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دریافت-7934/74/74:پذیرش 7931/2/4:


چکیده

روابطدولتهادرگذشتهبیشترمبتنیبرابزارهاینظامیوقدرتسختبودهاست.
امروزهفرهنگوقدرتنرمبهعنوانیکشاخصمهمدرتوسعهروابطبیندولتهانقش
بازیمیکند.دولتهادرعصرجدیدبهدنبالآنندتاازابزارهایمتفاوتبرایبرقراری
دیپلماسی کارا استفاده نمایند .امروزه کشوری از دیپلماسی موفق برخوردار است که با
گسترشابزارهایتعاملخودبادیگرکنشگران،بهتعریفهویتی مناسبیدرنزددیگر
دولتهادستیابد.یکیازابعادجدیددیپلماسی،بهرهگیریازارتباطاتدانشگاهیوبه
اصطالح«دیپلماسیآموزشعالی»است،کهمدنظرنگارندگاناینپژوهشاست.لذادر
این مقاله سعی شده تا براساس رویکرد برساختگرایی و توجه به اصولی مانند شناخت،
تعاملوتأثیرآنبربازتعریفهویتهاومنافعکنشگراندرارتباطبایکدیگر،بهبررسی
نقشآموزشعالیبرمناسباتسیاسیایرانواتحادیهاروپاپرداختهشود.سئوالاساسیاین
پژوهشعبارتاستاز:روابطدانشگاهیودیپلماسیآموزشعالیچهتأثیریمیتواندبر
مناسباتسیاسیایرانواتحادیهاروپاداشتهباشد؟روشاینمقالهبهشیوهتحلیلی-توصیفی
است .

واژگان کلیدی:آموزشعالی،مناسباتسیاسی،برساختگرایی،ایران،اتحادیهاروپا .
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مقدمه
درقرونگذشتهآموزشعالیدرمراکزدانشگاهیمحدودیدرجهانوبویژهدرکشورهای
غربیوآنهمبینطبقاتخاصیرواجداشت.دانشگاهدراختیارنخبگانبودوعلومخاصیدر
آنآموزشدادهمیشد.درایندورانعلمسیاستنیزیکیازموضوعاتدانشگاهبود،اماخود
دانشگاهصرفاًمحلیبرایآموزشسیاستوموضوعاتدیگربود.اماازاواخرقرنبیستموسال-
هایسپریشدهازقرنحاضر،دانشگاهازنظرکمیتگستردهشدهودراختیارعموممردمو
کشورهایمختلفجهانقرارگرفتهاست.امروزهدانشگاهصرفاًمحلیبرایآموزشموضوعات
مختلف و ازجمله سیاست نیست .بلکه خود دانشگاه به موضوعی سیاسی تبدیل گشته است.
دانشگاه عالوه بر علم آموزی بستری برای تعامالت بین افراد گوناگون از ملل و کشورهای
مختلفجهانشدهاست،بویژهدانشگاههایبزرگومعتبرجهانکهازنقاطمختلفدانشجو
میپذیرند .
امروزه دانشگاهوآموزشعالیجهانیفشردهباتنوعنژادیوزبانیوملیتیبرایتعامالت
بینالمللی شده است .تعامالتی که دید و شناخت محدود گذشته انسانها را با چشماندازهای
گستردهودانشبنیانبدلساختهاست.دانشگاهوآموزشعالیبهموازات«فشردگی»کهدر
«زمانوفضا»درعصرجدیدرخدادهبهعنوانیکیازابعاداینفرآیندعملمیکندوانسانهارا
ازهرملیتونژادوزبانیبهیکدیگرنزدیکمیکندوزمانوفضارابعنوانموانعارتباطاتو
تعامالت انسانی پشت سر میگذارد .در این بین براساس شناخت جدید که ناشی از تعامالت
فشردهانساناستبهموضوعاتفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیوسیاسیشکلنوینیمیبخشد.در
حوزهسیاسیوروابطبینالملل،کنشگرانسیاسیباشناختجدیدازیکدیگربهکنشهای
جدیدی دست میزنند.دولتهاباآگاهیاز این تکوینشناختناشی ازتعامالتفشرده که
آموزشعالینقشمهمیرادرآنایفامیکند،دستبهنوعیازدیپلماسیمیزنندکهمیتوان
آنرادیپلماسیآموزش عالینامید.بسیاری ازکشورها بابرقراریروابطدانشگاهیوروابط
آموزشعالیمشترکسعیدرایجادتعامالتگستردهودانشبنیانبرایایجادشناختبیشتر
جهتارتقایروابطخودمینمایندواینازنتایجدیپلماسیآموزشعالیاست.دراینمقاله
نگارندگانسعینمودهاندتااینموضوعرادرموردایرانواتحادیۀاروپاموردبررسیقراردهند
وبهتحلیلنقشآموزشعالیدرمناسباتبینایندوبپردازند .
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سؤال پژوهش
روابطدانشگاهیودیپلماسیآموزشعالیچهتأثیریمیتواندبرمناسباتسیاسیایرانو
اتحادیهاروپاداشتهباشد؟

روش پژوهش
پژوهشحاضرباتوجهبهاینکهگذریبررویکردبرساختگراییداردوسپسبهبررسی
آموزشعالیوتأثیرآنبرسیاستبیندولتهاداردودرادامهبهتحلیلآموزشعالیدرروابط
سیاسیایرانواتحادیهاروپامیپردازدازتوصیفوتحلیلبهرهبردهاست.بنابراینشیوۀپژوهشی
آنتحلیلی-توصیفیبودهونظربهاستفادهازرویکردبرساختگراییدرتحلیلآموزشعالیو
دیپلماسی آموزش عالی از نوع تحقیقات توسعهای -کاربردی است .دادههای این مقاله نیز به
روشکتابخانهایوجستجودرپایگاههایاینترنتیدانشگاهیوعلمیگردآوریشدهاست .

مبانی نظری پژوهش
برساختگرایی و رفتارشناسی کنشگران سیاسی
برساختگراییرویکردیاستکهریشهدرعلوماجتماعیداردونگاهیبرساختگرایانهبه
جهاناجتماعیدارد.بدینمعنیکهتمامیدانشو پدیدههایانسانیرااموریبرساختهمیداند
که این برساختگی نیز بگونهای اجتماعی و در جریان کنش متقابل بینالذهنی است (سلیمی،
.)92:7931مباحثهستیشناسیبهوضوحکانوناصلیتوجهبرساختگرایانراتشکیلمیدهد
(مشیرزاده.)942:7931،برایناساسآنهاازنظرهستیشناسی،واقعیتهایاجتماعیرااموری
ذهنیقلمدادمیکنندکهازمجموعقواعد،احکام،انگارههاوغیرهتشکیلشدهاستکهاین
مفاهیم در طول زمان و در یک فضای جغرافیایی خاص تکوین یافتهاند و متأثر از فرایندهای
مختلفبودهاندتابهفرموساختفعلیدرآمدهاند(رشیدی.)741:7931،اینتغییرواثرپذیری
امریایستانیستبلکهدائماًدرحالدگرگونیوبازتولیداست.بههمینسبببرساختگرایان
جهاناجتماعیرادرحالشدنمیبینند(متقیوکاظمی.)472:7931،همانگونهکهکابالکوا
میگویدبرساختگرایان،جهانوازجملهجهانبینالمللیرایک"پروژهبرساختنبیپایان"،
میدانند که برساختن آن بر زمینهای از ادراکات و تلقیهای زمینهمند فراهم میآید (متقی و
کاظمی .)472 :7931 ،این ادراکات در حال تغییر در هر برهه زمانی و در فضای جغرافیایی،
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فرمهایی از تصورات و انگارهها را بدست میدهند که برسازنده هویت افراد و گروهها است.

بدینوسیلهموجودخودآگاهبهتاریخ،حافظهجمعیمشترکجمعی،جایگاهسرزمینی،فرهنگو
غیرهاشارهمیکندوخودراازدیگرانیکهصاحباینخصلتهانیستندمتمایزمیکند(رشیدی،
.)741 :7931این هویت خود درادامهبرسازنده کنشها و منافعاند(پرایس واسمیت:7931،
.)473هویتهاهمانطورکهالکساندرونتمیگویدشالودهمنافعهستند(.)Wendt, 1992: 398
بهعبارتدیگر،کنشگراندارایهویت،براساسمجموعهتصوراتیکهازخودودیگریو
فضای کنشگریدارنددست بهکنشمیزنندو درجهت کسبمنافعی هستندکه ریشهدر
همینانگارههاوهویتهادارند(رشیدی.)749:7931،اینهویتهاخودزادۀنظامنهادینهشده
ساختارهایاندیشهایهستندکهدرکنارساختارهایمادیاهمیتدارندواینازآنروستکه
نظامهای معنایی تعیینکنندۀ چگونگی تفسیر کنشگران از محیط خودشان هستند (پرایس و
اسمیت.)473:7931،اهمیتایننظامهایمعناییبهحدیاستکهیککنشگرحتیقادربه
عمل به صورت هویت خودش نخواهد بود مگر زمانی که بقول کارل دویچ جامعه معنایی
مربوطه،مشروعیتآنکنشتوسطآنکنشگررادرآنبافتاجتماعیبهرسمیتشناختهباشد.
قدرتعمل،قدرتتولیدمعناییبیناذهنیدردلیکساختاراجتماعیاست.رویههایاجتماعی
به همان میزان که روا میدارند ،منضبط میسازند و انتظام میبخشند و قدرت بازتولید کل
همبودها(تقارنپدیدههاییکههمزمانهستمییابند)ازجملههمبودبینالمللیونیزبسیاری
همبودهای هویتیراکهدرآنیافتمیشونددارند(.)Ashley, 1987: 409ساختارهایاجتماعی
نیزنتیجهتعاملهستند.بهگفتهونتازطریقتعاملمتقابلاستکهساختارهاینسبتاًپایداریرا
میآفرینیمومصداقمیبخشیموبرحسبهمانهویتهاومنافعمانراتعریفمیکنیم (Wendt,

.)1992: 409تعاملسببمیشودهویتهایجمعیمختلفبازیگرانمتفاوتدرجریانکنش
متقابلوواکنشهاوپاسخهایمجدددچاردگرگونی،تغییروبازتولیدشوند.کنشگردرجریان
پیگیریمنافعخودرفتهرفتهناگزیراستدرنظامهویتیخودتجدیدنظرهاییراقائلشودتادر
فضایجدیدبهتربتواندعالیقومنافعشرابدستآورد.باریانساندرچارچوبهستیازپیش
موجود،ظاهرمیشودودرفرایندجامعهپذیری،الگوهاوشیوههایاندیشیدنوزبانآنرادرونی
میکندودرمعانیجمعیمشارکتمیکندوصاحبافقخاصیمیشود .
پدیدۀشناختنیزیکامربینالذهنیوناشیازتعاملبینکنشگراناست.درجریانمواجهه
کنشگرانبایکدیگردرطولزماننوعیازآگاهینسبتبهکیستییکدیگردرذهنآنها
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شکلمیگیرد.اینشناختسببشکلدهیبهرفتارهایمتقابلومجددآنهامیشود.باتغییردر
شیوۀتعاملبینکنشگران،شناختنیزدچارتحولمیشودوباتغییرشناخت،دریکبازخورد
مجدد تعامالت نیز دچار دگرگونی میشوند .بنابراین باید گفت که مفاهیم شناخت متقابل و
تعامل،دوسوییکدیالکتیکپایاپایهستندودرطولزماندائماًبهیکدیگرقواممیبخشند.
بنابراینباتغییردادنهرکداماز آنهابهصورتعمدییاغیرعمدی،مفهومدیگررانیزدچار
تحولوتغییرخواهیمنمود .

یافتههای پژوهش
ظهور انقالب اسالمی و تغییر هویت و منافع ایران در ساختار نظام بینالملل
باظهورانقالباسالمیایران،هویتکنشگرانایرانیدرنظروعمل،دچارتحولیبنیادین
شد .ایرانیان در اثر انقالبی که به رهبری امام خمینی (ره) به انجام رساندند ،هویتی اسالمی و
انقالبیراازخودبهجهانیانمعرفینمودند.انقالباسالمیسال 7941درایرانازدروناندیشه
خیزش اسالمی و تفکر سیاسی مقاومت اسالمی ،بر آمده است .به گونهای که هم در سخنان
بنیانگذارانقالباسالمی(کهخودازسردمدارانتفکرجدیدمقاومتاسالمیاست)وهمازمتن
قانوناساسیجمهوریاسالمیبویژهدرمقدمهونیزاصل77آنمیتوانبهاینامرپیبرد.باید
بدانیم،همانطورکهازروحانقالباسالمی،قانوناساسیجمهوریاسالمیوسخنانبنیانگذار
انقالباسالمیامامخمینی(ره)ورهبرانقالبحضرتآیتاهللخامنهایبرمیآیدجمهوری
اسالمیبرهماناندیشههایمبتنیبراسالمخیزشیتأکیددارد.بعنوانمثالامامخمینی(ره)در
یکیازسخنرانیهایشانکشورهاییمانندترکیهراازایادینظمجاهلیواستکبارجهانیمحسوب
کردهووظیفهحکومتاسالمیمیداندکهمردممسلمانراازاسارتاینحکومتهانجاتدهند
(موسویخمینی .)41-43 :7914 ،حضرت آیتاهلل خامنهای نیز در اکثر سخنرانیهایشان از
عناوینی همچون استکبار خبیث و امریکای جهان خوار استفاده میکند و بر قطع شدن دستان
استکبارازدامنمللاسالمیونابودیاسرائیلتأکیدمیکند .
جمهوریاسالمیایرانبرآیندیازبیداریاسالمیدر قرنبیستماستکهسرآغازآندر
تالشهایسیدقطب،حسنالبناء،امامخمینی(ره)،نوابصفویوغیرهاست.بنابراینانقالب
اسالمیهویتیجدیدرابرایایرانیانشکلدادکهبراساساینهویتنوعرفتارکنشگرانایرانی
درعرصۀروابطبینالمللوژئوپلیتیکجهانیتغییرپیداکرد .
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جامعهایرانیدرسال7941شمسی(7313میالدی)،باانقالباسالمیبرههجدیدیازتاریخ
خودراشروعنمود.دستگاهحکومتیشاهنشاهیونظامسیاسیسکوالراز همپاشیدهشدوبه
یک باره حکومتی دینی با شعارهای کامالً متفاوت بر سر کار آمد که داعیه شریعتمداری و
اسالمگراییراداشتهودارد.برایناساسسیاستخارجیکشورایراننیزبهپیرویازاینانقالب

و تحول عظیم در ارکان جامعه و نظام حکومتی رویکردی نوین را نسبت به بازیگران عرصۀ
ژئوپلیتیکبینالمللاتخاذنمودکهبراساسنظاممعناییوهویتیخود،دوستان،رقباودشمنان
جدیدیرابرایخودتعریفنمود.شعارهاوسخنرانیهاونطقهایاوایلانقالبودهه7911
همگی بیانگر این واقعیت است و امروزه نیز سخنرانیهای مکرر رهبر انقالب اسالمی ایران؛
حضرت آیتاهلل خامنهای به وضوح بیانگر رهیافت بخصوص جمهوری اسالمی به فضای
ژئوپلیتیکی بینالملل است .باری حکومتی شکل گرفت که داعیه احقاق حقوق مستضعفان،
حمایت از کلیه جنبشهای آزادی خواه بویژه جنبشهای اسالمگرا ،مبارزه با ابرقدرتها و
استکبارجهانیونیزاشاعه،گسترشوصدورانقالباسالمیبهدیگرکشورهایجهاناسالمرا
داشتهودارد(دهقانیفیروزآبادی .)43:7933،
براساساینهویتجدیدنحوهنگاهایرانیانبهساختارنظامبینالمللوپیگیریمنافعشاننیز
تغییرنمود.همانطورکهپرایسواسمیتمیگویند:هویتخوددرادامهبرسازندهکنشهاو
منافعاند(پرایسواسمیت.)473:7931،هویتهاهمانطورکهالکساندرونتمیگویدشالوده
منافعهستند(.)Wendt, 1992: 398بهعبارتدیگرکنشگراندارایهویت،براساسمجموعه
تصوراتیکهازخودودیگریوفضایکنشگریدارنددستبهکنشمیزنندودرجهت
کسبمنافعیهستندکهریشهدرهمینانگارههاوهویتهادارند(متقیورشیدی.)779:7932،
این هویتها خود زاده نظام نهادینه شده ساختارهای اندیشهای هستند که در کنار ساختارهای
مادی اهمیت دارند و این از آنروست که نظامهای معنایی تعیین کنندۀ چگونگی تفسیر
کنشگرانازمحیطخودشانهستند(پرایسواسمیت .)473:7931،

براساسآنچهگفتهشد،جمهوریاسالمیایرانبهعنواندولتیباهویتمتفاوتباهویت
دورانپیشازانقالبودرنتیجهدارایمنافعیمتفاوتباگذشتهبابازیگرانعرصۀبینالمللدر
تعاملاست.درارتباطبااتحادیۀاروپانیزاینقضیهصدقمیکند .
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حساسیت ژئوپلیتیکی ایران از منظر غرب و اتحادیۀ اروپا
عالیقاتحادیهاروپابهجمهوریاسالمیایراندالیلسیاسیواقتصادیدارند.ایرانبا41/3
تریلیونمترمکعب74/3درصدازکلذخایرگازجهانراداراستوبعدازفدراسیونروسیه-
 22/3تریلیونمترمکعبو 49/3درصدازذخایرگازجهان-بهعنواندومیندارندهذخائرگاز
دنیاوبا 791هزارمیلیونبشکهو 3/3درصدازذخایرنفتجهان،بعدازعربستانسعودیو
ونزوئال،سومینکشوربزرگدارایذخائرنفتدنیامحسوبمیشود( BP Statistical Review of

 .)World Energy, 2011: 2
ایراندراستراتژیهایاروپابویژهدرزمینهاستراتژیآسیایمرکزیوتوسعۀحوزهدریای
سیاهنقشبسیارمهمیرابرعهدهدارد،منابعاینکشوربرایروسیهوچیننیزازاهمیتبسیاری
برخورداراست.کنترلایرانبرتنگههرمز،کهحدودیکسومتجارتجهانیانرژیازطریقآن
صورتمیگیرد،نقشاساسیکشوراسالمیایرانبرایامنیتتأمینانرژیرابهوضوحنشان
میدهد( .)Grewe, 2006: 7
ذخائرغنینفتوگازوموقعیتژئواستراتژیکایران،فرضیاتراتقویتمیکنندکهآینده
حوزۀخلیجفارسبهشدتتحتتأثیرایرانخواهدبود.کمیسیوندرخواستروابطاقتصادی
دوجانبهازطریقامضاءقراردادمشارکتوبازرگانیرابهایرانارائهدادوپیشنهادفعالیتگروه-
هایکاریمختلطازایرانوکمیسیوناروپادرزمینهسیاسیانرژی،تجارتوسرمایهگذاریرا
مطرحکرد.درسال7333عضویتناظردربرنامهاینوگیت(شبکهانتقالنفتوگازبهاروپا)به
ایرانپیشنهادشد( .)Grewe, 2006: 10

شکلگیری انگارۀ ایرانهراسی و اسالمهراسی در بین شهروندان اروپایی
منافعایاالتمتحدهدرهردولتامریکایی،بهخاطرنفت– به واسطۀ نقشی که در چرخه
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشورهای صنعتی دارد -با خاورمیانه سروکار طوالنی خواهد
داشت.منافعدرازمدت،امریکارامتقاعدکردهاستکهبایدبهطورریشهایبابازیگرانیکهدر
جهت خالف منافع ملی امریکا عمل میکنند ،برخورد کرد .در  شرایط فعلی ،تخریب توان
سیاسی -نظامیرادیکالیسماسالمیبهمنظورتوسعۀ دموکراسیوایجاد«ساختاربازار»درمنطقۀ
خاورمیانههدفاصلیامریکاستکهآنرادرقالبطرحخاورمیانهبزرگمیتوانمشاهدهکرد.
دراینراستا،میتوانادعاکردکهجنجالهاومانورهایتبلیغاتیوسیاسیدرارتباطباقدرت
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گرفتنشیعیانیاآنچهشکلگیریهاللشیعیمینامند وبهمرکزیتایراناستباهدفایران
هراسیوشیعههراسی،بنیادگراییدینیدرقالبپروژۀاسالمهراسیدرراستایهمینتداومو
ثباتهژمونیکامریکاقابلطرحوبررسیاست(جمالی .)3-71:7931،
براساس ذهنیت مقامات واشنگتن و استراتژیستهای جنگ ،امریکا میتواند با ایجاد
کانونهای جدید بحران و دامن زدن به اختالفات مذهبی ،نژادی و جغرافیایی ،بر بازار انرژی
خاورمیانهتسلطیابدوبلکهجهانرابهانحصارخوددرآوردوحتیاتحادیۀاروپارادرقلمرو
«امنیتوانرژی»بهخودوابستهسازد(روزنامهجمهوریاسالمی 71،مرداد .)7931اینذهنیت
سبباتخاذیکاستراتژیالقایهراسدرمنطقهوجهانبرایحضوروسلطهبرمنطقۀخاورمیانه
است .همانطور که اشاره شد بخشی از این استراتژی شامل جمهوری اسالمی ایران است که
امریکابواسطۀالقایتهدیداتجهانیومنطقهایازجانبایرانوتشیعبهبحرانسازیعلیهایران
دامن میزند .این کشور از طریق هراسآفرینی در منطقۀ خاورمیانه به دنبال متحد کردن
کشورهایمنطقهباخودوفروشسالحوحضوردرمنطقهاستوازطریقایجادهراسجهانی
بهدنبالکسبمشروعیتبرایسیاستهایخوددرخاورمیانهوجهاناسالماست.دراینراستا
اتحادیۀ اروپا بهعنوان نزدیکترین بازیگر به ایاالت متحده از نظر هویت فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسیو غیرهتحت تبلیغاتشدیدایاالتمتحدهقرار دارد و متحداناروپاییوینیزبهاین
تبلیغاتدامنمیزنند.هدفاصلیپروژۀایرانهراسیوشیعههراسیدرجهانو بویژهاتحادیه
اروپا،مردمهستند.دولتمردانامریکاومتحداناروپاییآنهاباتبلیغاتمنفیعلیهایرانسعیدر
شکل دادن به ذهنیتی معراض با ایران و همراه با امریکا و سیاستهای آن در بین مردم اروپا
هستند.اینسیاستتاحدزیادیدرکشورهایعضواتحادیهاروپاموفقبودهاستونمونهبارز
آنهمراهیگستردهاتحادیهاروپاباامریکادرتنظیمتحریمهایشدیدعلیهایراناست .

اصل تعامل و شناخت در برساختگرایی و لزوم توجه به آموزش عالی
همانطور که قبالً گفته شد ،از نظر برساختگرایی شناخت و تعامل محصول متقابل
یکدیگرندوباتغییردرنوعشناختیاتعاملدرهرکدامازآنهادگرگونیحاصل میشود.
ایاالتمتحدهازطریقتبلیغاتمنفیعلیۀایرانباعثشکلگیریشناختیمنفیدربینشهروندان
اروپاییشدهاستکهسببحمایتناآگاهانهآنهاازسیاستهایایاالتمتحدهمیگردد.این
شناختبواسطۀایرانهراسیوشیعههراسیوتکرارخطربزرگایراناسالمیوشیعیازسوی
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امریکاومتحداناروپاییاششکلگرفتهاست.حالراهحلاینتصوراتوشناختشکلگرفته
نیزازطریقتغییراتدرشناختوتعامالتاست.دراینمقالهبهبحثآموزشعالیونقشآن
درتعامالتوشناختمتقابلبینایرانواتحادیۀاروپامیپردازیم .

فشردگی زمان و مکان ،افزایش تعامالت جهانی؛ جهانی شدن و بینالمللی شدن دانشگاه
ساختارهایاقتصادیوسیاسیعالمدردودههاخیردستخوشدگرگونیهایبارزوآشکاری
شدهاست.یکیازمفاهیمرایجبرایتوصیفاینتحوالت«جهانیشدن»7است.اینمفهومکه
گاهی«نظریهاجتماعی»،گاه«ایدئولوژیسیاسی» وگاهی نیز«یکامرواقع» تلقی شدهاست
(،)Lewellen 2002: 9بیانگراینواقعیتاستکهانسانامروزدرحالتجربهکردنزندگیکامالً
متفاوتازگذشتهاست.ظهوروتوسعهامکاناتوتکنولوژیهایحملونقل،وتکنولوژیهای
ارتباطی -که بهطور مشخص از اوایل دهه  7311فراگیری و قدرت خود را نشان داد -میزان
پیوندهاوارتباطاتمتقابلمیانجوامعانسانیومردمرافراترازدولت-ملتهاگستراندوچهره
«نظام جدید جهانی» آشکار کرده است .در این نظام ،که عالم به «دهکده»ای کوچک تعبیر
میشود،ارتباطاتمتقابلودوسویهمیانانسانهاوجوامعچنانگسترشواستحکامیافتهاست

کهتماماجزاءاین«دهکده»درهمتنیدهشدهاندوسیستمیشکلگرفتهاستکهدرآنهراتفاق،
تصمیم و فعالیتی در هر گوشهای از عالم میتواند نتایج مهمی برای دیگر بخشهای دور و
نزدیکایجادکند.درنتیجهاینتحول،فشردگیشدیدیدرمقوالتبنیادین«زمان»و«فضا»-
فشردگیزمانوفضا 4-بوجودآمده است( ،)Harvey, 1990وسرعتجابجاییوسیروسفر
انسانها ،کاالها و ایدهها چنان شدت گرفته است که گویی «مرزها» در نوردیده و «فاصله»ها
ناپدیدهشدهاند .
از7331بهبعدباگذشتزمان،فرایند«کوچکشدنجهانی»شدتیافتوآگاهیساکنان
زمیناز«جهانکوچکشده»بیشتروبیشترشدهاست.اینتحوالتنهتنهاجنبههای«ذهنی»بلکه
تمام ابعاد «عینی» زندگی «فردی» و «جمعی» انسان را متأثر ساخته است .از یک سو ،دولت-
ملتهابااینواقعیتمواجهشدهاندکهکارآمدیمقاماتملیروبهتزلزلاستواستقاللعمل

آنها کاهش یافته است ،و «مقامات ملی و محلی» ناگزیر باید دائماً در چارچوب قوانین و
مالحظاتشبکههایفراملیوساختارهایاقتدارجهانیتصمیمگیریهایسیاسیوغیرسیاسی
1. Globalization
2. Time-Space Compression
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خودراتعدیلوتنظیمکنند.ازسویدیگروبههماننسبتزندگیاقتصادیملتهاتحثتأثیر
فرایندهای نظام جهانی جدید ،تحول یافته است و شبکههای ارتباطی و نظامهای تولید سطوح
محلی و جهانی را با یکدیگر پیوند خورده است .از نظر اجتماعی نیز حقوق و وظایف فرد
دستخوشتحولشدهاست،ومفهوم«شهروندجهانی»-یعنیموجودیسیال،سیار،وباهویت
اجتماعی«چلتکه»و«بازتابی» -7ظهورکردهاست.ازنظرفرهنگی،کارکردوماهیتنهادهای
اجتماعیخانواده،مدرسه،دولتوآموزشعالیدگرگونشدهاست(فاضلی .)7939،
جهانیشدن که گاهی نظریه اجتماعی و گاهی نیز یک امر واقع تلقی شده است (

Lewellen,

،)2002: 9بیانگر این حقیقت است که انسان امروز در حال تجربه کردن زندگی کامالً متفاوتی با
گذشته است.ظهور و توسعه امکانات ارتباطی ،میزان ارتباطات متقابل میان جوامع انسانی و مردم
را آشکار نموده و سیستمی شکل گرفته که در آن هر «نظام جدید جهانی» گسترانده ،و چهره
اتفاق ،تصمیم و فعالیتی در هر گوشهای از عالم میتواندنتایج مهمی برای دیگر بخشهای دورو
نزدیک ایجاد کند (قاسم پور دهاقانی و دیگران .)9 :7931 ،فرایندهای جهانی شدن در تمام
سطوحوابعاددانشگاهتأثیراتعمیقیبجایگذاشتهاست.برخینظریهپردازانپستمدرنمانند
ریدینگزوگرینبراساستحلیلیکهازرشدفرهنگجهانیوکاهشنقشدولت-ملتدارند،
معتقدندکهدانشگاهدیگر«انسجامفرهنگیوملی»خودراازدستدادهاستیابزودیخواهد
داد (.)Green 1997: 171امادرعینحالشواهدبسیارینشانمیدهدکهجهانیشدنباکمک
تکنولوژیاطالعاتیوارتباطیباعث«مرکززدایی»-4یعنیکاهشانحصارکشورهایغربیدر
تصاحب دانش علمی -از ظرفیتهای علمی در جهان شده است .اگرچه در زمینههای سخت
افزاریهمچنانامریکاواروپابیشترینظرفیتهاراداراهستند،امانرمافزارهابعدازتولیدبسرعت
بههمهنقاطجهانانتشارمییابند.درنتیجهاینامکانبوجودآمدهاستکه«کشورهایجنوب»
همزمانبهتازهتریندستاوردهایعلموپژوهشدرهرنقطهعالمکهباشد،دسترسیداشتهباشند
( .)Scott 1998: 120
اگر چهفرایندهایجهانیشدنمنجربهشکلگرفتن«اجتماععلمیجهانی»)Schott, 1991( 9
میشود ،اما این سخن به معنای آن نیست که «نظامهای ملی آموزش عالی» به تدریج تضعیف
میشوندیاازبینمیروند.بالعکس،شواهدتجربینشانمیدهدکهرشدفرایندهایجهانیشدن-
1. Reflexive
2. Decentralization
3. World Scientific Communit
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بخصوصباتوجهبهاهمیتیافتنبیشترِنقشعلمدرتوسعهملیجوامع-باعثشدهاستکهعلمو
دانشگاهبهصورتملیومحلیسازمانیافتهتروگستردهترشوند.درعینحالروابطدرونیمیان
دانشگاههانیزگسترشمییابدوازنظرجهانینیزدانشگاههابههمپیوستهترومرتبطترمیشوند.این
اتفاقیاستکهامروزدرتماماروپارخدادهاست(،)Delanty 2001: 129ودربسیاریازکشورهای
دیگرجهاننیزدرحالرخداداست.اگرچههمهدانشگاههابینالمللیوجهانینیستنداماهمهآنها
تحتتأثیرفرایندهایجهانیوجهانیشدنهستند(Scott 1998: 122وفاضلی.)7939،بههرحال،
جهانیشدندرفرآیندتاریخیخودودرعرصههایمختلفمسائلجوامعبشریباتحوالتیهمراه
بوده است .در قلمروآموزش عالی ،اگر چهدانشگاههااز ابتدای شکلگیری خود ،جنبههاییاز
جهانیشدنراباخودداشتهاند،امااینمفهومدرعصرحاضرابعادگستردهتروژرفترییافته
است.بهگونهایکهبسیاریازاندیشهپردازانبازنمودپدیدۀپیچیدهجهانیشدندرآموزشعالیرا
بینالمللیشدندانشگاههاتوصیفکردهاند(جاودانی .)777:7933،
«بینالمللیشدن» 7یکیازمهمترینفرایندهایجهانیآموزشعالیدردودههگذشتهبوده
است.برخیجهانیشدنوبینالمللیشدنرامفاهیمییکساندانستهاند(

Alladin, 1992 & Lim,

.)1995امانبایدایندورایکسانپنداشت.بهاعتقاداوجهانیشدنمفهومیایدئولوژیکاستکه
بهتأثیرتکنولوژیهای ارتباطیجدید،سیاستهایجهانیوتأثیراتآنهابراقتصاد،فرهنگو
سیاست در جهان اشاره دارد ،امابینالمللی شدنآموزش عالی یکراهبرد وسیاست انتخابی
است که دولتها برای مواجه شدن و بهرهبرداری مناسب از فرایندهای جهانی شدن بکار
میگیرند(.)Knight 1997: 13-14پیتراسکاتهمچنینجهانیشدنوبینالمللیشدندرآموزش

عالی را دو مفهوم متفاوت میداند .به اعتقاد اسکات بینالمللی شدن وجود و حضور دولت-
ملتهارامفروضوقطعیمیپندارد،درحالیکهجهانیشدنفرایندیدرجهتکاهشحضور
واقتداردولت -ملتهاست.ثانیاً بینالمللیشدنبحثیدرحیطۀ دیپلماسیوفرهنگاست،در
حالی که جهانی شدن مفهومی مرتبط با نظام سرمایه و گسترش فرهنگ مصرفگرایی است
( .)Scott 1999: 37
فارغازاختالفاتمفهومیکهدرتعریفجهانیشدنوبینالمللیشدنوجوددارد،ایندو
مفهومدرزمینهآموزشعالیدارایرابطهدیالکتیکیهستندونمیتواندردنیایامروزمرزقطعی
بینآنهاترسیمکرد.هرچندتعریفجامعوفراگیریازاینفرایندوجودندارد،امامعموالً
1. Internationalization
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«بینالمللی شدن» به مجموعه فعالیتهای مربوط به گسترش همکاریها و ارتباطات علمی و
دانشگاهی بینالمللی گفته میشود که هدف آن فراهم ساختن محیط آموزشی و پژوهشی در
دانشگاههاستکهبهنحوواقعیدرارتباطوهمبستهباچشماندازهاوپیشرفتهایجهانیاست
(.)Kinght & de Wit, 1997فرایندارتباطومبادلهدانشگاهیوعلمیپدیدهتازهاینیستوقدمتی
به عمر تاریخ علم و آموزش عالی دارد .اساساً علم و فعالیت علمی -بر مبنای نظریه عمومی
هابرماس از «کنش انسانی» به منزله «کنش ارتباطی»

7

(1984

 ،)Habermas,ماهیتاً نوعی «کنش

ارتباطی» است.از همینمنظر است کهمحققان«اجتماعاتعلمی» ودانشگاهی را«اجتماعات
گفتمانی»4میدانندکهجوهروبنمایۀآن«زبان»«،گفتگو»و«ارتباط»است()Becher, 1989وبر
خصلت «ارتباطپذیری جهانی علم» تأکید میکنند (2003

 .)Raschke,در میان اشکال مختلف

ارتباط،بخصوصارتباطاتبینالمللی ،تأثیرمهمیدرپیشرفتعلمداشتهاست.تحقیقاتبراین
نکته تأکید دارند که «تفکر انتقادی -که الزمه اجتنابناپذیر علم است -بدون داشتن نوعی
چشماندازونگرشبینالمللیامکانپذیرنیست»( .)Belcher, 1995
یکبررسینشاندادهاستکهبینالمللیشدنآموزشعالیعالوهبرمسائلدانشگاهی،سه
دلیلمهمدیگرداشتهاست)7:گسترشامنیتملی)4،رقابتاقتصادی)9،تفاهمودرکمتقابل
بینالمللی(.)Aigner, Nelson, and Stimfle 1992همانطورکهبسیاریازنظریهپردازانگفتهاند،
عالوهبردالیلمذکورهرکشورمتناسببامقتضیاتملیوبینالمللیاشممکناستدالیل
متفاوتوخاصیبرایگسترشومیزانبینالمللیشدنآموزشعالیخودداشتهباشداماتمام
ملتهاوکشورهابهمنزلهیکضرورتاجتماعیملیوبینالمللی،همکاریوهمسوییبافرایند
بینالمللیشدنراپذیرفتهاند( .)Knight, 1994
دریکطبقهبندیکلیمیتواندالیلبینالمللیشدنرادرچهارزمینهخالصهکرد:سیاسی،
اقتصادی،دانشگاهی،وفرهنگی.ازنظرسیاسیگفتهمیشوددرجهانامروز«آموزشبعدچهارم
سیاستخارجیاست»(.)Alladin 1992: 12همکاریآموزشیبهمنزلهنوعیسرمایهگذاریبرای
آیندهروابطدیپلماتیکمیانملتمحسوبمیشود.ازآنجاکهاغلبنخبگانسیاسیازمیان
دانشگاهیان برگزیده میشوند ،گسترش اعطای بورسهای بینالمللی و پذیرش دانشجویان
خارجی به منزله نوعی معرفی فرهنگ و جامعه خود به رهبران سیاسی و مدیران ارشد آینده
کشورهای جهان است .همچنین روابط دانشگاهی میتواند موجب استحکام روابط سیاسی و
1 . Communicative
2 . Discourse Communities

تحلیل نقش آموزش عالی در روابط سیاسی ایران و اتحادیه اروپا با رویکرد برساختگرایی

41

اقتصادیمیاندولتهاشود.بخصوصدرشرایطیکهروابطسیاسیودیپلماتیکرسمیچندان
مستحکم نیست ،روابط دانشگاهی راهی برای تداوم و حفظ روابط و تعدیل کردن
خصومتهاست.دراینباره«کمیتهمشورتیدیپلماسیعمومی»دولتامریکادرگزارشخوددر
باره«سیاستعمومیبرایقرنبیستیکم»کهدر7334منتشرشدمینویسد«:مبادالتدانشگاهی
وآموزشیتأثیراتچندگانهمستقیمبردیپلماسیدارند.ازاینروآنهاارزشمندترینابزارهای
سیاستخارجیدولتامریکاهستند(.)De Wit, 2002: 86بخشیازمنطقسیاسیبینالمللیشدن
آموزش عالی به نظام روابط بین کشورهای جنوب و شمال مربوط است .در چند دهه اخیر
«کمکهای آموزشی» و «کمکهای تکنولوژیکی» همواره پارهای از کمکهای بینالمللی
کشورهایصنعتیبهآفریقاواسیاوامریکایالتینبودهاست(فاضلی .)7939،
یکیازابعادمهمبینالمللیشدنارتقاءهویتملیاست.درمطالعهایکهنایتوویت()7331
دربارهکشورهایاسیاییواقیانوسیهانجامدادهاندنشاندادهاندکهمبادالتدانشگاهیابزاریبرای
معرفی زبان و فرهنگ ملی این کشورها در عرصه بینالمللی بوده است و این کشورها از راه
گسترشآموزشعالیخودبهعرصهجهانیازوابستگیصرفبهامریکاوچندکشورمعدوددیگر
غربیکاستهشدهاست(23-27

.)Knight, 1997:همچنینتحقیقاتنشانمیدهدرهبرانسیاسیکه

تجربهتحصیلدرکشورخارجیداشتهاندتعلقاتملیوفرهنگیقویداشتهاندودورهتحصیلدر
خارجاحساسملیتووطندوستیرادرآنهاتقویتکردهاست ( .)De Wit, 2002: 89ازنظر
اقتصادیاستداللمیشودکه«بینالمللیشدنآموزشعالیمیتوانداقتصادملیکشورهارانجات
دهد زیرا اوالً باعث افزایش سرعت توسعه علمی کشورها میشود و ثانیاً انبوهی از تجارب و
پیوندهایاقتصادیبوجودمیآوردوثالثاً تجارتوصنعتعلمبهمنزلهیکیازمنابعاقتصادی
گسترشمییابد»(.)Johston and Edelstein, 1993ازنظرفرهنگیمهمترینکارکردبینالمللیشدن
آموزشعالیگسترشارزشها،اصولومعانیفرهنگملیکشورهابهعرصهبینالمللیاست.
استفادهازمبادالتدانشگاهیبرایتوسعهفرهنگملیبخصوصدرفرانسهازاهمیتواولویت
ویژهبرخورداراست.اینموضوعاغلبدرتفاهمنامههایدیپلماتیکمیاندولتهانیزقیدمیشود.
فدریکومایوررییساسبقیونسکودر7333برایننکتهتأکیدمیکندکهدانشگاهنهادیبرایپیوند
بیشترفرهنگوملتهابایکدیگرهستند( .)De Wit, 2002: 91
بینالمللیشدنآموزشعالیوگسترشمبادالتدانشگاهیباعثرشداجتماعیدانشگاهیان
میشود زیرا دامنه تجربه اجتماعی و دانش فرهنگی دانشجویان و دانشگاهیان از ملتها و
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فرهنگهامختلفافزایشمییابدوباعثنوعی«جهش»درفرایندرشدآنهاازنظریادگیری،

خالقیتونوآوریهایمختلفمیشود.کالندریکمطالعهتجربیدربارهتأثیرتحصیلدر
خارجبررویدانشجویانمینویسدمواجهبافرهنگهایدیگرباعثفراگیریدانشوتجاربی
میشود که هرگز امکان تحصیل آن در وطن برای فرد وجود ندارد .عقاید قالبی فرد شکسته
میشود،تعصباتبیهودهتعدیلوچشماندازوسیعتریازجامعهوفردبرایدانشجویخارجی

بوجودمیآید( .)Kallen, 1991

آموزش عالی بستری برای تعامل و شناخت بین ایران و اتحادیۀ اروپا
براساسآنچهدرموردتأثیراتآموزشعالیبرمسائلمختلفاجتماعی،فرهنگی،اقتصادی
وسیاسیگفتهشد،میتوانبهایننتیجهرسیدکهآموزشعالیامروزهبهعنوانبستریبرای
تعامل بین ملل و کشورهای مختلف و شناخت مبتنی بر واقعیت و به دور از تبلیغات و
جهتگیریها شده است .در محیط دانشگاهها با تعامل بین افراد از ملیتهای مختلف یک

شناختمتقابلعمیقنسبتبهملتهایمختلفدرذهنهمگانشکلمیگیردوافراددانشگاهی
این شناخت را به داخل جامعۀ خود منتقل میکنند .عالوه بر این تغییر در شناخت جامعۀ
دانشگاهیکههدایتملتهایخودرادردستدارند،سببعملکردهایسیاسیمتفاوتنسبت
بهگذشتهمیگردد.درراستایاینامروبرایپرداختنبهنقشآموزشعالیدرمناسباتسیاسی
ایرانواتحادیۀاروپابهصورتیگذرابهبرخیآمارهایموجودودردسترسازتعامالتآموزش
عالیبینایرانواتحادیۀاروپاپرداختهشدهاست .

فرصتهای کوتاه مدت تحقیقاتی
افزایش شمار دانشجویان دکتری داخل برای بهرهمندی از فرصتهای کوتاه مدت تحقیقاتی
خارج از کشور و اعطای تسهیالت به آنان برای شرکت در کنفرانسهای علمی بینالمللی ،از
جمله اقدامات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای تقویت دورۀ دکتری داخل بوده است؛
چنانکه در سال  ،7931در مجموع 934 ،نفر از دانشجویان دکتری داخل از فرصتهای کوتاه
مدت تحقیقاتی خارج از کشور و  744نفر نیز از تسهیالت شرکت در کنفرانسهای علمی
بینالمللیبرخوردارشدهاند(محمدنژادعالیزمینی()713:7931،نمودار .)7
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نمودار ( -)1تعداد دانشجويان دكتري داخل بهرهمند از فرصتهاي كوتاه مدت تحقيقاتي خارج از كشور و
تسهيالت شركت در كنفرانسهاي علمي بينالمللي طي سالهاي 1871-78









اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور
اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور برای ادامۀ تحصیل دانشجویان واجد شرایط در
رشتههای آموزشی اولویتدار و موردنیاز کشور با هدف حمایت از نخبگان علمی ،برگزیدگان

المپیادهای علمی ،دانشجویان نمونه ،استعدادهای درخشان وغیرهصورتمیپذیرد .

نمودار ( -)2تعداد احكام صادر شدة بورس تحصيلي دورة دكتري خارج از كشور طي سالهاي 1871-78


نکتۀ قابل توجه در زمینۀ اعزام دانشجو به خارج طی سال های  7934تا  ،7931کاهش شمار
دانشجویان اعزامیبه دلیل عدم برگزاری آزمون اعزام طی این سالهاست.شایان گفتن است که
در سال  7934به منظور بازنگری در روند اعزام دانشجو به خارج از کشور ،ابتدا رشتههای مورد
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نیاز و اولویتداری که امکان ادامۀ تحصیل آنها در داخل وجود نداشت ،در شورای مرکزی
بورس تصویب شد و به دنبال آن در جهت تبادالت و همکاری های علمی و فناوری بینالمللیدر
نظام جمهوری اسالمی ایران و به منظور کمک به تأمین و ارتقای هرم اعضای هیأت علمی
دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالی و پژوهشی و حمایت از نخبگان علمی ،استعدادهای درخشان
وغیره دستورالعمل بورس دکتری خارج نیز به تصویبشورای مرکزی بورس رسید ،تا بر اساس
آن تعدادی از دانش آموختگان ممتاز و نخبگان علمی در دورۀ تحصیلی کارشناسی ارشد و
همچنین مربیان آموزشی و پژوهشی واجد شرایط ،برای ادامۀ تحصیل در رشتههای اولویتدار به
خارج از کشور اعزام شوند .لذا دستورالعمل بورس تحصیلی دکتری خارج از کشور در تیر ماه
همان سال به دانشگاهها ابالغ شد.در سال  ،7931تعداد  34نفر به عنوان پذیرفته شدۀ نهایی اعالم
گردیدند ،که از این تعداد 71نفر به گروهتحصیلی علوم انسانی 71 ،نفر به علوم پایه 91 ،نفر به
گروه فنی و مهندسی 73 ،نفر به گروه کشاورزی و 9نفر به گروه هنر اختصاص داشته است.
همچنین در سال  ،7931در مجموع ،تعداد  241دانشجوی بورسیۀ دورۀ دکتری ،در حال تحصیل
در دانشگاههای خارج از کشور بودهاند که بیشترین تعداد آن مربوط به دانشجویان بورسیۀ گروه
فنی و مهندسی با  741نفر (حدود  43درصد) بودهو کمترین آن به گروه هنر با  27نفر (حدود ده
درصد) اختصاص داشته است(محمدنژادعالیزمینی .)711:7931،


نمودار ( -)8تعداد دانشجويان بورسيۀ دورة دكتري خارج از كشور به تفكيك گروه تحصيلي ،مربي و بورسيۀ
آزاد در سال 1878
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افزون بر این ،در سال  ،7931به جز دانشجویان بورسیۀ دکتری خارج 7912 ،نفر نیز با هزینۀ
شخصی برای ادامۀ تحصیل در دورههای کارشناسیارشد و دکتری به خارج از کشور عزیمت
کرده و در این زمینه از تسهیالت دانشجویی برخوردار گردیدهاند،که بیشترین تعداد آن به گروه
تحصیلی فنی و مهندسی با  311نفر و کمترین آن به گروه هنر با  71نفر مربوط بوده است
(محمدنژادعالیزمینی .)717:7931،

نمودار ( -)1تعداد دانشجويان اعزام شده به خارج از كشور با هزينۀ شخصي به تفكيك گروه تحصيلي در سال 1878





عالوه براین در زمینۀ اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور ،در سال  7931اقدامات دیگری
نیز بدین شرح صورتگرفته است :فراهم آوردن تمهیدات الزم برای استفادۀ دانشجویان ایرانی از
بورسهای اعطایی دولتهای خارجی ،تعیینگروههای تخصصی برای اعزام دانشجو به خارج از
کشور و هدایت ،نظارت و کنترل وضعیت تحصیلی دانشجویان مذکور ،اخذ پذیرش برای
دانشجویان اعزامی به خارج از کشور از دانشگاههای دارای شرایط مناسب در کشورهای اسالمی،
بازنگریدر مقرری تحصیلی دانشجویان بورسیۀ خارج از کشور و پیشنهاد افزایش این مقرری به
هیأت دولت و بازنگری در طولمدت تحصیل دانشجویان بورسیه در کشورهای مختلف .
در حال حاضر  3دفتر نمایندگی علمی و سرپرستی دانشجویان شاغل به تحصیل در
دانشگاههای خارج کشور در کشورهای انگلستان (برای مجموعۀ بریتانیا) ،فرانسه (برای فرانسه،

آلمان ،هلند و بلژیک) ،کانادا ،روسی (برای روسیه و سایرکشورهای مشترک المنافع ،استرالیا و
اقیانوسیه) ،شبه قارۀ هند (هند ،پاکستان و غیره) ،هند جنوبی ،مالزی (برای مالزی و کشورهای
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جنوب شرقی آسیا) و اوکراین (اوکراین ،ارمنستان ،آذربایجان و رومانی) وجود دارد .در ضمن ،با
توجه به گسترشمناسبات اقتصادی با کشور چین در سالهای اخیر ،اقداماتی برای ایجاد رایزنی
علمی در این کشور نیز در حال انجام است.بهگزارشمعاونبورسوزارتعلوم،برایبورس
خارجازکشوردرسال7111،7934نفرثبتنامکردهاند.بهگفتهمعاونبورسوزارتعلوم،در
رشتهفنیومهندسی437نفر(41/41درصد)،دررشتهعلومپایه741نفر(،)77/11دررشتهعلوم
انسانی  213نفر ( ،)22/11در رشته علوم کشاورزی  744نفر ( ،)72/41و در رشته هنر  94نفر
(،)4/33ثبتنامکردهاند(مسلمینائینی()7937/77/11،نمودار .)4


نمودار ( -)5تعداد دانشجويان ثبت نام كننده براي بورس تحصيلي خارج از كشور در وزارت علوم در سال
1832










توسعۀ مبادالت علمی و فرهنگی با دیگر کشورها از طریق افزایش پذیرش دانشجویان
غیرایرانی
توسعۀروابط ،همکاریها و مبادالت علمی و فرهنگی دانشجویان دانشگاهها و مراکز علمی در
داخل و خارج از کشور با اولویت دادن به کشورهای منطقه و جهان اسالم ،به ویژه جذب
دانشجویان غیرایرانی برای ادامۀتحصیل در ایران ،از جملهاهدافی است که همواره حوزۀمعاونت
دانشجویی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در پی تحقق آن بوده است .در سال  ،7931تعداد
 137داوطلب غیرایرانی در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری پذیرفته شدهاند که از این تعداد  133بورسیه و  714نفر دانشجوی آزاد (غیربورسیه)
بودهاند .مقایسۀ تعداد کل پذیرفته شدگان غیرایرانی در سال  7931با سال قبل از آنرشدی حدود

 21درصدی را نشان میدهد(محمدنژادعالیزمینی .)719:7931،
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نمودار ( -)6تعداد پذيرفته شدگان غيرايراني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم طي
سالهاي 1871-78


در ضمن ،در حال حاضر حدود  4411دانشجو از  13کشور جهان در دورههای تحصیلی


مختلف در  49دانشگاه و مؤسسۀ آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به
تحصیل اشتغال داشتند که تعداد  7311نفر از آنان بورسیه بودند .افزون بر این ،حدود 77111
دانشجوی غیرایرانی به تحصیل در دانشگاه مجازی جامعه المصطفی وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوریاشتغال داشتند.در سال  ،7931تعداد  7241نفر (حدود  43درصد) بورسیه و
تعداد  7111نفر(حدود  27درصدغیربورسیه (آزاد) بودهاند ،که بیشترین تعداد آنان با  7419نفر
(حدود  44درصد) در گروه تحصیلیعلوم انسانی و کمترین آنان با  17نفر(حدود  9نفر) در گروه
تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی به تحصیل اشتغال داشتهاند(محمدنژادعالیزمینی .)712:7931،


نمودار ( -)6تعداد دانشجويان غيرايراني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري در سال 1878
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به گزارش معاون امور دانشجویان وزارت علوم ،در سال  7937حدود  79هزار دانشجوی
غیرایرانیدرداخلکشورمشغولبهتحصیلهستند کهبیشترآنهاازبیندانشجویانافغانیو
عراقهستند(بذرافشان .)7937/13/74،درارتباطبادانشجویانخارجیمشغولبهتحصیلدر
ایران،تعدادبسیارکمیازدانشجویانکشورهایاتحادیۀاروپاوجوددارندوبیشترایندانشجویان
به کشورهای کمتر توسعه یافته و اسیایی تعلق دارند .کشور ایران بیش از اینکه پذیرای
دانشجویاناروپاییباشد،دارایدانشجویانزیادیدراتحادیۀاروپااستکهبهصورتبورسو
غیربورسمشغولتحصیلهستند .
در حال حاضر  71هزار دانشجوی ایرانی غیر بورسیه با هزینه خود برای تحصیل به
دانشگاههایکشورهایاروپاییغیرازانگلیسرفتهو423دانشجویایرانیبابورسیهبلندمدتدر

کشورهایاروپاییغیرازانگلیسشاغلبهتحصیلهستند.همچنین 741دانشجویدکتریاز
ایراندرحالحاضردرقالبدورههایتحقیقاتی1ماههدرکشورهایاروپاییغیرازانگلیسدر

حال تحصیل هستند .به گزارش معاون بورس وزارت علوم آمار تقریبی دانشجویان ایرانی در
انگلستانرا 2هزارو 114نفراعالمکردوگفت:ایندانشجویانبهصورتآزاددرانگلیس
تحصیلمیکنند(مسلمینائینی .)7933/71/41،همچنیندانشجویان و محققین ایرانی ،با کمک

برنامه اراسموس ماندوس 7اتحادیه اروپا در دانشگاههای اروپا مطالعه و تحقیق میکنند ،که این
برنامه به ایشان برای دورههای فوق لیسانس در اروپا بورس آموزشی ارائه میدهد .این پروژه
دانشگاههای اروپا ،وزارت علوم ،پژوهش و فناوری ایران و شش دانشگاه ایران را با یکدیگر
نزدیک میسازد .در سال اول ،بیش از  41محقق ایرانی از این برنامه برای مطالعه موضوعات
وسیعی در اروپا سود بردهاند(جزوۀاتحادیۀاروپا-ایران .)4113/14/71،
ازمجموعمطالبوآماریکهگفتهشد،میتوانگفتکهکشورایرانازلحاظارتباطآموزش
عالیبااتحادیۀاروپابسیارضعیفاستواینحوزهرابعنوانیکاهرمبرایدیپلماسیمدنظرقرار
ندادهاست.بسیاریازدانشجویانخارجیدرایرانازکشورهایهمسایهمانندافغانستانوعراقودر
مرحلۀبعدازکشورهایاسالمیوجهانسومهستند.همچنینبسیاریازدانشجویانایرانیکهبه
اروپامیروندازطریقهزینۀشخصی -وبدونیکبرنامهوهدفدیپلماتیکمشخصملیاز
طریقدولت-بهاینکشورهارجوعمیکنند.بسیاریازایندانشجویاندرهمانکشورهاماندگار
میشوندو رایزن دانشگاهیو فرهنگیمشخصیدر این کشورهابرای سازماندۀ این دانشجویان
1 . Erasmus Mundus
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وجودنداردواینپتانسیلهاموردتوجهقرارنمیگیرند.بسیاریازدانشگاههایموردتوجهایراندر
کشورهای اسیایی مانند هند و مالزی و تایلند و چین و غیره قرار دارند .کشور ایران کمتر به
دیپلماسیآموزشعالیدرروابطخودبااتحادیهاروپابهادادهاست .

نتیجهگیری
همانطور که گفته شد در رویکرد برساختگرایی تعامل و شناخت دو مفهوم وابسته به
یکدیگرهستند.شناختدراثرتعاملوتعاملبرمبنایشناختشکلمیگیرد.براساسشناختی
کهکنشگراندرجریانتعاملازیکدیگرپیدامیکنندتصوراتیازیکدیگرپیدامیکنندودر
ادامهنوعتعاملخودرابراساسآنشناختمشخصمیکنند.درواقعهویتهاییرادربرابر
یکدیگرازخودبهنمایشمیگذارندو«خودِ»خودرابرایدیگرانتعریفمیکنند.براساس
همینهویتهاکنشگرانمنافعخودرانیزدرجریانتعامالتتعریفمیکنند.اینمنافعحلقۀ
اتصالبینهویت–کهمحصولشناختاست-وشکلتعاملاست.آموزشعالیدرعصرجدید
نیزباگسترشدرکشورهایمختلفوبسطکمیوکیفیخودامکاناتیرابرایتعامالتگسترده
وبراساسدانشفراهمنمودهاستکهافرادازکشورهاوملیتهایمختلفخودواقعیوبهدور
ازتبلیغبرایدیگرانتعریفمیکنندواینشناختازطریقجامعۀدانشگاهیبهمردمهرکشور
منتقلمیشودوشناختمتقابلبینمللودولتهایمختلفراافزایشمیدهد.اینامرسبب
تغییر در تعامالت سنتی گذشته میگردد .دولتها از این نوع دیپلماسی – دیپلماسی آموزش
عالی-برایشناختبیشتربینخودودیگرکشورهااستفادهمیکنند .
کشورایرانبهواسطۀانقالباسالمیدرتقابلبانظاملیبرالدموکراسیقرارگرفتهاست.این
کشوربهواسطهتعریفجدیدیکهازهویتخودبهجهانیانوازجملهغربواتحادیهاروپا
شناساندهاستونیزبهدلیلموقعیتژئوپلیتیکیحساسآن–قرارگیریدرمیدانانرژینفتو
گازوموقعیتارتباطیجهانیآن -موجبنگرانیغرببهرهبریایاالتمتحدهوباهمراهی
اتحادیۀاروپاشدهاست.اینامرسببهزینهزاییبرایجمهوریاسالمیایرانشدهاستکهنمونۀ
آنتحریمهایگستردهعلیۀایراناست.اینهزینهزاییتاحدودزیادیناشیازتبلیغاتمنفی
غربعلیهایراندرقالبپروژههایایرانهراسی،اسالمهراسیوشیعههراسیاست.برایمقابلهبا
اینتبلیغاتمیبایستیازراههاوابزارهایمختلفیاستفادهنمود.یکیازاینابزارهادیپلماسی
آموزشعالیاست.براساسآنچهگفتهشد،باگسترشتعامالتدانشگاهیباکشورهایغربیو
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جذبدانشجویان ازاروپاوارسال هدفمندومبتنیبردیپلماسی هدفدار به کشورهایعضو
اتحادیهاروپا،میتواننوعیازتعاملبینمللراباتعاملصرفبادولتهایاروپاییجایگزین
کردو«خود»عاریازتبلیغاتمنفیرادرجریانتعامالتگستردۀدانشگاهیبامردماروپابهآنها
شناساند.ازاینطریقساختارتعامالتبینایرانوغربتغییرپیداخواهدکرد.اینامرسببباز
تعریفدرتصوراتمردماروپاازایراناسالمیمیگرددوازسیاستهایکشورهایغربیبه
رهبریامریکا ومتحداناروپاییآندرنزدمردماروپامشروعیتزداییمیشودوبازخوردآن
موجبفشارمردمبردولتهایشانبرایبازبینیدرروابطشانباجمهوریاسالمیایرانمیگردد.
بنابرایندیپلماسیآموزشعالیدرکنارراههایمختلفونویندیپلماسیمیتواندراهگشایی
برایبرخیمسائلموجوددرروابطایرانواتحادیۀاروپاگردد .
کشورایرانازلحاظبکارگیریدیپلماسیآموزشعالیدرارتباطبااتحادیۀاروپاکارایی
مفیدیندارد.ازلحاظروابطدانشگاهیباایناتحادیۀدرسطحپائینیقراردارد.تعدادبسیارکمی
ازدانشجویانخارجیمشغولبهتحصیلدرداخلایران،اروپاییهستند.البتهتاحدودیبهخاطر
ضعفعلمیایراننسبتبهاتحادیۀاروپانیزمیباشد.ایرانازلحاظارسالدانشجوبهاروپانیزبه
اهمیتاینمسئلهواقفنیستوصرفاًنیازآموزشیرامدنظرقرارمیدهدوبهنتیجۀسیاسیو
دیپلماتیکآنتوجهنداردودردادنبورسبهدانشجویانامکاناتمناسبیدرنظرگرفتهنشده
است.بسیاریازدانشجویانایرانیمقیماتحادیۀاروپاباهزینههایشخصیخودبهدانشگاههای
اروپارفتهاندوهیچنهادیبرایسازماندهیآنهاوجودندارد.بسیاریازایندانشجویانبهدالیل
اقتصادی،فرهنگیوسیاسیحتینتیجهایعکسومنفیبرایدولتایرانبهبارمیآورندوبر
خالف دیپلماسی آموزش عالی عمل میکنند .اتحادیۀ اروپا بهوسیلۀ امکاناتی مانند برنامۀ
اراسموس و غیره که فراهم نموده و نیز امکاناتی که تک تک کشورهای عضو آن فراهم
نمودهاند،اقدامبهجذبدانشجویانازسراسرجهانوازجملهایراننمودهاند.ایندرحالیاست

کهایراندراینزمینهتوجهخاصینداشتهاست.امروزهبخشیازدانشجویانایرانیدرخارجاز
کشورکهتحتعنوانفرارمغزهاازکشورخارجشدهومهاجرتنمودهاند،دربسیاریازموارد
بر «خود منفی» دولت ایران که توسط غربیها طراحی و تبلیغ شده است ،صحه میگذارند و
تأثیریمنفیبر«خود»شناساییشدهایراندراتحادیهاروپادارد.اینمسئلهدرحالیاستکهدر
صورتسازماندهیوحمایتمناسبازدانشجویانایرانیدرخارجازکشور،میتوانآنانرا
تحت عنوان سفیران دیپلماسی آموزش عالی در جهت تغییر نگرش اتحادیه اروپا به ایران،
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مدیریت نمود .این امر منجر به تغییر و بازتعریف در تصورات اروپاییها از هویت فرهنگی و
سیاسی ایرانیها و دولت جمهوری اسالمی ایران خواهد شد .بنابراین دیپلماسی آموزش عالی
یکیازعرصههایتعاملدرقالبدیپلماسیعمومیومردمیدرجهتتعریفدرستاز«خود»
کنشگرانسیاسیدرعرصهجهانیومنطقهایاست.پسروابطدانشگاهیودیپلماسیاموزش
عالیمیتوانداثراتمثبتیبرروابطسیاسیایرانواتحادیهاروپاداشتهباشد.جمهوریاسالمی
ایرانبرایبهرهگیریازاینظرفیتخاص،میبایستیتغییراتیهمدرنگرشبهحوزههایقدرت
نرموهمبهافزایشامکاناتوظرفیتهایمتعاقبباآن،ایجادنماید .

پیشنهادات
باتوجهبهبحثونتیجهگیریکهشدمواردزیرپیشنهادمیشود :
درابتدامسئولینحوزۀآموزشعالیونیزدستگاهدیپلماسیکشوربایدبهآموزشعالیبه-
عنوانیکابزارمفیددردیپلماسینوینتوجهکنند؛
تنظیمیکبرنامۀمدونوباهدفپیگیریدیپلماسیآموزشعالیدرنقاطمختلفجهانو
بهویژهاتحادیۀاروپا؛
ارسال پیامهای هویتی از طریق دیپلماسی آموزش عالی به بازیگران فرهنگی و سیاسی در
اتحادیهاروپاجهتایجادهمگراییبینایرانوایناتحادیه؛
تسهیلشرایطبورسخارجازکشوربابرنامهایازپیشتعیینشدهبرایجلوگیریازبهوجود
آمدنراههایانحرافیمانندخروجغیرقانونینخبگانازکشور؛
ایجادنهادهاوسازمانهایفعالدراتحادیۀاروپابرایدانشجویانبورسوغیربورس جهت
ارتباطدادنآنهابهنهادهایدیپلماسیکشوربرایبهرهبریازظرفیتهایآنانوجلوگیریاز
شکلگیریتبلیغاتمنفیدرموردایراندربینبرخیازدانشجویانایرانیدراتحادیۀاروپا؛
ایجادبرنامههایبورسدانشجویانخارجیوبویژهاتحادیۀاروپا،مانندبرنامۀاراسموسبرای
حضوردرکشورایرانوتحصیلدررشتههاییکهدرداخلدارایوضعیتخوبعلمیهستند؛
تنظیمقراردادهایمبتنیبردیپلماسیآموزشعالیدوجانبهوچندجانبهباکشورهایاتحادیۀ
اروپا؛
تشویقدانشجویانایرانیخارجازکشوربرایایجادNGOهاییبرایایجادشناختنسبتبه
ایرانوجامعهوتاریخایراندرجامعۀاروپایی.
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