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Abstract 

The past decade has witnessed the emergence of science diplomacy, both as 

a formalized set of operations and new field of 

study and research (Lord and Turekian 2007, 2009). A number of factors 

continue to drive this trend, but the most important 

one is the recognition that more and more, major challenges are 

international in nature and that science and its applications 

are part of the cause as well as the cure. As a result, while much of the 

international science regime is still focused on 

discovery, there is an increasing need/demand for the integration of science 

cooperation in international relations. This article 

provides a brief overview of the evolution of science diplomacy over the 

past decades (and beyond) with special focus on 

recent developments. It will conclude by looking forward. 
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چکیده دهه گذشته هر دو جنبه کاربردهاي رسمی و مطالعات جدید، شاهد ظهور دیپلماسی علم بوده 
است. لرد و توریکان 50085، 5004(. تعدادي از عوامل همچنان به این روند ادامه می دهند، اما مهم 

ترین آنها که  بیشتر و بیشتر شناخته شده است، چالش هاي عمده بین المللی در طبیعت و علم و 
کاربردهاي آن به عنوان بخشی از علت و همچنین درمان است. در نتیجه، در حالی که بیشتر رژیم 

علمی بین المللی همچنان بر کشفیات تمرکز دارد، تقاضا)درخواست( براي ادغام همکاري علمی در 
روابط بین المللی افزایش می یابد. این مقاله یک مرور کلی از تحول دیپلماسی علمی طی دهه هاي 

گذشته )و فراتر از آن( 
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 دیپلماسی علمی بدون تعریف سریع: یک رویكرد عملی برای

 قرن  ای ردید  "علمی دیپلماسی" شاا  دیپلماسی، ش علم بین ارت اط نیطوال باشجود تاریخ

 که انجام شد  علمی دیپلماسی تعریف برای زیادی های تاکنون تال  اسد. یکمی ش بیسد

 این کرد  اسد. با را تولید  علمی دیپلماسی با های مرت ط انگیز  ش عملیات از مختلفی انواع

 را به عنوان علم دیپلماسیشضعید  اسد کافی ثن، تاریخی زمینه ثشردن فراهم برای حال،

 علم در نظر کشف از فراتر اهداف ترگسترد  حماید در علم م ادله ش تعامل برای تالشی ساد 

 (.Gluckman et al 2017)بگیرید.

 هرچند) شود. جدید انگیخته نمی دانش ایجاد توسط عمدتاً علمی دیپلماسی ترتیب، همین به

 دیگر های شیژگی شناسایی رشیکرد، این به توجه با (.شود ای نمی نتیجه ینچن مانع که

 از بسیاری که حالی در اسد. اشل اینکه یک موضوع موردی نیسد. مهم علم بسیار دیپلماسی

 استراتژیک رشیکرد علمی دیپلماسی گیرند، غیرمحلی صورت می تعامالت با علمی های تال 

 دشلتی،این مؤسسات  شود خوا  انجام می مؤسسات توسط میعل دیپلماسی دشم، دارد. بیشتری

 با به ریوند نیاز علمی دیپلماسی مدنی باشند، جامعه ش خصوصی دانشگاهی یا متعلق به بخش

 .تشکیالت بنیادی دارد

 نقشی اغلب ش (نه یا) باشند دیپلمات توانند می اگرچه دانشمندان که دهد می نشان همچنین این

علمی دارند، برای اینکه به عنوان عمل کنندگان به  مرت ط با دیپلماسیقوانین  در کلیدی

 در که نهادی ساختار از تر شسیع اهداف به المللی علم موفق باشند الزم اسد که دیپلماسی بین

 کنند، بازگردند. می حماید ثن از اشل شهله

 علمی دیپلماسی طوالنی تاریخ

ی دربار  اینکه علم ) ش برنامه های کاربردی با توجه به این توضیحات کوتا ، تردید کم

 صلح ریمان ثن(توانسته در طول تاریخ بشرید بسیاری ازتوافقات را موجب شود شجود دارد.

 نمونه ترین یکی از مهم شد  تکمیل میالدق ل از  0300 سال در 5هتوزلی ش 0رامسس بین

به موجب ثن هر دش طرف  میان دش جامعه به عنوان توافق کت ی اسد که قراردادهای رسمی

                                                                 
1. Ramesses 

2. Hattusili 
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فنی مشخصی را ارائه نداد،  همکاری  خود این معاهد  که حالی در ش جان سالم به در بردند

قدرت ارت اط میان دش دشمن توانسد از طریق یک ت ادل ساد  که بر علم متمرکز اسد اابد 

ه چگونه دهد ک ، مصرشناس دربار  ت ادل میان دش  رادشا  توضیح می0ماسیمو فرانچی. شود

هتوزلی یک ریام برای رامسس فرستاد  ش از اش خواسد رزشکی برای شضع حمل خواهر  

 ارسال کند. 

تر رزشکی( دیپلماسی  به صورت کردند)یا دقیق که  افراد باستانی از علم استفاد  می زمانی

خد شد، استفاد  از مسائل فنی برای سااختصاصی به ارت اطات فردی بین رادشاهان اعطا می

کشور تاز  تأسیس امریکا بنجامین  07سابقه نیسد. در اشاخر قرن  ارت اطات به هیچ شجه بی

فرانکلین را به عنوان سفیر خود به فرانسه معرفی کرد تا حماید خود را از این کشور برای 

های برعلیه انگلیس تضمین کند. انتخا  فرانکلین، قدرت کار انفرادی در یک سیستم  تال 

کرد. دیپلمات ثمریکایی نتایج زیادی از ارت اط با دشلد فرانسه بدسد را اابد می دیپلماسی

ثشرد که این موفقید به دلیل دستاشردها ش جایگاهش به عنوان یک دانشمند ش نوثشر بود که 

های عادی که به فرانسه عالقه داشتند یعنی ره ران شورشی که افراد  داد با گرش به اش اجاز  می

بودند، ارت اط برقرار کند. این یک نشان مهم قانونی ش متمدنانه برای ط قات بلند رششنفکری 

 مرت ه ارشرایی بود.

 ایجاد جمله از اسد فراشان 04 ش 07 قرن در دیپلماسی ش علم بین ارت اط متعدد های نمونه

 امور ادار  تأسیس از ق ل های در جامعه سلطنتی بریتانیا طی سال خارجه امور شزیر سمد

 جنگ طول در شاقعا دیپلماسی برای شسیع م نای یک عنوان به علم حال، این با. بریتانیا خارجه

 مؤسسه در طول این زمان مؤسساتی همچون یونسکو، .شد ت دیل اهمیدموضوع بی به سرد

اتمی به عنوان راهکارهایی  انرای المللی بین کاربردی ش ثاانس های سیستم المللی تحلیل بین

 اط دانشمندان شرق تا غر ، کشورهای توسعه یافته ش در حال توسعه ایجاد شد تا برای ارت

های قدرت بزرگ موجب شوند. در ارشرا  برخی از توافقات جهانی را حتی در مواجهه با تنش

قار  تخریب شد  که  –سرن ش سایر امکانات علمی یک ارت اط مهم میان کشورهای جنگ زد  

کردند. در  های خود برای ادغام با دشمنان سابق را فراهم می ز در حال ساختن مؤسسات ش سا

 جماهیر اتحاد ا ،کمونیستی دشمنان ش متحد  ایاالت بین جان ه دش تعامالت ثخرین اقدام،

                                                                 
1. Massimo Franci 
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نقش  از ها نمونه بهترین از برخی 0470تا  0420 دهه های طی چین خلق جمهوری شورشی ش

 داد. ارائه سیاسی راعلم در خدمد رسیدن به اهداف اجتماعی ش 

های ثخر قرن بیسد ش یکم ش در رایان جنگ سرد، بیشترین تمرکز دیپلماسی علم به  در دهه

 تعامالت سمد به شگوهای دیپلماتیک ش بیشترسمد نقش دانشمندان به عنوان رلی برای گفد

 گیری شکل. حرکد کردجهانی  کلیدی های چالش به رسیدگی برای م نایی عنوان به علمی

شیمی  برای نوبل جایز  به منجر نهاید در که اکتشافات علمی اساس بر که) مونترال ررشتکل

تا ایجاد رنل بین دشلتی تغییرات اقلیمی) که در نهاید برند  جایز  صلح  (گذاری شدبود رایه

خدمد علم به سیاسد خارجی ش اهداف دیپلماتیک نوبل شد( بیش از همه چیز نشان دهند  

با این حال اگرچه علم ش کاربردهای ثن سهم زیادی در دیپلماسی  انی بود.در مقیاس جه

 در سیاسد ملی در م احث اصلی قرار نگرفد. "دیپلماسی علم"تمرکز صریح بر رشی داشد،

 شرشع به تغییر کرد. 5000 سالاین موضوع در اشاسط 

 

 شخصی دیدگاه از علم دیپلماسی برای جدید دوران

بیشتر انتقادی ش با  ثن کاربردی های برنامه ش علم بین ارت اط یکم ش سدبی قرن اشلیه های سال

انداز عراق  سپتام ر ش جنگ سیاسی تفرقه 00اهداف ملی بود.  رشیدادهای غم انگیز  تمرکز بر

شرایط ش تنشی قابل مالحظه میان جوامعی که در کل به عنوان جهان ریشرفته غر   شناخته 

مسلمان که بیشتر در مناطق خاشرمیانه ش شمال شوند ش اکثرید کشورهای  می

BMENA))ثفریقا
متمرکز هستند را ایجاد کرد. این به احتمال زیاد بهترین نشان از  0

کرد ثمریکا به سطوح تاریخی خود از نظر عدم  ها بود که اابد می ای از نظر سنجی مجموعه

فارس شرقی( ش خلیج همدیتران با معادل) مح وبید عمومی در کشورهای اصلی منطقه شام

-دادند که علم شفناشری ثمریکا به های مداشم نشان می رسید  اسد. در همان زمان، نظرسنجی

کنند  صورت قابل مالحظه ش تحسین برانگیزی در میان مردمانی که در این مناطق زندگی می

 ثنهاان ثموختگ های ثمریکا) که بسیاری از دانش ماند  اسد. ترکیب دانشگا  ارزشمند باقی

بصورت خویشاشندی یا ارت اط مستقیم با این مناطق در ارت اط بودند( ش تعداد زیاد 

ای ش کاربردی، بخصوص  المللی دانشمندان ثمریکایی در حوز  اکتشافات رایه های بین موفقید

                                                                 
1. The Broader Middle East and North Africa 
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داد که در تعداد زیاد برندگان نوبل موجب موفقید ش برتری در سطوحی از دانش را نشان می

  5ای در مجله ساینس ( مقاله5008)0لورد ش تورکیانجهان قابل تقدیر بود. براین اساس سرتاسر 

شود که  در این مقاله توصیه می اند. منتشر کرد "منطقه جدید در دیپلماسی علم"با عنوان 

دیپلماسی ثمریکا بر ارت اطات علمی به دانشمندان ش نوثشرانی که در منطقه خاشرمیانه ش شمال 

های دانشمندان شنوثشران  معطوف شود ش از مالقات BMENA)مرکز هستند )ثفریقا مت

ثمریکایی از این مناطق برای رررنگ کردن نقش ثنها به عنوان بازیکنان مهم ش تأایرگذار در 

شود های درشن ثمریکا استفاد  میجامعه ثمریکا استفاد  کند. در شرایطی که در مقاالت از مثال

موجب شود تا این موضوع به کشورها ش جوامع دیگر توسعه ریدا کند شجود مکانیزمی مناسب 

 المللی فراهم شود.های سیاسی بینتا را  بهتری برای ارت اط تحقیقات ش دانشمندان با اشلوید

تمرکز خود را بر  (AAAS)3 علم ریشرفد ثمریکایی سال رس از چاپ این مقاله انجمنیک

دی ش عقالنی با رشنمایی از بخش دیپلماسی علم خود دیپلماسی علم از هر دش جن ه کاربر

 بیشتر کرد.

 در شیژ  به المللیریوندهای مهم بین ایجاد در دانشمندان محوری نقش هدف اصلی نشان دادن

-هستند بود. به عنوان مثال این موضوع برای رایه محدشد سیاسی رسمی رشابط که مناطقی

( ش ساختن یکسری م ادالت که دانشمندان برتر) Lounsberyگذاری مؤسسات )به شیژ  بنیاد 

-از جمله برندگان جایز  نوبل( از کوبا، برمه ش کر  شمالی را برای تمرکز بر جوانب ش رش 

کند حائز اهمید اسد. موضوع اصلی که در درجه دشم اهمید قرار های علم با هم مرتب می

ار  ردیدار شد  دیپلماسی علم با های دشبتر از زمینهگیرد توسعه یک فهم عقالنی قویمی

 های تاریخی اسدرررنگ کردن بهترین تجار  گذشته، توسعه اصطالحات جدید ش نمونه

 (5005)تورکیان ش همکاران 

 سلطنتی انجمن ش AAAS که یعنی هنگامی 5004 سال در فکری هایتال  رشی بر تمرکز

جنوبی به منظور بررسی  انانگلست ،Wilton Park در بصورت مشترك کنفرانسی بریتانیا

های متنوع علم در فضای سیاسی برگزار کردند، افزایش تر عوامل مختلف ش استفاد دقیق

 "علم دیپلماسی در جدید مرزهای" عنوان با گزار  این کنفرانس تحد یک نتیجه یافد.

                                                                 
1. Lord and Turekian 

2. Science 

3. the American Association for the Advancement of Science 
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در علم  "بندی از دیپلماسی علم از جمله ترین تقسیممنتشر شد که مؤارترین ش کاربردی

تال  در ثن  هر از هایینمونه با" دیپلماسی برای علم، علم برای دیپلماسی، دیپلماسی

 گنجاند  شد  بود.

کلیدی  دشلتی غیر مؤسسات داخل در علمی دیپلماتیک هایفعالید شدنرسمی که طورهمان

-دیجنیز  شود ادغام های دشلددر سیاسد بهتر تواندمی علم شد، مسئله اینکه چگونه تسریع

 با شیژ  جدید، به المللیبین هایمشارکد فزایند  برتوسعه تمرکز 5004 سال تر گرفته شد. در

مسلمان بودند ش ایجاد شزارت جدید ارت اط با علم در  اکثرید جمعید ثنها کشورهایی که

 اندازچشم مصر یک قاهر  در تاریخی سخنرانی یک دشلد اشباما موجب شد تا ایشان در

را ترسیم کند. مرکزید این سیاسد بر علم متمرکز  هاج هه از بسیاری در کاریهم برای جدید

ای های علمی مشترك که بر رایه عالقمندهای مشترك منطقهبود که از هر دش شیو  ایجاد ررشا 

 دانشمندان سری یک عمل ابتکار این مند اسد.استوار باشند ش همچنین ایجاد سفیران علم بهر 

 ثنها به که ایمنطقه یا کشور ش متحد  ایاالت علمی جامعه بین ارت اط ایجاد برای دشلتی غیر

 نزدیکتر اجتماعی ارت اطات ساختن نهایی هدف .شناسایی کرد خوبی را به شد  داد  اختصاص

 به سنتی دشلد از فراتر دیپلماتیک رشابط حرکد یعنی مختلف کشورهای از علمی جوامع بین

 هایتال برای ارت اط با  رلی سازند  عنوان به علم از صریح فاد است. مند بودارت اط دشلد

  علم در این مرحله مدنظر بود. دیپلماسی در ق لی

به رررنگ کردن  نیاز شد،اصلی ت دیل می به جریان بیشتر علمی دیپلماسی زمان با ثنکههم

 ارت اط یپلماتیکد هایتال  علم با ثنهاهای مختلفی که در هایی از موضوعات ش حوز مثال

 یک علم دیپلماسی برای AAAS مرکز مطالعه، زمینه این ریش رد برای .یافد افزایش داشد

این . کرد اندازیرا را  5005 سال در دیپلماسی ش با عنوان علم ثنالین ثزاد دسترسی مجله

متخصصان اسد تا در ثن به  ش دانشگاهیان گذاران،سیاسدمحل نقد ش م احثه برای  مجله

-مرت ط می خارجی ش المللیبین کلیدی هایسیاسد به ثن کاربرد ش علم که مختلفی م احث

 بپردازند. کند،

 علم بین مستقیم ارت اط اسد، کرد  تسریع را دیپلماسی علم غیردشلتی هایتال  که حالی در

 شد .اسد یافته افزایش شدت نیز به متحد  دشلد ایاالت خارجه امور شزارت در دیپلماسی ش

 ثمریکا، خارجه امور شزارت توسط علمی هاییکی نتایج تقوید کمک اتصال این اصلی عنصر

 این ساله دیگری برنامه کمک علمی جفرسون اسد. هر ش AAAS، AIP، IEE جمله از
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 دکترا ش مهندسانی دانشمند در مقطع 20تا  30متحد ،  ایاالت خارجی براساس سیاسد برنامه

 اشلوید به مربوط مسائل ریش رد برایرا  متمرکز هستند خود فنی هایش که ش تخصص بر که

 اقلیمی، امنید تغییرات مانند جغرافیایی مناطق به مربوط جمله مسائل از خارجی سیاسد

 حوز  علم در ایمنطقه جان ه های دشهمکاری رشابط ش ایجاد همچنین کشاشرزی ش ش ایهسته

جایگا   یک خارجه امور شزارت مالی، هایکمک این بر عالش  گیرد.می اختیار فناشری در ش

 نقش اسد. این کرد  خارجه ایجاد امور شزیر برای مشاشر  به فناشری ش علم ارشد شیژ  مقام

 علوم، ملی هایثکادمی توصیه اساس بر 5000 سال در امور خارجه دشلد شزیر توسط

 شد. مشاشر تصویب سال انهم در قانون طریق از ش ایجاد متحد  رزشکی ایاالت ش مهندسی

 منابع فنی از استفاد  به قادر ش این شزارتخانه باالی سطوح به مستقیم دسترسی علمی دارای

 سیاسد که شود حاصل اطمینان اسد تا متحد  ایاالت جامعه مهندسی ش علوم گسترد 

 حد مت ایاالت .از بسیاری موضوعات مطلع کرد شواهد با توانمی را متحد  ایاالت خارجی

 خارجه را ایجاد کرد. امور شزیر فناشری ش علم مشاشرجایگا  ش سمد  که بود کشوری اشلین

خارجی خود  های خانه شزارت در علمی از مشاشر  دیگر کشورهای از تعدادی حاضر حال در

 ایجاد مشابهی را هایچنین سمد نیوزیلند ش اارن بریتانیا، اخیر هایسال در .کننداستفاد  می

 علمی مشاشران ش که ش بود علمی این مشاشران نشسد میزبان ثمریکا 5002 سال در. اندکرد 

تال   گرش ، دیگر اهداف میان در . کرد اندازیرا  را 0(FMSTAN خارجه) امور شزارت

 در شرشد علم افزایشدر جهد  مختلف رشیکردهای برای متقاعد کردن کشورهای دیگر با

 جوانب مورد در اطالعات گذاشتن اشتراك به هایی برایاتمالق ش خارجی هایخانهشزارت

های خارجی مدنظر قرار گرفد. همکاری با خانهشزارت مداخالت علم ش فناشری در مختلف

شگوهای نمایندگان شزارت ای از گفدمجموعه FMSTANشرکای دیگر موجب شد تا 

را برگزار کند. در نتیجه گذاری بهترین تجار  خارجه از کشورهای مختلف برای به اشتراك

این تعامالت کشورهای دیگری از جمله سنگال، عمان، لهستان، ایرلند ش سوئیس به جمع 

FMSTAN .ریوستند 

های ثیند  توسعه بیشتری ریدا خواهد های علم ش دیپلماسی علم طی دههاز ثنجا که توصیه

ها که این از سیاسد مجموعه مهمی (SDGs)5کرد، اهداف توسعه رایدار سازمان ملل متحد

                                                                 
1. The Foreign Ministers Science Technology Advisers Network 

2. the United Nations’ Sustainable Development Goals 
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کند، ایجاد کرد  اسد . در های سیاسی جهان مرتب میها را به اشلویدها ش سیاسدتوصیه

تن از ره ران کشورهای جهان در افتتاحیه مجمع  043توسط  5005شاقع اهدافی که در سال 

 مکانیسم طریق از المللیبین علمی عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید مطمئناً با تال 

دستاشردهای  قلب را در نوثشری ش فناشری علم، ارت اط دارد که (TFM) 0فناشری تسهیل

این موضوع توسط سازمان ملل ش اعضای سیاستمدار  مورد ق ول دهد. توسعه رایدار قرار می

 مجموعه به رسیدگی قرار دارد که توجه به علم شکاربردهای ثن  توسط ره ران جهان برای

 رایدار ضرشری اسد. هایلویداش از شسیعی

 رقص از بخشی ش فناشری علم ها،قرن یا بهتر اسد بگوییم طی گذشته، هایدهه طی

 دش ناخوشایندی بین تعامالت گاهی هاییتال  چنینفراز شفرشدهای  .اسد بود  دیپلماسی

-نگاهی به ثیند  نشان می .شودتخصص متفاشت را موجب می ش کارشناسان با متفاشت جهان

 بین دنیای بیشتر تعامل فناشری ایجاد سریع تغییرات سرعد ش علم جهانی مقیاس افزایش دهد

ها، هایی، مؤسساتی همچون دانشگا در چنین تال  .سازددیپلماسی را ضرشری می ش علم

های انسانی ش م انی رششنفکرانه نیاز دارند  های فکر به توسعه ظرفیدهای دشلتی ش اتاقسازمان

های ن شوند این نوع ارت اطات مؤار، بررایه بهترین امکانات علمی، با توجه به برنامهتا مطمئ

 بلند مدت ش تعامالت رایدار هستند.
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