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 چکیده

 آنوان نفوو  در   به منجر ،دیگران جذب يیتوانا این و باشدمي دیگران جذب يیتوانابه معنای  نرمقدرت

 نرمقدرت. است کرده پيدا زیادی رواج جهان هایدولت نزد حاضر حالرد رمنقدرت از استفادهشود. مي

بوا   نورم قدرتگيری از بهره ،دارد یکي از عواملي که مدنظر این مقاله قرار .باشدميدارای منابع متعددی 

. هود  الولي ایون    استی آموزش عالي در جهت نفو  سياسي بيشتر هااستفاده از روابط و همکاری

الملل دانشگاهي بوا نگواهي بوه    های علمي بينهمکاری با توجه به نفو  سياسي، بررسي نقش پژوهش

باشد. برای دستيابي به ایون هود  از روش   های افغانستان ميتجربه دانشگاه فردوسي مشهد با دانشگاه

ار دهود کوه در ع ور انفجو    ی تحقيق نشان ميها. یافتهه استگرفته شدبهره تحليلي -پژوهش توليفي

ی هاهزسخت توجه کرد و عالوه بر عنالر قدرت در حوتوان تنها به عن ر قدرتاطالعات دیگر نمي

نظامي، اقت ادی و سياسي، نباید از عنالر نرم افزاری فرهنگ و آموزش عوالي در افوزایش تووان یو      

خوارجي   ی سياست داخلوي و . تالش ایران جهت نفو  سياسي بر افغانستان در عرلهر غافل ماندوکش

 در جهت افزایش و ارتقاء نرمقدرتبدیل ی آموزشي به عنوان ی  پادایم بيهااتخا  گسترش همکاری

نتوای  حالول از تحليول    منطقوه اسوت.    الملل و ایفای نقش برتر دریگاه و پرستيژ ایران در نظام بينجا

هوای کابول،   ي مشهد با دانشگاهدانشگاهي دانشگاه فردوسهای بينسناد مربوط به توافقنامهها و ام احبه

های اساسي دانشگاه فردوسي مشهد قندهار، هرات، موسسه عالي اشراق و دانشگاه بلخ حاکي از قابليت

-انودازی دوره کارشناسوي  تا راهگرفته در عرضه خدمات آموزش عالي فراملي از تبادل استاد و دانشجو 
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ت که ایوران این مقاله نمایانگر این موضوع اس ،نهایت باشد. درارشد و تاسيس ی  شعبه دانشگاهي مي

  برداری کند.بهره کشور افغانستانبيشتر در  سياسي ی آموزشي برای نفو هاتواند از همکاریمي
 .افغانستان، ، ایراننرمقدرتی آموزشي، دانشگاه، ها: همکاریکلیدی واژگان

 مقدمه -1

سوبات و جایگواه کننوده مناهوای تعيوينترین مؤلفهترین و استراتژی مهمترین، کليدی یکي از ،قدرت

باشود  بلکوه نمويسوخت قدرت نظور از قدرت، لرفاباشد. البته مالمللي ميکشورها در عرله روابط بين

های جهوان معالور اما واقعيت .باشدجانبه منظور است، که شامل ابعاد سخت و نرم قدرت ميقدرت همه

ن دارند تا بوا ر قدرت، سعي بر ایمبيّن آن است که اغلب کشورهای قدرتمند جهان و یا کشورهای دوستدا

، زور را به قانون و قدرت را به اقتودار مشوروع نرمقدرتسخت را به مداری، قدرتژست حقوقي و قانون

عود های مثبوت سياسوي یو  کشوور در بُ، ارزشنرمقدرتپرداز به باور جوز  نای، نظریه .تبدیل نمایند

بودن بوه موردم، گوخعد داخلوي، پاسورا افزایش دهد. در بُی  کشور  نرمقدرتتواند داخلي و خارجي مي

 ةرلوشوود. در عهای مثبت ی  حکومت محسوب مويلاق و اجرای عدالت، همگي از ارزشرعایت اخ

هوای دیگور ای بوا نهادالملول و منطقوهخارجي، هر حکومتي که ميزان تعاملات و مناسباتش در عرله بين

 نرمقدرتالمللي پایبند باشد، ها را به حداقل برساند و به معاهدات بينتر باشد و اختلا تر و همگراسنجيده

. ی اسوتددارای منوابع متعود نرمقدرت(. در این ميان JafariPanah, 2012: 105-122یابد )آن افزایش مي

و موقعيت جغرافيایي ملّي، خ وليات ملّي، هویت ملّي، ساختار حکومت،  ئولوژی، اعتبار ملّي، روحيهاید

آنچه  .شودميبه آنها توجه  نرمقدرتدر چارچوب  یي هستند کههاسياسي ازجمله موضوعمشروعيت نظام

گيری از ابزار آموزش عالي در راستای نفوو  بور کشوورهای هوم بهره داردنظر قرار مدحاضر، در این مقاله 

و  موقعيوت ژئوپلتيو  همسوایه از 01تن ایوران در ایون بوين بوا داشواسولاميباشد. جمهووریفرهنگ مي

ی هواارای مشوکلات و چالشدای برخوردار است. علاوه بر این بيشتر این همسوایگان ویژه  ژئواستراتژی

انود. ایون ژئوپلتي  جهاني تبدیل نمودهة ترین منطقياری هستند که منطقه را به پرتنشداخلي و خارجي بس

ی هواو دگرگوني هواایوران دسوتخوش تنش خارجيالمللي سبب گردیده تا سياستبينة ویژگي در عرل

کوارگيری فرهنوگ ز همسوایگاني کوه ایوران از طریوق بوهگيرد. یکي اظيمي در ارتباط با همسایگان قرارع

کشور افغانستان اسوت. افغانسوتان حيواط خلووت  ،تواند از نفو  بسياری برخوردار شودوآموزش عالي مي

چنان دو کشور را بهم تنيده که هيچ  ،ني، فرهنگي و تاریخيگردد. اشتراکات زبافرهنگي ایران محسوب مي
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درسي افغانستان های ر نماید. بخش عمده کتابتواند جای خالي فرهنگي ایران در این کشور را پُميکس ن

در ایوران  ،بسياری از منابع علمي مورد استفاده دانشجویان افغان(. Kolaee, 2001: 85)تبه زبان فارسي اس

. رغبتي عجيب در بين دانشجویان افغوان بورای حروور در موسسوات آمووزش عوالي و چاپ شده است

ی افغان به استفاده از مح وولات رادیوویي و تلویزیووني هاهای ایراني وجود دارد. گرایش خانوادهدانشگاه

پخوش  های غربي یا هندی راها شبکه رادیویي و تلوزیوني رنگارنگ که عمدتا فيلمایراني به رغم ظهور ده

تاسفانه به رغم این ميول همگي نشان از اهميت حوزه فرهنگ در مناسبات دو کشور دارد. م …نمایند ومي

شوود. اگور مويو کمبودهای فراواني در حوزه فعاليت فرهنگي ایران در افغانستان مشاهده  هاکاریوافر، کم

ه باشد حتما بایود بيشوترین بهوا را بوه داشت …ایران بخواهد در افغانستان نفو  امنيتي، سياسي، اقت ادی و 

بدهد، چرا که مزیت نسبي ایران برای حرور موثرتر در افغانستان نسبت به سوایر  و آموزش حوزه فرهنگ

 با افغانستان است.  آموزشي و اشتراکات فرهنگي ،رقبا

 مبانی نظری -2

 نرمقدرت -2-1

 آنچه اساس بر دیگران تا هایاولویت و ترجيحات دادن ش  یا تغيير توانایي: »از است عبارت نرمقدرت

 اجبوار و زور از اینکوه بدون که بازیگراني است به متعلق نرمقدرت کنند. بنابراین رفتار یا فکر خواهيممي ما

 .(Saeedi, 2010: 91) .«کردن و الگوبرداری را بوه دنبوال داردتوانایي اقناع و جذب نرمقدرت، کنند استفاده

 قدرت ،نمایدحکمراني  خود کشور داخل در آميزتحکم و دستوری شيوه استفاده از با قادر است دولت ی 

. قورار گيورد موورد اسوتفاده ابزارهای تهدیدآميز یا تشویقي ابزارهای بر تکيه با باشد کهمي ممکن آميزتحکم

 بر سخترتقد. باشدمي لالملنبي روابط تا گرفته سياسيعلوم ي ازمختلف فکری مکاتب در نرمقدرتریشه 

 هوایرهيافت از ،ایعده اعتقاد بنا برنيز  نرمقدرت و گرددمي توجيه نئورئاليسم و رئاليسم هایاندیشه اساس

 ،تهدیدشونده و تهدیدکننده بازیگر، ترینترین و مهمکليدی ليبرالي، از دیدگاهو  منشا گرفته است ليبراليستي

از  .دنباشوموي جامعوه آن از ترمهم و غيردولتي سياستگذاری، بازیگران در اللي محور بلکه باشدنمي دولت

، هسوتند لول  بوه دنبوال هواانسوان نوابراین،ب  نيسوتند پليودی و  اتبد ها موجوداتانسان ليبرالي، دیدگاه

 گاننماینود از متشوکل که الملليبين محيط در و خيرخواه شهروندان، نماینده به عنوان هادولت اساس،براین

 موضووعي، نورمقودرتاسواس، براین .شودمطرح مي هنجارگرا و پذیرقانون به عنوان محيطي هاست،ملت

 دستسخت، به دولت، وابسته نيست و همچنين تنها در قدرت ۀاندازو به باشدميفراتر از قدرت فرهنگي 
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بور آن  توجهيت قابلتاثيرافرهنگ عمومي جامعه و به این لورت است که ، باشدنميحکومت، محبوس 

بورای تاثيرگوذاری نوای دلایول مختلفوي را در این بين، جووز  (. Samiie Esfahani, 2013: 52-85دارد)

عيت و ومشور قوادر اسوت توا نرمقدرتمبنا، برایننماید. مطرح ميسياسي در ی  کشور بر نفو  نرمقدرت

ن اقنواع را افوزایش اخود امکونوبهموضوع به خارجي فراهم آورد. اینتدار اخلاقي را برای اهدا  سياستاق

 ,Keating)دهوديروزی سوق مويآورد. همچنين ایالات را به سمت پهای رهبری را پایين ميداده و هزینه

ی هوااولویوت تعيوين توانوایي نورمقودرتتوان بيان نمود کوه مي نرمقدرتدر تعریفي دیگر از (. 5 :2017

 و شخ ويتي فرهنگوي، هایجذّابيت گيری ازبهره مانند ناملموس هاییيدارا با که لورتيهب ،ستکشورها

 دارای و قبووللقابو هوایسياستباعث توليد اینکه  یا باشد هماهنگ و مرتبط نهادی، و سياسي هایارزش

 بدین لورت بيان نمود: توانيم نرم وسخت قدرت بينتفاوت در (. Izadi, 2008: 12)گردد معنوی اعتبار

 و تنبيهويآن  در حواکم قودرتِ کوه داری،سورمایه و دارینزمي بردگي، فعاليت شيوه با ت ادیاق دوران

 .است تشویقي

 توانمي را اول دوران .دارد اقناعي عدبُ قدرت و باشدمي جاری نظم دموکراسي آن، در که سياسي، دوران

 .ناميد نرمقدرت دوران را دوم دوران و سختقدرت دوران
 

 قدرت در طول زمان یها. تفاوت1جدول 

 بُعد قدرت ابزار روش قدرت سیاسی حاکم -نظام اقتصادی دوران

 اقت ادی

 ميلادی 933بردگي تا سال 

 01داری تا قرن زمين سختقدرت تنبيه و تشویق

 به بعد 01داری از قرن سرمایه

Sourse: 

Imamzadeh 

Fard, 2010: 

148 

Sourse: Imamzadeh Fard, 2010: 

148 

Sourse: 

Imamzadeh Fard, 

2010: 148 

Sourse: 

Imamzadeh 

Fard, 2010: 

148 

 

  نرمقدرتمنابع  -2-2

 از هموه آنچه اما ،های مختلفي بيان شده استلورتدر بسياری از مکاتب به نرمقدرتمنابع مرتبط با 

تای رسيدن به اهودا  و در راس منرقدرت منابع ةو شایست لحي  کارگيریبه و ابراز است ترتر و کليدیممه

 به توانمي نمونه عنوان به باشد.استفاده از آن نمي به قادر کشوری هر رسديمرنظبه که باشدنظرميمنافع مورد
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 سردجنگ دوران ميانه مارکسيستي در ایدئولوژی و آرمان از شوری سابق راتحاد جماهي نامناسب گيریبهره

لوورت بوه را شورق کبلو و کشورهای سخت بسيار بالایي بودارای قدرتد ،سابق شورویاتحاد  یادکرد.

-نظوارت و نظامي مداخله از و يت بخشدعرا مشرو خود ةسلطاما قادر نبود تا  داشت، خود زیر سيطره کامل

 ی کوه ازکشوور هور که داشتتوان انتظارنمي بنابراین، .دوری نمایدخود  اقمار کشورهای در اطلاعاتي های

 عمول آميزیيتموفق لورتبه نيز نرمقدرتاعمال  در در سط  بالایي برخوردار است بتواندت سخقدرت

  (. Khashie, 2011: 58)نماید

 :تشکيل شده است منبع سه از یکشور هر نرمقدرت ابتدا در

 مطرح است که برای دیگران جذاب باشد  نرمقدرتزماني به عنوان  ،فرهنگ 

 منطبق باشد  خارج و داخل افکارعمومى با هک ی سياسي زمانىهاارزش 

 تلقى اخلاقى و مشروع که خارجى زمانى سياست  ( شوندNay, 2005: 12.) 

کشوور اسوتفاده  هوا زمينوه و شرایط به باتوجه که باشدمي متکثر و متنوع بسيار نرمقدرت منابع واقع در

 ایجواد یوا عوامول و منوابع راهکارهوا، .شودمي ي که این نوع قدرت بر آنها اعمالمخاطبان نيز و کننده از آن

 تعاریف اساس ، برتتوجه اسقابل نيز ایرانسلامىایجمهور ارتباط با در که قدرت از بخش این کنندهتتقوی

 از: عبارتنداین منابع  شده،ارائه

 کشورها سایر با زبانى و قومى مذهبى، فرهنگى، پيوندها  و همگرایى 

  رهنگى ف و موقعيت ایدئولوژی 

 ژئوپليتي  جایگاه  

 فرهنگى  مبادلات و مناسبات 

  و ادبيات  زبان تروی 

 دنيوا  تعامل بوا جهت آموزشى مؤسسات و هادانشگاه در دیگر  هازبان آموزش به تشویق 

 خارج 

 دیپلماتي   راستا  مقالد در فرهنگ و اطلاعات از مناسب گير بهره 

 بول مق استراتژی   هاسياست اتخا  و طراحى 

 کشوورها  مختلوف در فرهنگوى ها هفته نمودنبرگزار و دوستى ها انجمن دادن بهشکل 

 در خارج  عمومى افکار با تعامل ایجاد و کشور فرهنگى ها ظرفيت شناساندن جهت
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، Hershey, 2010: 58کشورها ) سایر نخبگان تربيت در گذار سرمایه و آکادمي  و دانشگاهى مبادلات

Janet, 2010: 127.) 

ي جایي که قدرت از آن سر چشمه در نهایت آنکه شالوده شناخت قدرت تمایز ميان منابع قدرت یعن 

 جذب توان دارد، اهميت سرانجام در آنچه .باشد، ميی قدرت یعني ابزار اعمال نفو  استهاگيرد و پایهمي

 رفتوار قودرت هکننوداعموال خواسوت مطوابق رضوایت بوا کوه نحووی بوه اسوت، طور  مقابول اقنواع و

 (.Ghanbarloo, 2011; 11کند)

و سوخت قودرت الملل که نه تنها مبتني برد است که نوع جدیدی از سياست بيناساس نای معتقبراین

هوا بوا دولوتمتمرکز شده اسوت.  نرمقدرتبلکه بيشتر روی  ،انگيزه مالي یا نيروی نظامي است پدید آمده

 ،ایجاد ترجيحات و رفتارهای دیگران در راستای منوافع اسوتراتژی  خوودالمللي برای های بينتطبيق برنامه

(. مثلا با تحسين دیگوران از طریوق دسوتاوردهای Brannagan, 2018: 1141)نمایندرا اعمال مي نرمقدرت

شوود نمويسخت قدرت جایگزین نرمقدرتکه وزشي یا موفقيت ورزشي. مهمتر اینفرهنگي، عملکرد آم

م برندسازی ی  ملت نيست بلکه نرقدرت ،(. بنابراینNye, 2002: 18)گيرندبا هم قرار مي که در ترکيببل

از طریوق ایجواد  نورمقودرت(. Szondi, 2008: 16)افزایش آگواهي یو  کشوور متمرکوز اسوتبيشتر بر 

باشود یدار و فعوال و مشوارکت مويعمومي که شامل حفظ درک متقابل، روابط پاهای دیپلماسياستراتژی

پوذیری بالواتری بورای اعموال نفوو  ی  ملت آگاهي کسب نموده و انعطا بودن فردتواند از منح ربهيم

شوکل  نورمقودرت ،بورای دیگوران جوذاب نباشود هواها یا سياستاگر فرهنگ، ارزش داشته باشد. متعاقبا

 (.Mattern, 2008: 151)گيردنمي

 

 

 

 

 

 

 : منابع اصلی قدرت نرم1شکل 
Sourse: Shakeri Khoi, 2013: 171 

 

های سیاسیارزش عمومیدیپلماسی   
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 سیاسی و قلمروهای نفوذنفود -2-3

اقودامات آشوکاری را بودون  اعموالي که ی  نتيجهست ی کنش یا قدرتيامعنبه "Influence"الطلاح 

( و الوطلاحا Webster,2001; 641)کنودایجواد موي، از دستوراتيمستقيم  استفادهزور یا بدون مانند اعمال 

در رفتار یوا  توجهيات قابلتغيير سبب ایجادمستقيم مستقيم یا غيره لورت باز اعمالي که باشد ميعبارت 

  اموا گورددمحسووب مويشکلي از قدرت به عنوان نفو ، . (Alvani, 2007; 142)شوندمينظرات دیگران 

موجب که به گرفتدرنظربازیگراني  بينرابطه نوعي توان متمایز از کنترل، اجبار، زور و مداخله. نفو  را مي

. نمایند، عمل باشندنميآنها خود  نظرای که موردبه شيوهتا  نمایدميآن، ی  بازیگر، بازیگران دیگر را وادار 

قوادر کمو  آنهوا  که فرد به شوندابزاری محسوب ميپول، غذا، اطلاعات، دوستي، مقام و تهدید، از جمله 

توان بيوان نموود کوه ميدر نهایت  .(Aghabakhshi, 2007: 314)نمایددر رفتار دیگران نفو  خواهد بود تا 

دادن رفتار دیگران بدون داشتن موقعيت رسمي و فراگرد اثرگذاری بور تغيير درتوانایي فرد »نفو  به معنای: 

 اسوت عبوارت نيز نفو  ۀحوز .(Shayan Mehr, 2000: 620).«استافکار، رفتار، یا عواطف شخص دیگر 

 کوارکردیة فالل و نفو ۀ حوز فراپيراموني خود، پيرامون فرای بر یدهپد چندین یا ی  اثرگذاری قلمرو »ز:ا

 و گسوترش شواهد، فالوله عودبُ کواهش و بوا افوزایش که ایهگون به داشته، معکوس یارابطه ،جغرافيایي

با  ی. هر ناحيه جغرافيایي و نيز هر کشور(Ahmadipour, 2012: 163)«.بود خواهيم نفو ۀحوز محدودشدن

شوود. مطوابق قووانين رسومي کانوني یا مرکز سياسي و قلمرو و محدوده معين، تعریف مي دو عامل نقطه

نهادهوای  طور که از  باشندبرخوردار ميمحدوده سرزميني مشخص  ازالمللي، همه کشورهای جهان بين

 .شووندنشان داده ميو بر روی نقشه سياسي جهان  شودميشناخته  به رسميتالمللي و دیگر کشورها بين

اسولامي بورای هریو  از کشوورهای  دیودگاهبراساس توان بيان نمود که ميعلاوه بر مفهوم رسمي قلمرو، 

شود. قلمرو یا حوزه نفو  یاد مي تحت عنوانکه از آن  داشتدر نظر توان نيز ميجهان محدوده دیگری را 

 لوورت بوه فروایي-سوازه سياسويکوه یو   ی  کشور استحوزه نفو  محدوده جغرافيایي در واقع، 

حوزه  از سویي دیگر، فرایندهای محيطي موجود در آن باشد.نمودن محسوس یا نامحسوس قادر به کنترل 

-مويسياسي، اقت وادی، نظوامي، جغرافيوایي و فرهنگوي  گوناگوننفو  ی  کشور ناشي از برآیند عوامل 

، فوو  موردتوجوه قورارداردنۀق ایون مقالوه آنچوه از نفوو  و حوزمطاب بنابراین. (Wasegh, 2012: 60)باشد

باشد که این امر بوا اسوتفاده از های خارجي ایران در افغانستان ميو توانایي اعمال آن بر سياست نرمقدرت

 پذیر خواهد شد.ردادهای آموزشي و دانشگاهي امکانابزار دانشگاهي، آموزش عالي، قرا
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 قلمرو حوزة و کارکرد ابعاد، .2شکل 

Sourse: Kaviani Rad, 2013 

 

 
 نفوذةمکان و تمایل ذاتی به افزایش حوز .3شکل 

Sourse: Hafez Nia, 2000  
 

 نرمقدرت نقش منابع انسانی و آموزش عالی به عنوان منبع -2-4

کشوور موجوود در یو  ترین سرمایه و منبوع بهاترین و باارزشترین، گراننيروی انساني به عنوان مهم

کننوده سوایر کننده و حولهماهنگعاملي که به عنوان  باشدمي توجهيقابلو تنها عن ر  گرددميمحسوب 

 افورادبوودن دارابودون کوه توان به سادگي بيان نمود برخوردار شده است. مينقش اللي از عوامل توسعه 

منوابع  بنابراین توجوه بوه بحوث. ناپذیر استامکانتوسعه پایدار امر )نيروی انساني( دستيابي به متخ ص 
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برخووردار در رشد، پویایي و بالندگي یا شکست و نابودی ی  کشور  و مهميکننده نقش تعييناز ني انسا

و مراکز آموزش عوالي  هادانشگاه ،هایي که زمينه پرورش نيروی انساني را برعهده دارداست. یکي از مکان

توسوعه منوابع  ،جهان اموروزدر کند. ای رسيدن به اهدا  کشور آماده ميباشند که این منبع حيات را برمي

تووجهي اهميوت قابولارزش و  ازيابي به موفقيوت در کشوور دست در راستایانساني به عنوان پيش نيازی 

دستيابي به توسعه پایودار اقت وادی،  جهتتا قادر ساخته کشورها را  برخوردار است. توجه به این موضوع

تودوین نماینود و در مرکوز وسعه منابع انسواني هایي را در جهت تتماعي، فرهنگي و سياسي، استراتژیاج

توان بيان نمود که، در راتباط با توسعه مي (.Seyyed Javadin, 2009)رد خود قرار دهندهای کلان و خُسياست

 آن خوودِالولي و مهوم و هد   گرددميانسان آغاز  از طریقکه  باشدميفرایند جامع و فراگيری  ،توسعه

. منظوور از کننودمودني زیسوت مويکه در ی  جامعه باشدميافرادی  تماميتي انسان و بهبود شرایط زیس

مندی های فني، خلاقيت و نوآوری، بهرهظرفيت فکری، کيفيت دانش و مهارت ها،توسعه، گسترش توانایي

بورای عمووم کلي بهبود شرایط زندگي موادی و معنووی لورتدستاوردها و امکانات جامعه و به از منابع،

توسوعه نووعي فراینود مشوارکت  توان بيان نمود کوهدر نهایت مي(. Taghipour, 2010: 55)باشديمردم م

شده و به منظوور پاسوخگویي بوه نيازهوای که در جهت به حداکثررساندن انرژی مهارست گراعمومي عام

آنووان در جامعووه سووازماندهي شووده جسووماني، روانووي و اجتموواعي مووردم و شووکوفایي اسووتعدادهای 

ارائوه  0332لئونوارد نوادلر در دهوه  از سوویتوسعه منابع انساني  اولين بار الطلاح(. Akbari,1993)است

دکتر نادلر استاد دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا و متخ وص آمووزش (. Seyyed Javadin, 2009: 80)شد

معوين، بوه های منظم، در مدت زموان توسعه منابع انساني عبارت است از آموزش» بزرگسالان معتقد است:

(. Nave ebrahim, 1989: 78-102) .«منظور افزایش احتمالي رشد افراد در انجام وظوایف احتموالي خوود

هوا از طریوق توسوعه سازی تخ صفرایند توسعه و یا رها» :همچنين توسعه منابع انساني عبارت است از

(. در تعریوف Seyyed Javadin, 2009 ).«سازماني و توسعه و آموزش کارکنان با هود  بهبوود عملکورد 

فرایند تسهيل یادگيری سازماني، عملکورد و تغييور از طریوق » :دیگری، توسعه منابع انساني عبارت است از

های سازماندهي شده و اقدامات مدیریتي به منظور ارتقواء عملکورد، توانوایي، آموادگي مداخلات و فعاليت

ریق به منابع انساني متخ ص توان از آن طعادی که مي(. یکي از ابGilley, 2000).«رقابتي و تجدید سازمان

هایي جهت توسوعه منوابع توان برنامهباشد، از طریق آموزش است که ميآموزش عالي مي ،و کارآمد رسيد

هوایي حرکوت کورد، نيروهوای متخ وص، انسوان انساني داشت و فعالانه در این راه به سومت پيشورفت
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سوازد توا تحوت نظوام و ميانسان را قادر ها نامحدود هستند که این توانایيوه های بالقایيپذیر با توانتحول

هوای گرا و ارگانجوامع انساني توسعه های آموزشي، پرورشي و پویا به تدری  به فعل درآیند تاریزیبرنامه

د که در باشظيفه خطير بر عهده آموزش عالي ميمند سازند. این وبه آن را از مواهبي بس گران بهرهمربوط 

 (.Hamidizadeh, 1991; 13-14)گيرديچارچوب بهسازی منابع انساني کشور قرار م

شود که سبب افوزایش بوازدهي، بالوابردن شناخته مي نرمقدرتدر این بين آموزش به عنوان ی  منبع 

اری ميوان برقراری ارتباطات و همکو ،تري و از همه مهملالملشگاه، جدابيت برای دانشجویان بينکيفيت دان

اد حسن نيوت ملوي بوه کوار تواند به عنوان ابزاری برای ایجشود. بنابراین ميمحققان داخلي و خارجي مي

و ابزارها تشکيل شده  ها، منابععد ارزشدر آموزش عالي از سه بُ نرمقدرت(. Peterson, 2014)گرفته شود

هوای کشوور ميزبوان بوا رتباط بوين ارزشا و از طریقاز طریق آموزش عالي  نرمقدرت ،اساساست. براین

ی  کشور مورد اسوتفاده قورار  هایبرای دستيابي به اهدا  متناسب با سياستگذاری، الملليندانشجویان بي

تواند به عنوان یکوي سازی در آموزش عالي ميالمللي(. جالب اینجاست که روند بينJain, 2018: 15)گيرد

محسوب گردد. این روند کم  نموده است تا ابعاد و اجرای  نرمقدرت از ابزارهای بسيار مهم و کليدی در

، و به آموزش عالي از چهار منظر فعاليت، شایستگي مبي درک نمایيوالمللي به خرا در عرله بين نرمقدرت

ن حروور دانشوجویا ،از جملهعد فرهنگي ها بيشتر دارای بُانداز این فعاليتاخلاق و فرایند نگاه کنيم. چشم

هلموز و رامبلوي  (.Delgado-Marquez, 2011; 270)تاسو هوابين المللي و تبادلات علمي بوين دانشوگاه

سياسي قورار  هایعمومي و امنيت ملي در گرو انگيزههمراه با دیپلماسي نرمقدرتکنند که ( بيان مي0201)

در دهود. بهبوود ایش مويهای موجود در این نوع قودرت را افوزموزش عالي ظرفيتآدارد که در این بين 

بندی موسسات آموزش عالي ملي و ایجاد پيشورفت در توسوعه منوابع ار و دستهاعتب کيفيت آموزش عالي،

جهواني و همچنوين  مشوکلاتهای اجتماعي و فرهنگي برای حل و ف ول تواند با هد  انگيزهانساني مي

 :Helms, 2015)د استفاده قورار گيوردم متقابل مورجهاني در راستای فراهم نمودن تفاهایجاد ی  شهروند

50.) 

 گیری روابط سیاسی ایران و افغانستانشکل -2-5

تواریخي و فرهنگوي گردد که از دیدگاه محسوب ميهایي به عنوان بخشي از سرزمينافغانستان کشور 

بوال بوه دنميلوادی، بوه تودری   03و  01 هوایطي قورنو در داشته قرار  کشور ایرانهای سرزمين ۀزمردر 

. پويش از آن جدا شده است، از ایران های مجاور آنبين هند و سرزمينسازی انگلستان های حائلسياست
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برونودادهای  مرکز بسيار مهمي ازاز خراسان بزرگ که  و کليدی بخشي مهمبه عنوان این سرزمين همواره 

ایران ادعای ارضي خوود را  پاریس0111پيمان  دنبالکه به  شده استرا شامل مي ه استفرهنگ ایراني بود

بودین  يهوایدر سير تاریخي خوود از دورهافغانستان  ایران و دو کشور روابط .نمودرسمي نفي  لورتبه 

 : شرح تشکيل شده است

  در دوران لفویه افغانستان و از جمله خود قندهار تحت سلطه ایران بود. که ایون سولطه توا

 م ادامه داشت 0103سال 

  دوبواره 0193جنگوي را بور اشورار افغواني ترتيوب داد و در سوال  ،شاه نادر، 0103در سال

 افغانستان تحت سلطه ایران در آمد 

 ها به رهبری احمدخان دوباره قندهار را از ایران جدا کردند افغاني، 0131ال از س 

  ن را دوباره از رار گرفت. اما دوست محمد افغاني آهرات تحت سلطه ایران ق، 0191در سال

 جدا کرد  ایران

  منجور بوه اسوتقلال افغانسوتان از ایوران  ،ق. در پواریس0011انعقاد قورار داد ، 0011در سال

 (.Hedayati, 2012: 1)گردید

 از یشدن شکل جدیدپيداو بدنبال آن  نوینمرزهای سياسي  تشکيلجدایي افغانستان از ایران به منزله 

رهوا عبارتنود برخي از این متغي گرفت.قرار نویني ی که تحت تاثير متغيرها بين دو کشور بودروابط سياسي 

 انجام رودخانه مرزی هيرمند.بودن افغانستان و سرتي ، شکل جغرافيایي و ویژگي محاطياز: موقعيت ژئوپل

ایوران و افغانسوتان بوين دو کشوور گيری روابوط در شکل به لورت پيوستهکنون این متغيرها از گذشته تا

 عطف و تاثيرگذار در ةعنوان نقطه سيستان را ب ،های بریتانيایياری از استراتژیستبسيبوده است.  تاثيرگذار

ه این منطقه چرا ک  دانندمي ،توجهي تشکيل شده استقابل ژئواستراتژی  هایویژگي ازکه این کشور نفو  

پرداختن به (. Badie Azadi, 2011: 198-2018)ه است، افغانستان و هند بریتانيا قرار داشتگاه ایراندر تلاقي

خ وو  ه بو ،که با حرور آمریکا در منطقه استمهم  منظراین موضوع در مورد ایران و افغانستان از این 

آمریکا پذیرفته است،  ایالات متحده این کشور که بيشترین تاثير را از حرور نوینتي  يافغانستان و ژئوپلدر 

کرده هایي را ایجاد ، محدودیتباشدمي این کشوربا خارجي خود در سياست مشکلاتيبرای ایران که دچار 

 نووینتيو  يدر منطقوه شوده اسوت. در ژئوپلبيشوتر ایران در تاثيرگذاری  قدرتمنجر به کاهش  که است

عربستان، ژاپون  مانندکار، بستر حرور متحدان غرب  مرکزگرا در افغانستان به دليل حرور نيروهای غرب
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خارجي برای سياست نقطه نظرهایي از ایجاد محدودیت سبب موضوعاین و  تر شده استگستردهو ترکيه 

بوا ایوران  عربستان به دليل رقابت ایدئولوژی  نمود که، بيانتوان از سویي دیگر مي. شده استایران کشور 

. نموده استایران ایجاد جمهوری اسلامي را برای  تهدیداتي ،نفو  در افغانستانبه دليل و در منطقه و جهان 

گسترش نفو  ایوران  مهمي در تواند مانعميدر افغانستان فعال عربستان در گسترش وهابيت پویا و حرور 

و علاوه بر این  را از بين ببردممکن است نفو  سنتي ایران در افغانستان این موضوع و  شدهمدت طولانيدر 

ایون  کنود،را دنبال ميهدا  و منافع خود او به دليل اینکه آمریکا امر آموزش در افغانستان را به عهده دارد 

 ,Faraji Rad)آشوکاری قورار داردآن اسوت در ترواد  گرآغوازاهدا  بيداری اسلامي که ایران موضوع با 

 . شده استعوامل منجر به انزوای بيشتر ایران در منطقه خاورميانه تمامي این ( و 193 :2011

افزون بر قرابت جغرافيایي، بخشي از حووزه فرهنگوي و  افغانستان در محيط پيراموني ایران قرار دارد و

ای برخوردار است. آید. از این رو ثبات در این کشور برای ایران از اهميت ویژهتمدني ایران نيز به شمار مي

ی هوای فراوانوي در مرزهواایوم آسويبتاکنون شاهد بوده 0312 ةای که از دهثباتي در افغانستان، آنگونهبي

غانستان، ایران نيوز بوا نگواه (. با استقرار شرایط باثبات در افvaeezi, 2011)به همراه داشته است شرقي ایران

سيس دولت کارآمد و ملي در آن سوی مرزهای شرقي را باعث أحور به شرایط کنوني افغانستان، تمفرلت

منبوع ثوروت و ه عنووان ب توان افغانستان رادانست. بنابراین مي منح ر به فردیدستيابي به منافع اقت ادی 

هوای گذاری، نظارت و همواهنگي در زمينوهبه منظور سياست بنابراین. نظر گرفتدرامنيت ملي کننده تامين

 0912مختلف، ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان به ریاست معاون اول ریاست جمهوری در پایيز سوال

ریوزی، ور، رئيس سازمان مدیریت و برناموهشبا عرویت وزرای امور خارجه، اقت اد، جهاد، کشاورزی، ک

هوا و رئيس بان  مرکزی و دو تن از نمایندگان مجلس تشکيل شد. در پي تشکيل ستاد مشارکت، فعاليوت

-فرهنگي و آموزشي، سياسوي، بوين -ميهای ستاد در قالب پن  کارگروه تخ  ي اقت ادی، علمسئوليت

 (. Abbasi, 2011: 195-230)الملل، تلفيق و هماهنگي تقسيم شد

غانسوتان را از دیودگاه رضووی بوا شوهر هورات در افوان ارتباط ایران به ویژه خراسانتدر این ميان، مي

 گرددمحسوب ميالمللي افغانستان نظر قرار داد. با این توضي  که شهر هرات تنها شاهراه بينمد ژئوپوليتي 

گوردد و از مسوير بوادغيس بوه ميمنوه، موي مت ول قندهار، غزني و کابل مانند يآن به شهرهای از طریقکه 

غارون به جمهوری اسلامي ایران و از غور به مناطق مرکزی و از مرز دو جوزجان و مزارشریف و از طریق

هورات در  .گورددمرز تورغندی به کشور ترکمنستان و از مرز اسپين بلدک به بلوچستان پاکستان مت ل مي
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ميانه باشد که آسيایمسایل اقت ادی مي نظرانلاحبتوجه ارتي موردچهارراه تجافغانستان به لورت ی  

سياسوي و فرهنگوي نيوز  دیودگاهکند و همچنين از مي مت لالمللي های آزاد بينرا به شبه قاره هند و آب

هرات بيش از آنکوه افغواني  بيان نموده است کهتوجه قرار دارد. لرد کروزن، نایب السلطنه انگليس نيز مورد

در  (.Mojtahedzadeh, 1999: 92-43)باشدمي، ادامه جغرافيایي، تاریخي و فرهنگي مشهد وب گرددمحس

عوامول  برخوي ازهمگرا در مناسبات بين دو کشور ایران و افغانستان طبيعي است کوه  مختلفکنار عوامل 

 نخست اینکه،. کنيماشاره اگر بخواهيم به این عوامل بپردازیم باید به چند نکته . وجود داشته باشد نيز واگرا

آنها ایالات متحده امریکا قورار دارد  لدرخارجي حاضر در افغانستان که در های با قدرت ایرانتراد منافع 

گوذار با حکوموت افغانسوتان تاثير و نفو  زیادی هم بر حکومت افغانستان دارند، بدون ش  بر نوع روابط

بوا ایوران شان ت افغان برای کاهش سط  روابط اقت ادیاست. درخواست اخير مقامات امریکایي از مقاما

ها در نزدیکي مرزهای ما ی  چالش باشد. وجود مراکز نظامي تحت کنترل غربيای از این دست مينمونه

، قومي و مذهبي در جامعه افغانستان و با توجه به همسوویي های زبانيوجود شکا  دوم،. باشدميبزرگ 

ها، ایون گرفته در راستای این شکا شکل یهااسلامي ایران با برخي از گروههای جمهوری بيشتر سياست

طلبانوه و جمهوری اسلامي در افغانستان فرلتهای ها ایجاد نموده که سياست هنيت را در بين سایر گروه

های افراطي ایراني در بين برخي گروهگيری مواضع ضداست. این امر در مواقعي سبب شکل نگرانهسوی 

از قدیم بين ایران و افغانستان بر سور  سوم،استفاده رقبای ایران فراهم نموده است. مينه را برای سوءشده و ز

ود داشوته اسوت و بوا توجوه بوه ویژه هيرمند و هریررود اختلافاتي وجهله تقسيم آب رودهای مرزی بئمس

زا در روابط دو کشور باقي نله بحرائله به عنوان ی  مسئدر آینده کشورها، احتمالا این مسیافتن آب اهميت

 ،مخدر در افغانستان و لدور و ترانزیت آن از طریق مرزهای ایورانکشت فراوان مواد چهارم،خواهد ماند. 

در این زمينه،  همکاری مقامات افغانی ایران محسوب شده و در لورت عدمله امنيتي مهمي برائمس ،طبعا

زا له تنشئعرض تهدید خواهد بود. و آخرین مساز این ناحيه در م جمهوری اسلامي ایران همچنان در آینده

ساکن در ایران است که بيشترین ميزان مهاجرین خارجي مستقر  له مهاجرین افغانئمس ،در روابط دو کشور

له که ابعاد انساني فراواني دارد احتمالا سواده نبووده و نيواز بوه ئدهد. حل این مسميدر کشور ما را تشکيل 

راج مهاجرین افغوان مقامات ایراني از حربه تهدید به اخ ،بعرا .ی بيشتر بين مقامات دو کشور داردهانيرایز

   .ثار و پيامدهای ناخوشایندی در پي داشته استآاند که مابين استفاده کردهدر مناسبات في

 



 چهارمهای جغرافيای سياسي                                                شماره مجلّة پژوهش                                               33

 

  نرمقدرتسیاسی و سازی، نفوذجهانی -2-6

 چنوان را هوم دور از یهامکان زیرا دارد، اشاره جهان سرتاسر رد اجتماعي روابط تشدید به شدنيجهان

 پيونودد.موي وقووع بوه کيلومترها دورتور که است حوادثي زائيده محل، هر اتفاقات که سازدمي مرتبط همهب

 رنوگ کم را اقت ادی و سياسي که مرزهای است شبکه ای جامعه نوعي ظهورشدن جهاني دیگر، عبارتبه

از منظر فرهنگي (. Safiri, 2012; 43است ) نموده را افزون فرهنگها تعامل و داده گسترش را تارتباطا کرده،

ها و ایجاد ی  هویوت فرهنگوي مشوترک فرهنگ سازیسازی و همگنميسبب بوشدن جهانيو فکری، 

و  یرهوا، ت واویافتن ایودهها، سبب جریانگر، جوامع و فرهنگعبارت دی(. بهWang, 2011; 527)گرددمي

 درواقوع، (.Wu You, 2017: 464)دبخشوموي سازی فرهنگي را تسوریعشود که روند جهانياطلاعات مي

گونواگون  ابعواد در گسوترش بوه ناپذیرسيری تمایلي که دارد  هنيتي به اشاره که است مفهوميشدن جهاني

شدن جهاني، ترتيب بدین يرد.گمي خدمت به را هاآورینف خ ولاً مختلفي ابزارهای راستا این در و داشته

 یهوابوه حوزه پيوندی نگرش کارگيریبه و تجربه آموزش، به روزافزون اجبار و گرایش حاللتوان را مي

 بور مختلوف یهاگوناگون حوزه رخدادهای تأثيرگذاری قابليت آنها در که نمود تلقي انساني حيات مختلف

 متخ  وان، بواور بوه. (Ayvazi,2003: 84)ارددي یشافزا خ لت و بوده مشهود فراملي سط  در یکدیگر

-دانشگاه است. شده ایجاد تنشي ،شدنناپذیر جهانياجتناب پدیده اثرات و عالي آموزش رسالات بين امروزه

 از باشوند. ملوي و بوومي نيازهای متوجه همواره رودانتظار مي و هستند ملي و محلي مؤسساتي طرفي، از ها

 فراتور، نگواهي با دانشگاهها تا شده باعث شدنجهاني از های ناشيفرلت و هاچالش رقابت، دیگر، طر 

توان گفوت بوا گسوترش (. ميDehaghani, 2011: 4)دهند گسترش خویش را عمل و نظرِِ عمق و سط 

جهاني، اطلاعات، دانش و هنجارها نه تنها بوه های اطلاعاتي و اهميت جامعهشبکهها و تشدید فراتکنولوژی

کار و اشکال قودرت نيوز سولطه یافتوه و سوازوز قدرت تبدیل شده، بلکه بر نحوه استفاده از دیگر شکلي ا

شوود کوه در الملل به پایان مدل ایستا و نيوتني نزدی  مياعمال آنها را تغيير داده است. عرله سياست بين

یانوه در درون سيسوتم گرانيها به عنوان بازیگران یکپارچه و خودمحور در چارچوب قواعود تعيآن، دولت

شوود کوه الملل به مدل مکاني  کوانتومي با بازیگران متعودد نزدیو  مويکردند. محيط جدید بينعمل مي

 (.Vahidi, 2007; 706)کنندرمادی در آن تغيير ایجاد ميبسيار پویا و پيچيده است و نيروهای غي
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 روش تحقیق -3

نيواز در گردآوری اطلاعوات مورد. تحليلي دارد -ماهيتي توليفي ،شناسيتحقيق حاضر به لحاظ روش

ای و فيش برداری(، استفاده از منابع و مقالات موجود در اینترنوت و اسنادی )کتابخانهاین پژوهش به شيوه 

توایجي کوه از شود، زیورا بوا نکاربردی محسوب مي ،باشد. این تحقيق از حيث هد گزارشات علمي مي

های آموزشوي در راسوتای بهبوود برای افزایش نقش همکاریاز آن ن تواد ميآیطریق م احبه بدست مي

هوای همکواریآیوا گوردد: بندی ميگونه لورتاللي مقاله بدین يهو فرضروابط سياسي بهره برد. سوال 

اللي این مقاله  يهاین کشور خواهد داشت؟ فرض آموزشي ایران و افغانستان تاثيری بر نفو  سياسي ایران بر

اینکه این کشوور در واقوع  استوار گردیده است که با توجه به عدم ثبات سياسي در افغانستان و بر این پایه

زباني بسياری با ایران است و انعقاد قراردادها آموزشوي -باشد دارای اشتراکات فرهنگيفلات ایران ميادامه 

هوای سياسوي و نفوو  کاریبهبود هم ةتواند زمينمينظر های کشور موردآموزش عالي در دانشگاهدر زمينه 

 ایران در این کشور باشد.

 ی تحقیقهایافته -4

 مرزی در گذر روابط سیاسی ایران و افغانستانهای علمی برونهمکاری -4-1

هوا و توان بوا روشدیگر نمي وقفه گرفته است،در ع ر انفجار دانش که توليد دانش بشری شتابي بي

بازار جهاني علم رقابت کرد و از کاروان معرفت عقب نماند. توليود  افتاده مرسوم درهای سنتي و جانگرش

دنيای »آموزش عالي در بستر دانش و تربيت نيروی انساني مولد، خلاق و توانا مستلزم رویکردهای نوین به 

(. مطالعه و تحليل رویکردهای نظری و تجربي موجوود Fazeli, 2004: 162-121)کنوني است« شدهجهاني

ه، هوای گذشوتاني، مبين این واقعيت است که دانشگاه به عنوان نهاد ملي اثرگذار، در طي دههدر سط  جه

هوا و المللي در زمينه نزدیکي ملوتها و تجارب موفق بينگيری نهادشکل ای درهای ارتباطي گستردهنقش

ناپوذیر اسوت. در ابها داشته است، تا جایي که امروزه این وجه از اعتبار و کوارکرد دانشوگاه اجتنوفرهنگ

افزون بر کارکردهای آشکار و متعارفي ماننود آمووزش و پوژوهش، کارکردهوای  ها،تعریف مدرن، دانشگاه

د و علاوه بر کارکردهای متعدد علمي، آموزشوي، پژوهشوي، فرهنگوي و نفرهنگي و اجتماعي متعددی دار

-Khorsandi, 2008: 11)المللي هستندها و ارتباطات بينهای فراواني برای همکاریسياسي دارای ظرفيت

های آموزشي اشاره دارد که به عنوان بخشي از (. الولاً آموزش عالي فراملي به دامنه وسيعي از فعاليت132

المللوي های تجوارت بوينالمللي یا فعاليتهای/ توسعه بينپروژه ،الملليها و ارتباطات علمي بينموافقتنامه
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 ،جوایي دانشوجویان و مدرسوانههوایي ماننود جابوآموزش عالي فراملي با ویژگيشود. بنابراین قلمداد مي

های درسي به نام ی  موسسه آموزش عوالي از برنامه و هاواگذاری امتياز ایجاد موسسات و یا عرضه دوره

های تح يلي ها و دانشنامهی  کشور در سراسر مرزهای ملي کشور دیگر و به رسميت شناختن گواهينامه

شدن را در چهار زمينه سياسي، اقت ادی، الملليتوان دلایل بيندی کلي ميبندر ی  طبقه. شوديف ميتول

عبارت خارجي است. بهعد چهارم سياستبُ ،دانشگاهي و فرهنگي خلاله کرد. اعتقاد این است که آموزش

ها محسووب   ميان ملتلماتيگذاری برای آینده روابط دیپدیگر، همکاری آموزشي به منزله نوعي سرمایه

تووان بوه دو المللي را ميها و مبادلات بينهای فعاليت در همکاری(. زمينهsharghi, 2009: 11-16)شودمي

 -هوای علموي( موافقتناموه0سط  وزارت و مراکز دانشگاهي تحقيقواتي و فرهنگوي و نيوز چهوار شوکل 

 -های تفاهم علموي( یادداشت9فني کشور،  -فرهنگي -های مبادلات علمي( برنامه0فني کشور،  -فرهنگي

( قراردادهوای مراکوز 3دانشجویي و فرهنگوي وزارت فرهنوگ و آمووزش عوالي و  -تحقيقاتي -آموزشي

ه دانشگاهي، تحقيقاتي و فرهنگي تقسيم نمود. هر ی  از این چهار شکل در دو سوط  مزبوور، یو  رویو

در وزارت فرهنگ و آموزش عالي موجود و ميان مراکز  لورت مدونمشخص تدوین و اجرا دارند که به

توان برحسب موضوع مشوتمل ها و مبادلات را ميزیربط توزیع شده است. لذا محورهای فعاليت همکاری

( 0  ( تدریس کوتاه مدت )از ی  روز تا ی  تورم تح ويلي( و بلندمودت )بويش از تورم تح ويلي(0بر 

( برگزاری 9  ه تا یکسال به منظور تحقيق و تدریس در حين تحقيقهای مطالعاتي از سه ماگذراندن فرلت

های علوم ي، تحقيقاتي و فرهنگي و نمایشگاههای آموزشها، کارگاهگردهمایي به لورت سمينارها و کنگره

هوای اطلاعوات علموي، تبوادل های علمي از طریق برقوراری بانو ( تبادل اطلاعات و یافته3  و تکنولوژی

هوای ( برگوزاری دوره1  زشوي و تحقيقواتيب علمي، آموزشي و فرهنگي و تکنولووژی آمونشریات و کت

( 3  تحقيقاتي در سط  اعرای هيئت علمي مراکز دانشگاهي، تحقيقواتي و فرهنگوي -مدت آموزشيکوتاه

-( تبادل هيات علمي و کارشوناس در زمينوه1  اعزام و تبادل دانشجو به لورت عمومي، بورسيه و ترددی

های خارجي و ( گسترش زبان و ادبيات فارسي و زبان1  مدتهای کوتاهخ  ي موردنظر در دورهتهای 

هوا و موسسوات ای و انتشواراتي دانشوگاههای مراکز کتابخانوه( همکاری3  شناسيها یا مراکز مليتکرسي

قواتي و ( تبادل/ فوروش و خریود وسوایل و تجهيوزات مراکوز دانشوگاهي، تحقي02  تحقيقاتي و فرهنگي

هوا، ( اموور فرهنگوي، مووزه00و   گردشي  -( بازدیدهای دانشجویي در قالب تورهای علمي00  فرهنگي

(. Hamidizadeh, 1991: 13-4)باستان شناسوي و حفواری تعریوف کورد های هنری،ها و کارگاهنمایشگاه
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ای اینودهای منطقوهاز فرریزی ملي ی  کشور در جهان به هم مت ل و ارتباطات کنوني، بوه شودت برنامه

ای، همچنوان کوه در ای منطقوههوها و چالشاست. تحليل دقيق و مستمر تحولات، فرلتمتاثر المللي بين

-هوای علموي و فونگذاریهای اقت ادی کشور نقش اساسي دارد، در سياستخارجي و سياستسياست

فرهنوگ  نورمقودرتنظامي بوه سخت قدرت یابد. در این راستا، تغيير حرکت ازآوری نيز نقش کانوني مي

سوازی بورای ایوران مووثر ور ت ویرسازی و اثرگذاری و جریانارتباطات در ایجاد جایگاه جدیدی به منظ

تنهوا از طریوق « نظواميسوخت قودرت جایفرهنگ و ارتباطات به نرمقدرتتوسعه »است. تحقق راهبرد 

کردن آشدن از طریق کاردر جهت لنعتيسازی جامعه ن آمادهآموزش عالي و پژوهشي ميسر است. همچني

وردهای علمي و فني تمدن بشری به منظور حل مشکلات و رفع اساني، انتقال دانش و تجربه و دستمنابع ان

نایع رسواني )لوهای نظام آمووزش عوالي، تحقيقوات و اطلواعنيازهای توسعه کشورهای منطقه از رسالت

المللي در سوط  رو، تقویت روابط علمي بين(. ازاینGhofrani, 2000; 49-54)شودمعرفتي( محسوب مي

ت وادی های اقهای همکاریتواند زمينهها، بهترین پشتوانه همکاری ميان کشورهاست که ميکلان و دولت

توانود هوا مويالمللي دانشوگاههای علمي بين(. همچنين همکاریvaezi, 2011)و سياسي را نيز فراهم آورد

ها شود، به خ و  در شرایطي که روابط سياسوي اسي و اقت ادی ميان دولتموجب استحکام روابط سي

 (.sharghi, 2009; 11-16)یپلماتي  رسمي چندان مستحکم نيستو د

 نرمقدرتهای افغانستان به عنوان ابزار های علمی دانشگاه فردوسی و دانشگاههمکاری -4-2

ي ابعاد توسعه  شامل معرفي و استفاده از دانوش آموزش عالي از طریق تربيت نيروهای انساني، بر تمام

و فناوری، فرهنگ و هویت افراد جامعه، اقت اد و گسترش روابط اجتماعي ملي و فراملوي تواثيری عميوق 

های افغانستان با نظر به سابقه دیرینه روابط دارد. تعاملات بين دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد با دانشگاه

شترکات فرهنگي، دیني و زباني و مجاورت فيزیکي آن با استان خراسان رضووی مردمي این دو کشور و م

ای، هموه گونوه علوایق ملاحظه اسوت. وجوود چنوين زمينوهآورد، قابلتر را فراهم ميآسان که امکان تردد

عبارت دیگر، وجود زبان، فرهنگ آورد. بهوجود ميرا بهاجتماعي، سياسي، بازرگاني و از جمله دانشگاهي 

و هوا های ایران به ویژه دانشگاه فردوسي مشهد مورد توجوه دانشوگاهو دین مشترک باعث شده تا دانشگاه

دانشجوی  310که، در حال حاضر، در دانشگاه فردوسي مشهد حدود طوریدانشجویان افغان قرار گيرد. به

نفر 01نفر،  310ند. از کل نفر زن هست 030نفر مرد و  030مشغول به تح يل هستند که از این تعداد  افغان

نفور هوم در مقطوع  9نفر در دوره کارشناسوي و  913ارشد و نفر در دوره کارشناسي 11در مقطع دکتری، 
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باشند. این تعداد بيانگر جمع قابل توجهي از جوانان افغان است کوه ای مشغول به تح يل ميدکتری حرفه

شووند. تحليول اسوناد مربووط بوه منود مويرهاز خدمات آموزشي و پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد بهو

 1دانشگاهي حاکي از آن است که دانشگاه فردوسي مشهد در حال حاضر بوا های بينها موافقتنامهتفاهمنامه

 های کابل، قندهار، هرات، موسسه آموزش عالي اشراق و بلخ( قرارداد همکاریدانشگاه افغانستان )دانشگاه

هوا و هوای مبادلوه اسوتاد، برگوزاری کنفورانسهوا در زمينوهست. این توافقمشترک دانشگاهي امرا کرده ا

-انجام پوروژه های کامپيوتری و اینترنت،اندازی شبکهسمينارها، اعطای بورس، مبادله اطلاعات، کتاب و راه

هوای مشوترک فرهنگوي های مشترک، ارائه فرلت مطالعاتي و غيره است کوه در قالوب اسوناد همکواری

شوده در کميسويون همکواری مشوترک بازسوازی های انجوامخ و  توافقو به دولت يان دواقت ادی م

ساز تعاملات علمي و همکاری دانشوگاهي هسوتند کوه هموه سواله زمينه ،افغانستان نمایان است. این اسناد

د و شونهای مشترک، در تهران و کابل منعقد ميون همکاریيرتبه دو کشور، در کميسبوسيله مقامات عالي

ات علموي ایوران و های فرهنگي، آموزش و پرورش و دانشگاهي است. نقطه شروع تعاملوشامل همکاری

با تشوکيل سوتاد  0912منسوب دانست. در سال  0912توان با نظر به اسناد موجود به سال افغانستان را مي

گوي و آموزشوي، فرهن -مشارکت در بازسازی افغانستان در قالب پن  کارگروه تخ  ي اقت ادی، علموي

آموزشوي در وزارت علووم  -تشوکيل سوتاد بازسوازی علموي الملل، تلفيق و هماهنگي و نيوزسياسي، بين

ناموه و سفر فائق شریف وزیر تعليمات عالي افغانستان به تهران و امرا تفاهم 10تحقيقات فناوری در سال 

هوای ایوران بوا وزشوي دانشوگاههوای علموي آمساز برقراری همکاریعلمي آموزشي در همين سال، زمينه

-بوا دانشوگاه 0910ها، دانشگاه فردوسي مشهد نيز در سال های افغانستان گردید. پيرو این موافقتدانشگاه

ا در هونتوای  حالول از تحليول اسوناد و م واحبه دانشگاهي شد.غانستان وارد عقد قراردادهای بينهای اف

 های افغانستان حاکي از آنه فردوسي مشهد با دانشگاهدانشگاهي دانشگاخ و  نحوه تعاملات علمي بين

ها در سال است که نخستين موافقتنامه همکاری دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان نقطه شروع این همکاری

یادداشت تفاهم فرهنگي، علمي، آموزشي ميان کشور جمهوری اسلامي  00و در راستای اجرای ماده  0910

در چارچوب مقررات دو کشور به امرا رسيد. که تنها  1/00/0912ستان در تاریخ ایران و اداره موقت افغان

بور اسواس  های دانشجویي و استادی اجرایي شده است.ها و هئيتدر دو زمينه شرکت اساتيد در همایش

هوای با دانشوگاه 0910شود که دانشگاه فردوسي مشهد از سال ( ملاحظه مي0اطلاعات مندرج در جدول )

قندهار، هرات، موسسه آموزش عالي اشراق و دانشگاه بلخ به ترتيب اقدام به همکاری مشترک نمود. کابل، 



         10                                  ... رانیا ياسينقو  س شیدر افزا نرمقدرت گاهیجا نييتب                                سال سوم          

 

ترین موضوعات همکاری مشترک شامل مبادله استاد و برگزاری سمينار ها، مهمبا نظر به مفاد این تفاهمنامه

ساتيد، اهدا کتواب و مبادلوه و کنفرانس، بازدید علمي، فرلت مطالعاتي و موافقت با تح يلات عاليه برای ا

های اطلاعات، بورسيه دانشجویان و گسترش زبان و ادبيات، اعطای بورس، برگزاری مسابقات، انجام پروژه

اندازی شبکه اینترنتي، حمایت از تاسيس دانشگاه خواجه عبدالله ان واری در هورات، تاسويس مشترک، راه

تعقيوب مفواد  باشود.ارشود مويخ  وي و کارشناسويهای آموزشوي، تارشد، کارگاههای کارشناسيدوره

ها با تاکيد بر اقدامات لورت گرفته نشان داد که از مجموع شش بند موافقتنامه دانشگاه فردوسي تفاهمنامه

ها محدود بوه دعووت از اسواتيد دانشوگاه کابول بورای ، این همکاری0910مشهد با دانشگاه کابل در سال 

ئت بازدید برای دانشجویان و اسوتادان دانشوگاه کابول شود. اداموه ایون ها و تشکيل هيشرکت در همایش

ها در منطقه جنوب افغانستان و عدم تمایل با شدت گرفتن ناامني 0911همکاری با دانشگاه قندهار در سال 

در همکاری  0911طرفين، هيچ ی  از مفاد مورد قرارداد به مرحله اجرا درنيامد. مشابه این رویداد در سال 

با توجه بوه موقعيوت  ا دانشگاه هرات به دليل عدم تایيد دولت کابل به وقوع پيوست. شایان  کر است کهب

رضووی و ن نزدیکي مرزهای دو منطقه خراسوانهای فرهنگي و دیني و همچنيهرات و شباهت ژئوپلتي 

سوي درون هوای سياگيوریاری روابط دانشگاهي است. اما جهوتاستان هرات، فرلت مناسبي برای برقر

رغوم اینکوه در سوال فغانستان تایيد نشود. همچنين، بهدولت کابل باعث شد تا این قرارداد از سوی دولت ا

با توجه به سير نزولي امنيت در افغانستان بخ و  جنوب این کشور، توافقنامه امنيتي بين ایوران و  0913

تباط نشوان ندادنود. از ميوان پون  دانشوگاه افغانستان منعقد شد، اما همچنان دو طر  تمایلي به برقراری ار

-افغانستان، تنها موسسه آموزش عالي اشراق که ی  موسسه خ ولي در هرات است در زمينه همکواری

ها اخيراً پيرو سفر های علمي با دانشگاه فردوسي تاکنون عملکرد خوبي داشته است. آخرین زمينه همکاری

رضوی و بازدید رئيس دانشوگاه بلوخ از دانشوگاه فردوسوي سانلایت بلخ و هيئت همراه به خرااستاندار و

سوال هنووز  0منجر به عقد قرارداد بين دو دانشگاه شد. اما با گذشوت حودود  1/0/0930مشهد در تاریخ 

 .سوی دانشگاه بلخ لورت نگرفته استاقدامي از 
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های گاههای علمی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشهای همکاری: نوع و زمینه2جدول 

 افغانستان

 اقدامات صورت گرفته موضوع قراردادها سال دانشگاه

 01/0/0910 کابل

مبادله استاد و برگزاری سمينار و کنفرانس  تسهيلات بازدید 

علمي  فرلت مطالعاتي  اهدا کتاب و مبادله اطلاعات  بورسيه 

 دانشجویان و گسترش زبان و ادبيات

ی دعوت از اساتيد دانشگاه کابل برا

 هاشرکت در همایش

تشکيل هيئت بازدید برای دانشجویان و 

 استادان دانشگاه کابل

 1/1/0911 قندهار

برداشتن محدودیت در تعداد پذیرش اساتيد  پذیرش اساتيد 

شاغل  و پيگيری دانشگاه فردوسي جهت اخذ روادید ورود 

 متعدد

بدليل عدم امنيت در منطقه جنوب 

 افغانستان دو طر  تمایلي به

کردن موارد پيشنهادشده در یياجرا

 قرارداد نشان ندادند.

 23/00/0911 هرات

تسهيلات برگزاری سمينارها و بازدید علمي  اعطای بورس  

آمادگي برای همکاری در زمينه مسابقات  ارائه فرلت مطالعاتي  

های مشترک  مبادله اطلاعات و ...  موافقت برای انجام پروژه

عاليه اساتيد  اعزام استاد  راه اندازی شبکه  موافقت با تح يلات

اینترنتي  حمایت دانشگاه هرات از تاسيس دانشگاه خواجه 

های هعبدالله ان اری  موافقت دانشگاه فردوسي با تاسيس دور

 ارشد

عليرغم تمایل روسای دانشگاه هرات، 

برقراری رابطه با دانشگاه فردوسي مشهد 

چ ی  از بدليل عدم تایيد دولت کابل هي

 موارد قرارداد اجرایي نشد.

موسسه 

آموزش 

عالي 

 اشراق

0930-0933 

ارشد  برگزاری دوره های آموزشي، تخ  ي و کارشناسيکارگاه

ارشد بنام موسسه  تبادل هئيت دانشجویي و فرهنگي  کارشناسي

تن از اساتيد در  0تن از دانشجویان ممتاز و  0اسکان رایگان 

 کنفرانس

زشي فرهنگي موسسه حرور هئيت ور

اشراق در مشهد و بازدید از دانشگاه 

 فردوسي و برگزاری مسابقه فوتبال

در حال همکاری برای تاسيس دوره 

 ارشدکارشناسي

 01/0/0930 بلخ
ها و بازدید علمي  اعطای بورس  آمادگي تسهيلات برای کنفرانس

 در برگزاری مسابقات  ارائه فرلت مطالعاتي  و مبادله اطلاعات

هایي از کليه نشریات فارسي ارسال نمونه

 ها برای دانشگاه بلخهمه رشته

 در انتظار اقدامات طر  مقابل

 

توان چنين به ت وویر ترین نقاط عطف روابط ایران و افغانستان را ميبر اساس ی  روند تاریخي، مهم

بوا تشوکيل  0912ر سوال شود، نقطه شروع تعاملات دو کشوور د( ملاحظه مي9کشيد. چنانکه در جدول )
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آموزشي افغانسوتان نيوز  -باشد. به دنبال آن، ستاد بازسازی علميمي 0در بازسازی افغانستان ستاد مشارکت

 ،مسوتقيم از سوفر فوائق شوریفطورتشکيل شد که به 0910اوری در سال در وزارت علوم، تحقيقات و فن

مه علمي آموزشي تاثير پذیرفت. همچنوين در سوال ناتفاهم ءوزیر تعليمات عالي افغانستان به تهران و امرا

بيوانگر رضوایت و اسوتقبال ایوران از  ،جمهور ایران از کابل به عنوان اولين رهبر خارجيرئيسدیدار  0910

اولوين کميسويون  0919دولت انتقالي به تقویت روابط بين دو کشور انجاميد. به دنبال این سوفر، در سوال 

سوه آن در ي ایران و جموری اسلامي افغانستان شکل گرفت و دومين جلمشترک همکاری جمهوری اسلام

ه بين ولایوت هورات و اسوتان جانبنامه همکاری دوتفاهم 0913ویژه در سال طوربرگزار شد. به 0911سال 

توافقناموه  ،در جنووب افغانسوتان 0هوانواامني تشدید با نظر به 0913قد گردید. در سال رضوی منعخراسان

اميوه مشوترک در سوط  معواونين اعل 0911ن ایوران و افغانسوتان بوه امرواء درآمود و در سوال امنيتي بوي

بعود از انتخابوات جدیود و  0913جمهور ميان افغانستان و ایوران منتشور شود. همچنوين در سوال رؤسای

 آبواد و سوومين جلسوهان افغانسوتان و پاکسوتان در اسولامجانبه ایرجمهوری افغانستان، اجلاس سهریاست

نيوز نخسوتين اجلواس کميسوون  0932کمسيون همکاری مشترک ایران و افغانستان برگزار شد. در سوال 

جانبه افغانسوتان، ایوران و پاکسوتان در و افغانستان تشکيل شد و نشست سه های دفاعي بين ایرانهمکاری

 0930سوال هوای ایوران و افغانسوتان در ترهان لورت گرفت. اخيراً چهارمين اجلاس مشترک همکواری

-استنباط مويرضوی سفر کرد. با نظر به مراتب فوق، چنين مدت والي بلخ به خراسان برگزار شد و در این

های ایران و افغانستان در چهارچوب آموزشي بين دانشگاه -های علميگيری همکاریشود که زمينه شکل

و روابط کلي بين دو کشور اسوت روابط سياسي بين دو کشور منوط به توافق طرفين در برقراری تعاملات 

 دليلبه 0912باشد. چنانکه تا پيش از سال که این توافق کاملاً وابسته به اوضاع سياسي کشورها و منطقه مي

                                                           
را به های بسياری هداشتي، کم ش های مختلف از جمله اقت ادی، فرهنگي، آموزشي و ب. جمهوری اسلامي ایران در بخ 0

رساني، کم  به بخش کشاورزی و تقویت ها، ایجاد مراکز بهداشتي، برقتوان به احداث جادهافغانستان داشته است که مي

 آموزش و پرورش و تح يلات عالي افغانستان اشاره کرد.
، حتوي فرمانودهان و 0913شدن اوضواع امنيتوي افغانسوتان در سوال تربه یاد داریم که درباره وخيمشته . در نگاهي به گذ 0

اعترا  گشودند و گفتند که اقدامات آنوان بورای مهوار تروریسوم و رهای دخيل در افغانستان نيز لب بهمسئولين ناتو و کشو

تورین هجری شمسي، خونبوارترین و نواامن 0913سال  اه نخستميلادی یا ده م 0221ناامني اللاً کارساز نبوده است. سال 

ای از گزارشي بوود کوه سوازمان ملول در ایون این جمله چکيده و خلاله .های اخير در افغانستان بوده است، طي سالسال

 (.-http://dari.irib.ir/political/item/2304اواخر انتشار داد )قابل بازیابي در: 
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های شدید سياسي در افغانستان امکان برقراری تعامل بين دو کشور فوراهم نشود. بنوابراین، عامول درگيری

دانشگاهي با نگاه بينروابط ویژه ط بين دوکشور بهثر در تعيين روابؤتوان به عنوان ی  عامل مسياسي را مي

( 9از بالا به پایين و خطي قلمداد نمود. اثرات این رویدادهای سياسي با نظر به اطلاعات مندرج در جدول )

ه، نمونوطورملاحظه اسوت. بوهخوبي قابلهای افغانستان بهشگاهدر روابط بين دانشگاه فردوسي مشهد با دان

وده اسوت. دیودارها و و بعد از تشکيل ستادهای بازسازی افغانستان ب 0910ها در سال شروع این همکاری

را در سال  زمينه تعاملات بيشتر ،ویژه بعد از انتخابات در هر دو کشوربه ،جمهور دو کشورسفرهای روسای

ثر روابوط سياسوي دو ؤ. نقوش موویژه دو دانشگاه قندهار و هرات را فراهم سواختدر افغانستان به 0911

بوا و  0911ویوژه بعود از سوال دانشگاهي بههای علمي بينآنها در همکاری کشور در نتيجه اوضاع سياسي

تووان ملاحظوه کورد. مويرا رضووی نستان در مجاورت با استان خراسانها در جنوب افغاگيری ناامنياوج

هوای قنودهار، هورات و این همکاری و البته نه با دانشگاهکه مجددا  0932، بعد از آن تاریخ تا سال بنابراین

 ،خلالوهطوربوهنيوز  ((3)شوکل ). ه شودکابل بلکه با موسسه غيرانتفاعي اشراق و دانشگاه بلخ از سر گرفت

طوي  را های افغانسوتانبا دانشگاهالمللي دانشگاه فردوسي مشهد های علمي بينهمکاریتابعي در پيشرفت 

 دهد.نشان مي ،اثيرپذیری از رویدادهای سياسي بين دو کشورهای اخير با تسال

 

 دانشگاهیهای علمی بین. روند تاریخی رویدادهای سیاسی روابط ایران و افغانستان و تناظر آن با همکاری3جدول 

 موضوع سال وقوع رویداد
انعقاد موافقتنامه بین دانشگاه فردوسی 

 های افغانستانمشهد با دانشگاه

 ------------ کيل ستاد مشارکت در بازسازی افغانستانتش 0912

 آموزشي در وزارت علوم تحقيقات فناوری -ستاد بازسازی علمي 0910
دانشگاه فردوسي مشهد با دانشگاه 

 کابل

 ------------ جمهور ایران از کابلدیدار رئيس 0910

0919 
ری اسلامي اولين کميسيون مشترک همکاری جمهوری اسلامي ایران و جمهو

 افغانستان
------------ 

 ------------ تفاهمنامه همکاری دوجانبه بين ولایت هرات و استان خراسان رضوی 0913

 جلسه دوم کمسيون همکاری مشترک در کابل 0911
دانشگاه فردوسي مشهد با دانشگاه 

 قندهار و هرات

0913 
ب توافقنامه علمي، آموزشي، امرا توافقنامه امنيتي بين ایران و افغانستان و ت وی

 فرهنگي بين ایران و افغانستان
------------ 
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 موضوع سال وقوع رویداد
انعقاد موافقتنامه بین دانشگاه فردوسی 

 های افغانستانمشهد با دانشگاه

 ------------ نشر اعلاميه مشترک در سط  معاونين رؤسای جمهور ميان افغانستان و ایران 0911

0911 
زبان  انتخابات ریاست جمهوری اجلاس روسای جمهوری سه کشور فارسي

 افغانستان
------------ 

0913 
سه جانبه تهران )ایران، افغانستان، پاکستان( در اسلام آباد و سومين  اجلاس

 جلسه کمسيون همکاری مشترک ایران و افغانستان
------------ 

0932 
های دفاعي بين ایران و افغانستان و برگزاری نخستين اجلاس کميسون همکاری

 نشست سه جانبه بين افغانستان، ایران و پاکستان در تهران
------------ 

0930 
های ایران و افغانستان و سفر والي برگزاری چهارمين اجلاس مشترک همکاری

 بلخ به خراسان رضوی

دانشگاه فردوسي مشهد با موسسه 

آموزش عالي اشراق و دانشگاه 

 بلخ

 

 
های . تناظر روابط سیاسی ایران و افغانستان با قراردادهای بین دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه4شکل 

 افغانستان

 نتیجه گیری -5

هوای دور در حرکت در راستای دستيابي به افزایش قدرت کشورها از طریق نفوو  سياسوي از گذشوته

لوف بوا هوای مختزیرا از این طریق کشوورها بوه لوورت ،های حکومتي قرار داشته استدستور کار نظام

اهدا  خود را در مق ود کسوب کورده و از ایون  زمينه دستيابي به ،برداری بيشترها و با بهرهکمترین هزینه

ای و های مختلف ملي، منطقهمقایسه با سایر بازیگران در عرلهتوانند وزن ژئوپليتي  خود را در طریق مي
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سياسوي در زمينه نفو  ،های مختلفهایي که به لورتتوجهي افزایش دهند. یکي از راهجهاني تا حد قابل

وان به ی  منبع قدرت باثبوات تو از طریق آن ميآورد لورت نرم فراهم مي فراهای جغرافيایي ملي را به

بورداری از یافوت اسوتفاده و بهورهدستهزینه برای دستيابي به اهدا  و ارتقاء وزن ژئوپليتي  کشور و کم

های آموزشي کشور در جذب و تربيت نخبگان فراهای جغرافيایي اسوت. ایون راهبورد از سووی ظرفيت

حاضور توجهي مورد استفاده قرارگرفته و درحالهای قابليشرفته از چندین دهه قبل به لورتکشورهای پ

ها و غيوره بورای نخبگوان سوایر های آموزشي، بورسدر قالب کم  هزینه ینيز با شدت و قدرت بيشتر

ن ضوم ،گرفته از سوی کشوورهای پيشورفتههای لورتليل اللي این نوع هزینهشود. دکشورها دنبال مي

هوا و برداری از پتانسيلنخبگان و همچنين استفاده و بهره کنندهش شناخت نسبت به کشور مبدأ ارسالافزای

بورای ایجواد زمينوه ساختن فراهمهای مختلف کشور خود، های بالای این افراد در لنعت و بخشظرفيت

هودا  خوود در ایون منافع و ا جهت نفو  و دستيابي بهدربع قدرت پایدار و باثبات با هزینه کمتر نوعي من

ی اخير در هاجمهوری اسلامي ایران با توجه به رشد نسبتاٌ خوبي که در طي دهه ،. در این ميانستکشورها

باشد و از سوی دیگر دارابودن همسایگاني با شرایط خا  بوي ميحوزه تح يلات تکميلي در کشور دارا 

شرایط بسيار خوبي بورای ، از نزدیکي فرهنگي و غيره ش و تح يل،آموزثبات، سط  سواد پایين، نيازمند 

 نورمقدرتجهت ارتقاء دربرداری از این فرلت ن از این فراها جهت آموزش و بهرهجذب افراد و نخبگا

گرفتن کشور افغانستان به عنووان فروای جغرافيوایي د. در این ميان تحقيق حاضر با درنظرباشميخود دارا 

هوای جوذب عنووان یکوي از مهمتورین قطوبزشي و دانشگاه فردوسي مشهد بهآموی هانيازمند همکاری

نستان، سوط  علموي خووب و غيوره موردبررسوي و نخبگان با توجه به فالله کم جغرافيایي با کشور افغا

هوای وافقتناموههوا و تحليول اسوناد مربووط بوه منتوای  حالول از م واحبه شده اسوت.تحليل قرارگرفته

دو کشوور در برقوراری  مؤید نقش تاثيرگذار روابط سياسي بين ،شگاه فردوسي مشهددانشگاهي در دانبين

 -رو، توجوه بوه ابعواد علمويباشد. ازاینویژه علمي آموزشي ميجانبه اقت ادی، فرهنگي و بهتعاملات همه

دیني، توجه مسایه به دليل اشتراکات قابلویژه کشورهای ههای بين ایران و بهرهنگي همکاریآموزشي و ف

ی   ،خا  در تعامل با افغانستانطورهای اقت ادی برای طرفين که بهدهنظر از آورزباني و فرهنگي، لر 

مثابوه یو  ات گسترش زبان فارسي در منطقه بهتواند موجبگذاری شده بود، ميميليارد دلار در سال هد 

ای اسلامي در منطقه، از طریوق هحامل فرهنگي نيرومند، گسترش و اشاعه علوم، معار ، فرهنگ و ارزش

ها و توليد ها و تمدنشنود بين فرهنگوگفتهای آموزشي و پژوهشي مشترک، ایجاد فرای مناسب برنامه
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آوری بين کشورهای منطقوه در جهوت اسوتفاده از های علمي و فنهای مناسب، برقراری همکاریافزارنرم

هوای ز تجربيات، ایجاد شوبکهآوری و امکان استفاده متقابل اامکانات بالقوه و فراوان علمي، تحقيقاتي و فن

ای به منظور مبادله اطلاعات علموي، فرهنگوي و اقت وادی و ضورورت ارائوه ت وویری رساني منطقهاطلاع

المللي را فراهم نماید. چنانکه ملاحظه شد، بر روشن و منطبق با واقعيت از جمهوری اسلامي در لحنه بين

سوط   ها ازهای افغانستان، سط  همکاریهای مشترک دانشگاه فردوسي مشهد با دانشگاهنامهاساس تفاهم

رفته و به سط  بالای عرضه خدمات آموزش عالي فرامرزی یعني تاسويس دوره تبادل استاد و دانشجو فراتر

مفواد  ارشد و نيز تاسيس دانشگاه ارتقا یافته است. این درحالي است که عدم تحقوق بسوياری ازکارشناسي

قراردادها و تمایل طرفين به همکاری متاثر از اوضاع سياسي و روابط دیپلماتيو  دو کشوور بووده اسوت  

دانشگاهي های بينموجب توقف همکاری ،برقراری این روابط منجر به عقد قرارداد و قطع یا تعليق روابط

های ها و پتانسيلبا وجود ظرفيتکه این خود ها شده است. تمایل طرفين به ادامه و توسعه همکاریو عدم

شوهروندان افغوان جهوت  یبالوا برداری بيشتر و بهتر و از آن سوی درخواستجهت بهرهدربالای موجود 

در مجمووع  ها نتوانسته آن گونه که باید مورد اسوتفاده قورار بگيورد.ها و پتانسيلبرداری از این ظرفيتبهره

ر سوطوح یژه جهوت آمووزش شوهروندان کشوور افغانسوتان دتوان گفت، پذیرش و ایجاد تسهيلات ومي

سووی بالوایي از ویژه در سط  تح يلات تکميلي کوه هموراه بوا درخواسوتمختلف آموزشي در ایران به

افزایش نفو   ةتواند زمينمي (1شکل ) باشد در دانشگاه فردوسي مشهد به لورتميشهروندان این کشور 

ه و از این طریق اهدا  و منوافع ملوي کشوور را انستان را فراهم آوردسياسي جمهوری اسلامي ایران در افغ

به اهدا   يابيجهت دستدرتوان گفت راهبرد آموزش شهروندان کشور افغانستان مي ،ارتقاء بخشد. بنابراین

 یيدر این کشور و در سط  منطقه و حتي جهان کم هزینه ترین و در عين حال جزء پایدارترین راهبردهوا

 توانند آن را دنبال کنند. سئولين مياست که م
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