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استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی 
علم و فّناوری )دعف( با کشور های 

هدف مبتنی بر داللت  پژوهی 
قرآن کریم

تعامل با کشور های جهان همواره یکی از دغدغه های نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده 
است. دستگاه دیپلماسی کشور در راستای صیانت از کلیت نظام از یک سو و بهره مند کردن 
کشــور از مزایای حضور در میادین بین المللی از ســوی دیگر گام برداشته است. نگاه های 
سیاسیون ایرانی در عرصه های بین المللی بر روابط صرفًا دیپلماتیک تمرکز داشته است. در 
عین حال، ظرفیت هایی که علم و فنّاوری در این مراودات بین المللی می تواند داشته باشد، 
در مذاکرات هسته ای خود را به وضوح نشان داد. امروزه مشخص شده است که قابلیت های 
فراوانی در علم و فنّاوری برای توسعه سیاسی و برعکس وجود دارد و حتی می تواند به عنوان 
موضوع مستقلی در تعامالت بین المللی با سایر کشور ها مورد توجه قرار گیرد. با شروع به کار 
دولــت یازدهم، از همان بدو مذاکرات، نحوه تعامل با 1+5 یا 3+3 مهم ترین موضوع مورد 
توجه سیاسیون مختلف کشور بوده است. خروج آمریکا از برجام در سال 1397، ضرورت 
توجه عمیق تر به این مهم را بیش از پیش مشخص نمود. این پژوهش کوشیده است با تکیه 
بر داللت های قرآن کریم با روش داللت پژوهی، چارچوب و راهبرد های تعامل با کشور های 
مختلف را در توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری ارائه نماید. طبقه بندی انواع کشور ها بر مبنای 
ایمان آن کشور در سطوح 9گانه و در سه دسته کشور های مستضعف، هم سطح و ابرقدرت، 

چارچوب توسعه روابط را نشان داده است. 
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1. مقدمه
مهم ترین کارکرد قرآن رسیدن انسان به سعادت در پرتو هدایت او است. )جعفری، 1375 
و جوادی آملی، 1389( با این پیش فرض که متکی بر نظر خود قرآن کریم است، بسیاری 
از مخاصمات بی نتیجه علمی در مورد قرآن و دامنه اشکاالت و شبهاتی مبنی بر تعارض 
علم و دین به خودی خود رفع خواهد شد. منشأ این توهم آن بوده است که حوزه دین را 
به نقل محدود کرده و عقل را از چارچوب معرفت دینی خارج می نمودند. در این صورت 
تنها آنچه از ادله نقلی فهمیده می شد داخل در هندسه معرفت دینی بوده و آنچه توسط 
عقل حسی یا تجربی یا عقل تجریدی به دست می آمد معرفت علمی و فلسفی و بی ارتباط 

با حوزه دین محسوب می گردید. )جوادی آملی، 1386( 
با توجه به شکل 1 برخی از موضوعات در حیطه علوم انسانی متعارف وجود دارد که 
از منظر اسالمی به رسمیت شمرده نمی شوند و خارج از حیطه مسائل موضوعات اسالمی 
اســت، مانند آزادی جنســی. )ناحیه 1( برخی دیگر از موضوعات وجود دارند که تنها در 
حیطه مســائل علوم انسانی ـ اسالمی به رسمیت شــمرده می شوند، مانند تقیه. )ناحیه 
2( متـــأسفانه عدم هوشــیاری متولیان دین و اجتناب ایشان از مسائل پیش روی علوم 
انسانی، متخصصان حوزه های علوم انسانی را که شناخت مناسبی از دین نداشته اند به این 
نتیجه و پیش فرض نادرست سوق داد که منابع دین اسالم صرفاً قلمروی محدودی را در 
عبادات و مانند آن پیگیری می کنند و نباید انتظار داشت که درباره موضوعات رشته های 
حوزه علوم انسانی که غالباً صد ها سال بعد از بعثت پیامبر اسالمصلی اهلل علیه و آله پدید آمده اند 
نظری داشته باشند. به همین علت عمده مسائل را در ناحیه شماره 1 جانمایی می کردند. 

مسائل مشترک
)ناحیه 3(

مسائل صرف علوم 
انسانی متعارف

)ناحیه 1(

مسائل صرف علوم 
انسانی ـ اسالمی

)ناحیه 2(

شکل 1: رابطه میان مسائل علوم انسانی متعارف و علوم انسانی ـ اسالمی

ولی با دقت در موضوعاتی که در علوم انسانی متعارف طرح می گردد و ارتباط نسبتاً 
قوی ای که بین آنها و هدایت، به عنوان مهم ترین کارکرد دین، وجود دارد، این تردید جدی 
حاصل می گردد که آیا واقعاً دین گذشته از نصایح کلی و غیرکاربردی در موضوعات علم 
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مدیریت، اقتصاد، ارتباطات، سیاســت گذاری علــم و فّناوری، مدیریت تکنولوژی و... نظر 
خاصی ندارد؟! آیا واقعاً این موضوعات ربطی به هدایت بشر و سعادت او ندارند یا ما دریافت 
مناسبی از منابع دینی نداریم و راهبرد مناسبی را برای فهم نظر دین به کار نگرفته ایم؟ 
موضوع دیپلماسی علم و فّناوری که عبارت است از توسعه دیپلماسی برای توسعه علم 
و توســعه علم برای توسعه توان دیپلماتیک و به خدمت گیری علم برای تقویت بنیه های 
علمی فعاالن دســتگاه دیپلماســی، از این دست اســت. در نگاه بدوی ممکن است برخی 
به قدری موضوع مطرح شده را بی ارتباط با قرآن کریم بدانند که محققین مقاله پیِش رو را 
متهم به سوء استفاده از نام قرآن نمایند؛ اما تأملی جدی تر در این باره که چالش دیپلماتیک 
کشورمان در دهه اخیر در موضوع انرژی هسته ای محسوب می شود، ما را متوجه این مطلب 
می کند که بعید اســت قرآن کریم در مورد این موضوعات غفلت کرده باشد. بنابراین این 
تردید شــدت می گیرد که اگر چه دیپلماسی علم و فّناوری به طور مشخص در قرآن طرح 
نشده است و سوره یا آیه منحصر به فردی ندارد؛ اما در بطون خود حتماً داللت  ها و اشاراتی 
داشته است که به علت راهبرِد مواجهه اِی نادرسِت با آن ظاهر نگردیده و پنهان مانده است. 
در این مقاله کوشیده خواهد شد که داللت های قرآن کریم در مورد توسعه دیپلماسی 
مسلمین در علم و فّناوری احصا گردد و چارچوب قرآن در مورد الگوی توسعه دیپلماسی 

علم و فّناوری ارائه گردد. 

مروری بر ادبیات دیپلماسی علم و فنّاوری )دعف( 
»دیپلماســی« از نمونه واژه هایی اســت که در حوزه های مختلف علوم سیاســی و روابط 
بین الملل از معانی مختلفی برخوردار اســت و از دیدگاه ها و ابعاد گوناگونی تعریف شده 
اســت. کتاب »دیپلمات و دیپلماسی« ضمن ارائه چهل و شش تعریف از واژه دیپلماسی، 
معتقد است هر یک از این تعاریف، بیانگر جنبه ای از دیپلماسی است. اما نهایتاً آالدپوش و 
توتونچیان در کتاب مذکور تعریف مقابل را از فرهنگ روابط بین الملل النگمن می پذیرند: 
»عمل هدایت روابط میان دولت ها از طریق نمایندگان رسمی«. )آشنا و جعفری هفتخوانی, 
1386( بنابراین دیپلماســی در معنای عام خود کلیه اقداماتی را که یک دولت در روابط 
خارجی خود در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، مالی، تکنولوژیک، امنیتی 
و نظامی انجام می دهد، شامل می شود. )قوام، 1384( اما دعف گونه ای از دیپلماسی مضاف 
است که نرم تر و منعطف تر است و نیاز چندانی به ورود های مستقیم سیاست مداران ندارد. 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...



182

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

بلکه این دانشمندان و دانشگران حوزه های علمی و فّناورانه هستند که با اغراض و اهداف 
سیاسی دست به تعامالت علمی می زنند. 

اهمیت انتخاب کشور هدف در توسعه دعف
اساســاً تفاوت بین روابط بین المللی دانشــگاه  ها با دعف نیز در غرض متفاوت آنها نهفته 
اســت. به نتیجه رســیدن این غرض، در گرو انتخاب درســت کشور هدف است. به بیان 
بهتر، در صورتی که کشور هدف درست انتخاب شود، منافع جلب می گردد و در صورتی 
که در انتخاب کشــور هدف، دقیق عمل نشــود، نه تنها احتمال کسب منافع پایین است؛ 
بلکه اساســاً ممکن است خسارت های زیادی نیز متوجه کشوری شود که به هر دلیل در 
این انتخاب درســت عمل نکرده اســت. جدول 1، به احصای پاسخ های برخی از توسعه 
دهندگان نظری و عملی دعف در برابر این پاســخ پرداخته است که اهّم مواردی که باید 

در انتخاب کشور هدف در توسعه دعف مورد مداقه قرار گیرد، چیست؟

جدول 1: بررسی پژوهش های پیشین در حوزه شناسایی کشور هدف در توسعه دعف1

چکیده پاسخ به انتخاب علم یاری اختصاصیتعریف منتخبپژوهشگر
کشور هدف

فدورف1 
 )2009(

از  اســتفاده  علــم  دیپلماســی 
همکاری های علمی میان کشور ها 
برای مواجهه با مشکالت مشترکی 
است که بشریت در قرن 21 با آن 
ایجاد همکاری های  مواجه بوده و 

سازنده بین المللی است. 

اقتصادی  نظــرات  تطبیق 
بــا  رابطــه  در  فریدمــن 
محدویت های تولیدکنندگان 
در یک کشــور و در سطح 

جهان

*کشــور های ضعیف تابع 
کشور های قوی تر 

انتخاب  قوی،  *کشور های 
بــر مبنای  کشــور هدف 
میزان انباشت ذخایر مادی 

در کشور ضعیف هدف

گزارش کمیته 
سیاست علم و 
فّناوری2 ژاپن 

 )2008(

دعف هر قدمی است که برای وصل 
شــدن علم و فّناوری به سیاست 
خارجی برای دســتیابی به توسعه 
دوطرفه و اســتفاده از دیپلماسی 
برای توسعه علم و فّناوری و تالش 
برای اســتفاده از علم و فّناوری در 
راستای اهداف دیپلماتیک برداشته 

می شود. 

کلیدی  فاکتور های  بررسی 
موفقیــت ژاپــن در توفیق 
دعف آن کشور در رویارویی 
G8 دیپلماتیک با کشور های

برای  هدف  کشور  انتخاب 
ژاپن بر مبنای میزان توان 
اقتصادی و امنیت سیاسی

1. Fedoroff
2. Council for Science and Technology Policy
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چکیده پاسخ به انتخاب علم یاری اختصاصیتعریف منتخبپژوهشگر
کشور هدف

الزینگا
دعــف هنــر تعامــل بین المللی 
ایــن عرصه  بازیگران  و جهانــی 
به منظور گسترش توان ملی است. 

بررســی مرور ادبیات حوزه 
مشــترک بانــک اطالعاتی 

و دعف

انتخــاب کشــور هدف بر 
مبنای تکیه بسیار زیاد بر 
سهم کشور هدف در تولید 

بانک های اطالعاتی 

ادواردز1 
 )2010(

دعف یعنی استفاده از همکاری های 
علمی، تعامالت و ارتباطات به عنوان 
ابــزاری در جهــت ایجــاد روابط 
بین المللی سازنده و شامل اقداماتی 
تبادالت دانشگاهی میان  از قبیل 
کشــورها، پروژه هــای تحقیقاتی 

مشترک و... باشد. 

عملی  راهکار هــای  احصاء 
ایاالت  توســعه دامنه نفوذ 
متحده در کشور های آسیای 

میانه

انتخــاب کشــور هدف بر 
مبنای میزان همســویی و 

انقیاد سیاسی 

کوپلند2 
 )2010(

از همکاری هــای علمی  اســتفاده 
بین المللی برای پیشبرد اهداف سیاست 
خارجی و استفاده از دیپلماسی برای 

دستیابی به اهداف علمی

تبییــن جایــگاه و اهمیت 
در  علمــی  همکاری هــای 
ارتقــای میــزان امنیت در 

کشور و منطقه

توجه به همسویی سیاسی 
کشور هدف

تانانباوم3 
 )2013(

علمــی  همکاری هــای  کاربــرد 
بین المللی با هــدف تقویت روابط 
بین المللی جامعه مدنی و رسمی از 
طریق ظرفیت سازی، پیشبرد علوم 
و رســیدن به چالش های مشترک 
جوامع از قبیل تغییرات آب و هوایی 

و بهداشت عمومی

پرداختن به اهمیت علم در 
توسعه روابط بین المللی

محوریت همسویی فرهنگی 
در تعامالت دعف

باندی 
اوپادهیای4 
 )2014(

گســترش همکاری هــای علمی و 
فّناورانه میان کشور های مختلف در 
جهت پاسخگویی به مشکالت جهانی 
و انجام پروژه های همکاری مشترک. 

مورد  در  توضیحاتــی  ارائه 
کشــور  زمندی هــای  نیا
برقراری  بــه  هندوســتان 

ارتباطات بین المللی

تمرکز بر توان کشور هدف 
بین المللی  مسائل  حل  در 
و خــروج از تفکــر محلی 

اندیشی

برگ5 )2010( 
ایجاد و مدیریت روابط بین الملل بر 
پایه علم، تحصیالت عالی، فّناوری 

و نوآوری

تبییــن هم افزایی ناشــی از 
همکاری های علمی در فضای 
دیپلماتیــک و برعکــس با 
EU محوریت کشور های عضو

توجه به توان دانشگاه  ها و 
مؤسسات  پژوهشی  قدرت 

آموزش عالی کشور هدف

گوپتا6 )2014( 

از همکاری هــای علمی  اســتفاده 
بین المللی در راستای پاسخگویی به 
مشکالت مشترک جهانی و هم چنین 
ایجاد پل های ارتباطی میان کشور ها و 

کسب منافع مشترک. 

تشریح جایگاه همکاری های 
از  یکی  به عنــوان  علمــی 
پایدار  توســعه  راهکار های 

کشور هند

تأکید بر میزان تمایل کشور 
هــدف به ســرمایه گذاری 
در صندوق های مشــترک 

بین المللی خاص
1

1. Edwards  2. Copeland 3. Tananbaum
4. Bandyopadhyay   5. Berg  6. Gupta

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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همان طور که مشخص است، عمده نظریه پردازان هم راستایی سیاسی، تضمین قدرت 
آینده در اثر تســلیم بودن کشــور هدف و همنوایی فرهنگی و اجتماعی را بیش از سایر 

موارد به عنوان معیار های انتخاب بیان کرده اند. 

تجارب داخلی و بین المللی از انتخاب کشور های هدف در توسعه دعف 
شروع جریان دعف از سوی کشوری، بیانگر میزان قوت باالی آن کشور در مباحث علمی، 
فّناوری و نوآوری است. اما میزان موفقیت کشور آغازگر تعامالت، فقط در گرو قوت علمی 
نیســت. چه بســا، کشورهایی که توان علمی مناسب و سطح باالیی را در جهان به اثبات 
رســانده اند، اما با دیدگاه غلط دارایی های علمی را در تعامالت دعف از دســت داده اند و 
متحمل هزینه های ســنگین، با دستیابی به »تقریبا هیچ!« درس عبرتی برای تاریخ دعف 
تلقی می شــوند. مهم ترین تجربه های منجر به ســود یا ضرر قابل توجه در دهه های اخیر  
در جدول 2 منعکس شــده است. همان گونه که مشــخص است کشورهایی که به لحاظ 

علمی غلبه دارند، همواره به عنوان طرف  های اصلی مطرح اند. 

جدول 2: نمونه هایی از تجارب داخلی و بین المللی انتخاب کشور هدف در دیپلماسی علم )منبع: 
یافته های پژوهش( 

کشور انتخاب 
کننده همکار

کشور 
نتیجهاقدامسالمنتخب

اوایل دهه آمریکاژاپن
1960

تعهــد به انجــام همکاری هــای علمی  در 
اولیــن مالقات نخســت وزیر ژاپن، آکیدا و 

رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، کندی
بهبود ارتباط بین دو کشور

1970آمریکاشوروی
امضــای توافقــات جدیدی دربــاره علم و 
فّناوری، محیط زیست، همکاری های فضایی، 

علوم پزشکی و سالمت عمومی

از  جدیــدی  فاز  شــروع 
ارتباطات بین دو کشــور 

شوروی و ایاالت متحده

1972چینآمریکا
بازدیــد تاریخــی از چین و ارائه پیشــنهاد 
همکاری های علمی به این کشور و امضا توافقات 

همکاری های علمی در زمینه های مختلف

بیــن  ارتباطــات  آغــاز 
ایاالت متحده و چین

آمریکا

کشور های 
تابع 

آمریکا در 
خاورمیانه

2009

سخنرانی در دانشگاه االزهر قاهره تحت عنوان 
»یک شروع مجدد« و تقاضای همکاری بیشتر 
بر روی تعامالت با جهان اسالم از طریق علم، 
فّناوری و نوآوری و همچنین شــکل دهی به 
با  تعامالت بین دانشــمندان ایاالت متحده 

دانشمندان جهان اسالم

رفع چالش های دیپلماتیک 
خاورمیانه  بین کشور های 
با ایاالت متحده، اتحاد های 
و  بلندمدت  اســتراتژیک 
همکاری های سودآور برای 

ایاالت متحده امریکا
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کشور انتخاب 
کننده همکار

کشور 
نتیجهاقدامسالمنتخب

2015 آمریکاج. ا. ایران
ادامه دارد

حضور در مذاکرات هســته ای ایران با گروه 
5+1

از بین رفتن زیرساخت های 
سخت افزاری توان هسته ای 
یک جانبه  خــروج  ایران، 
آمریــکا از برجــام، ادامه 
دیگر  قالب های  در  برجام 

نظیر برجام اروپایی و... 

ج. ا. ایران
کشور های 
اسالمی و 

عراق

 2015
ادامه دارد

حضور نمایندگان علمی ج. ا. ایران در عراق 
و انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی برای 

تأسیس نیروگاه برق )2015( 

تحکیم روابط دو کشــور 
و تولیــد ثــروت برای هر 

دو کشور

حزب اهلل ج. ا. ایران
لبنان

 2016
ادامه دارد

حضور نماینده حزب اهلل لبنان در شورای عالی 
انقالب فرهنگی و تفاهم برای تربیت علمی 
نیرو های حزب اهلل در دانشگاه های منتخب 

ایران )2016( 

تحکیم روابط دو کشــور 
ایــران و لبنان و دور زدن 

تحریم ها

2017 روسیهج. ا. ایران
ادامه دارد

شروع مباحث تبادالت دستاورد های حوزه 
فضایی و تشدید این تبادالت بعد از حضور 
نماینده مقام معظم رهبریدامت برکاته در روسیه 
برای ابالغ پیام ایشان به رئیس جمهور روسیه

تبدیل شدن واقعی روسیه 
به شریک استراتژیک برای 

ایران

امروز که در جایی از تاریخ ایستاده ایم که دیگر حامی جدی برای برجام باقی نمانده 
است و مردم کشور های مختلف تجربه شکست خورده برجام را به عنوان آیینه عبرت پیش 
روِی خود دارند، قضاوت در مورد انتخاب ناشایست آمریکا به عنوان کشور هدف در توسعه 
دعف مشخص است. اما آیا قبل از برجام، رفتار های آمریکا قابل تصور نبود؟ در جواب این 
سؤال، حقیقت آن است که دسته قابل توجهی از ایرانیان نیز تصور مثبتی از آینده برجام 
داشــتند. در عین حال، تالش کشــورمان در انتخاب برخی از کشور های دیگر در دعف، 

درخشان بوده و منافع قابل توجهی در اثر این تعامالت جلب کرده است. 
در شــروع مذاکرات برجــام و حتی بعد از انعقاد آن و حتی بعــد از خروج آمریکا و 
باقی ماندن چند کشــور تابع آمریکا در آن، همواره نشســت های کارشناسی برای تحلیل 
درستی انتخاب آمریکا برای شروع دعف مورد مداقه قرار گرفته است. اما در همین زمان 
چند ســاله انتظار می رفت، به سبب اســالمی بودن کشورمان، با مراجعه به منابع اصیل 
دینی، نظر شــارع مقدس در این باره اخذ می گردید. این اخذ نظر، به دلیل ابتنای به علم 
قطعی و غیر خدشــه بردار، برخالف بســیاری از نظرات کارشناسی مبتنی بر علم محدود 

بشری، می توانست از بسیاری از خسارات جلوگیری نماید. 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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تجربه های مثبت و منفی کشورمان در توسعه دعف، انگیزه پژوهشگران برای بررسی نظر 
قرآن کریم برای شناسایی انواع کشور های قابل مذاکره در دعف و حدود آن را تشدید نموده است. 

2. روش تحقیق
در ابتدا الزم است تفکیک مناسبی از سه سطح کلی رویا رویی با قرآن کریم انجام گردد. 
نطق: در این سطح هم سؤال و هم جواب از سوی مؤلف یا متن مطرح می شود. با توجه به 
ویژگی های این سطح باید گفت معنای متن در این سطح از وضوح برخوردار است. )باقری، 
1382( در شــکل 1، عموم مسائل قابل طرح در ناحیه 2 از این دست هستند . استنطاق: 
در این سطح سؤال از طرف مخاطب، اما پاسخ از جانب متن خواهد بود و به عبارت دیگر 
مخاطب با طرح ســؤال از متن ســعی می کند آن را به نطق و ســخن درآورد. این شیوه 
مواجهه با متن به این دلیل است که »یک متن ممکن است با سپری شدن زمان و ظهور 
شرایط زمانی و فرهنگی نوین، در برابر سؤال های جدیدی قرار گیرد که در زمان تدوین 
خود متن مطرح نبوده اند. در این ســطح پرســش هرمنوتیکی چنین صورتی دارد: متن 
چه معنایی را می تواند انتقال دهد؟ این سؤال حاکی از آن است که متن، معنای معینی 
را به صورت بالقوه در خود داشــته اســت و می تواند آن را انتقال دهد«. )باقری، 1382( 
استنطاق عموماً در مورد مسائل ناحیه 3 در شکل 1 کاربرد دارد. انطاق: یا تفسیر به رأی 
اســت که مخاطب قرآن در واقع مخاطب قرآن نیست و حرف خود را به قرآن کریم قالب 
می کند . به عبارت دیگر »در این سطح سؤال و جواب هر دو از سوی خواننده متن مطرح 

می شود و متن تنها محمل این سؤال و جواب است«. )باقری، 1382( 
بعد از این مقدمه مجدداً به سراغ نسبت میان موضوعات و مسائل حوزه متعارف علوم 
انســانی و حوزه علوم انسانی اســالمی می رویم. موضوعات و مسائلی را که تنها از منظر 
اسالمی به رسمیت شمرده می شوند می توان معادل با تحقیقاتی دانست که جزء رویکرد 
نطق در خصوص نقل به حساب می آیند. اما قسمت مشترک که موضوعاتی که هم از منظر 
علوم انســانی متعارف و هم از منظر علوم انسانی ـ اسالمی به رسمیت شمرده می شوند، 

جزء حوزه اسنتطاق در مورد نقل به حساب می آیند. 
با این توصیف موضوع دیپلماسی علم و فّناوری در قرآن نیز با سطح استنطاق از قرآن 
کریم قابل احصا خواهد بود. اما موضوع مورد بررسی مذکور از حساسیت خاصی نیز برخوردار 
بود که ضمن اینکه مشــکالت مضاعفی را در رابطه با نحوه مواجهه با قرآن کریم در پی 
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داشت، از روش های نسبتاً تثبیت شده در فضای دانشگاهی تبعیت نمی کرد. روش تحقیق 
موضوعــی در قرآن کریم که طی دهه اخیر مبنــای طرح برخی پژوهش  ها در قرآن کریم 
شده است، نتوانست کمک چندانی به پژوهشگراِن پژوهش پیِش رو نماید. اتکای به گزینش 
ریشــه لغات، احصاء آیات مشتمل بر آنها و بررسی دقیق آیات مذکور، مورد عنایت اصلی 
روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم اســت و به شــدت تحت تأثیر ریشه لغتی است که 
شناســایی می گردد؛ اما علی رغم تالش پژوهشگران در رابطه با مراجعه به معاجم و کتب 
معتبر در این زمینه و مشورت از قرآن پژوهان، نهایتاً این جمع بندی حاصل شد که ریشه 
لغت مناسبی که توان جمع آوری آیات ویژه دیپلماسی علم و فّناوری را داشته باشد قابل 
احصا نیست؛ در نتیجه روش تحقیق مذکور کمک برجسته ای به این پژوهش نخواهد کرد. 
برای ورود به این عرصه نیاز به پشــتوانه علمی و یا سیره علمی برخی از دانشمندان 
اســالمی است تا ببینیم آیا می توان سؤاالتی در حوزه دیپلماسی علم و فّناوری به عنوان 
مسئله ای از مسائل روز را به قرآن کریم عرضه کرد یا خیر؟ بدین منظور از منظر بزرگانی 
هم چون شهید صدر به موضوع پرداخته شد. چرا که وی معتقد است با توجه به نیاز های 
جدید که انسان در زندگی با آن مواجه می شود دین مبین اسالم برای آن راهکار خواهد 
داشت و می توان سؤاالت را به قرآن کریم عرضه کرد. )ایازی، 1383( شایان ذکر است که 
برخی از محققان قائل به استخراج مضامین موجود در قرآن کریم، در یک موضوع خاص 
به عنوان تفسیر موضوعی هستند. روش ما در این مقاله تکیه بر مضامین مربوط به روابط 
بین مسلمانان و غیر آنان است. نه تکیه صرف بر الفاظ. از جمله تفاوت های این روش با 
روش متکی بر الفاظ دقت باالتر، احصاء و اســتخراج دقیق تر مضامین، یافتن کلماتی که 
دارای معنای مورد نظر محقق می باشد و عین لفظ آن به کار نرفته است و در نتیجه رسیدن 
به نتایج گســترده تر خواهد بود، چرا که با تمرکز بر روی الفاظ تنها ریشه و مشتقات آن 
به چشــم پژوهشــگر خواهد آمد؛ در حالی که با تکیه بر مضامین موجود، توجه به الفاظ 
یک قرینه از قرائن محتوایی خواهد بود. از آنجا که این نوشــته نوعی تفســیر موضوعی1 
تلقی می شود و مقدمه تفسیر موضوعی، تفسیر ترتیبی2 است، تمامی آیات قرآن کریم از 

1. در این باره تعاریف متعددی ارائه شــده اســت برای نمونه: تفسیری که در آن مفسر آیات مربوط 
به یک موضوع را جمع آوری کند و با تکیه بر روش تفسیری قرآن به قرآن و قرینه قرار دادن آیات 
به تفسیر آیات بپردازد و نظر نهایی خود را در آن زمینه اعالم دارد. )رضایی اصفهانی، 1382؛ برای 

آگاهی از تعاریف دیگر ر.ک: مکارم شیرازی، 1386 و مصطفی مسلم، 1426 هـ .ق( 
2. در این نوع تفسیر آیات قرآن کریم از ابتدای هر سوره و به ترتیب تفسیر می شود. )مصباح یزدی، 1380( 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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ابتدا تا به انتها مطالعه شــد تا مضامین مربوط استخراج گردد و نگاهی ترتیبی نسبت به 
آیات حاصل شود تا با این کار در حد توان روشمند و به دور از تفسیر به رأی1 به نتیجه 
برســیم. برای رســیدن به این مهم و دوری از تفسیر به رأی تالش شده است تا حجیت 
ظواهر آیات قرآن کریم به عنوان یک اصل در علم اصول )شیروانی، 1385( و همچنین در 
برخی از موارد دیدگاه های تفسیری مرحوم عالمه طباطبایی در بیان داللت سیاق2 مورد 
توجه قرار گیرد... )برای نمونه در همین مقاله کد 028017 برای تعیین داللت سیاق از 

عبارت مرحوم عالمه در المیزان کمک گرفته شده است( 
گفتنی است که هدف از گزینش ریشه لغت در دو مورد خالصه می گردد: الف. ارتباط 
آیات احصا شده با موضوع تحقیق مناسب باشد و ب. تعداد آیات مورد بررسی محدود شوند 
و عماًل امکان پژوهش به وجود آید. به علت عدم استفاده از روش ریشه گزینی، پژوهشگران 
کوشیدند تا کل قرآن کریم را با نگاه خاص دیپلماسی علم و فّناوری قرائت کنند )تضمین 
ارتباط آیات منتخب با موضوع پژوهش(، همچنین بعد از قرائت کل مصحف شریف، تعداد 
محدودی آیات به دست آمد. )تضمین امکان عملی پژوهش( در ادامه بعد از احصای آیات 
مذکور، با تکیه بر اســتراتژی داده بنیاد، مفاهیم مســتقیم، سیاقی و داللت های آیات در 

رابطه با دیپلماسی علم و فّناوری احصا گردید. 
همچنین براي بررسي روایي تحقیق، نتایج به دست آمده از جداول 4 و 5 و همچنین ماتریس 
نهایی انتخاب کشور های هدف در توسعه دعف در اختیار 3 نفر قرآن پژوه، 1 نفر دانش آموخته 
دکتری سیاست گذاری علم و فّناوری آشنا با مطالعات قرآنی و یک نفر دانشجوی دکتری قرآن 
و حدیث قرار گرفت. روند انتخاب آیات، استناد به آنها در امور دعف و نهایتاً مدل را تأیید کردند. 
از ایشان خواسته شد برای اتقان محتوا، بدون مراجعه به کد های وارد شده توسط پژوهشگران، 
دست کم دو آیه را به انتخاب خود و متناسب با توضیحاتی که در مورد دعف به ایشان داده 
شد، تکمیل کنند، نتایج نشان داد که در اغلب موارد، خود این افراد تأیید کردند که کد های 
درج شده توسط پژوهشگران، از کدهایی که ایشان تشخیص داده اند کامل تر نیز بوده است. 

3. تفســیر به رأیی که از ســوی ائمهعلیهم الســالم مورد نهی قرار گرفته است، راجع به روش رسیدن به 
مطلوب نه آن چیزی که نتیجه کشف باشد. )طباطبایی، 1417 هـ .ق( 

2. مراد از سیاق هر دلیلی است که به لفظی که می خواهیم آن را بفهمیم، گره خورده است؛ خواه از 
ســنخ لفظ باشد، مانند کلمه های دیگری که با عبارت محل بحث، یک کالم به هم پیوسته را تشکیل 
می دهند، خواه قرینه حالی باشد، مانند شرایطی که سخن در آن شرایط مطرح شده است و در فهم 

موضوع، نوعی داللت دارد. )صدر، 1400 هـ .ق(
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3. گردآوری داده  ها و تحلیل
3.1. قرارداد های خودساخته محقق

برای سهولت تحلیل و توانایی مخاطب در شناسایی آیات مورد استفاده در مراحل مختلف 
پژوهش، پژوهشگران از قراردادی بدین شرح استفاده کردند: عدد سوره مورد استفاده در 
3 عدد اول ذکر شود و عدد آیه در 3 عدد دوم. به عنوان مثال P060001 بدین معناست 
که این نکته )P=Point( مربوط به سوره 60 ام قرآن کریم )ممتحنه( و آیه اول آن است. 
به علت عدم اســتفاده از روش ریشــه گزینی، پژوهشگران کوشیدند تا کل قرآن کریم را 
بــا نگاه خاص دیپلماســی علم و فّناوری قرائت کننــد. تقریب مباحث مطرح در دعف با 
عبارات خاص قرآنی در جدول شماره 3 انجام شده است. )تضمین ارتباط آیات منتخب 

با موضوع پژوهش(

جدول 3: استخراج موضوعات مربوط به انتخاب کشور هدف در توسعه دعف از مرور ادبیات و 
تعیین موضوعات متناظر قابل تحقیق در قرآن کریم

منبع موضوعات دیپلماسی علم  
و فّناوری

موضوع متناظر قابل 
تحقیق در قرآن کریم

هــچ و دوورا1 )2005( و هلد2 )1999( و جوردن3 و 
ارتباطات علمی همکاران )2003(

اصل ارتباط با 
مسلمین و کفار سایر 

بالد

کاپــالن4 )1983(، کوکن و میر5 )2006(، لشــنر6 
)2008( و هابرماس7 )1990(

حل مسائل منطقه ای 
به وسیله همکاری های 

بین المللی علمی 

کسب معاضدت از 
کفار

هابرمــاس )1990(، میخائیل8 )1998(، میرعمادی 
حفظ نظامحفظ امنیت )2014( و موریس9 )1992(

مفــادزوال10 )2014(، مولــکای11 )1999(، نیلی و 
اصل اشداء علی مقابله با کشورهای معاند همکاران )1996( و روزنبرگ12 )1985(

الکفار

نیلــی و همــکاران )1996(، روزنبــرگ )2001( و 
ریان13 )1998(

همکاری با کشورهای 
اصل رحماء بینهمدوست 

ســاندرز14 و همــکاران )2009(، اســکولنیکوف15 
ارسال نبی )منذر و ارسال سفرای علمی )1994(، میخائیل )1998( و کاپالن )1998(

مبشر( 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...

1. Hatch & Dvora
2. Held
3. Jordan
4. Kaplan
5. Krücken & Meier

6. Leshner
7. Habermas 
8. Michael
9. Morris
10. Mphadzula

11. Mulcah
12. Rozenberg
13. Ryan
14. Saunders
15. Skolnikoff



190

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

3.2. استخراج روشمند آیات
بعد از قرائت کل قرآن کریم، آیاتی که از نگاه پژوهشگران دارای ارتباط با فضای دیپلماسی 
علم و فّناوری بودند، احصا گردید و به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت و مفاهیم مســتقیم 
آن آیات که عموماً به ارتباطات با غیرمســلمین اشــاره داشتند، احصا گردید. اما با توجه به 
روش های قرآن کریم در بیان، بسنده کردن به این مفاهیم می تواند ناکافی و حتی موجبات 
گمراهــی مخاطــب گردد. توجه به نوع بیان و آیات قبل و بعد از آیه مورد نظر می تواند این 
نکته را مرتفع نماید. بنابراین پژوهشگران مفاهیم سیاقی را نیز که آیه در آن قرار گرفته است، 
به طور عمومی احصا کرده اند. مبنای تعیین سیاق، رکوعات قرآن کریم1 بوده است. بعد از تأیید 
مفاهیم مستقیم احصا شده از آیات توسط مفاهیم سیاقی، اقدام به احصای داللت هایی شده 
اســت که آیه مورد بررسی در مورد دیپلماسی علم و فّناوری دارد. گفتنی است که مفاهیم 
مستقیم و سیاقی بیانی فراگیرتر و عمومی تر از داللت های احصائی دارند و داللت  ها اخّص از 
آنها تلقی می شوند. بنابراین به طور متقنی می توان داللت های احصائی را اقاّلً از نتایج فرعی و 
قابل احصا از آیات مورد بررسی دانست و همان گونه که انتظار می رفت درست است که اشاره 
مستقیم به الگوی توسعه تعامالت علمی و فّناورانه با کشور های دیگر در قرآن کریم وجود 
ندارد، اما می توان با طرح مسئله و سؤال از سوی مخاطب، به جواب های واقعی و کاربردی از 
سوی قرآن دست یافت؛ این همان سطح استنطاق از قرآن کریم محسوب می شود که پیش از 
این توضیحات مربوط به تفکیک آن از سایر سطوح ارتباط گیری با قرآن کریم ارائه شده بود. 

در جدول 4، نمونه هایی از آیات و داللت های آنها برای توسعه دعف، ذکر شده است.

جدول4: نمونه هایی از روش سیر از مفاهیم تا داللت های قرآن کریم در مورد توسعه دعف با 
کشور های هدف

داللت های دیپلماسی 
علم و فّناوری مفاهیم سیاقی مفاهیم برآمده آیه آیه کد

ممنوعّیت وابستگی علمی 
به دشمنان 

رد دریافــت حمایت های 
علم و فّناوری دشــمنان 

به منظور وابسته سازی

بیــان آیــات نهی از 
در  کفار  با  دوســتی 

ابتدا و انتهای سوره
عمومّیت آیه در عین 
به  نسبت  نزول  شأن 
حاطب بن ابی بلتعه

افراد  رد توّهم برخی 
مبنی بر بال اشــکال 
رابطه  برقراری  بودن 
به منظور اســتفاده از 

حمایت های آنان 

نهــی از دوســتی آشــکار و 
پنهانی مومنین با کّفار

انحراف از مسیر حق؛ نتیجه 
دوستی با کّفار

َُّها الَّذیَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا َعُدوِّی َو  یا أَی
َعُدوَُّکْم أَْولِیاءَ تُلُْقوَن إِلَْیِهْم بِالَْمَودَّةِ َو َقْد 
َکَفُروا بِما جاَءُکْم ِمَن الَْحقِّ یُْخِرُجوَن 
ُِّکْم  ِ َرب الرَُّسوَل َو إِیَّاُکْم أَْن تُْؤِمُنوا بِاهللَّ
إِْن ُکْنُتْم َخَرْجُتْم ِجهاداً فی  َسبیلی  َو 
ةِ َو  ابِْتغاَء َمْرضاتی  تُِسرُّوَن إِلَْیِهْم بِالَْمَودَّ
أَنَا أَْعلَُم بِما أَْخَفْیُتْم َو ما أَْعلَْنُتْم َو َمْن 

بیِل یَْفَعلُْه ِمْنُکْم َفَقْد َضلَّ َسواَء السَّ

060001

اقتصــادی  تحریم هــای 
از  علمی  فّناوری هــای  و 
نشانه های دشمنی دشمنان

آزار، دشمنی زبانی و عملی و 
تالش برای کافرنمودن؛ نتایج 

تسلّط کّفار بر مؤمنین

إِْن یَْثَقُفوُکــْم یَُکونُوا لَُکــْم أَْعداًء َو 
یَْبُســُطوا إِلَْیُکْم أَیِْدیَُهْم َو أَلِْسَنَتُهْم 

وا لَْو تَْکُفُروَن  وِء َو َودُّ بِالسُّ
060002

1. به مجموعه ای از آیات گفته می شود که موضوع واحدی دارند.
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داللت های دیپلماسی 
علم و فّناوری مفاهیم سیاقی مفاهیم برآمده آیه آیه کد

محکومیت هرگونه رابطه 
سیاسی، اقتصادی، نظامی 
و علمی بــا منافقین در 

اسالم

با  قتــال  امر  بیــان 
و  دورو  مشــرکین 
منافــق و عدم تردید 
در نفی تســلّط کفار 
و منافقین بر مؤمنین

و  منافقین  با  عدم دوســتی 
یــاری گرفتن از آنان مگر در 
به  توبــه و مهاجرت  صورت 

سوی خدا

وا لَْو تَْکُفُروَن َکما َکَفُروا َفَتُکونُوَن  َودُّ
َســواًء َفال تَتَِّخــُذوا ِمْنُهــْم أَْولِیاَء 
ِ َفإِْن  َحتَّی یُهاِجُروا فی  َســبیِل اهللَّ
ـْوا َفُخُذوُهــْم َو اْقُتُلوُهْم َحْیُث  َـّ تََول
ا  َوَجْدتُُموُهــْم َو ال تَتَِّخُذوا ِمْنُهْم َولِیًّ

َو ال نَصیرا

004089

به طور مشابه برای آیات احصائی، دیگر مسیر استخراج داللت  ها پیموده شد که نتیجه 
آن در جدول زیر آمده است.

 جدول 5: داللت های قرآن کریم در مورد توسعه دعف با کشورهای هدف
داللت های دیپلماسی علم 

و فّناوری مفاهیم سیاقی مفاهیم برآمده آیه کد

پرهیز از گره زدن فشار های 
زندگی با معامالت دیپلماسی 

علم و فّناوری

لــزوم خودبــاوری علمی و 
با  اعتماد به ظرفّیت داخلی 

نصرت الهی

برحذر داشتن شدید مسلمین از برقراری 
دوستی و مواالت با اهل کتاب

عمومّیت یهود و نصاری به تمامی دشمنان
همبســتگی و اتحاد چند گروه از کفار در 

عین اختالف علیه مسلمانان
عدم پذیرش والیت مطلق کّفار

عدم اجتهاد و مصلحت اندیشــی در برابر 
نص خداوند 

امــداد غیبی قطعی در گرو ایمان و تبری 
از دشمنان

ـ نهی از دوســتی با کّفار اهل 
کتاب

ـ حمایت کفــار از یکدیگر در 
روابط

ـ احتساب دوستداران کفار در 
زمره خود کفار

005051

ـ عالقه و شــتاب بیماردالن به 
برقراری رابطه با کفار

ـ ضعــف ایمــان، وحشــت از 
غیرخــدا و تمایل بــه حمایت 
آنان؛ از انگیزه های ایجاد رابطه 

با ابرقدرت ها

005052

افت رتبــه علمی در صورت 
به  علمی  وابستگی  برقراری 

دشمنان 

ـ نفاق؛ از نشانه های عالقمندان 
به رابطه با کفار

ـ ضــرر و تباهی اعمال از نتایج 
برقراری رابطه

005053

ایجاد عملیات روانی مبنی بر 
عقب افتادگی علمی ایران در 

تبلیغات دشمنان
لــزوم خودبــاوری علمی و 
اعتماد به نفس ملّی در برابر 
تبلیغات مأیوس کننده غرب

برشــماری زشــتی ها و صفــات پلیــد و 
عهدشکنی های اســتهزاءکنندگان دین و 

نهی از دوستی با آنان
قطــع رابطه با اســتهزاءکنندگان دین به 

طریق اولی
توّجه به عملیات روانی دشمن در استهزاء 

دین

بــا  دوســتی  ز  ا نهــی  ـ 
از  اعم  دین  اســتهزاءکنندگان 

اهل کتاب و مشرکین
ـ لزوم دشمنی و قطع رابطه با 

استهزاءکنندگان دین
ـ تبری از کفار از شرایط ایمان

005057

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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داللت های دیپلماسی علم 
و فّناوری مفاهیم سیاقی مفاهیم برآمده آیه کد

پرهیز از برقــراری پیمان و 
معاهــدات در زمینه علم و 
اصلی  دشــمنان  با  فّناوری 

کشور

عمومّیت قــوم مغضوب خداوند به تمامی 
کفار و منافقین

بررســی احکام مربوط به معاهده های بعد 
از پیمان حدیبیه

ـ نهی از دوستی مؤمنین با قوم 
مغضوب خداوند )یهود(  060013

شــکوفایی علمــی و رونق 
اقتصادی در گرو خودکفایی 

و قطع رابطه با دشمنان

نصرت عجیب خداوند به پیامبر در جنگ 
حنین و پیروزی آنان با وجود کمی نفرات

پلیدی  برابــر  طهارت مســجدالحرام در 
مشرکان

ـ دوری از مشــرکین به سبب 
نجاست و پلیدی آنان

ـ نترســیدن از فقر و تنگدستی 
به خاطر قطع رابطه با کفار

ـ ایجــاد رونق اقتصادی و فضل 
الهــی در صورت قطــع رابطه 

با کّفار

009028

مستشاران  وجود  ممنوعیت 
علمی غربی در کشور

توّجه به ضربه های فرهنگی 
دیپلماسی علم و فّناوری 

توّجــه بــه دو وجهی بودن 
چهره دشمنان در دیپلماسی 

علم و فّناوری 

بیان حال ویژگی های کفار و اهل کتاب 
نهــی از ارتباط محکــم و همرازی با کفار 

و یهودیان )مصداق دشمنان سرسخت( 

ـ لــزوم ذکــر نکردن اســرار 
مسلمین با کّفار

ـ ایجــاد فشــار و رنــج برای 
مسلمین از خواسته های دشمن

ـ طرح شــعار دوستی در عین 
دشمنی قلبی از ویژگی های کفار

ـ ایجــاد رابطه صمیمی با کفار 
نشانه بی عقلی

003118

کینه پابرجای دشــمن اسالم با مسلمین 
در هر حال

طریقه شناســایی باطن خبیث دشمنان 
اسالم

برمال ساختن چهره منافقان از اهل کتاب
بیان برخی از نشانه های دشمنِی دشمنان 

با مسلمانان 

ـ بی تأثیری محّبت مسلمین به 
کفار در کاهش شــدت کینه و 

دشمنی آنان

ـ نفــاق و طرح دوســتی زبانی 
در عین شدت کینه قلبی برای 

ضربه زدن بیشتر

003119

ممنوعّیــت هرگونه اعتماد، 
تمایل و همــکاری علمی با 

دشمنان ظالم و ستمگر
لزوم خودکفایــی در زمینه 

علم و فّناوری

پیروزی نهایی جبهه حق
عبرت از سرنوشت کفار و اعتمادکنندگان 

به آنان در طول تاریخ
راه سعادتمندی جامعه اسالمی و رسیدن 
به اهداف عالی تکیه بر 4 دستور )استقامت، 
اخــالص، رهبری مؤمنان و عدم طغیان و 

تجاوز( 

ـ ممنوعّیــت اعتمــاد و اتکا به 
ستمگران 011113

لزوم جهاد علمی و فرهنگی 
و تبلیغاتی با دشمنان

بیان برخــی صفــات کّفار متناســب با 
اعتراضات بی اندیشه آنان

بیان مقام منیع رهبر جامعه اسالمی

ـ لزوم اطاعت نکردن از کّفار
ـ لزوم جهــاد علمی و فرهنگی 

با کفار
025052
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داللت های دیپلماسی علم 
و فّناوری مفاهیم سیاقی مفاهیم برآمده آیه کد

ممنوعّیت شراکت و همکاری 
در زمینه های علمی منجر به 

گناه و ستم

عهد و پیمان با خدای متعال از سوی رهبر 
جامعه اسالمی در عدم نصرت ظالم

ـ برائت و پرهیز از پشتیبانی و 
حمایت از کفار 028017

ممنوعّیت شراکت و همکاری 
در زمینه های علمی منجر به 

گناه و ستم

لزوم عدم پشتیبانی از مشرکین به شکرانه 
نزول وحی و فراگیری دین

ـ برائت و پرهیز از پشتیبانی و 
حمایت از کفار 028086

روایت نگاری از رهنمود های قرآن کریم نسبت به انتخاب کشور های هدف در دعف
در جامعه اسالمی باید مردم فرمایش های ولی جامعه را نصب العین خود قرار دهند )سوره 
حشر، آیه 7( و بر اساس خط مشی گذاری کلی که او معین می دارد، حرکت کنند.. چون 
حیات جامعه اســالمی وابســته به تبعیت از ایشان است. )سوره انفال، آیه 28( اگر رهبر 
جامعه در حوزه علم و فّناوری تقاضایی مطرح کردند، باید از سوی افراد توانمند در حوزه 
مرتبط با خواسته، پاسخ مثبت داده شود، چرا که بی جواب گذاشتن خواسته ولی جامعه 
مساوی با کفر خواهد بود )سوره صف، آیه 14( که به خوبی اهمیت مطلب را روشن می کند. 
به عنوان یک اصل کلی باید در نظر داشت که جامعه اسالمی باید تحت لوای رهبر اسالمی 
شــکل گیرد )و کسانی با رهبر جامعه همراهی می کنند باید با استراتژی ایجاد محبت و 
همبســتگی درمیان خودشان )جامعه ایمانی( و شدت عمل به خرج دادن در مقابل کفار 
به حفظ نظام شــان اهتمام داشته باشــند(. )سوره فتح، آیه 29( تفصیِل این رهنمود، در 

دسته بندی زیر مشاهده می شود:
مؤمن درجه 1: در قرآن کریم مؤمنان واقعی با اوصافی معرفی شده اند که عبارت اند از: 
1. کرنش در مقابل مؤمنان، 2. قاطعیت تمام در مقابل کفار، 3. در راه خدا و رسیدن به 
اهداف، نهایت تالش خود را به خرج می دهند، 4. از سرزنش هیچ مخالفی هراسی ندارند. 
اگر حکومت اسالمی در حوزه های علم و فّناوری کشوری را با ویژگی های یاد شده یافت، 
بیشترین سرمایه گذاری را در ارتباط با این حکومت ها باید داشته باشد. )سوره مائده، آیه 

54( افراد باایمانی که صاحب این ویژگی ها باشند در این دسته قرار می گیرند. 
مؤمن درجه 2: کسانی که به آنچه پیامبرصلی اهلل علیه وآله و سلم آورده اند، ایمان آورند، نسبت 
به آنان که در دفاع از اسالم هجرت را به جان خریده اند، محبت می کنند و نسبت به آنچه 
به مهاجرین داده شــده است احساس نیاز نمی کنند، دیگران را بر خود ترجیح می دهند 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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هرچند نیازمند باشند و از حرص و طمع خود را مصون می دارند در این دسته قرار می گیرند 
)سوره حشر، آیه 9( تفاوت این گروه با دسته اول این است که گروه اول اهل جهاد در راه 
خدا هستند اما درباره این افراد با چنین تعبیری مواجه نیستیم. در حوزه علم و فّناوری 
با چنین مؤمنانی  باید تعاملی گســترده داشــت و چون دارای روحیه ازخودگذشتگی اند، 
درصورت توانمندی پشت کشور مسلمان را خالی نخواهند کرد و اگر به تکنولوژی خاصی 

دسترسی یافتند در به اشتراک گذاری آن از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد. 
مؤمن درجه 3: در این دســته با کســانی روبرو هستیم که اگر چه سابقه طوالنی در 
مســلمانی ندارند ولی حداقل در گفتارشان نسبت به مسلمانان، با آمرزش طلبی و طلب 
یک رنگی، خیرخواهی می کنند )ســوره حشر، آیه 10( شایسته است که در حوزه علم و 
فّناوری با مؤمنانی که دارای روحیه خیرخواهی نسبت به سایر مسلمانان هستند، ارتباطی 
درســطحی پایین تر از افراد گروه قبلی برقرار کرد به این دلیل که مؤمنان درجه 3 فاقد 
روحیه از خود گذشتگی، پناه دهی به مسلمانان بی پناه و... هستند و به طور طبیعی چنین 

افرادی کمتر از مؤمنان درجه 1 و 2 حاضر به همکاری و هزینه کردن خواهند بود. 
اهل کتاب: در تعامل با اهل کتاب نباید همه را مثل هم قلمداد کرد، بلکه با بررسی 
ویژگی ها ســطوح روابــط را تعریف کرد. گروهی از اهل کتاب خود را مســیحی معرفی 
می کنند، دانشمند و دنیاگریزند و نسبت به دیگران گردن فرازی نمی کنند. ایشان کسانی 
هســتند که در پی حق و حقیقت ا ند و با شــنیدن آیات قرآن و آنچه از حقایق برای شان 
روشن گردد از چشمانشان اشک جاری می شود )سوره مائده، آیات 82 و83(، گروهی از 
یهودیان نیز به اسالم می گروند و آیات را تالوت می کنند و به خدا و روز جزاء باور دارند 
و نسبت به خوبی ها شتاب می کنند. )سوره آل عمران، آیه 113( نکته مهم در هر دو، بهره 
این دو گروه از ایمان است ولو اینکه در سطح بسیار متعالی نباشد. اما همین که به اصول 
شــریعت خودشان یا اسالم ایمان بیاورند، ســطحی از اعتماد را به همراه خواهد داشت. 
)ســوره مائده، آیه 69( همچنین آن اهل کتاب که میانه رو باشند تعاملی متفاوت با آنها 
وجود خواهد داشــت )ســوره مائده، آیه 66( با گروه های یادشده باید با استراتژی جدال 
احسن روبرو شد و با تکیه بر مشترکات کار را به پیش برد. )سوره عنکبوت، آیه 46( در 
طرف مقابل، یهودیان و مشرکانی قرار می گیرند که حق پذیر نیستند و در جبهه خصم قرار 
دارند و خداوند متعال خطر این افراد را به پیامبرصلی اهلل علیه و اله گوشزد می کند. )سوره مائده، 
آیه 82( در جایی دیگر یهودیان و مسیحیان به عنوان افراد لجوجی که حتی اگر حقیقت 
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برایشــان تبیین شود باز از پیامبرصلی اهلل علیه و اله وســلم خشنود نخواهند شد، معرفی می شوند. 
)ســوره بقره، آیه 120( و در آیات فراوانی به دشمنی و بدعهدی یهودیان پرداخته شده 
اســت. )سوره بقره، آیه 100 و ســوره انفال، آیه 58( که از مجموع آیات می توان چنین 
برداشت کرد که مسلمانان باید اصل را بر عدم اعتماد به یهودیان قرار دهند و در نهایِت 

تحفظ نسبت به داشته های شان در مواجهه با این افراد در صحنه حاضر شوند. 
مسلمانان زبانی: اگر کسی شهادتین را گفت در این دسته واقع می شود. اگر چه هنوز 
ایمان به قلب های این عده وارد نشده است )سوره حجرات، آیه 14( اما به واسطه شهادتین 
از کفر به درآمده و قابل احترام می شود. به دلیل این که باور عمیقی پیدا نکرده اند ممکن 
اســت در مواقعی که شرایط سخت گردد و احیاناً تحت فشار قرار گیرند، از میدان به در 
روند و از همکاری و حمایت شانه خالی کنند. لذا در حوزه علم و فّناوری در تبادل داده ها 
باید حساسیت بیشتری به خرج داد و از این که اعتماد باالیی به آنها بشود و داشته های 

علمی راهبردی با آنها به اشتراک گذاشته شود،  باید اجتناب کرد. 
البته ممکن است کسی مناقشه نماید که چرا جایگاه مسلمان زبانی پایین تر از جایگاه 
مؤمن اهل کتاب است؟ دلیل تقدم اهل کتاب مؤمن بر مسلمان زبانی اوصافی است که از 
آیات راجع به هر کدام به کار رفته اســت و همچنین شأن نزولی که برای آیات مربوط به 
مؤمن زبانی است. اهل کتاب مؤمن با اوصافی چون: دانشمند و دنیاگریز هستند و نسبت 
به دیگران گردن فرازی نمی کنند. ایشــان کســانی در پی حق و حقیقت اند و با شنیدن 
آیات قرآن و آنچه از حقایق برای شــان روشن گردد، از چشمانشان اشک جاری می شود 
)سوره  مائده، آیات 82 و 83(، گروهی دیگر از یهودیان که به اسالم می گروند و آیات را 
تالوت می کنند و خدا و روز جزاء باور دارند و نســبت به خوبی ها شتاب می کنند. )سوره 

آل عمران، آیه 113( 
در طرف مقابل با مســلمانان زبانی مواجهیم که در شــأن نزول مربوط به آیه شریفه 
حسب نقل المیزان و روح البیان و فی ظالل و نمونه آمده است که خالصه اش چنین است:

جمعی از طایفه »بنی اســد« در یکی از ســال های قحطی و خشکسالی وارد مدینه 
شــدند و به امید گرفتن کمکی از پیامبرص شــهادتین بر زبــان جاری کردند و به 
پیامبرص گفتند: »طوائف عرب بر مرکب ها ســوار شدند و با تو پیکار کردند، ولی ما 
با زن و فرزندان نزد تو آمدیم و دست به جنگ نزدیم و از این طریق می خواستند 

بر پیامبرص منت بگذارند.« 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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آیات فوق، نازل شــد و به آنها خاطر نشــان کرد که اسالم آنها ظاهری است و ایمان 
در اعماق قلبشــان نیست! این مقایســه تقدم اهل کتاب مؤمن را بر مؤمن زبانی در پی 
داشــت چرا که آنها که در برابر افراد باایمان، محبت نشــان دادند و در مقابل آیات الهی 
سر تسلیم فرود آوردند و با صراحت ایمان خود را اظهار داشتند، خداوند در برابر این به 
آنها باغ های بهشــت را پاداش می دهد که از زیر درختان آن نهر ها جاری است و جاودانه 
در آن می مانند و این اســت جزای نیکوکاران. )سوره مائده، آیات 82 تا 85( این عاقبت 
به خیری می تواند داللتی بر صداقت آنان در ادعای ایمان شــان  باشــد و اینکه ایمان شان 
حقیقی است نه زبانی. در طرف مقابل با مؤمن زبانی مواجهیم که برای رسیدن به منافع 
)طبق شــأن نزول( اظهاراتی خالف واقع می کند. در نتیجه  باید در ارتباط با اینان بیشتر 
احتیاط نمود چرا که باز هم ممکن اســت برای منافعی دســت به اظهارات خالف واقع 
بزنند. لذا ارتباط گرفتن با مؤمن اهل کتاب حق طلب که محبتش را به اهل ایمان اظهار 
می دارد و گردن فرازی ندارد در مقایسه با مسلمان زبانی منت گذار از اولویت برخوردار است. 
کفار: با بررسی آیات قرآن به دست می آید که نهی شدید در دوستی، تبعیت و اطاعات 
از کفار وجود دارد چه نســبت به عموم کفار )ســوره توبه، آیه 73؛ سوره فرقان، آیه 52 و 
سوره احزاب، آیه 48( و چه نسبت به پیشوایان کافران )ائمه الکفر( )سوره توبه، آیه 12( 
از آنجا که کفار در صورت فراهم شدن شرایط مقابله با مسلمانان از هیچ دشمنی فروگذار 
نمی کنند، باید مســلمانان آن قدر در زمینه های گوناگون به رشد و آمادگی برسند که این 
آمادگی، ترس و وحشتی در میان دشمنان )سوره انفال، آیه 60( ایجاد کند که راه هر نوع 
تسلطی را بر کفار ببندد. )سوره نساء، آیه 141( حال اگر حکومت های کافر وارد جنگ شوند 
با تمام قدرت باید در مقابل آنها ایستاد و پس از تار و مار کردن کفار  باید آنها را به اسارت 
گرفت، ســپس این اسیران را با گرفتن جزیه یا منت گذاشتن آزاد ساخت. )سوره محمد، 
آیه 4( با این اوصاف در حوزه علم و فّناوری نباید به هیچ وجه ارتباطی با کفار برقرار کرد. 
و مماشات تنها تا زمانی است که خطری از سوی آنان مسلمانان را تهدید نکند وگرنه اگر 
قصد تعدی داشتند مسلمانان حق دارند که مقابله به مثل کنند. )سوره بقره، آیه 194( 

مشــرکان: در خطر مشــرکان همین بس که هم ردیف با یهودیــان معاند به عنوان 
دشمن ترین دشمنان مسلمان معرفی شده اند )سوره مائده، آیه 82 و جز با عده محدودی 
از مشــرکین نباید قراردادی امضا کرد و  باید از موضع قدرت با اعالم بیزاری با مشــرکان 
بدعهد در روابط بین المللی حاضر شد. )سوره توبه، آیه 1( از این آیه و بسیاری از آیات دیگر 
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اســتفاده می شود که نباید هیچ گونه رابطه ای بیم مشرکان و مسلمانان جز روی مصلحت 
بسته شود و اگر بنابر مصالحی این اتفاق افتاد  باید در چارچوب محکمی تحقق پیدا کند. 
برای نمونه: پس از آغاز عمل به تعهدات از سوی مشرکان، عمل به تعهدات را آغاز کنند و 
تنها تا زمانی که به تعهدات شان پایبندند، مسلمانان نیز پایبند باشند. )سوره توبه، آیه 7( در 
عرصه علم و فّناوری نیز نباید هیچ گونه داده ای بین مسلمانان و کفار رد و بدل شود و در 
صورت برقرارِی سطحی از معاهده نهایت احتیاط و هشیاری نسبت به داشته ها رعایت شود. 
منافقیــن: منافقان داخلی و خارجی بیشــترین آســیب را برای مســلمانان دارند. 
قرآن کریم در آیات متعددی به خطر منافقین پرداخته اســت از جمله اینکه: دروغگویند 
(، ثبات عقیده ندارند )آَمُنوا ثُمَّ  وا َعْن َسبیِل اهللَّ َُّهْم لَکاِذبُوَن(، مانع تراشی می کنند )َفَصدُّ )إِن
َکَفُروا(، سخنورانی زبردست اند )إِْن یَُقولُوا تَْسَمْع لَِقْولِِهم( و به عنوان یک هشدار بسیار مهم، 
دشــمن اصلی مسلمانان اند. )ُهُم الَْعُدّو( اگرچه همین اوصاف برای عدم اعتماد به آنها در 
داشتن هرنوع معاهده ای کافی است، اما در جایی دیگر با صراحت خطر ایشان را گوشزد 
می کند. ایشــان می کوشــند تا نقاط ضعف جامعه اسالمی را پیدا کنند و با آگاه ساختن 
دشمنان از این ضعف و تا متالشی شدن شاکله نظام موجود در جامعه از پای ننشینند و 
اگر جایی جامعه اســالمی هر نوع نیازی در عرصه علم و فّناوری و... داشته باشد، به جای 
حمایت از مسلمانان، کسانی را که توانمندی الزم در زمینه مورد احتیاج مسلمانان دارند 

از همکاری با آنان منع می کنند. )سوره منافقون، آیه 7( 

تفاوت میان کافر و مشرک
مشــرک کسی است که در عرض خدای متعال برای  چیزی یا کسی وجود مستقل قائل 
است و او را مؤثر باالستقالل می داند ولی کافر کسی است که در مرتبه اعتقادات، باورها، 

گفتار و رفتار،حق را می پوشاند لذا خطرش از مشرک هم باالتر می تواند باشد.
با مراجعه به آیات قرآن کریم شاهد نهی های صریح از جانب خدای متعال خطاب به 
پیامبر اکرمصلی اهلل علیه و آله و سلم در ارتباط با کفار هستیم. پیامبر اکرمصلی اهلل علیه و آله و سلم، اسوه حسنه 
در همه ساحات وجودی اند، لذا شایسته است که در مقام تمسک به اوامر و نواهی الهی در 
امور اجتماعی و سیاسی و... نیز حضرت شان را الگو قرار دهیم. لذا خدای متعال در موارد 
عدیده ای ایشان را از ارتباط با کافران نهی و یا امر به جهاد نموده اند برای نمونه: ال تطع 
الکافرین )ســوره احزاب، آیه 1( یا جاهدهم به جهادا کبیرا )سوره فرقان، آیه 52(. نکته 
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جالب توجه دیگر اینکه در این باره شاهد نهی حضرت حق از ارتباط حضرت ابراهیمسالم اهلل 
علیه و مؤمنان زمان ایشان از ارتباط با کفار هستیم و از آنجا که ایشان هم اسوه اند، نباید 

با کفار ارتباط برقرار کرد تا آنکه موحد شوند )سوره ممتحنه، آیه 4( در موارد مختصری 
ـ که ادامه آیات همین سوره مبارکه شاهد آن هستیم ـ امکان ارتباط با کفاری که دست 

به عملکرد امنیتی علیه مسلمانان نزده اند و با ایشان وارد کارزار نشده اند، وجود دارد.
اما نســبت به مشــرکین باید گفت ایشان نیز از نظر اعتقادی در عرصه تدبیر امور به 
شراکت غیر اهلل تبارک و تعالی قائل اند )سوره انعام، آیه 100( همچنین بت ها را شفیعان 
نزد حضرت حق می دانند )سوره یونس، آیه 18( و ... که به دلیل تشابه برخی اعتقادها با 
کفار، قرآن کریم با تصریح به شباهت گفتار آنها درباره صاحب فرزند بودن خدای متعال، 
آنها را با کفار در یک ردیف قرار داده اســت. اما بر اســاس آیه کریمه سوره مبارکه برائه 
با قیودی می توان با دســته ای از مشرکان هم پیمان شد. قیودی از قبیل: استقامت ورزی 
اهل ایمان بر معاهده مادامی که آنها بر عهدشــان مســتقر باشند، تعیین مکان گفتگو از 

سوی مسلمانان و حفظ اقتدار و احتیاط و... )سوره توبه، آیه 7( 

جمع بندی و ارائه چارچوب
در این قسمت بر اساس نتایجی که از تحلیل آیات احصا شده در قسمت پیشین به دست 
آمده است، تالش می شود که الگوی توسعه دیپلماسی علم و فّناوری ارائه گردد؛ اما بسنده 
کردن به این ســطح از تالش علمی ناکافی اســت. مدل به دست آمده تا اینجای تحقیق، 
نشــان دهنده نگاه قرآن به موضوع اســت؛ این در حالی است که معرفت نسبت به دین و 
شناخت از اسالم زمانی شکل می گیرد که همه منابع معرفتی آن در کنار هم و با هم در 
نظر گرفته شــوند. بنابراین به صرف مراجعه به همه قرآن، نمی توان در مسئله ای مدعی 
شــد که دین و اســالم چنین می گوید. بر این اساس بررســی روایات جزء تکمیل کننده 
پژوهش خواهد بود و خواهد توانســت مشــکالت فهم پژوهشــگران را جبران نماید. اگر 
مبنای پژوهش، رویکرد اصالت قرآن و حجیت حدیث باشد، در آن صورت آنچه از مطالعه 
حدیثی به دســت می آید تبیین کننده ابعاد و مؤلفه های اصلی مدل اســت. با وجود این، 
این پژوهش درصدد استخراج نظر مصحف شریف در مورد راهبرد های توسعه دیپلماسی 
علم و فّناوری با کشور های هدف مبتنی بر قرآن کریم بوده است و تکمیل این پژوهش با 
رجوع به روایات، ســنت رسول مکرم اسالم و اهل بیتعلیهم السالم و حتی زمینه های تاریخی 

مرتبط ان شااهلل در دستور کار بعدی پژوهشگران خواهد بود. 
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همان گونه که در چارچوب ارائه شده مشخص است، میزان اعتماد به کشور ها وابستگی 
کامل به ســطح آن کشــور به لحاظ علمی و فّناورانه دارد؛ در عین حال میزان ایمان آن 
کشــور و نحوه تعامل آنان با مسلمین در جهان بسیار مهم و تعیین کننده است. به نحوی 
که قرآن کریم بر اعتماد و مســاعدت سطح باال در تعامالت علمی و فّناورانه با کشور های 
مؤمن درجه یک و در عین حال مستضعف داللت دارد؛ حال آنکه حتی این سطح تعامالت 
را با کشور های بسیار پیشرفته ای که در جهان نفوذ بسیار زیادی دارند ولی امامت کفر و 

نار را در جهان بر عهده دارند، روا نمی داند.
مبنای تعیین ســطح کشورها، ســنجش آنها در قیاس با متوسط جامعه جهانی و در 

سه بُعد است:
1. بُعد سیاســی: کشــورهای دارای حق وتو در ســازمان ملل یا نفوذ ســطح باال در 

پیمان های سیاسی بین المللی به عنوان
2. بُعد اقتصادی: بر مبنای میزان تولید ناخالص داخلی )GDP( کشورها

3. بُعد علم و فّناوری: میزان توانمندی دانشی و مرزشکنی علمی
مطابق این ســه شــاخص ترکیبی، جمهوری اســالمی ایران که دارای بُعد سیاسی 
بســیار قوی، علم و فّناوری قوی و اقتصاد نیازمند بهبود است، به عنوان کشوری ابرقدرت 
شناسایی می گردد. چارچوب برآمده از داللت های قرآن کریم به همگان سفارش می کند 
که با کشــور جمهوری اســالمی ایران می توانند دیپلماسی علم و فّناوری سطح باالیی را 
پیگیری نمایند. این ســفارش حتی مشمول حال کشــورهای غیر مسلمان هم می شود. 
به این معنا که یک کشــور با هر درجه ایمانی در تعامل علمی و فّناورانه با ایران، انتفاع 
بســیار باالتری نسبت به کشوری مانند انگلستان خواهد داشت. دلیل این امر دقیقاً ناظر 
به تعهدات ایمانی این دو کشــور است که کشور جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصول 
قرآنــی، خود را ملزم به انجام تعهدات بین المللی می داند و در انجام آن، حتی در صورت 
عدم انتفاع و ضرر جّدی کوتاهی نخواهد داشــت؛ این در حالی است که کشور انگلستان 
که مطابق سنجه های قرآنی، یک کشور منافق محسوب می گردد، به هیچ کشوری وفادار 
نخواهد ماند و در صورت تغییر اولویت های ملی خود، به کشوری که با آن وارد تعامالت 

علمی و فّناورانه بین المللی شده است، خیانت خواهد کرد.
 وضعیت برخی از کشورها، در چارچوب ارائه شده در جدول شماره 6، مطابق قدرت 

سیاسی، قدرت علمی و فّناورانه و قدرت اقتصادی در سال 2023 نمایه شده است.  
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جدول 6: چارچوب و راهبردهای توسعه دعف با کشورهای هدف مبتنی بر داللت های قرآن کریم 
)نوروزی و همکاران(

اعتماد مطلــق/ همکاری 
کامل و مجاهدانه 

اسالمی  جمهوری  )مثال: 
ایران(

اعتماد مطلق/ همکاری کامل 
باال/  بســیار  اعتمــاد 

بیشترین مساعدت
)مثال: یمن(

مؤمن درجه 1 )ســوره 
مائده، آیه 54( 

همــکاری  و  د  عتمــا ا
حریصانه 

حریصانه/  همکاری  و  اعتماد 
تحفظ در حوزه های علمی و 

فّناورانه راهبردی
)مثال: قطر( 

مساعدت  باال/  اعتماد 
مشروط

)مثال: جمهوری عربی 
سوریه(

مؤمن درجه 2 )ســوره 
حشر، آیه 9( 

همکاری ناصحانه 
قــرارداد همراه بــا تحفظ در 
فّناورانه  و  حوزه های علمــی 

راهبردی
مؤمن درجه 3 )ســوره )مثال: جمهوری عراق(

حشر، آیه 10( 

درچارچــوب  همــکاری 
شریعت بر محور مشترکات

)مثال: فدراتیو روسیه( 
اهل کتاب مؤمن )سوره )مثال: ونزوئال()مثال: برزیل(

مائده، آیه 69( 

)سوره )مثال: افغانستان()مثال: جمهوری ترکیه(همکاری محتاطانه زبانی  مســلمان 
حجرات، آیه 14( 

تحفظ بسیار باال و بدبینی
)سوره اجتناب مطلق)مثال: کانادا()مثال: فرانسه(  معاند  کتاب  اهل 

ممتحنه، آیه 13( 

تحفظ بسیار باال/ معاهده 
هوشیارانه با اصل هم پایی 

در مقام اجرای قرارداد
خلق  جمهــوری  )مثال: 

چین و هندوستان(

معاهده   / مطلــق  اجتنــاب 
هوشیارانه در سایه برتری

)مثال: سوئیس(
مشرک )سوره توبه، آیات  اجتناب کامل 

 )7 ،4 ،1

تحفــظ مطلــق/ معاهده 
هوشیارانه با اصل هم پایی 

در مقام اجرای قرارداد
)مثال: آمریکا(

معاهــده  کامــل/  تحفــظ 
کافر )ســوره توبه، آیات  اجتناب مطلقهوشیارانه در سایه برتری

73 و 123( 

تحفظ  مطلــق/  اجتناب 
مطلق

)مثال: انگلستان(

اجتناب مطلق
)مثال: عربستان سعودی(

اجتناب مطلق
)مثال: جیبوتی(

احزاب،  )ســوره  منافق 
آیه 48( 

کشور ابرقدرت )ائمه هدی 
انتخاب کشور های هدف کشور مستضعفکشور همسطحیا کفر( 

در توسعه دعف
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پیشنهاد های عملی برآمده از پژوهش
متناسب با نتایج این پژوهش، برای توسعه دعف جمهوری اسالمی ایران موارد زیر توصیه 

می گردد: 
1. لزوم دسته بندی کشور های هدف متناسب با ماتریس انتخاب کشور های هدف؛ 

2. حرکت به ســمت توسعه روابط با کشورهایی که هم به لحاظ قدرت بین المللی در 
تراز باالیی قرار دارند و هم در درجات باالی ایمانی طبقه می شوند. 

3. دل بریدن از کشور های ابرقدرت کافر و منافق؛ حتی در صورتی که ایشان به لحاظ 
علمی و فّناورانه حاضر به تعامل با کشورمان باشند؛ چرا که احتمال خیانت و انگیزه 

ضربه زدن و حتی از بین بردن کشورمان در ایشان محرز است. 
4. در تعامل با کشور های همسو، اما کم توان باید ضمن حفظ احترام بین المللی ایشان 
از اعتماد کامل به ایشان خودداری کرد و اصل تحفظ در امور مختلف را در مراودات 
بین المللی با ایشان لحاظ کرد. چرا که این کشور ها آسیب پذیرند و ممکن است توانایی 

صیانت از علومی که در اختیارشان قرار گرفته می شود را هم نداشته باشند. 
5. در صورتی که کشور های با درجه ایمان بسیار باال که در حال نبرد با ائمه نار )آمریکا، 
رژم صهیونیستی و کشور های عضو جبهه استکبار( هستند، از کشور ج. ا. ایران مساعدت 
علمی و فّناوررانه تقاضا کنند، در سطوح مختلف باید از ایشان تمام قد حمایت نمود. 
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