراتیک و ،یافته، تروریستچون کشورهای توسعهایی همانند آفرینش سوژه ؛کندیم

                                                           
1 Joseph Nye 
2 Robert Cox 
3 Harold Jacobson 



 130یاپی، شماره پ97 زیی، شماره سوم، پا33سال  ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق /92

مطابق با این رهیافت قدرت ملی ناظر و معطوف به ساختارها، روابط  ؛قدرت ملی به مثابه ساختار اجتماعی :چهارم یافتره

 اجتماعی یتموجودو  کارگزارچه نوع بازیگران،  کندیمبخش متقابل موقعیت ساختاری است که تعیین و تعریف داخلی و قوام

و کنشگران را در رابطه مستقیم با یکدیگر و  هایتموقعساختاری  هاییتظرف ،این نوع نگاه از قدرت یگردعبارتبه .باشندیم

کننده کنش و رفتار است؛ مثال بارز این نوع رویکرد نظریه نظام جهانی و تعیین سازینهزمکه  کندیممنافع وابسته تولید 

 .(Dehghani Firoozabadi, 2015) باشدیموالرشتاین 

 قدرت ملی هایمؤلفه

رایج و حتی  المللبینکنترل منابع همچنان در روابط  برحسبمفاهیم و تعاریف مختلف از قدرت ملی؛ تعریف آن  رغمبه

 تا به امروز مطابق با این 18مختلف از قرن  نظرانصاحبعمده  از همین رو .(Dehghani Firoozabadi, 2015) استغالب 

. از زاویه دید این اندیشمندان قدرت ملی دارای منشأ و اندپرداختهدر مورد قدرت ملی  اظهارنظرو  پردازییهنظررهیافت به 

 عنوانبه .گیردمیچشمه افزاری سرافزاری و یا نرممختلف یک کشور در دو بخش سخت هایحوزهمبادی گوناگونی است که از 

جغرافیا، جمعیت، منابع طبیعی، اقتصاد، ارتش و قوه نظامی،  مؤلفهقدرت ملی را تحت هشت  عناصر 1دیوید جابلینسکی مثال

به نقل از یک اندیشمند چینی،  2مایکل پلیزبوری .( ,1997Jablonsky) کندمی شناختی معرفیعوامل سیاسی و عناصر روان

، امور نظامی، دولت و قابلیت امور آوریفنمنابع طبیعی، اقتصاد داخلی و خارجی، علم و  ، یعنی:مؤلفهقدرت ملی را تحت هشت 

 انسانی، نیروینیز در تعریف منابع قدرت ملی به  3فرگسوننیال  .( ,2000Pillsbury) دهدمیی قرار خارجه، و توسعه اجتماع

 4سامسون ِاسودو .( ,2011Hohn) کندمیاشاره  اقتصادی قدرت، نظامی قدرت تکنولوژیکی، قدرت طبیعی، منابع صنعتی، تولید

منابع  عنوانبه آوریفنهمچون مرزهای جغرافیایی، منابع طبیعی، توسعه اقتصادی، جمعیت، قوه نظامی/امنیتی و  هاییمؤلفهنیز از 

شناسی قدرت ملی سعی شده از نقطه نظرات جوزف ث هستیاما در این پژوهش از حی .(Esudu, 2016) کندمیقدرت ملی یاد 

، وضوحبه اگرچهکه بر بنیاد نئولیبرالیسم نگارش شده است؛  5"قدرت در عصر اطالعات"وی در کتاب  .برداری شودنای بهره

طیفی مختلف از منابع قدرت را همانند جمعیت،  توانمیسخنانش  یالالبهاما در  کندنمیبندی را طبقه قدرت ملی هایمؤلفه

اگر یک  .(Nye, 2008) کرد.. مشاهده . ، فرهنگ وآوریفنسرزمین، منابع طبیعی، اقتصاد، قوه نظامی، ثبات سیاسی، علم و 

اقتصادی، نظامی،  هایمؤلفهقدرت ملی را حداقل در هفت دسته و شامل  توانیممی ؛برآورد کلی از این دیدگاه داشته باشیم

 نماییم. بندیطبقه، جغرافیا، فرهنگی و اجتماعی آوریفنسیاسی، علم و 

 آوریفنو  علم

 در که هایىدیدگاه تفاوت بر عالوه و نبوده ثابت و پایدار زمان طول در علم مفهوم که معنى بدین پویاست؛ مفهوم یک علم

 براى ابزارى معناى بهبرخی علم را  برای مثال .است شده تغییر و لتحو دچار هم تاریخ طول در داشته وجود آن درباره دوره هر

ات و شرایط مند اتفاقمشاهده نظام برخی دیگر آن را معادل با؛ (Heydari, 2010) کنندتعریف می زندگى مشکالت و مسائل حل

 ,Noroozi Chakoli) کنندتعریف می  آمدهدستبهبندی قوانین و اصول بر اساس حقایق و فرمول طبیعی برای کشف حقایق

Hasan Zadeh, & Noor Mohammadi, 2009).  مصداق فرهنگ  طوربه؛ باشدمیخوش چنین تعبیری نیز دست آوریفنواژه

از  ایشاخهو دانش علمی برای مقاصد عملی، ماشین و تجهیزات مبتنی بر چنین دانش  یریکارگبهرا معادل  آوریفنآکسفورد، 
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به معنای یک  را آوریفن برخی دیگر .(Oxford University, 1997) کندمیتعریف   دارد سروکاردانش که با علوم کاربردی 

، محتوای انسانی، محتوای اطالعاتی و یافزارسختر جزء ) محتوای ااز چه کنند کهتعریف می یافته از علم برای عملکلیت نظام

در این پژوهش از منظور ما ، آوریفن فارغ از تعاریف متفاوت علم و .(Taleghani, 2005) است شدهیلتشکمحتوای سازمانی( 

کاربرد  عنوانبه آوریفن منظور از و است؛ جهان طبیعی توسط مطالعه سیستماتیک ساختار و رفتار آمدهدستبهدانش  ،علمواژه 

در  آوریفنو  تمایز بین علم؛ و در جمع اشاره دارد آوریفنمداوم به علم و  طوربهاین مقاله  روینازااست.  عملی دانش فنی

 .است ماندهیباقاصل معتبر 

 پژوهش هاییافته

 تحلیلی هاییافتهاول؛  بخش

 در ایجاد و تقویت قدرت نظامی آوریفنعلم و  مؤلفه نقش

آفرین نقش ... ند قدرت ملی، در تولید و تقویت بعد نظامی قدرت، عوامل انسانی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، علمی وهمان

 ارتباط مستقیم نماینگر اساساً داد رخ بعدازآن که دیگری یهاجنگ از بسیاری و دوم جهانی جنگ . از همین رو تجربیاتباشندیم

با این مقدمه نسبت  .(Mahmoud zadeh, Ghazi, & Ghouchani, 2017) است نظامی باقدرت ملی مهندسی و علمی هایییتوانا

و ابعاد مختلف  هاینهزمدر ایجاد و تقویت  آوریفننقش متغیر علم و  تریقدقو قدرت نظامی و به عبارت  آوریفن ،بین علم

 :گیردیمقرار  یموردبررس اختصاربهقدرت نظامی موضوعی است که در ادامه 

تحقیق و  عام و طوربه آوریفنامروزه علم و  و توسعه و نقش آن در تسلیحات و تجهیزات نظامی و دفاعی مدرن: یقحقت .1

در همین چارچوب توان و دارد.  بدیلی در پیشرفت هر سازمان و نهاد اقتصادی، سیاسی و ...نقش مهم و بی ،خاص طوربهتوسعه 

 هایینوآوربه بیشتر  روزروزبه.. . لجستیک، پشتیبانی و ،تهاجم، دفاع، تسلیحات، تجهیزات یهابخشدر  نیز قوه نظامی کشورها

؛ دهدبه خود اختصاص میبودجه تحقیق و توسعه بخش زیادی از سهم کل بودجه نظامی را تا جایی که  ،شودمیعلمی وابسته 

 شدهافزودهآن  برشدترسد از شروع جنگ سرد وجود داشته است؛ اما به نظر می گذشته نیز یهادههدر دستورالعمل البته این 

از  یامالحظهقابلدر دوران جنگ سرد، بخش  دهدیمنشان  1ی صلح در استکهلمالمللبینموسسه پژوهش  یبرآوردها کهچنان

درصد دانشمندان و پژوهشگران  45حدود  و و اتحاد جماهیر شوروی در این مسیر صرف شده است متحدهیاالتاکل بودجه 

 هاگزارش. در همین چارچوب (King & Larijani, 1996) بودندنظامی مشغول فعالیت  یهاعرصه، در 1970جهان در دهه 

را از وزارت دفاع درصد بودجه خود  60دانشکده و دانشگاه در آمریکا،  350 بربالغ 2002حاکی از این بوده که تنها تا سال 

 .(Modares, Khalili, & Ata Negad, 2017) کردندیم ینتأم

برخوردار  بارزی اهمیت جنگ از زمان در ویژههب نظامی، ایجاد قدرت در نظامی تکنولوژی و فنون ، موضوعبا این تفاسیر

 نوین یهاروش و جدید نظامی هاییتقابل کشف جدید، ابزارهای ،هپیشرفت فنون نظامی، آوریفن از منظور یطورکلبهاست؛ 

 متحدهیاالتا شدهیزیرامهبرن کامالً حرکت به توانیم نمونه برای. (Jamshidi, 1995) است نظامی توان بردن باال و افزایش

 در یاگستردهنقش  اشاره نمود که تا به امروز 2دفاعیهای تحقیقاتی پیشرفته سازمان پروژه سازمان دارپا یا یستأس از آمریکا

 .(National Research Council, 2009) است داشتهآن  آوریفنرهبری نظامی آمریکا و رهبری  بینتعامل عمیق 
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 یهادانش یژهوبهآن،  از استفاده و آموزش و پژوهش طریق از دانش کسب پیشرفته و استراتژیک: تسلیحات یدتول .2

یا  آوریفنمادر همچون زیست  یهادانشو  هاآوریفنبرخی از  روینازا. قدرت نماید به تبدیل را دانش تواندیم استراتژیک

به همین  .گیردیمتقیم در حوزه نظامی قرار مس صورتبه؛ آیندیم حساببهپیشرفته نیز  هایآوریفن ازجملهکه  آوریفننانو 

این امکان وجود دارد که دارویی  آوریفنبه فرض مثال در زیست  چراکه وجود دارد؛ هاآنفراوانی روی  هاییتحساسدلیل، 

 هاییتقابلاز  اینکه یا. (Iran Technology Analysts Network, 2011) باشدگذار یرتأثطراحی نمود که تنها روی یک نژاد 

 به پروژه اخیر سازمان توانیممصداق  طوربه بارهیندرا .در جهت ساخت تجهیزات نظامی کوچک استفاده نمود آوریفننانو 

 .(The guardian News Website, 2006) کرداشاره استفاده از حشرات برای استفاده جاسوسی  در جهت دارپا،

امروزه صنایع دفاعی و نظامی یکی از سه صنعت اول سودآور در دنیا محسوب  سالح و منافع کالن اقتصادی: تجارت .3

منافع  و کسبتجارت سالح  منظوربهدفاعی خود کردن صنایع  ترفعالو کشورها در سطوح مختلف قدرت، به دنبال  شودیم

صنایع  گسترشبا  کندیمر دارد تالش تنش قرا دورازبهکه در منطقه رغم آنهلند علیکشور  مثالعنوانبه. هستنداقتصادی کالن 

نیز جزو ده کشور اول  اکنونهمکه یطوربه ؛، سهمی در بازار محصوالت نظامی داشته باشدقدرت نظامی یتبر تقونظامی، عالوه 

اما نکته  .(Stockholm International Peace Research Institute, 2018) شودیمکننده تسلیحات نظامی محسوب صادر

 به همین منظور ؛دهدیم یلکتش آوریفن را هاآن فعالیت محور که هستند ییهابنگاه دفاعی، این است که صنایع ذکرقابل

 ,Nazari Zadeh) است ورانهآفن نوآوری صنعت، این در سالح رقابت لذا، و باالست آوریفن تغییر نرخ هابنگاه این در معموالً

Mehdi Nejad Nouri, & Hejazi, 2014). رقابت شدید است و فقط کشورهایی توانایی تسلط  ،در بحث بازار تسلیحات روینازا

، در تقویت صنایع نظامی آوریفنبرتری برخوردار باشند. بنابراین، قدرت علمی و  آوریفنکه از دانش و  رادارند بر بازار

، طبق گزارشات مثال طوربهآن کسب منافع عظیم مادی نقش مهمی دارد.  تبعبهکشورها و تسلط بر بازارهای صادراتی سالح و 

آن  توسعهدرحالو یا  یداکردهپپهبادهای نظامی دست  آوریفنکشور به  23تنها  2014از موسسه راند تا سال  شدهکسب

 یهاسال بین اسلحه تجارت کل درصد از 3/0 فقط شدهساخته رغم اینکه پهپاداما علی .(RT News Website, 2014) باشندیم

میلیارد دالر  2/5از بازار جهانی  2013تا سال  ؛(The guardian News Website, 2015) بودندتشکیل داده  2014 تا 2010

 ,Quartz News Website) ارتقا یابدمیلیارد دالر  89بیش از  به 2023 سال تااین بازار  است شدهبینییشپ .اندبودهبرخوردار 

2013). 

در حوزه نظامی از طریق بازدارندگی  آوریفندیگر علم و  یرتأث علمی و ایجاد توان بازدارندگی نظامی: قدرت .4

که اگر کشور دیگری بخواهد امنیت او  ؛باشد هایییتوانمندین معناست که یک کشور دارای ؛ بازدارندگی به اگرددیمآشکار 

سبب عدم تحرک  ناکی دریافت کند. لذا ترس از دریافت پاسخ؛خ درداز سوی آن کشور پاس را تهدید و یا به مخاطره بیندازد؛

 است. یاهستهتسلیحات  آوریفن؛ کندیمنظامی که ایجاد بازدارندگی  هایآوریفن ینترمهماز  یکی .شودیمکشور مهاجم 

دست  یاهسته؛ اما زمانی که هر دو کشور به بمب اندنمودهنمونه دو کشور هند و پاکستان چندین مرتبه با یکدیگر جنگ  یبرا

 .(Iran Technology Analysts Network, 2011) پیدا کردند؛ هیچ نزاع جدی میان دو کشور صورت نگرفته است

 فنی نظامی هاییهمکارانتقال تکنولوژی یکی از اجزای اصلی  و انتقال دانش: نظامی هاییهمکارنمودن بستر  فراهم .5

 تحقیق و یهاشرکت: ازجملهدر حوزه صنایع دفاعی  خارجی مستقیم گذاریسرمایه کشور هند، به کمک مثال طوربه است

 .زمینه این نوع همکاری را برای خود فراهم ساخته است محصوالت دفاعی تولید یهاشرکتگذاری مشترک و توسعه، سرمایه

 .است هند و روسیهمشترک توسط دو کشور  صورتبهموشک کروز مافوق صوت  این نوع همکاری، تولید از خوب مثال یک

نظامی بین دو کشور هند  - علمی هاییهمکاربه توسعه دانش داخلی در هند کمک کرده است؛ بلکه به تقویت  تنهانهاقدام  این
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طرف دیگر، این نوع تعامالت منحصر و محدود بر همکاری بین سطوح  از .(Mallik, 2016) استو روسیه نیز منجر شده 

 ازلحاظ ترازهمو ای قدرتمند از خود نیست؛ بلکه گاهاً این تعامالت در سطوح کشوره تریینپاناهمتراز قدرت نظامی با سطوح 

دانش فنی، قطعات و ارائه موتور برای  ینتأمنقش اساسی در  است که صنایع آلماننمونه این امر  .شودیمنظامی نیز دیده 

دفاعی  هاییاستسصورت گرفته در زمینه  هاییلتحلبررسی و  .(Partov, 2015) دارندعهده را بر خودروهای نظامی روسیه

با  آوریفنعلم و  ینماباین موضوع است که پیوستگی زیادی  ییدتأ، نیز بیانگر متحدهیاالتاکشورهای همچون انگلستان و 

 چون نظامی و دفاعی یهاحوزه از هرکدام در پیشرفت و توسعه روینازا .(Dick, 2003)دارد مسائل دفاعی این کشورها وجود 

 ,Valavi, Tarhani, & Mojaradi) دارد بستگی آوریفن و علم سطح به مستقیم طوربه ... تجهیزات و تسلیحات، نظامی، نیروی

2011).  

 در ایجاد و تقویت قدرت اقتصادی آوریفنعلم و  مؤلفه نقش

اقتصاد و  نیرویی مستقل و خودگردان در منزلهبهدر نیمه دوم قرن بیستم نشان داد؛ علم  شدهگرفتهصورت  یهاپژوهش

همچنین در طول تاریخ نیز همواره ارتباط  .(King & Larijani, 1996) شودیمع اصلی قدرت اقتصادی تلقی منب درواقع

اقتصادی و قدرت  یهارقابتدر  آوریفناز همین رو علم و  .تنگاتنگی بین رهبری فنی و اقتصادی، سیاسی وجود داشته است

بر قدرت  آوریفنعلم و  یراتتأثمختلف  اشکال رسدیمبه نظر  ،وجودینباا .(Gilpin, 2013) کنندیممحوری را ایفا  ملی نقش

 زیر باشد: صورتبه تواندیماقتصادی 

مختلف شاهد انقالب اطالعاتی بوده است  یهاانقالبجهان پس از گذر از  :محوردانشو نقش آن در خلق اقتصاد  علم .1

گیری است؛ که اهمیت روزافزون آن در عصر دانایی موجب شکل« دانش»درآمد که در آن منبع ارزشمند خلق ثروت و 

است؛ که تعداد  ینقدرت آفر و ینآفر یتمز. امروزه، اقتصادی (Zahedi & Kheirandish, 2007) استمحور شده اقتصاد دانش

و نوآوری است که اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده  آوریفنزا، فراگیر و مبتنی بر رقبای آن کم باشد. چنین اقتصادی درون

 یماًمستقمحور، اقتصادی است که دانشسازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد  ازنظر. (Faraji Rad & Abdi, 2015) شودیم

، دانش محرک اصلی محوردانشاقتصاد  در .(OECD, 2002) باشد قرارگرفته بر اساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطالعات

تنها بستگی به تعداد  محوردانشاست. بر اساس این تعریف، اقتصاد  هایتفعالرشد، ایجاد ثروت و اشتغال در تمامی رشته 

 اقتصادی به شکلی بر دانش متکی است. هاییتفعالبرتر نیست؛ بلکه در این نوع اقتصاد کلیه  آوریفنمحدودی صنایع مبتنی بر 

و از محصوالت آن  یابندیمورانه تغییر و تحول آبر پایه تحوالت فن کامالًنظیر معدن و کشاورزی  هایییتفعال مثالعنوانبه

مبتنی بر  هاییتفعالاز تولید ناخالص داخلی از رشته  یتوجهقابلمحور سهم اقتصاد دانش در .(Shahnazi, 2013) کنندیمپیروی 

  .(OECD, 1996)شود یممحور کسب برتر و متوسط و خدمات مالی و تجاری دانش آوریفنمانند صنایع با  دانش بردانش و 

عوامل مزیت رقابتی کشورها محسوب  ینترمهمیکی از  آوریفنامروزه  اد مزیت رقابتی:و نقش آن در ایج علم .2

 کهطوریبههمین مطلب است؛  یدمؤذشته نیز سال گ صدیکجوامع در  ساز یتمزگیری عوامل . نگاهی به سیر شکلگرددیم

مزیت اصلی برای  صورتبه "منابع اولیه"مزیت اصلی را فراهم کرده بود؛ در گام بعد  "کار ارزاننیروی "میالدی 1900سال 

صنعت، از اهمیت مواد اولیه کاسته شد و  یازموردنجایی مواد نقل و قابلیت جابهوه حملتوسعه بروز کرد؛ با رشد و توسعه شبک

بر این اساس، علم و  تبدیل گردید. ساز یتمزعامل  رتصوبه آوریفنعامل سرمایه اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ با گذر زمان نیز 

برتر  یفیتباکعرضه محصول نوظهور، عرضه محصولی  که شامل مزیت رقابتی ایجاد نماید: تواندیمحداقل با سه شیوه  آوریفن

 .(Mirzaei & Abdi, 2003) باشدیم ترارزانو عرضه محصول 
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پذیر و مبتنی بر ، اقتصادی نوآورانه، رقابتآوریفناقتصاد مبتنی بر علم و  و رشد اقتصادی: یانبندانش، اقتصاد علم .3

 هاییوهشبا  یانبندانشبدیلی دارد. اقتصاد در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش بی روینازاو  استبدیع  یهاروشو  هایوهش

 از: اندعبارت. برخی از این موارد کندیممختلفی به رشد اقتصادی کشورها کمک 

پذیری و توسعه صادرات هر کشور متکی به پیشرفت فنی و افزایش قدرت رقابت نوع در تولید و افزایش صادرات:ت الف(

در عملکرد صادرات برخوردار  اییژهواز جایگاه  یانبندانشویژه در اقتصاد این اساس، تحقیق و توسعه به بر صنعتی است.

عوامل ایجاد تنوع در تولید و باال بردن کیفیت تولیدات و به دنبال آن افزایش  ینترمهمتحقیق و توسعه یکی از  چراکه .باشدیم

 آوریفنلف و باعث تفکیک صنایع به سطوح مخت سازدیمتحقیق و توسعه خود را در صنایع نمایان  یرمتغ صادرات است.

ایجاد زمینه برای تولید  یلهوسبهموقعیت صادراتی یک کشور را  تواندیمو  کندیمنوآوری مزیت نسبی ایجاد  ینهمچن .گرددیم

تر به صادرات باالتر که فعالیت نوآوری بزرگ رودیمانتظار  روینازا محصول جدید و کاهش هزینه تولیدات موجود ارتقا دهد.

کشور  ؛ بلکهشودیمجدید تولید کاالها و خدمات با هزینه پایین  یهاروشمنجر به ایجاد  تنهانه نوآوری عالیتف یراز منجر شود.

 .(Deh Moobed, Mehregan, & Dehghan Poor, 2011) دهدیمرا در موقعیت رقابتی بهتر نسبت به رقبای تجاری آن قرار 

، شودیموری( و بازده تولید زیاد جدید قدرت تولید )بهره هایآوریفنبا استفاده از  ازآنجاکه :یوربهرهد و ب( افزایش تولی

محور را به سمت اقتصاد دانش هامهارتتا آموزش و کسب  اندشدهمصمم  توسعهدرحالجهان اعم از صنعتی و  یهادولت لذا

وری از تورم کاسته و به کمک ارتقا بهره بلکه .دهدیمغال را افزایش تاش تنهانهمحور اقتصاد دانش چراکه متحول سازند.

 .(Sadeghi & Azarbayejani, 2006) دهدیمدرآمدها را افزایش 

مدنظر  یاکارخانهکه در تولید و صادرات محصوالت  هاییآوریفنبندی میان تقسیم در برتر: یآورفنبا صنایع  ید( تولج

برتر از جایگاه خاصی در بعضی از کشورها  آوریفنبرتر(؛ صنایع با  آوریفنمتوسط و  آوریفنساده،  آوریفناست )

، نیروی انسانی متخصص، ارتباط قوی بین آوریفنمکفی  هاییرساختزبه  طرفکیاز یراز .(Lall, 2000) استبرخوردار 

باعث افزایش  تنهانه و از طرف دیگر (Deh Moobed et al., 2011) دارندنیاز  هادانشگاهبنگاه و مراکز تحقیقاتی و 

 ,Seyoum) شودیم هاآنوری و شکوفایی است و باعث بهره یرگذارتأثاقتصادی نیز  یهابخشبلکه بر دیگر  شده؛ افزودهارزش

2004). 

مختلف اقتصادی و  یهابخشدر  آوریفنجدید  یهاپژوهشمحور از طریق اقتصاد دانش تولید ناخالص داخلی: یش( افزاد

: افزایش سرمایه ازجملهعواملی  رفتههمیرو. سازدیم متأثر، رشد اقتصادی را افزودهارزشدر ایجاد و کسب  هاآنتجاری نمودن 

اطالعات و  آوریفن یهاساختزیر گسترش تولید، یهاروشتحقیق و توسعه در راستای تداوم حمایت از نوآوری و بهبود در 

 یژهوبه که به افزایش سهم دانش در تولیدات و خدمات یک کشور، هایییتفعالو حمایت از  ربطیذ ینهادهاارتباطات توسط 

 ییبسزانقش  عام طوربهخاص و در اقتصاد یک کشور  طوربهدر تولید ناخالص داخلی  تواندیمشود؛  در بخش خصوصی منجر

و تضاد  آوریفنبنابراین رقابت برای کسب  .(Amjadi, Rahbari Banaeiyan, & Soltani Fesghendis, 2012) باشدداشته 

منافع موجود برای دستیابی به تکنولوژی برتر در سطوح جهانی به خاطر فراهم آوردن امکان نیل به قدرتی است که از آن ناشی 

 .(Haj Fathaliha, 1993) شودیم

است که  یراتیتأث ،المللبیندر عرصه  آوریفنیکی دیگر از اثرات مهم  ی:المللبین کاریمتقسدر  آوریفنعلم و  نقش .4

هر  یگردعبارتبه است. شدنیجهاندر پدیده  توجهقابل یامسئلهی المللبین کاریمتقس موضوع .گذاردیمجهانی  کاریمتقسبر 

تصادی اق یهاحوزهدر اکثر  روینازا. گیردیمکشوری با توجه به مزیت نسبی خود قسمتی از چرخه تولید محصول را بر عهده 

و کشورهایی که دارای  دهندیمافزوده بیشتر را انجام  باارزش هاییتفعالباالتر،  آوریفندارای بدین گونه است که کشورهای 
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نمونه در چرخه  یبرا .دهندیمکاربر را انجام  اصطالحبهافزوده کمتر و  باارزش هایییتفعال، ترندیینپامتوسط و  هایآوریفن

 ییکشورها .کنندیممانند ایران و عربستان مواد خام را تولید  ییکشورها ی وجود دارد.المللبین کاریمتقسپتروشیمی جهانی یک 

و سرمایه  آوریفنآمریکا و اروپا به دلیل دارا بودن  یتدرنها. کنندیمدستی تبدیل مانند هند و چین مواد خام را به مواد پایین

روز و داشتن  آوریفنهای حلقه به دو دلیل برخوردار بودن از نتا یکشورها یزن حالدرعین .کنندیممحصول نهایی را تولید 

کشورهای بین نیز در  کاریمتقسنوعی دیگر  ،از طرف دیگر .آورندیمرا از آن زنجیره به دست  سرمایه کافی، سود سرشاری

برای  آوری برترفنعبارتی کشورهای پیشرفته در صنایع  به شده است. ییتخصص گراکه منجر به  شدهگرفتهصورت پیشرفته 

 Iran) اطالعات آوریفناتریش بر آموزش الکترونیک،  آوریفندر  مثال ایرلند یبرا .اندکردهخود تقسیماتی را ایجاد 

Technology Analysts Network, 2011)، یدتجد هاییانرژافزار، دانمارک در در صنایع نظامی و مهندسی نرم متحدهیاالتا 

 ,.Smith et al)دارند در دست  را رهبری محصوالت مزبور در جهان.. . زیستی و هایآوریفننیروی باد، ژاپن در  یژهوبه یرپذ

 شده است. آوریفنموجب انحصارگرایی علمی و  ،بازار عرضه محصوالتضمن توفیق در عدم اختالل  ،کاریمتقساین  .(2013

و  آوریفنساخته است؛ پیشرفت  نائلآور اقتصادی شگفت هایییشرفتپدنیای غرب را در قرون اخیر به چنین  آنچه بنابراین

علم و  یراتتأث وجودینباااما  .(Iran Technology Analysts Network, 2011) استعلم در عمل  یریکارگبهدر حقیقت 

نیست؛  آوریفنو تنها منحصر از سوی علم و  سویهیک صورتبهمتقابل است و  صورتبهبر قدرت اقتصادی  آوریفن

 .باشندیم هاحوزهگذاری در این از سرمایه متأثرخود نیز  آوریفنعلم و  هاییشرفتپکه یطوربه

 فرهنگیدر ایجاد و تقویت قدرت  آوریفنو  علم مؤلفه نقش

 که دیگری عادت و توانایی هرگونه و رسوم قوانین، اخالقیات، هنرها، اعتقادات، ها،دانش مجموعه فرهنگ را در قالب اگر

قدرت فرهنگی نیز متعاقباً توان استفاده  ،؛ تعریف نماییم(Bashiriyeh, 2000)شود  اکتساب جامعه، عضو عنوانبه انسان هوسیلبه

از این حیث،  .شودیمتعریف  شدهیطراحدستیابی به اهداف از پیش ساختاری و ذهنی در جهت  هاییصهخصاز این امکانات و 

. است داخل سپس و خارج عمومی افکار آن جذب هدف و است عمومی هایارزش و عقالنی شامل مباحث قدرت فرهنگی،

فرهنگی همانند  قدرت بنابراین در. است محسوس یرغ اما ،یترؤقابل جذابیت با توأم رفتار ، این بعد از قدرت،یگردعبارتبه

 سود هاخواست همه و هاارزش بین اشتراک ایجاد برای جذابیت از و شودمی گذاریسرمایه هاذهنیت روی بر قدرت نرم،

ر در ابعاد متنوع یک کشو هایییتوانااز منابع و  تواندیمفرهنگی نیز  هاییتجذاب، این روینازا .(Schiller, 1997) یدجومی

 بین پیوند بلنی یان یدگاهدکه از یطوربه .گرددیمیکی از این ابعاد محسوب  آوریفنچشمه بگیرد؛ که بدون شک علم و سر

 را علمی دانش عمومی افکار دید در ملی، شخصیت و ماه کرة در فرود تا گرفته نوبل جایزه دریافت از علم و مهندسی هاییافته

و ملی به دارنده چه در سطح فردی  آوریفنذا علم و ل .(Bellany & Farhangh Kherad Mand, 1994) کندیم تبدیل قدرت به

در موقعیت الگویی و رهبری برای  تواندیمکه  انجامدیمو از سویی دیگر به تولید فرهنگ غالب  کندیمآن قدرت نفوذ اعطا 

دیرینه در ادبیات فارسی و به عبارتی  یاسابقه باقدرتمصداق، رابطه بین دانش، علم، اطالعات  عنوانبهسایرین قرار گیرد. 

 اندبودهعلم و دانش و معرفت بشری  دارپرچمبخشی از ادوار تاریخی  فرهنگ ایرانی دارد و احتماالً بر همین اساس، ایرانیان در

سرشت و بلکه امری اختصاصی نیست واقعیت،  ینا اما .اندبودهو در ادواری علم و دانش در ایران رونق داشته و سرآمد جهانیان 

دار شده و رشد خود بار یدشدهتول دانش و معرفت فرهنگ هر جامعه بر پایه حجم معلومات،در حقیقت،  .استزائی علم قدرت

سازی فرهنگ ملی و رشد تدریجی و مستمر آن در تولید علم و معرفت و ترویج آن در سطح جامعه و ملت به غنی لذا نماید؛یم

از حیث بار علمی و معرفتی، پیشی  تریفضعبر فرهنگ  خودخودبه، تریغن فرهنگ .انجامدیم هاملتو  هافرهنگبرابر سایر 

؛ و به دنبال آن به تولید قدرت سیاسی برای دهدیمگرفته و خود را در جایگاه رهبری و اثرگذاری و نفوذ بر دیگران قرار 



 130یاپی، شماره پ97 زیی، شماره سوم، پا33سال  ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق /98

از طرف دیگر قدرت فرهنگی شامل دو بعد ارزشی و علمی است؛  .(Hafez Nia, 2011) پردازدیمروی خود  جامعه و ملت پیش

 هایتجذابقرار گرفت باید به نحوی باشد که برای دیگران دارای جذابیت بوده و این  موردبحثنیز  تریشپ کهآندر بعد ارزشی 

رسوم، تبلیغات، هنر، ادبیات به دست آید و در بعد علمی بحث اهمیت علم و گسترش  آداب ممکن است از راه فیلم، موسیقی،

با تولید علم و افزایش مراکز  نمایندیمورها سعی اکثر کش روینازا و مراکز تحقیقی مطرح است. هادانشگاهامکانات علمی مثل 

، نفوذ خود را خویش فیلم و موسیقی و دیگر منابع فرهنگی، ضمن ترویج زبان رسمی و غنای هویت ملی یهته دانشگاهی،

قدرت فرهنگی آمریکا، این کشور را در نزد افکار عمومی ، . مبتنی بر همین مفروضات(Nye, 2010) افزایش دهند ازپیشیشب

  .(Nye, 2008) کردانگیز، ثروتمند، قدرتمند و نوآور تبدیل یک کشور مهیج، شگفت صورتبه

 در ایجاد و تقویت قدرت سیاسی آوریفنعلم و  مؤلفه نقش

؛ از نگاه باشدیم یلتحلقابلبر فاکتور سیاسی قدرت ملی در دو سطح خرد و کالن  آوریفنعلم و  پیامدهای یطورکلبه

مثال پیشرفت در حوزه علم  طوربه .برندیمبر یکدیگر سود  دوجانبهاز آثار متقابل و  المللبینو روابط  آوریفنعلم،  ،کالن

ی المللبینیرات آب و هوایی که در دستور کار تغی ازجمله ،جدیدی در زمینه سیاست شده است هاییدهپدمنجر به پیدایش 

بر روی دیپلماسی و به شکل  آوریفنرد، بارزترین اثر علم و . اما از دیدگاه خُ(Weiss, 2005) شده قرارگرفتهکشورها 

به جاری شدن اندیشه  اییندهفزا طوربهعلمی  هایپیشرفت امروزه یگردعبارتبه .است یداکردهپظهور  آوریفندیپلماسی علم و 

ابزارهای جایگزین مطلوبی برای  توانندیم آوریفنو در پیامد آن، علم و  انجامدیمو نوآوری در سطح فراملی و میان کشورها 

در سیاست خارجی  یابالقوهسهم آورانه قادرند ، علم و دستاوردهای فنلذا ی فراهم نمایند.المللبینتعامل و ایجاد ارتباطات 

 آوریفنبه نام دیپلماسی علم و  یارصهعگیری چارچوب، با شکل این. در (Davoodi, 2014) باشندکشورهای مختلف داشته 

یک اهرم در جهت  عنوانبهدر قالب دستگاه دیپلماسی کشور،  تواندیم آوریفندر این عرصه، علم و  درواقع .مواجه هستیم

 .(Iran Technology Analysts Network, 2011) شوداثرگذاری بر قدرت سیاسی و سیاست خارجی یک کشور به کار گرفته 

 به شرح زیر باشند: توانندیماین اهرم و الزامات  رفتههمیرو

علم و از  لذا ،قرار گیرد مورداستفادهعنوان یک بسته تشویقی طبیعی است که هر ابزاری بتواند به تشویقی: اهرم .1

در سال آخر ریاست جمهوری اوباما وی با  ،مصداق طوربه .در جهت حمایت از یک بازیگر بهره بردابزار  عنوانبه آوریفن

 ینرابجدیدی  تجاری بود؛ معامالت شدهگذاشته اجرا به 1960 دهه از که ویتنام، در تسلیحات تحریم لغو اعالم سفر به ویتنام و

. بود شدهساخته جنگ از پس علمی و آموزشی مشارکت میراث یک اساس بر تحوالت در حقیقت این .ترتیب داد کشور دو

 برای را عالی آموزش اتحادیه اتحاد برنامه 2010 سال در خود، شرکای از کنسرسیوم یک و آریزونا ایالتی که دانشگاهطوریبه

 .(Turekian, 2016) کرد یستأس ویتنام فنی یهادانشگاه تقویت و سازیمدرن

استفاده از  خارجی اهداف سیاست برای دستیابی به آوریفنعلم و  موارد کالسیک استفاده ازیکی از  تنبیهی: اهرم .2

؛ شودیمکه در موضوع تحریم بسیار استفاده  "کاربرد دوگانه" اصطالح .(Mallik, 2016) استدر برابر دشمن  آوریفنتحریم 

که با طوریبهط آمریکاست. توس ،علمی روسیه مؤسسات، تحریم این نوع رفتار مصداق بارز است. آوریفن یهاحوزهمربوط به 

ایران انتقال  ازجملهخود را به کشورهای خاورمیانه  هایآوریفنعلمی روسی، دانش و  مؤسساتبرخی از  آگاهی بر اینکه

 .(National Research Council, 1999) قرار گرفتدر دستور کار  مؤسساتدادند؛ تحریم این 

 ینا برای بهبود روابط سیاسی از موارد دیگر قابل اشاره است. آوریفناستفاده از تعامالت علمی و  روابط: بهبود .3

بارز این  نمود بود. مشاهدهقابلسپتامبر و تخریب چهره آمریکا در جهان اسالم، از سوی تیم اوباما  11رویکرد در بعد از حوادث 

قسمتی  آوریفنکه وی در دانشگاه قاهره اعالم کرد که توسعه علم و طوریرویکرد در سخنرانی اوباما در قاهره وجود دارد؛ به
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جوامع تحقیقاتی در  اساس همین رویکرد بر .(SciDev News Website, 2009) استآمیز روابط صلحاز رویکرد او در تقویت 

دستور کار در  علمی با کشورهای جهان اسالم هاییهمکاربرای  را سزامی پروژه ازجملهمختلفی  یهاطرحاروپا و آمریکا، 

  .بتوانند روابط شکننده را بازسازی کنند تا قراردادند

است که در آن علم و  هایییدهپدتولیدی نیز از  هایآوریفنوابسته کردن کشورهای دیگر به  وابستگی: یجادا .4

خود،  یهامستعمرهاین بعد، در رابطه میان کشورهای استعمارگر با  از .است شدهگرفتهابزار دیپلماسی به کار  عنوانبه آوریفن

مثال فرانسه در کشورهای آفریقایی که تحت استعمارش بودند، نوعی نظام  یابر مشهود هست. این وابستگی فنی و علمی

در کشور سنگال  توانیماین نوع وابستگی علمی را  باشدیم مرکز نظامبهآموزشی ایجاد کرده که گردش این نظام علمی وابسته 

 .(Iran Technology Analysts Network, 2011) مشاهده نمود

 که دهدیمکشورهای پیشرفته نشان  هاییتفعالبررسی روند  :المللبینی و حقوق المللبیننفوذ در عرصه معاهدات  اهرم .5

مربوط به آن  مسائلاز طریق آن  تا ؛گیردیمگیری شکل تصمیم یهااردوگاه، پس از مدتی از انتشار آن، آوریفندر هر حوزه 

از آنکه هدف علمی را دنبال نماید، اهداف سیاسی و اقتصادی  کار بیشتر ینا در سطح جهانی را مدیریت نمایند. آوریفنحوزه 

برای مدیریت فضای جهانی  که است. یاهسته یهاسالحمنع گسترش  قرارداد گیریبارز این حوزه شکل مثال نظر دارد.را مد

با این  .(Iran Technology Analysts Network, 2011) ایجاد شد ریآوفنورهای دارای این از سوی کش یاهسته آوریفن

 هیالری کهطوریبه. است شده یاگستردهتغییرات  موجب آوریفنعلم و  دیپلماسی، و خارجی سیاست ینهزم در حساب

 در مردم ارتباطات و مصرف یادگیری، مردم یعنی زندگی نحوه از یاجنبه هر یباًتقر اینترنت که کندیماذعان  نیز کلینتون

 21 قرن در دیپلماسی برای استراتژیک چارچوب تغییر حال در ارتباطات آوریفن روینازا است؛ داده تغییر را جهان سراسر

 .(Kluz & Firlej, 2015) است

 در ایجاد و تقویت قدرت ژئوپلیتیکی آوریفنعلم و  مؤلفه نقش

در یک نمای کلی شامل موقعیت  که قرار دارند؛ آن یقدرت ملی یک کشور در جغرافیا یهاسرچشمهبخشی از عوامل و 

نکته مهم این است که ارزش  اما .باشندیم...  و یرزمینیززیستی، وسعت و کیفیت فضا، منابع  یادهایبنجغرافیایی، شکل کشور، 

معنی که از دیدگاه نیروهای متخاصم و رقیب با توجه به  ینبد .باشندیمو تحول برخوردار  سیالیتسیاسی عناصر مذکور از 

تکنولوژیک و همچنین بروز تحول در ماهیت و کارکرد عوامل و عناصر مزبور، ارزش عامل یا  هاییدگرگونپارامتر زمان و 

رش تهدیدی دیگری به آن نگ کهیدرحالو  کندیمیکی از منظر فرصت به آن نگاه  یگردعبارتبه؛ باشدیمعنصر متفاوت 

داشته است؛ بنابراین تعیین ارزش و اعتبار یک عامل و عنصر جغرافیایی تابع ادراک بازیگران سیاسی نسبت به ماهیت و 

بر  آوریفنعلم و  یگذاریرتأثاز حیث  درمجموع. اما (Hafez Nia, 2011) باشدیمذاتی و کارکردی عناصر مزبور  یهاخصلت

 تکنولوژیک، ارزش عوامل سیاست هاییشرفتپمعتقدند که  یبرخ سیاست جغرافیایی دو دیدگاه کلی وجود دارد: یهامؤلفه

؛ باشدیماین دیدگاه  یدمؤ یاهستهکه امروزه دستیابی به دانش و تسلیحات طوریسلب کرده است؛ به هاآنجغرافیایی را از 

 هاییتمحدودپذیر تبدیل کرده است که فواصل و جهان را به مجموعه آسیب ،یاهستهپیما و قاره یهاموشکساخت  چراکه

دیگر معتقدند که  یاعدهاین دیدگاه،  برخالف .(Ezzati, 2012)ندارند سیاست جغرافیایی ظاهراً دیگر نقش چندانی  یهامؤلفه

جمله که منابع جهان من دهدیم، زیرا نشان دهدیمتکنولوژی، خود اهمیت عوامل سیاست جغرافیایی را افزایش  هاییشرفتپ

؛ اما مستندات کنند، طرفداران هر دو تفکر ادعای درستی را مطرح میاگرچهن بنابرای. (Hafez Nia, 2011) استانرژی محدود 

به یاری منابع و ملزومات جغرافیایی خود یا  اندیدهکوش هازمان همواره حکومت درگذرتاریخ بیانگر این حقیقت است که 

تبدیل گردند؛  قدرت هژمون به روز آن دوره از ساخت کشتی گرفته تا ماهواره فضایی آوریفنسایرین در کنار دانش و 
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گونه هواپیما، اتومبیل، موتور جت، سفینه، اسلحه پیشرفته و حتی وسیله بدون منابع و بنیادهای زیستی هیچ اگرچهبنابراین 

کشوری را صرف برخورداری از عناصر و  توانینم اما .(Ezzati, 2012) آمدی جدید خانگی به وجود نخواهد الکترونیک

کشور قرار  آوریفنعلم و  یرتأثور تحت مذک هاییلپتانسبنیادهای جغرافیایی، قدرتمند تصور نمود؛ بلکه تحول و بارورسازی 

در غرب  یاهستهو اندیشه ساخت سالح  آوریفنبه اعتقاد کارشناسان آنچه موجب تحریک و پیشرفت علم و  درواقع دارند.

بوده، چیزی جز عدم توازن فرضی موقعیت هارتلند نبوده است؛ و یا اینکه با طرح استراتژی و تفکر قدرت دریایی از سوی 

.. . ؛ که اهمیت دریاها به دلیل مسائل نظامی، بازرگانی، اقتصادی وداردیبرمگام  یاتازهدریایی  یادوره یسوبهن، جهان ماها

 گرددیمای برخوردار العادهزیردریایی از اهمیت فوق جملهمنبرداری از دریا و دانش و تکنولوژی مختلف بهره یابدیمافزایش 

(Hafez Nia, 2011). پایه و قدرت دریایی، پیگیری و تحصیل  همچون نظریه قلب زمین یهاییاستراتژدر نظریات و  حالینباا

سیاست جغرافیایی از  یهامؤلفهگفت که  توانیملذا  .مشهود است مللالبیندانش و تکنولوژی روز، توسط اکثر بازیگران 

 ملی قدرت عناصر از یکی عنوانبه جغرافیا نقش وجودینباا .پذیریرتأثگذارند؛ و از سوی دیگر یرتأث آوریفنعلم و  بر سویک

 .باشدیمآن  مانند و ارتباطات و ونقلحمل وسایل صنعتی و علمی توسعه سطح جمعیت، مانند وابسته به عناصر دیگر،

 در ایجاد و تقویت قدرت اجتماعی آوریفنعلم و  مؤلفه نقش

بخشی از قدرت ملی یک کشور در ویژگی و شرایط  المللبینپردازان جغرافیای سیاسی و روابط به اذعان برخی از نظریه

از آن اجماع چندانی  یشاخص سازرغم اینکه بر سر تعریف این مفهوم و حتی علی روینازا؛ گرددمیاجتماعی یک کشور ظاهر 

همچون جمعیت )کمیت و کیفیت(، وضع  هاییشاخص از توانمیپردازان قدرت ملی وجود ندارد؛ اما طراحان و نظریه ینماب

 عنوانبه.. . و یروممرگدرمان، سطح برخورداری از مسکن، سطح برخورداری از آب بهداشتی جامعه، امید به زندگی، نرخ 

 آوریفنقدرت اجتماعی و علم و  ینمابدر نگاه اول شاید ارتباطی منطقی  اگرچه وجودینباا مصادیق قدرت اجتماعی یاد گردد.

 .باشندنمی آوریفنارتباط با حوزه علم و ود نداشته باشد؛ اما تمرکز بیشتر بیانگر این واقعیت است که این امور بیوج

مفهوم توسعه  درگذشته اگرچه، دیگریعبارتبه؛ گرددمیکه پیشرفت در این مصادیق در قالب توسعه اجتماعی مطرح طوریبه

.. کاربرد فراوانی را یافته است؛ . ؛ اما امروزه واژه توسعه در ادبیات اجتماعی، سیاسی واقتصادی بود هایدیدگاهتنها وابسته به 

 آوریفندر حوزه علم و  یشرفتپوابسته به  قطعاًکه  (Asadi, 2013) گیردیبرمکمی و کیفی زیادی را در  هایویژگی روینازا

.. بخشی  سوادی وجمعیت، امید به زندگی و میزان بابرای نمونه در حوزه توسعه اجتماعی عواملی مانند رشد کمی و کیفی  .است

نظران حوزه توسعه، معتقد است که توسعه در حقیقت از طرف دیگر جولیوس نیرره از صاحب .شوندمیاز این مصادیق محسوب 

 ابزارهای هاآنبلکه  شوندنمی.. توسعه محسوب . ، افزایش واردات و صادرات وهاجاده روینازابه معنای پیشرفت مردم است؛ 

موقعیت افراد برای  هرقدرست که در توسعه اجتماعی، اقعیت توسعه هستند؛ این بیان و تفکراتی از این قبیل، گویای این وا

 در به زندگی پیشرفته و سودمند و سالم دست خواهند یافت. ترسریع هاآنکسب علم و دسترسی به منابع اطالعاتی بیشتر شود 

نوع  چراکهطرز فکر مردم به زندگی است؛  درگرویافتگی اجتماعی و در پیامد آن تقویت قدرت اجتماعی کشور حقیقت توسعه

را در دستور  یمحوردانشنیز  هاانسازم شودمیکسب دانش هدایت کند، باعث  یسوبهافراد را  تواندمیتفکر عالوه بر اینکه 

در پرتو توسعه علمی و  لذا. (Noroozi Chakoli, 2012) یابنددست  کار خود قرار دهند و از این طریق به توسعه واقعی

 Dehghani) یابدمیجامعه افزایش و ارتقا  هایقابلیتو  هاظرفیتبرداری بیشتر و بهینه از بهره ،علمی هاینوآوری

Firoozabadi, 2015). وجود با کشورهای پیشرفته ، برای پر کردن شکاف متوسعهدرحالکشورهای  راه امید تنها ،یگردعبارتبه

ها سازنده تکنولوژی است و تنها اندیشه کار نیز برای آن است که تفکر و اندیشه انسان ینا .استدر توجه به منابع انسانی 

 .(Haj Fathaliha, 1993) کندبر آن تفوق پیدا  تواندیممتعالی انسانی است که 
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 میدانی پژوهش هاییافته بخش دوم؛

دو زبان فارسی و انگلیسی در  هب و طیف لیکرت صورتبه سؤال 6در قالب  اینامهپرسش، انداز پژوهشمطابق با چشم

اساتید  اختیار محدود در صورتبهنخست تهیه شد و در گام  یفناورکتورهای قدرت ملی از علم و پذیری فاتأثیرارتباط با میزان 

نامه، آزمون ضریب روایی پرسش تأیید منظوربه روینازا مختلف مرتبط با موضوع تحقیق قرار گرفت. هایرشتهنظران و صاحب

 859/0و برای پژوهشگران خارجی مقدار  732/0 مقدارآلفای کرونباخ انجام گردید؛ که میزان آن برای پژوهشگران داخلی 

پژوهشگر خارجی در  200پژوهشگر ایرانی و  300به حدود  هانامهروایی آزمون مزبور، پرسش ییدتأمحاسبه شد. سپس بعد از 

بر  تأکید، اقتصاد با آوریفنگذاری علم و ، مدیریت نوآوری، سیاستالمللبینی، علوم سیاسی، روابط جغرافیای سیاس یهارشته

به دو  آوریفنریزی راهبردی، مدیریت صنعتی، مدیریت گرایش توسعه اقتصادی، مدیریت استراتژیک، مدیریت و برنامه

به دلیل نقص یا فقدان  هااز آنو حذف برخی  هانامهپرسشبعد از دریافت  صورت لینک آنالین یا فایل ورد ارسال گردید.

نامه از پرسش 60اطالعات میدانی قرار گرفت که شامل  وتحلیلیهتجزنامه مبنای کار جهت پرسش 80اطالعات، تعداد 

 در توانمیسنجی را عات دریافت شده از نتایج این نظراطال نظران خارجی بودند.صاحبنامه از پرسش 20نظران داخلی و صاحب

 نمود. خالصه 1قالب جدول 
 دریافتی یهانامهنتایج تحلیل اطالعات توصیفی از پرسش -1جدول 

 کتورفانام 
 هاگزینه سبیدرصد فراوانی ن

 نمره میانگین
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

بر  آوریفنفاکتورهای علم و  گذاریتأثیرمیزان 

 روی عوامل و فاکتورهای اقتصادی قدرت ملی
0 0 1/4% 1/30% 8/65% 6027/4  

بر  آوریفنفاکتورهای علم و  گذاریتأثیرمیزان 

 روی عوامل و فاکتورهای سیاسی قدرت ملی
4/1% 2/4% 8/20% 7/34% 9/38% 8056/3  

بر  آوریفنفاکتورهای علم و  گذاریتأثیرمیزان 

 روی عوامل و فاکتورهای فرهنگی قدرت ملی
0 2/8% 5/31% 5/20% 8/39% 6849/3  

بر  آوریفنفاکتورهای علم و  گذاریتأثیرمیزان 

 روی عوامل و فاکتورهای اجتماعی قدرت ملی
4/1% 2/4% 6/30% 2/33% 6/30% 6389/3  

بر  آوریفنفاکتورهای علم و  گذاریتأثیرمیزان 

 روی عوامل و فاکتورهای جغرافیایی قدرت ملی
8/6% 11% 6/24% 2/19% 4/38% 3014/3  

بر  آوریفنفاکتورهای علم و  گذاریتأثیرمیزان 

 روی عوامل و فاکتورهای نظامی قدرت ملی
0 4/1% 5/5% 1/30% 63% 3973/4  

اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و  هایمؤلفهاز بخش میدانی پژوهش، گواه بر این ادعا است که  آمدهدستبهنتایج  

 اند.نمودهکسب  ،آوریفناز علم و  یرپذیریتأثاول تا ششم را از حیث  هایاولویتجغرافیایی به ترتیب 

 گیرییجهنت

  .باشدمی و ... آوریفناعی، سرزمینی، فرهنگی، نظامی، علم و مختلف اقتصادی، اجتم هایسرچشمهقدرت ملی دارای ابعاد و 

. اما در بین ابعاد سازندمی، شاکله قدرت ملی یک کشور را باهمافزایی، پیوند و اشتراک اساساً ابعاد مختلف قدرت ملی با هم

ژوهش به دنبال بررسی آن بود، نقش و که این پ ایفرضیهتری برخوردارند. ، از نقش و جایگاه مهمهامؤلفهقدرت ملی، برخی از 

در  ها بود:نتایج و یافتهبیانگر این  ی این پژوهشهایبررسقدرت ملی بود. مطالعات و  در آوریفنعلم و  مؤلفهجایگاه برتر 
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 یانبندانشاقتصاد  ازجملهگیری مفاهیمی موجب شکل آوریفنعلم و  مؤلفهعرصه اقتصاد که زیربنای سایر ابعاد قدرت است؛ 

زند. در پذیری و کسب قدرت برتر اقتصادی میمدرن حرف اول را در رقابت هایآوریفنشده است که در آن نوآوری و 

، تسلیحات، تجهیزات هاآوریفندارد و با خلق  یابرجستهنقش بسیار  آوریفنتقویت قدرت نظامی و دفاعی نیز علم و 

آور تسلیحات و شده است و هم به دلیل بازار سود موجب تقویت قدرت نظامی کشور دارنده آنافزاری هم افزاری و نرمسخت

دارد.  یابرجستهنقش  آوریفناست. در بعد فرهنگی قدرت، نیز علم و  مؤثرتجهیزات نظامی در تقویت بنیه اقتصادی کشور نیز 

مطرح کرد که در آن تولید دانش و اطالعات و انتشار « اتژئوپلیتیک اطالع»تا حد زیادی در قالب مفهوم  توانیماین ادعا را 

رو هستیم و این موضوع هکاالهای آمریکایی روب شدنیجهاننمونه اگر در جهان با پدیده  عنوانبه .آن منبع مهم قدرت است

فرهنگ آمریکا و به عبارت  شدنیجهانقبل از آن با  .ساالنه میلیاردها دالر برای این کشور سود اقتصادی دربرداشته است

آمریکا در عرصه تولیدات فرهنگی و قدرت این  باقدرتاین امر جز  .یمابودهرو هآمریکایی شدن فرهنگ جهان روب تریقدق

 آوریفنعلم و  یرتأثژئوپلیتیکی یک کشور نیز تحت  یهامؤلفهاز سوی دیگر  .میسر نبوده است کشور در عرصه انتشار آن

برتر کمک  آوریفنکه از علم و  شودیمطور بهینه بارور سرزمینی یک کشور وقتی به هاییتقابل کهطوریقرار دارند به

رو باشیم هروب یانبندانشو آمایش سرزمین  یانبندانش، با مدیریت یانبندانشنمونه، اگر همانند اقتصاد  عنوانبهگرفت. 

 ملی در بعد فاکتور سیاسی قدرت آوریفنهمچنین کاربرد علم و . شودیمسرزمینی به بهترین نحو شکوفا  هاییتقابل طورقطعبه

 روینازا .دیپلماسی، در قالب گسترش نفوذ و اقتدار کشور در سطح جهان قابل تفسیر و تبیین است وویژه سیاست خارجی و به

مبتنی بر محاسبات و  المللبیناندیشکده و پژوهشکده در حوزه روابط  صدها باوجودآمریکا  متحدهیاالتا هاییاستس یقیناً 

. از سوی دیگر توسعه اجتماعی و به باشد مؤثرتا حد زیادی در تداوم هژمونی آمریکا  تواندیمرویکردهای علمی است و این 

کشور در ، زمانی یک دیگریعبارتبه .ستارتقا علم و دانایی شهروندان جامعه ا درگروقدرت اجتماعی کشور نیز  تریقدقعبارت 

 یشرفتهپ ... ونقل، ارتباطی، بهداشتی و؛ که از امکانات رفاهی، خدماتی، حملشودیممند تصور حوزه منابع اجتماعی قدرت

راهم شهروندان ف تکتک، این امکانات کسب نخواهد گردید؛ مگر اینکه زمینه رشد و تعالی علمی برای روینازا .برخوردار باشد

 کهطوریکشور است؛ به بخشی از قدرت یک کنندهتعیین ،آوریفن پیشرفت در علم و با این تفاسیر، امروزه سطح گردد.

و شایسته را برای خود در نظام ژئوپلیتیک  درخورپیشرفته جایگاهی  و یافتهتوسعه هایآوریفن حمایت با اندتالشدر  هادولت

 .شوندیمدر دنیا قدرتمندتر  روزروزبه پیشرفته خود آوریفنبه پشتوانه  یافتهتوسعه از همین رو کشورهای .جهانی فراهم نمایند

 اما در ،پذیر استیرتأثقدرت ملی  یهامؤلفه نیز از سایر خود آوریفناین حقیقت را نیز نباید کتمان کرد؛ که علم و  اگرچه

 عنوانبه مؤلفهاین از  توانیمبر این اساس  .است شدهیلتبد المللبین روابط در قدرت مهم هسته به آوریفنعلم و  حاضر، حال

 .یادکردسنگ بنای قدرت ملی 

 (، مسئول)نویسنده دوم سید هادی زرقانی(، ٪40)نویسنده اول( پژوهشگر اصلی ) سید جواد موسوی زارعسهم نویسندگان: 

 (.٪20) یکمک، )نویسنده سوم(، پژوهشگر هادی اعظمی، (٪40) یکمکپژوهشگر 

از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد به خاطر فراهم آوردن امکان  دانندیمنگارندگان بر خود الزم  :رکر و تشیتقد

 انجام پژوهش حاضر تشکر و قدردانی نمایند.
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