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  چکیده

تا از ابزارهاي مختلف، نـو و مفیـد بـراي برقـراري     هستند  عصر جدید به دنبال آنن يها دولت

جدید کشوري از دیپلماسی موفق برخوردار اسـت تـا بـا     در قرن. دیپلماسی کارا استفاده نمایند

گسترده کردن ابزارهاي تعامل خود با دیگر کنشگران، به تعریف هویتی مناسبی از خود در نـزد  

گیري از ارتباطات دانشگاهی و به یکی از ابعاد جدید دیپلماسی، بهره. دست یابد ها دولتدیگر 

رو در از ایـن . مدنظر نگارندگان این پژوهش استاست، که » دیپلماسی آموزش عالی«اصطالح 

و توجـه بـه اصـولی ماننـد شـناخت و       گراییساختاین مقاله سعی شده تا براساس رویکرد بر

و منافع کنشگران در ارتباط با یکدیگر که در محور این  ها تیهوآن بر بازتعریف  تأثیرتعامل و 

ناسـبات سیاسـی ایـران و اتحادیـه اروپـا      نظریه قرار دارند، به بررسی نقش آموزش عالی بـر م 

روابـط دانشـگاهی و دیپلماسـی    : ت اساسی ایـن پـژوهش عبـارت انـد از    سؤاال. پرداخته شود

آموزش عالی ایران و اتحادیه اروپا اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ و این نوع دیپلماسـی چـه   

اي باشـد؟ ایـن مقالـه بـه شـیوه      اروپا داشته ۀیاتحادبر مناسبات سیاسی ایران و  تواندیمي تأثیر

  .توصیفی نگاشته شده است -تحلیلی
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  مقدمه

ـ بـه و در قرون گذشته آموزش عالی در مراکز دانشگاهی محـدودي در جهـان و    در  ژهی

دانشگاه در اختیـار نخبگـان   . داشت کشورهاي غربی و آن هم بین طبقات خاصی رواج

در این دوران علم سیاسـت نیـز یکـی از    . شدیمبود و علوم خاصی در آن آموزش داده 

موضوعات دانشگاه بـود، امـا خـود دانشـگاه صـرفاً محلـی بـراي آمـوزش سیاسـت و          

سـپري شـده از قـرن حاضـر،      يهـا  سالاما از اواخر قرن بیستم و . موضوعات دیگر بود

نظر کمیت گسترده شده و در اختیار عموم مردم و کشورهاي مختلف جهـان   دانشگاه از

امروزه دانشگاه صـرفاً محلـی بـراي آمـوزش موضـوعات مختلـف و       . قرار گرفته است

. بلکه خود دانشگاه به موضـوعی سیاسـی تبـدیل گشـته اسـت     . ازجمله سیاست نیست

گونـاگون از ملـل و    دانشگاه عالوه بر علم آمـوزي بسـتري بـراي تعـامالت بـین افـراد      

دانشگاه هاي بزرگ و معتبـر جهـان کـه از     ژهیبه وکشورهاي مختلف جهان شده است، 

  .رندیپذیمنقاط مختلف دانشجو 

رویکردي است که ریشه در علوم اجتماعی دارد و نگاهی برسـاخت   گراییساختبر

انی را بدین معنی کـه تمـامی دانـش و پدیـده هـاي انسـ      .گرایانه به جهان اجتماعی دارد

که این برساختگی نیز بگونـه اي اجتمـاعی و در جریـان کـنش      داندیماموري برساخته 

کـانون   به وضـوح مباحث هستی شناسی ). 34: 1386سلیمی، (متقابل بین الذهنی است 

بـراین اسـاس   ). 324: 1386مشیرزاده، (دهدیماصلی توجه برساخت گرایان را تشکیل 

کـه از   کنندیماجتماعی را اموري ذهنی قلمداد  يها تیواقعاز نظر هستی شناسی،  ها آن

تشکیل شده است که این مفاهیم در طـول زمـان و   ... و  ها انگارهمجموع قواعد، احکام، 

تـا   اند بودهو متاثر از فرایندهاي مختلف  اند افتهیدر یک فضاي جغرافیایی خاص تکوین 

ایـن تغییـر و اثرپـذیري امـري     . )127: 1390رشیدي، (اند درآمدهبه فرم و ساخت فعلی 

بـه همـین سـبب برسـاخت     . ایستا نیست بلکه دائما در حال دگرگونی و بازتولید اسـت 

). 214: 1386متقـی و کــاظمی،  (ننـد یبیمـ گرایـان جهـان اجتمـاعی را در حـال شــدن     

را  المللـی بـین برساخت گرایان، جهان و از جمله جهـان   دیگویمهمانگونه که کابالکوا 

که برسـاختن آن بـر زمینـه اي از ادراکـات و      دانندیم، "ه برساختن بی پایانپروژ "یک

این ادراکـات در حـال   ). 214: 1386متقی و کاظمی، (دیآیمزمینه مند فراهم  يهایتلق
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را  هـا  انگـاره از تصـورات و   ییهـا  فـرم تغییر در هر برهه زمانی و در فضاي جغرافیایی، 

بدینوسیله موجود خودآگاه به . است ها گروهفراد و که برسازنده هویت ا دهندیمبدست 

و  کنـد یمتاریخ، حافظه جمعی مشترك جمعی، جایگاه سرزمینی، فرهنگ و غیره اشاره 

: 1390رشـیدي،  (کنـد یمـ نیستند متمـایز   ها خصلتخود را از دیگرانی که صاحب این 

: 1386س و اسـمیت،  پرای(اند منافع. و ها کنشاین هویت خود در ادامه برسازنده ). 120

بـه عبـارت   . شالوده منافع هسـتند  دیگویمطور که الکساندر ونت همان ها تیهو). 519

دیگر کنشگران داراي هویت، براساس مجموعه تصوراتی که از خود و دیگري و فضاي 

و در جهت کسب منـافعی هسـتند کـه ریشـه در      زنندیمکنشگري دارند دست به کنش 

نظـام   ةزادخـود   هـا  تیهواین ). 123: 1390رشیدي، (دارند  هاتیهوو  ها انگارههمین 

اي هستند که در کنار ساختارهاي مادي اهمیت دارنـد و  نهادینه شده ساختارهاي اندیشه

چگـونگی تفسـیر کنشـگران از محـیط      ةکننـد معنایی تعیین يها نظاماین از آنروست که 

معنایی به حـدي   يها نظامن اهمیت ای). 519: 1386پرایس و اسمیت، (خودشان هستند 

است که یک کنشگر حتی قادر به عمل به صورت هویـت خـودش نخواهـد بـود مگـر      

زمانی که بقول کارل دویچ جامعه معنایی مربوطه، مشروعیت آن کنش توسط آن کنشگر 

قدرت عمـل، قـدرت تولیـد معنـایی     . را در آن بافت اجتماعی به رسمیت شناخته باشد

رویه هاي اجتماعی به همان میـزان کـه روا   . ختار اجتماعی استبیناذهنی در دل یک سا

تقـارن  (و قدرت بازتولیـد کـل همبودهـا     بخشندیمو انتظام  سازندیم، منضبط دارندیم

و نیـز بسـیاري    المللـی بـین د از جملـه همبـو  ) ابنـد ی یمـ که همزمان هسـت   ییها دهیپد

تارهاي اجتمـاعی نیـز نتیجـه    سـاخ . دارند شوندیمهاي هویتی را که در آن یافت همبود

پایداري را  به گفته ونت از طریق تعامل متقابل است که ساختارهاي نسبتاً. تعامل هستند

و منـافع مـان را تعریـف     هـا  تیـ هوو برحسـب همـان    میبخشیمو مصداق  مینیآفریم

جمعی مختلـف بـازیگران متفـاوت در جریـان      يها تیهوشودیمتعامل سبب . میکنیم

. مجدد دچار دگرگـونی، تغییـر و بازتولیـد شـوند     يها پاسخو  ها واکنشل و کنش متقاب

کنشگر در جریان پیگیري منافع خود رفته رفته ناگزیر است در نظام هویتی خود تجدید 

. دسـت آورد ه نظرهایی را قائل شود تا در فضاي جدید بهتر بتواند عالیق و منافعش را ب

و در فراینـد جامعـه    شـود یمـ وجـود، ظـاهر   باري انسان در چارچوب هستی از پیش م
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و در معـانی جمعـی    کنـد یمپذیري، الگوها و شیوه هاي اندیشیدن و زبان آن را درونی 

  .شودیمو صاحب افق خاصی  کندیممشارکت 

در . گـران اسـت  بـین کـنش   شناخت نیز یک امر بین الذهنی و ناشی از تعامل ةدیپد

طول زمان نوعی از آگـاهی نسـبت بـه کیسـتی     گران با یکدیگر در جریان مواجهه کنش

دهی به رفتارهاي متقابـل  این شناخت سبب شکل. ردیگیمشکل  ها آنیکدیگر در ذهن 

تعامل بین کنشگران، شناخت نیـز دچـار تحـول     ةویشبا تغییر در . شودیمها آنو مجدد 

و با تغییر شـناخت، در یـک بـازخورد مجـدد تعـامالت نیـز دچـار دگرگـونی         شودیم

بنابراین باید گفت که مفاهیم شناخت متقابل و تعامل، دو سوي یک دیالکتیک . شوندیم

بنـابراین بـا تغییـر دادن    . بخشندیمپایاپاي هستند و در طول زمان دائماً به یکدیگر قوام 

به صورت عمدي یا غیر عمدي، مفهـوم دیگـر را نیـز دچـار تحـول و       ها آنهر کدام از 

  .تغییر خواهیم نمود

روزه دانشگاه و آموزش عالی جهانی فشرده با تنوع نژادي و زبانی و ملیتـی بـراي   ام

را  هـا  انسـان ۀگذشـت تعامالتی که دید و شناخت محدود . المللی شده استتعامالت بین

دانشگاه و آمـوزش عـالی بـه    . هاي گسترده و دانش بنیان بدل ساخته استاندازچشمبا 

در عصر جدید رخ داده به عنوان یکی از ابعـاد  » ازمان و فض«که در » فشردگی«موازات 

را از هر ملیت و نـژاد و زبـانی بـه یکـدیگر نزدیـک       ها انسانو  کندیماین فرآیند عمل 

موانـع ارتباطـات و تعـامالت انسـانی پشـت سـر        بـه عنـوان  و زمـان و فضـا را    کندیم

ه انسـان اسـت   در این بین براساس شناخت جدید که ناشی از تعامالت فشرد. گذاردیم

 ةحـوز در . بخشـد یمبه موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی شکل نوینی 

 يهـا  کـنش سیاسی و روابط بین ملل، کنشگران سیاسی با شناخت جدید از یکدیگر بـه  

با آگاهی از ایـن تکـوین شـناخت ناشـی از تعـامالت       ها دولت. زنندیمجدیدي دست 

، دست بـه نـوعی از دیپلماسـی    کندیما در آن ایفا فشرده که آموزش عالی نقش مهمی ر

بسیاري از کشورها بـا برقـراري   . آن را دیپلماسی آموزش عالی نامید توانیمکه  زنندیم

روابط دانشگاهی و روابط آموزش عالی مشـترك سـعی در ایجـاد تعـامالت گسـترده و      

و این از نتایج  ندینمایمارتقاي روابط خود دانش بنیان براي ایجاد شناخت بیشتر جهت

تا این موضـوع را   اند نمودهدر این مقاله نگارندگان سعی . دیپلماسی آموزش عالی است
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اروپا مورد بررسی قرار دهند و به تحلیل نقـش آمـوزش عـالی     ۀیاتحاددر مورد ایران و 

  .در مناسبات بین این دو بپردازند

  پژوهش يها سؤال

ـ اتحادالی ایران و روابط دانشگاهی و دیپلماسی آموزش ع.1 اروپـا اکنـون در چـه     ۀی

  وضعیتی قرار دارد؟

ـ اتحادبر مناسبات سیاسی ایـران و   تواندیمي تأثیراین نوع دیپلماسی چه .2 اروپـا   ۀی

داشته باشد؟

  روش

دارد و سـپس بـه    گرایـی سـاخت پژوهش حاضر با توجه به اینکه گذري بر رویکـرد بر 

دارد و در ادامـه بـه تحلیـل     هـا  دولـت بـین   آن بر سیاست تأثیربررسی آموزش عالی و 

از توصیف و تحلیل بهره  پردازدیماروپا  ۀیاتحادآموزش عالی در روابط سیاسی ایران و 

توصـیفی بـوده و نظـر بـه اسـتفاده از       -پژوهشـی آن تحلیلـی   ةویشبنابراین . برده است

نـوع   آمـوزش عـالی از  در تحلیل آمـوزش عـالی و دیپلماسـی     گراییساخترویکرد بر

اي و هـاي ایـن مقالـه نیـز بـه روش کتابخانـه      داده. کاربردي است -ايتحقیقات توسعه

  .هاي اینترنتی دانشگاهی و علمی گردآوري شده استجستجو در پایگاه
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  هایافته

با ظهور انقالب اسالمی ایران، هویت کنشگران ایرانـی در نظـر و عمـل، دچـار تحـولی      

بـه انجـام رسـاندند،    ) ره(نقالبی که به رهبري امـام خمینـی   ایرانیان در اثر ا. بنیادین شد

انقـالب اسـالمی سـال    . هویتی اسالمی و انقالبی را از خود به جهانیان معرفـی نمودنـد  

در ایران از درون اندیشه خیزش اسالمی و تفکـر سیاسـی مقاومـت اسـالمی، بـر       1357

کـه خـود از   (المی به گونـه اي کـه هـم در سـخنان بنیانگـذار انقـالب اسـ       . آمده است

و هم از مـتن قـانون اساسـی جمهـوري     ) سردمداران تفکر جدید مقاومت اسالمی است

بایـد بـدانیم،   . به این امـر پـی بـرد    توانیمآن  11در مقدمه و نیز اصل  ژهیبه واسالمی 

طور که از روح انقالب اسالمی، قانون اساسی جمهوري اسـالمی و سـخنان بنیـان    همان

اي بـر  و رهبر انقـالب حضـرت آیـت اهللا خامنـه    ) ره(می امام خمینی گذار انقالب اسال

بـه  . دارد تأکیـد هاي مبتنی بر اسـالم خیزشـی   جمهوري اسالمی بر همان اندیشه دیآیم

کشـورهایی ماننـد ترکیـه را از     شانیهایسخنراندر یکی از ) ره(مثال امام خمینی  عنوان

 دانـد یمـ و وظیفه حکومت اسالمی  ایادي نظم جاهلی و استکبار جهانی محسوب کرده

: 1362موسـوي خمینـی،   (نجـات دهنـد    هـا  حکومتکه مردم مسلمان را از اسارت این 

از عنـاوینی همچـون    شـان یهایسـخنران اي نیز در اکثر حضرت آیت اهللا خامنه). 28-27

شدن دسـتان اسـتکبار از   و بر قطع کندیماستکبار خبیث و آمریکاي جهان خوار استفاده 

  .کندیمتأکیدن ملل اسالمی و نابودي اسرائیل دام

جمهوري اسالمی ایران برآیندي از بیداري اسالمی در قرن بیستم است که سـرآغاز   

. ، نواب صفوي و غیره اسـت )ره(سید قطب، حسن البناء، امام خمینی  يها تالشآن در 

اساس ایـن هویـت   بنابراین انقالب اسالمی هویتی جدید را براي ایرانیان شکل داد که بر

روابط بین الملل و ژئوپلیتیـک جهـانی تغییـر پیـدا      ۀعرصنوع رفتار کنشگران ایرانی در 

  .کرد

، بـا انقـالب اسـالمی برهـه     )مـیالدي  1979(شمسـی   1357ایرانی در سـال   ۀجامع

دسـتگاه حکـومتی شاهنشـاهی و نظـام سیاسـی      . جدیدي از تاریخ خود را شروع نمـود 

و به یک باره حکومتی دینی با شعارهاي کامالً متفاوت بر سر سکوالر از هم پاشیده شد 

بـر ایـن اسـاس سیاسـت     . گرایی را داشته و داردکار آمد که داعیه شریعتمداري و اسالم
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خارجی کشور ایران نیز به پیروي از این انقالب و تحول عظیم در ارکان جامعه و نظـام  

الملل اتخـاذ نمـود   ژئوپلیتیک بینۀعرصحکومتی رویکردي نوین را نسبت به بازیگران 

که براساس نظام معنایی و هویتی خود، دوستان، رقبا و دشمنان جدیدي را بـراي خـود   

همگی بیانگر  1360اوایل انقالب و دهه  يها نطقو  هایسخنرانشعارها و . تعریف نمود

ضـرت  ؛ حایران مکرر رهبر انقالب اسالمی يهایسخنراناین واقعیت است و امروزه نیز 

جمهـوري اسـالمی بـه فضـاي      به خصوصاي به وضوح بیانگر رهیافت آیت اهللا خامنه

بـاري حکـومتی شـکل گرفـت کـه داعیـه احقـاق حقـوق         . الملل اسـت ژئوپلیتیکی بین

ـ بـه و خواه آزادي يها جنبشۀمستضعفان، حمایت از کلی اسـالم گـرا،    يهـا  جنـبش ژهی

اشاعه، گسترش و صـدور انقـالب اسـالمی    و استکبار جهانی و نیز  ها ابرقدرتمبارزه با 

  ).59: 1388دهقانی فیروزآبادي، (به دیگر کشورهاي جهان اسالم را داشته و دارد 

الملـل و پیگیـري   نگاه ایرانیان به ساختار نظـام بـین   ةبراساس این هویت جدید نحو

ادامـه  هویت خود در : ندیگویمطور که پرایس و اسمیت همان. شان نیز تغییر نمودمنافع

همـانطور کـه    هـا  تیـ هو). 519: 1386پرایس و اسمیت، (و منافع اند  ها کنشبرسازنده 

به عبارت دیگـر کنشـگران داراي هویـت،    . شالوده منافع هستند دیگویمالکساندر ونت 

براساس مجموعه تصوراتی که از خود و دیگري و فضـاي کنشـگري دارنـد دسـت بـه      

 هـا  تیـ هوو  ها انگارهستند که ریشه در همین و در جهت کسب منافعی ه زنندیمکنش 

شــده نظــام نهادینــه ةخــود زاد هــا تیــهوایــن ). 1390رشــیدي و ســعیدزاده، (دارنــد 

 رواز آن ناي هستند که در کنار ساختارهاي مادي اهمیت دارند و ایـ ساختارهاي اندیشه

دشـان  هاي معنایی تعیین کننده چگـونگی تفسـیر کنشـگران از محـیط خو    ست که نظاما

  ).519: 1386پرایس و اسمیت، (هستند 

دولتی بـا هویـت متفـاوت     به عنوانبراساس آنچه گفته شد، جمهوري اسالمی ایران 

با هویت دوران پیش از انقالب و در نتیجه داراي منافعی متفاوت با گذشته با بـازیگران  

  .کندیمیه صدق در ارتباط با اتحادیه اروپا نیز این قض. الملل در تعامل استبین ۀعرص

. عالیق اتحادیه اروپا به جمهوري اسالمی ایـران دالیـل سیاسـی و اقتصـادي دارنـد     

درصد از کل ذخایر گاز جهان را داراست و بعد  8/15تریلیون متر مکعب  9/26با ایران 

بـه  -درصد از ذخایر گاز جهـان  9/23تریلیون متر مکعب و  8/44-از فدراسیون روسیه 
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درصد از ذخـایر   9/9هزار میلیون بشکه و  137با ده ذخائر گاز دنیا و عنوان دومین دارن

سومین کشور بزرگ داراي ذخائر نفـت  نفت جهان، بعد از عربستان سعودي و ونزوئال، 

  .شودیمدنیا محسوب 

در زمینـه اسـتراتژي آسـیاي مرکـزي و توسـعۀ       ژهیبه واروپا  يهاياستراتژایران در 

مهمی را برعهده دارد، منابع ایـن کشـور بـراي روسـیه و      دریاي سیاه نقش بسیار ةحوز

کنترل ایران بر تنگه هرمز، که حدود یک . باشدیمچین نیز از اهمیت بسیاري برخوردار 

، نقش اساسـی کشـور اسـالمی    ردیگیمسوم تجارت جهانی انرژي از طریق آن صورت 

  .دهدیمایران براي امنیت تأمین انرژي را به وضوح نشان 

 کننـد یمـ غنی نفت و گاز و موقعیت ژئواستراتژیک ایران، فرضیات را تقویت  ذخائر

کمیسیون درخواست . تحت تأثیر ایران خواهد بود به شدتکه آینده حوزة خلیج فارس 

روابط اقتصادي دوجانبه از طریق امضاء قرارداد مشارکت و بازرگانی را بـه ایـران ارائـه    

مخـتلط از ایـران و کمیسـیون اروپـا در زمینـه       داد و پیشنهاد فعالیت گروه هـاي کـاري  

عضویت نـاظر در   1999در سال . سیاسی انرژي، تجارت و سرمایه گذاري را مطرح کرد

  . به ایران پیشنهاد شد) شبکه انتقال نفت و گاز به اروپا( اینوگیت  –برنامه 

در  نقشـی کـه   ۀواسطبه –منافع ایاالت متحده در هر دولت آمریکایی، به خاطر نفت 

بـا خاورمیانـه سـروکار     -اقتصادي، سیاسی و اجتماعی کشـورهاي صـنعتی دارد   ۀچرخ

منافع دراز مدت، آمریکا را متقاعد کرده است که بایـد بـه طـور    . طوالنی خواهد داشت

. ، برخورد کـرد کنندیماي با بازیگرانی که در جهت خالف منافع ملی آمریکا عمل ریشه

 ۀتوسـع نظامی رادیکالیسـم اسـالمی بـه منظـور     -اسیدر شرایط فعلی، تخریب توان سی

خاورمیانه هدف اصلی آمریکاست که آن را  ۀمنطقدر » ساختار بازار«دموکراسی و ایجاد 

ادعا کرد که  توانیمدر این راستا، . مشاهده کرد توانیمدر قالب طرح خاورمیانه بزرگ 

ت گـرفتن شـیعیان یـا آنچـه     ا قـدر و مانورهاي تبلیغاتی و سیاسی در ارتباط ب ها جنجال

هراسی و شـیعه  ه مرکزیت ایران است با هدف ایرانو ب نامندیمگیري هالل شیعی شکل

در راستاي همین تـداوم و ثبـات   اسالم هراسی  ةپروژبنیادگرایی دینی در قالب ، هراسی

  ).9-10: 1386جمالی، (هژمونیک آمریکا قابل طرح و بررسی است 

بـا   توانـد یمـ نگتن و استراتژیست هاي جنـگ، آمریکـا   براساس ذهنیت مقامات واش



169  ...بررسی نقش آموزش عالی بر مناسبات سیاسی ایران

زدن به اختالفات مذهبی، نژادي و جغرافیـایی، بـر   جدید بحران و دامن يها کانونایجاد 

بازار انرژي خاورمیانه تسلط یابد و بلکـه جهـان را بـه انحصـار خـود درآورد و حتـی       

روزنامـه جمهـوري   (ازد به خود وابسـته سـ  » امنیت و انرژي«اروپا را در قلمرو ۀیاتحاد

این ذهنیت سبب اتخاذ یک استراتژي القاي هراس در منطقـه   ).1386مرداد  10اسالمی، 

طور که اشاره شد بخشـی  همان. خاورمیانه است ۀمنطقو جهان براي حضور و سلطه بر 

القـاي   ۀبـه واسـط  از این استراتژي شامل جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت کـه آمریکـا       

سـازي علیـه ایـران دامـن     منطقه اي از جانب ایران و تشیع به بحرانتهدیدات جهانی و 

خاورمیانـه بـه دنبـال متحـد کـردن       ۀمنطقـ آفرینی در این کشور از طریق هراس. زندیم

کشورهاي منطقه با خود و فروش سالح و حضـور در منطقـه اسـت و از طریـق ایجـاد      

ر خاورمیانـه و جهـان   خود د يها استیسدنبال کسب مشروعیت براي ه هراس جهانی ب

بازیگر به ایاالت متحـده از   نیتر کینزدبه عنواناروپا  ۀیاتحاددر این راستا . اسالم است

نظر هویت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره تحت تبلیغات شدید ایاالت متحـده قـرار   

ایـران   ةپـروژ هدف اصلی . زنندیمدارد و متحدان اروپایی وي نیز به این تبلیغات دامن 

دولـت مـردان   . اروپا، مـردم هسـتند   ۀیاتحادژهیبه وهراسی و شیعه هراسی در جهان و 

با تبلیغـات منفـی علیـه ایـران سـعی در شـکل دادن بـه         ها آنآمریکا و متحدان اروپایی 

. آن در بین مردم اروپـا هسـتند   يها استیسض با ایران و همراه با آمریکا و ارذهنیتی مع

ـ اروپا موفق بـوده اسـت و    ۀیاتحادکشورهاي عضو این سیاست تا حد زیادي در   ۀنمون

شدید علیـه ایـران    يها میتحراروپا با آمریکا در تنظیم  ۀیاتحادةگستردبارز آن همراهی 

  .است

شناخت و تعامل محصول متقابل  گراییساختطور که قبالً گفته شد، از نظر برهمان

دگرگـونی حاصـل    هـا  آنکـدام از   ند و با تغییر در نوع شناخت یا تعامل در هرایکدیگر

گیـري شـناختی   ایـران باعـث شـکل    هیعلایاالت متحده از طریق تبلیغات منفی . شودیم

ـ منفی در بـین شـهروندان اروپـایی شـده اسـت کـه سـبب حمایـت          از  هـا  آنۀناآگاهان

هراسـی  هراسی و شـیعه ایران ۀبه واسطاین شناخت . گرددیمایاالت متحده  يها استیس

شـکل   اشییاروپاطر بزرگ ایران اسالمی و شیعی از سوي آمریکا و متحدان و تکرار خ

حال راه حل این تصورات و شناخت شکل گرفته نیز از طریق تغییـرات در  . گرفته است
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در این مقاله به بحث آموزش عالی و نقش آن در تعـامالت و  . شناخت و تعامالت است

  .میپردازیماروپا  ۀیاتحادشناخت متقابل بین ایران و 

بـارز   يهایدگرگونساختارهاي اقتصادي و سیاسی عالم در دو دهه اخیر دستخوش 

»شـدن جهـانی «یکی از مفاهیم رایج براي توصیف این تحوالت . و آشکاري شده است
1

یـک  «نیز و گاهی » ي سیاسیژایدئولو«، گاه »نظریه اجتماعی«این مفهوم که گاهی . است

وز در حـال تجربـه   گر این واقعیت اسـت کـه انسـان امـر    ، بیانتلقی شده است» امر واقع

 يهـا يتکنولـوژ امکانات و  ۀظهور و توسع. متفاوت از گذشته است کردن زندگی کامالً

 1970ۀکـه بـه طـور مشـخص از اوایـل دهـ       -ارتبـاطی  يهـا يتکنولوژحمل و نقل و 

جوامـع   میـزان پیونـدها و ارتباطـات متقابـل میـان      -فراگیري و قدرت خود را نشان داد

آشـکار  » نظام جدیـد جهـانی  «ةگستراند و چهر ها ملت-انسانی و مردم را فراتر از دولت

، ارتباطات متقابـل  شودیماي کوچک تعبیر »دهکده«در این نظام، که عالم به . کرده است

و جوامع چنان گسترش و استحکام یافته است که تمـام اجـزاء    ها انسانو دو سویه میان 

و سیستمی شکل گرفتـه اسـت کـه در آن هـر اتفـاق،       اند شدهتنیده  درهم» دهکده«این 

 يهـا  بخـش نتایج مهمی براي دیگـر   تواندیمتصمیم و فعالیتی در هر گوشه اي از عالم 

در نتیجه این تحول، فشـردگی شـدیدي در مقـوالت بنیـادین     . دور و نزدیک ایجاد کند

و سرعت جابجایی و سیر  ،استبوجود آمده2-فشردگی زمان و فضا-» فضا«و » زمان«

در نوردیـده  » مرزهـا «چنان شدت گرفته است که گویی  ها دهیا، کاالها و ها انسانو سفر 

  .اند شدهها ناپدیده »فاصله«و 

شدت یافت و آگاهی » کوچک شدن جهانی«به بعد با گذشت زمان، فرایند  1980از 

ایـن تحـوالت نـه تنهـا     . بیشتر و بیشتر شده است» جهان کوچک شده«ساکنان زمین از 

ـ  » جمعـی «و » فـردي «زنـدگی  » عینـی «بلکه تمام ابعاد » ذهنی«هاي جنبه ثر أانسـان را مت

کـه کارآمـدي    انـد  شـده با این واقعیـت مواجـه    ها ملت-از یک سو، دولت. ساخته است

مقامات ملـی  «کاهش یافته است، و  ها آنمقامات ملی رو به تزلزل است و استقالل عمل 

هـاي فراملـی و   در چـارچوب قـوانین و مالحظـات شـبکه    اًیر باید دائمـ ناگز» و محلی

                                                                                                                              
1. Globalization
2. Time-Space Compression
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سیاسی و غیرسیاسی خود را تعدیل و تنظیم  يهايریگساختارهاي اقتدار جهانی تصمیم

فراینـدهاي   تـأثیر تحـث   ها ملتاز سوي دیگر، و به همان نسبت زندگی اقتصادي . کنند

هـاي تولیـد سـطوح    تبـاطی و نظـام  هاي ارنظام جهانی جدید، تحول یافته است و شبکه

از نظر اجتماعی نیز حقوق و وظـایف  . محلی و جهانی را با یکدیگر پیوند خورده است

یعنـی موجـودي سـیال،    -» شـهروند جهـانی  «فرد دستخوش تحول شده است، و مفهوم 

»بازتابی«و » چل تکه«سیار، و با هویت اجتماعی 
1

از نظر فرهنگـی،  . ظهور کرده است -

ماهیت نهادهاي اجتماعی خانواده، مدرسه، دولت و آمـوزش عـالی دگرگـون    کارکرد و 

  . )1383فاضلی، (شده است

، اسـت شـده تلقـی واقـع امـر یکنیزگاهیواجتماعینظریهگاهیکهیشدنجهان

بـا متفـاوتی کـامالً زندگیکردنتجربهحالدرامروزانسانکهاستحقیقتاینبیانگر

جوامـع میـان متقابـل ارتباطـات میـزان ارتبـاطی، امکاناتهتوسعوظهور. استگذشته

»جهانیجدیدنظام«هرآندرکهگرفتهشکلسیستمیونمودهآشکاررامردموانسانی

نتـایج توانـد یمـ عـالم ازییهـا  گوشهردرفعالیتیوتصمیماتفاق،چهرهوگسترانده،

سـم پـور دهاقـانی و دیگـران،     قا(و نزدیک ایجاد کنـد   دوريها بخشدیگربرايمهمی

1390 :3.(

ات عمیقـی بجـاي   تـأثیر شـدن در تمـام سـطوح و ابعـاد دانشـگاه      فرایندهاي جهانی

پردازان پست مدرن مانند ریدینگز و گرین بر اساس تحلیلـی  برخی نظریه. گذاشته است

ملت دارند، معتقدند که دانشگاه دیگـر  -که از رشد فرهنگ جهانی و کاهش نقش دولت

امـا در عـین   .خود را از دست داده است یا بزودي خواهد داد» سجام فرهنگی و ملیان«

دن بـا کمـک تکنولـوزي اطالعـاتی و     شـ کـه جهـانی   دهدیمحال شواهد بسیاري نشان 

»مرکز زدایی«ارتباطی باعث 
2

یعنی کاهش انحصار کشورهاي غربی در تصاحب دانش -

هـاي سـخت افـزاري    گرچه در زمینها. علمی در جهان شده است يها تیظرفاز -علمی

بـه  را دارا هستند، اما نرم افزارها بعد از تولید  ها تیظرفهمچنان آمریکا و اروپا بیشترین 

در نتیجه این امکان بوجـود آمـده اسـت کـه     . ابندی یمبه همه نقاط جهان انتشار  سرعت
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قطـه عـالم   دستاوردهاي علم و پژوهش در هر ن نیتر تازههمزمان به » کشورهاي جنوب«

  . ندکه باشد، دسترسی داشته باش

»اجتمـاع علمـی جهـانی   «منجـر بـه شـکل گـرفتن      شدنجهانیچه فرایندهاي اگر
1

ـ » ملی آموزش عـالی  يها نظام«، اما این سخن به معناي آن نیست که شودیم تـدریج  ه ب

کـه رشـد    دهـد یمـ بالعکس، شواهد تجربی نشـان  . روندیمیا از بین  شوندیمتضعیف 

نقـش علـم در    بیشـترِ یـافتن  با توجه بـه اهمیـت    به خصوص-شدنندهاي جهانیفرای

ملـی و محلـی    بـه صـورت  باعث شده است کـه علـم و دانشـگاه     -ملی جوامع ۀتوسع

نیـز   هـا  دانشـگاه در عین حـال روابـط درونـی میـان     . تر شوندتر و گستردهمان یافتهزسا

ایـن  . شـوند یمتر مرتبطتر و پیوسته بهم ها دانشگاهو از نظر جهانی نیز  ابدی یمگسترش 

، و در بسـیاري از کشـورهاي دیگـر    اتفاقی است که امروز در تمام اروپا رخ داده اسـت 

ـ    المللیبینها دانشگاهاگرچه همه . جهان نیز در حال رخداد است ا و جهـانی نیسـتند ام

  .)1383فاضلی، (هستند  شدنجهانیفرایندهاي جهانی و  تأثیرتحت  ها آنۀهم

در فرآیند تاریخی خود و در عرصـه هـاي مختلـف مسـائل      شدنجهانیبه هر حال، 

 هـا  دانشـگاه در قلمرو آموزش عالی، اگر چه . جوامع بشري با تحوالتی همراه بوده است

، اما این مفهـوم  اند داشتهرا با خود  شدنجهانیاز  ییها جنبهاز ابتداي شکل گیري خود، 

بـه گونـه اي کـه بسـیاري از     . یافتـه اسـت   يتر ژرفو  در عصر حاضر ابعاد گسترده تر

شـدن   المللـی بـین در آموزش عالی را  شدنجهانیةدیچیپةدیپداندیشه پردازان بازنمود 

  ).111: 1388جاودانی، (اند کردهتوصیف  ها دانشگاه

دهـه  دو فرایندهاي جهـانی آمـوزش عـالی در     نیتر مهمیکی از 2»شدن المللیبین«

اما  اند دانستهشدن را مفاهیمی یکسان  المللیبینو  شدنجهانیبرخی . تگذشته بوده اس

مفهومی ایدئولوژیک اسـت کـه    شدنجهانیبه اعتقاد او . پنداشتاین دو را یکسان  بایدن

بـر اقتصـاد،    هـا  آنات تأثیرجهانی و  يها استیسارتباطی جدید،  يهايتکنولوژتأثیربه 

و  دشدن آموزش عالی یک راهبـر  المللیبیناما  ،فرهنگ و سیاست در جهان اشاره دارد

و بهـره بـرداري مناسـب از    شـدن  بـراي مواجـه    هـا  دولـت سیاست انتخابی اسـت کـه   
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المللـی  و بـین  شـدن جهـانی پیتر اسکات همچنین . رندیگیمبکار  شدنجهانیفرایندهاي 

شـدن   للـی المبـین به اعتقاد اسکات . داندیمشدن در آموزش عالی را دو مفهوم متفاوت 

 شـدن جهانیکه ، در حالیپنداردیمرا مفروض و قطعی  ها ملت-وجود و حضور دولت

ـ . هاسـت  ملـت -فرایندي در جهت کاهش حضور و اقتدار دولت المللـی شـدن   بـین  اًثانی

ـ    شدنجهانیکه دیپلماسی و فرهنگ است، در حالی ۀطیحبحثی در   امفهـومی مـرتبط ب

  .ایی استگررش فرهنگ مصرفتنظام سرمایه و گس

شـدن وجـود دارد،   المللیو بین شدنجهانیفارغ از اختالفات مفهومی که در تعریف 

در  تـوان ینمـ دیـالکتیکی هسـتند و    ۀاین دو مفهوم در زمینه آموزش عـالی داراي رابطـ  

هر چند تعریف جـامع و فراگیـري از ایـن    . ترسیم کرد ها آنامروز مرز قطعی بین  يدنیا

ـ فعالبه مجموعـه  » المللی شدنبین«ا معموالًفرایند وجود ندارد، ام مربـوط بـه    يهـا  تی

کـه هـدف    شـود یمالمللی گفته و ارتباطات علمی و دانشگاهی بین هايهمکارگسترش 

کـه بـه نحـو واقعـی در      هاست دانشگاهآن فراهم ساختن محیط آموزشی و پژوهشی در 

فراینـد ارتبـاط و مبادلـه    . اسـت جهانی  يها شرفتیپها و اندازچشمارتباط و همبسته با 

دانشگاهی و علمی پدیده تازه اي نیست و قدمتی به عمر تـاریخ علـم و آمـوزش عـالی     

بـه  » کنش انسانی«عمومی هابرماس از ۀینظربر مبناي -علم و فعالیت علمی اًاساس. دارد

»کنش ارتباطی«ۀمنزل
1

از همـین منظـر اسـت کـه     . اسـت » کنش ارتباطی«نوعی  اً، ماهیت 

»اجتماعات گفتمانی«و دانشگاهی را » اجتماعات علمی«محققان
2

کـه جـوهر و    دانندیم

» ارتباط پذیري جهـانی علـم  «و بر خصلت است» ارتباط«و » گفتگو«، »زبان«آن ۀیمابن 

 تـأثیر ،المللـی بـین ارتباطات  به خصوصدر میان اشکال مختلف ارتباط، . کنندیمتأکید

تفکر انتقـادي  «دارند که  تأکیدحقیقات بر این نکته ت. مهمی در پیشرفت علم داشته است

المللـی  رش بینو نگ اندازچشمبدون داشتن نوعی  -که الزمه اجتناب ناپذیر علم است-

  .»امکان پذیر نیست

شـدن آمـوزش عـالی عـالوه بـر مسـائل        المللیبینه است که دبررسی نشان دایک 

رقابت اقتصادي، )2امنیت ملی،  گسترش) 1:دانشگاهی، سه دلیل مهم دیگر داشته است
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 ،انـد  گفتـه همان طور که بسیاري از نظریـه پـردازان   . المللیبینتفاهم و درك متقابل ) 3

اش ممکن است  المللیبینعالوه بر دالیل مذکور هر کشور متناسب با مقتضیات ملی و 

شـدن آمـوزش عـالی خـود      المللـی بیندالیل متفاوت و خاصی براي گسترش و میزان 

 ،المللیبینو کشورها به منزله یک ضرورت اجتماعی ملی و ها ملتاشته باشد اما تمام د

  .اند رفتهیپذشدن را  المللیبینهمکاري و همسویی با فرایند 

: خالصه کـرد  ۀشدن را در چهار زمینالمللیبیندالیل  توانیمبندي کلی در یک طبقه

در جهـان امـروز    شودیمسیاسی گفته از نظر . سیاسی، اقتصادي، دانشگاهی، و فرهنگی

اري آموزشـی بـه منزلـه نـوعی     همکـ . »آموزش بعـد چهـارم سیاسـت خـارجی اسـت     «

از آنجـا کـه   . شـود یمـ گذاري براي آینده روابط دیپلماتیک میان ملت محسـوب  سرمایه

يها بورس، گسترش اعطاي شوندیماغلب نخبگان سیاسی از میان دانشگاهیان برگزیده 

نوعی معرفی فرهنگ و جامعه خود به  ۀپذیرش دانشجویان خارجی به منزل و المللیبین

ن روابط دانشـگاهی  یهمچن. رهبران سیاسی و مدیران ارشد آینده کشورهاي جهان است

در  به خصـوص . شود ها دولتموجب استحکام روابط سیاسی و اقتصادي میان  تواندیم

ســتحکم نیســت، روابــط شـرایطی کــه روابــط سیاســی و دیپلماتیــک رسـمی چنــدان م  

در این بـاره  . هاست خصومتکردن دانشگاهی راهی براي تداوم و حفظ روابط و تعدیل

سیاسـت  «دولت آمریکـا در گـزارش خـود در بـاره     » مشورتی دیپلماسی عمومی ۀکمیت«

مبادالت دانشگاهی و «: سدینویممنتشر شد  1995که در » عمومی براي قرن بیست یکم

ارزشـمندترین   هـا  آناز اینـرو  . انه مستقیم بـر دیپلماسـی دارنـد   ات چندگتأثیرآموزشی 

شـدن  المللیبینبخشی از منطق سیاسی . سیاست خارجی دولت آمریکا هستند ابزارهاي

در چنـد دهـه   . وط استبآموزش عالی به نظام روابط بین کشورهاي جنوب و شمال مر

يهـا  کمـک اي از رههمـواره پـا  » تکنولـوژیکی  يها کمک«و » آموزشی يها کمک«اخیر 

فاضـلی،  (کشورهاي صنعتی به آفریقا و آسیا و آمریکـاي التـین بـوده اسـت     المللیبین

1383( .  

اي کـه نایـت و   در مطالعه. ارتقاء هویت ملی است شدن المللیبینیکی از ابعاد مهم 

کـه   انـد  دادهنشـان   انـد  دادهکشورهاي آسـیایی و اقیانوسـیه انجـام     ةدربار) 1997(ویت 

دالت دانشگاهی ابزاري براي معرفی زبـان و فرهنـگ ملـی ایـن کشـورها در عرصـه       مبا
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جهـانی   ۀبوده است و این کشورها از راه گسترش آموزش عالی خود به عرص المللیبین

. معـدود دیگـر غربـی کاسـته شـده اسـت       از وابستگی صرف به آمریکا و چنـد کشـور  

به تحصـیل در کشـور خـارجی    رهبران سیاسی که تجر دهدیمهمچنین تحقیقات نشان 

تحصـیل در خـارج احسـاس     و دوره انـد  داشـته تعلقات ملی و فرهنگی قوي  ،اند داشته

که  شودیماز نظر اقتصادي استدالل .تقویت کرده است ها آندوستی را در ملیت و وطن

 اقتصاد ملـی کشـورها را نجـات دهـد زیـرا اوالً      تواندیمشدن آموزش عالی المللیبین«

انبـوهی از تجـارب و    اًو ثانیـ  شـود یمـ علمـی کشـورها    ۀفزایش سرعت توسـع باعث ا

تجارت و صنعت علم به منزله یکی از منابع  اًو ثالث آوردیموجود ه پیوندهاي اقتصادي ب

شـدن آمـوزش    المللـی بینکارکرد  نیتر مهماز نظر فرهنگی . »ابدی یماقتصادي گسترش 

. اسـت  المللیبینگ ملی کشورها به عرصه ، اصول و معانی فرهنها ارزشعالی گسترش 

در فرانسـه از   بـه خصـوص  استفاده از مبادالت دانشگاهی بـراي توسـعه فرهنـگ ملـی     

هاي دیپلماتیـک  نامهاین موضوع اغلب در تفاهم. اهمیت و اولویت ویژه برخوردار است

ن نکتـه  بر ای 1989فدریکو مایور رییس اسبق یونسکو در . شودیمنیز قید  ها دولتمیان 

  .دبا یکدیگر هستن ها ملتکه دانشگاه نهادي براي پیوند بیشتر فرهنگ و  کندیمتأکید

شدن آموزش عالی و گسترش مبادالت دانشگاهی باعـث رشـد اجتمـاعی    المللیبین

زیــرا دامنــه تجربــه اجتمــاعی و دانــش فرهنگــی دانشــجویان و  شــودیمــدانشــگاهیان 

در » جهـش «و باعـث نـوعی    ابدی یمختلف افزایش م ها فرهنگو  ها ملتدانشگاهیان از 

کالن در یک . شودیممختلف  يهاينوآوراز نظر یادگیري، خالقیت و  ها آنفرایند رشد 

مواجـه بـا    سـد ینویمتحصیل در خارج بر روي دانشجویان  تأثیرمطالعه تجربی در باره 

ن تحصـیل آن  که هرگـز امکـا   شودیمدیگر باعث فراگیري دانش و تجاربی  يها فرهنگ

، تعصبات بیهوده تعدیل شودیمعقاید قالبی فرد شکسته . در وطن براي فرد وجود ندارد

  .آیدمیاز جامعه و فرد براي دانشجوي خارجی بوجود  يتر عیوساندازچشمو 

ات آموزش عالی بر مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگـی،  تأثیربر اساس آنچه در مورد 

به این نتیجه رسید که آمـوزش عـالی امـروزه بـه      توانیماقتصادي و سیاسی گفته شد، 

عنوان بستري براي تعامل بین ملل و کشورهاي مختلف و شناخت مبتنی بـر واقعیـت و   

با تعامل بین افـراد از   ها دانشگاهدر محیط . شده است هاگیريجهتبه دور از تبلیغات و 
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مختلـف در ذهـن   يهـا  ملـت مختلف یک شناخت متقابل عمیـق نسـبت بـه     يها تیمل

خـود منتقـل    ۀجامعـ و افراد دانشگاهی این شناخت را بـه داخـل    ردیگیمهمگان شکل 

خـود را   يهـا  ملتدانشگاهی که هدایت  ۀجامععالوه بر این تغییر در شناخت . کنندیم

در . گـردد یمـ در دست دارند، سبب عملکردهاي سیاسـی متفـاوت نسـبت بـه گذشـته      

ن به نقش آمـوزش عـالی در مناسـبات سیاسـی ایـران و      راستاي این امر و براي پرداخت

گذرا بـه برخـی آمارهـاي موجـود و در دسـترس از تعـامالت        یبه صورتاروپا  ۀیاتحاد

  .اروپا پرداخته شده است ۀیاتحادآموزش عالی بین ایران و 

مـدت کوتـاه يهـا  فرصـت ازمنـدي بهـر بـراي داخـل دکتريدانشجویانشمارافزایش

ـین علمیيها کنفرانسدرشرکتبرايآنانبهتسهیالتاعطايوکشورزاخارجتحقیقاتی ب

داخـل دکتـري دورةتقویتبرايفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتاقداماتجملهازالمللی،

ازداخـل دکتـري دانشـجویان ازنفـر 395مجمـوع، در،1387سـال درچنانکـه اسـت؛ بوده

درشـرکت تسـهیالت ازنیـز نفـر 125وکشـور ازخارجتحقیقاتیمدتکوتاهيها فرصت

) 168: 1387محمـد نـژاد عـالی زمینـی،     (انـد  شدهبرخوردار  المللیبینعلمیيها کنفرانس

  ).1نمودار (

  

ازخارجتحقیقاتیمدتکوتاهيها فرصتازمندبهرداخلدکتريدانشجویانتعداد) 1(نمودار 

  1384-87يها سالطیالمللیبینعلمیيها کنفرانسدرشرکتتسهیالتوکشور
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شـرایط واجددانشجویانتحصیلادامۀبرايکشورازخارجتحصیلیبورساعطاي

علمـی، نخبگـان ازحمایتهدفباکشورنیازموردوداراولویتآموزشیهايرشتهدر

غیـره صـورت    ودرخشاناستعدادهاينمونه،دانشجویانعلمی،هايالمپیادبرگزیدگان

  .ردیپذیم

  

  

- 87يها سالطیکشورازخارجدکتريدورةتحصیلیبورسشدةصادراحکامتعداد) 2(نمودار 

1384  

کاهش،1387تا1385يها سالطیخارجبهدانشجواعزامزمینۀدرتوجهقابلنکتۀ

شـایان . هاسـت  سالاینطیاعزامآزمونبرگزاريعدمدلیلبهاعزامیدانشجویانشمار

ازخـارج بـه دانشـجو اعـزام رونـد دربازنگريمنظوربه1385سالدرکهاستگفتن

داخـل درهـا  آنتحصیلادامۀامکانکهدارياولویتونیازموردهايرشتهابتداکشور،

وتبادالتجهتدرآندنبالبهوشدتصویببورسمرکزيشورايدرنداشت،وجود

منظـور بـه وایـران اسـالمی جمهوريظامندرالمللیبینفناوريوعلمیيهايهمکار

وعالیآموزشمؤسساتوها دانشگاهعلمیهیأتاعضايهرمارتقايوتأمینبهکمک

بـورس دسـتورالعمل  ...ودرخشـان اسـتعدادهاي علمی،نخبگانازحمایتوپژوهشی

ازتعـدادي آناسـاس بـر تـا رسید،بورسمرکزيشورايتصویببهنیزخارجدکتري

همچنـین وارشـد کارشناسـی تحصیلیدورةدرعلمینخبگانوممتازآموختگاندانش
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بهداراولویتهايرشتهدرتحصیلادامۀبرايشرایط،واجدپژوهشیوآموزشیمربیان

درکشـور ازخارجدکتريتحصیلیبورسدستورالعمللذا.دشوناعزامکشورازخارج

پذیرفتـه عنوانبهنفر92تعداد،1387سالدر. شدابالغها دانشگاهبهسالهمانماهتیر

نفر16انسانی،علومتحصیلیگروهبهنفر17تعداداینازکه،گردیدنداعالمنهاییةشد

گـروه بهنفر3وکشاورزيگروهبهنفر19مهندسی،وفنیگروهبهنفر37پایه،علومبه

دانشـجوي 427تعـداد مجمـوع، در،1387سالدرهمچنین. استداشتهاختصاصهنر

بیشترینکهاند بودهکشورازخارجيها دانشگاهدرتحصیلحالدردکتري،دورةبورسیۀ

28حـدود (نفـر 120بـا مهندسـی وفنـی گـروه بورسیۀدانشجویانبهمربوطآنتعداد

داشـته اختصـاص )درصـد دهحـدود (نفر41باهنرگروهبهآنکمترینوبوده)درصد

  ).170: 1387محمد نژاد عالی زمینی، (است

  

  

ومربیتحصیلی،گروهتفکیکبهکشورازخارجدکتريةدورۀبورسیدانشجویانتعداد) 3(نمودار 

  1387سالدرآزادبورسیۀ

نیـز نفر1364خارج،دکتريبورسیۀدانشجویانجزبه،1387سالدراین،برافزون

ازخـارج بهدکتريوارشدکارشناسیهايهدوردرتحصیلادامۀبرايشخصیهزینۀبا

کـه ، انـد  دهیـ گردبرخـوردار دانشجوییتسهیالتاززمینهایندروکردهعزیمتکشور

هنرگروهبهآنکمترینونفر867بامهندسیوفنیتحصیلیگروهبهآنتعدادبیشترین

  ).171: 1387محمد نژاد عالی زمینی، (استبودهمربوطنفر16با



179  ...بررسی نقش آموزش عالی بر مناسبات سیاسی ایران

  

  

گروهتفکیکبهشخصیهزینۀباکشورازخارجبهشدهاعزامدانشجویانتعداد) 4(نمودار 

  1387سالدرتحصیلی

اقدامات1387سالدرکشور،ازخارجتحصیلیبورساعطايزمینۀدربراینعالوه

اسـتفادة بـراي الزمتمهیـدات آوردنفراهم:تاسگرفتهصورتشرحبدیننیزدیگري

تخصصـی هـاي گروهتعیینخارجی،يها دولتاعطاییيها بورسازایرانیجویاندانش

تحصـیلی وضـعیت کنتـرل ونظـارت هـدایت، وکشورازخارجبهدانشجواعزامبراي

ازکشـور ازخـارج بـه اعزامـی دانشـجویان بـراي پـذیرش اخـذ مـذکور، دانشـجویان 

تحصـیلی مقـرري دربازنگرياسالمی،کشورهايدرمناسبشرایطدارايهايدانشگاه

ودولـت هیـأت بـه مقـرري ایـن افـزایش پیشنهادوکشورازخارجبورسیۀدانشجویان

  .مختلفکشورهايدربورسیهدانشجویانتحصیلمدتطولدربازنگري

درتحصـیل بهشاغلدانشجویانسرپرستیوعلمینمایندگیدفتر9حاضر،حالدر

بـراي (فرانسه،)بریتانیامجموعۀبراي(انگلستانهايکشوردرکشورخارجهايهدانشگا

مشـترك کشـورهاي سـایر وروسیهبراي(روسیکانادا،،)بلژیکوهلندآلمان،فرانسه،

مـالزي جنـوبی، هنـد ،...)وپاکسـتان هند،(هندقارةشبه، )اقیانوسیهواسترالیاالمنافع،

آذربایجـان ارمنستان،اوکراین،(یناوکراو)آسیاشرقیجنوبکشورهايومالزيبراي(

درچینکشوربااقتصاديمناسباتگسترشبهتوجهباضمن،در.داردوجود)رومانیو

  .استانجامحالدرنیزکشورایندرعلمیرایزنیایجادبراياقداماتیاخیر،يها سال
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، 1392به گزارش معاون بورس وزارت علوم، براي بورس خارج از کشـور در سـال   

فنـی و   ۀبـه گفتـه معـاون بـورس وزارت علـوم، در رشـت      . انـد  کـرده نفر ثبت نام  1070

علـوم   ۀ، در رشت)77/11(نفر 126علوم پایه  ۀ، در رشت)درصد 26/26(نفر 281مهندسی

هنـر   ۀو در رشـت ، )20/14(نفر  152علوم کشاورزي  ۀ، در رشت)76/44(نفر 479انسانی 

  ).5نمودار (دان کردهثبت نام ، )99/2(نفر  32

  

  

ثبت نام کننده براي بورس تحصیلی خارج از کشور در وزارت علومدانشجویانتعداد)5(نمودار 

  1392سالدرتحصیلیگروهتفکیکبه

مراکزوها دانشگاهدانشجویانفرهنگیوعلمیمبادالتوهايهمکارروابط،ۀتوسع

بـه اسـالم، جهانومنطقهکشورهايبهدادناولویتباکشورازخارجوداخلدرعلمی

کـه استاهدافیجملهازایران،درتحصیلۀادامبرايغیرایرانیدانشجویانجذبویژه

بودهآنتحققپیدرفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتدانشجوییمعاونتةحوزهمواره

  .است

عـالی وزشمراکـز  آمـ  وها دانشگاهدرغیرایرانیداوطلب791تعداد،1387سالدر

بورسیه689تعداداینازکهاند شدهپذیرفتهفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتبهوابسته
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شـدگان پذیرفتـه کـل تعـداد مقایسـۀ .انـد  بـوده )غیربورسـیه (آزادنفر دانشجوي102و

دهـد یمـ نشـان رادرصـدي 47حدودرشديآنازقبلسالبا1387سالدرغیرایرانی

  ).173: 1387مینی، محمد نژاد عالی ز(

  

  

علوموزارتبهوابستهعالیآموزشمراکزوها دانشگاهغیرایرانیشدگانپذیرفتهتعداد) 6(نمودار 

  1384- 87يها سالطی

هـاي دورهدرجهـان کشـور 78ازدانشـجو 2500حـدود حاضرحالدرضمن،در

علـوم، ارتوزبـه وابسـته عـالی آمـوزش مؤسسـۀ ودانشـگاه 53درمختلفتحصیلی

.هسـتند بورسـیه آنانازنفر1800تعدادکهدارنداشتغالتحصیلبهفناوريوتحقیقات

جامعـۀ مجـازي دانشگاهدرتحصیلبهغیرایرانیدانشجوي11000حدوداین،برافزون

  .دارنداشتغالالمصطفی

ودحـد (نفـر 1420تعداد،1387سالدرفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتبهوابسته

کـه ،انـد  بوده)آزاد(بورسیهغیردرصد41حدود(نفر1007تعدادوبورسیه)درصد59

وانسـانی علـوم تحصـیلی گـروه در)درصد52حدود(نفر1273باآنانتعدادبیشترین

تحصیلبهدامپزشکیوکشاورزيتحصیلیگروهدر)نفر3حدود(نفر71باآنانکمترین

  ).174: 1387نژاد عالی زمینی، محمد (اند داشتهاشتغال
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علوم،وزارتبهوابستهعالیآموزشمراکزوها دانشگاهغیرایرانیدانشجویانتعداد) 7(نمودار 

  1387فناوري در سال وتحقیقات

هـزار   13حـدود  1391در سـال  ،معاون امـور دانشـجویان وزارت علـوم   به گزارش 

از بـین   هـا  آنکه بیشـتر   تحصیل هستنددانشجوي غیرایرانی در داخل کشور مشغول به 

در ارتباط با دانشجویان خارجی مشغول بـه تحصـیل    .دانشجویان افغانی و عراق هستند

اروپا وجود دارند و بیشـتر   ۀیاتحاددر ایران، تعداد بسیار کمی از دانشجویان کشورهاي 

ایران بـیش   کشور. این دانشجویان به کشورهاي کمتر توسعه یافته و آسیایی تعلق دارند

ـ اتحاداز اینکه پذیراي دانشجویان اروپایی باشد، داراي دانشـجویان زیـادي در    اروپـا   ۀی

  .بورس و غیر بورس مشغول تحصیل هستند به صورتاست که 

هزار دانشجوي ایرانی غیر بورسیه با هزینه خود براي تحصیل بـه   16در حال حاضر 

دانشجوي ایرانی بـا بورسـیه    249فته و هاي کشورهاي اروپایی غیر از انگلیس ر دانشگاه

 120همچنـین  .بلندمدت در کشورهاي اروپایی غیر از انگلیس شاغل به تحصیل هستند

ماهـه در   6هـاي تحقیقـاتی    دانشجوي دکتري از ایـران در حـال حاضـر در قالـب دوره    

گـزارش معـاون بـورس    بـه   .کشورهاي اروپایی غیر از انگلیس در حال تحصیل هستند

نفر اعالم کرد  675هزار و  4لوم آمار تقریبی دانشجویان ایرانی در انگلستان را وزارت ع

  .کنند ت آزاد در انگلیس تحصیل میاین دانشجویان به صور: و گفت
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مانـدوس اراسموسبرنامهکمکباایرانی،محققینودانشجویانهمچنین 
1

اتحادیـه 

بـراي ایشـان بـه برنامـه ایـن کـه ،کننـد یمـ تحقیقومطالعهاروپاهايدانشگاهدراروپا

هـاي هدانشـگا پـروژه این.دهدیمارائهآموزشیبورساروپادرلیسانسفوقهايدوره

نزدیـک یکدیگرباراایراندانشگاهششوایرانفناوريوپژوهشعلوم،وزارتاروپا،

طالعـه مبـراي برنامـه ایـن ازایرانـی محقق50ازبیشاول،سالدراکنونهم. سازدیم

  .اند بردهسوداروپادروسیعیموضوعات

گفـت کـه کشـور ایـران از لحـاظ       توانیماز مجموع مطالب و آماري که گفته شد، 

یـک   بـه عنـوان  اروپا بسیار ضعیف است و این حوزه را  ۀیاتحادارتباط آموزش عالی با 

در ایـران از  بسیاري از دانشجویان خارجی . اهرم براي دیپلماسی مدنظر قرار نداده است

بعـد از کشـورهاي اسـالمی و     ۀمرحلـ کشورهاي همسایه مانند افغانستان و عـراق و در  

از طریـق   رونـد یمهمچنین بسیاري از دانشجویان ایرانی که به اروپا . جهان سوم هستند

 -و بدون یک برنامه و هدف دیپلماتیک مشخص ملی از طریق دولـت -شخصی  ۀنیهز

بسیاري از این دانشـجویان در همـان کشـورها مانـدگار     . ندکنیمبه این کشورها رجوع 

ایـن  ة و رایزن دانشگاهی و فرهنگی مشخصی در این کشـورها بـراي سـازماند    شوندیم

بسـیاري از  . رنـد یگینمـ مـورد توجـه قـرار     هـا  لیپتانسـ دانشجویان وجود ندارد و این 

الزي و تایلند و چـین  هاي مورد توجه ایران در کشورهاي آسیایی مانند هند و مدانشگاه

کشور ایران کمتر بـه دیپلماسـی آمـوزش عـالی در روابـط خـود بـا        . و غیره قرار دارند

  .اروپا بها داده است ۀیاتحاد

  گیرينتیجه

تعامل و شناخت دو مفهوم وابسـته بـه    گراییساختهمانطور که گفته شد در رویکرد بر

براساس . ردیگیمي شناخت شکل شناخت در اثر تعامل و تعامل بر مبنا. یکدیگر هستند

تصوراتی از یکـدیگر   ،کنندیمشناختی که که کنشگران در جریان تعامل از یکدیگر پیدا 

و در  کننـد یمـ و در ادامه نوع تعامل خود را براساس آن شناخت مشـخص   کنندیمپیدا 

براي  خود را» خود«و  گذارندیمرا در برابر یکدیگر از خود به نمایش  ییها تیهوواقع 

                                                                                                                              
1. Erasmus Mundus
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کنشگران منافع خود را نیـز در جریـان    ها تیهوبراساس همین . کنندیمدیگران تعریف 

کـه محصـول شـناخت    –اتصال بین هویت  ۀحلقکه این منافع  کنندیمتعامالت تعریف 

آموزش عالی در عصر جدید نیز با گسترش در کشورهاي . و شکل تعامل هستند -است

اتی را براي تعامالت گسترده و براسـاس دانـش   مختلف و بسط کمی و کیفی خود امکان

مختلـف خـود واقعـی و بـه دور از      يها تیملفراهم نموده است که افراد از کشورها و 

دانشگاهی بـه   ۀجامعو این شناخت از طریق  کنندیمتبلیغ خود را براي دیگران تعریف 

ف را مختلـ  يهـا  دولـت و شـناخت متقابـل بـین ملـل و      شودیممردم هر کشور منتقل 

از این  ها دولت. گرددیمو این امر سبب تغییر در تعامالت سنتی گذشته  دهدیمافزایش 

بـراي شـناخت بیشـتر بـین خـود و دیگـر        -دیپلماسی آموزش عـالی –نوع دیپلماسی 

  .کنندیمکشورها استفاده 

واسطه انقالب اسالمی در تقابل با نظام لیبرال دموکراسی قـرار گرفتـه   ه کشور ایران ب

تعریف جدیدي که از هویت خـود بـه جهانیـان و از جملـه      ۀبه واسطاین کشور . ستا

 –اروپا شناسانده است و نیز به دلیل موقعیـت ژئـوپلیتیکی حسـاس آن     ۀیاتحادغرب و 

موجـب نگرانـی    -قرارگیري در میدان انرژي نفت و گاز و موقعیت ارتباطی جهـانی آن 

ایـن امـر سـبب    . روپا شـده اسـت  ا ۀیاتحادغرب به رهبري ایاالت متحده و به همراهی 

ـ زایی براي جمهوري اسالمی ایران شده است کـه  هزینه گسـترده   يهـا  میتحـر آن  ۀنمون

فـی غـرب علیـه    این هزینه زایی تا حدود زیادي ناشی از تبلیغات من. ایران است یهیعل

مقابلـه  براي . هاي ایران هراسی، اسالم هراسی و شیعه هراسی استایران در قالب پروژه

یکی از این ابزارهـا  . و ابزارهاي مختلفی استفاده نمود ها راهاز  یستیبایمبا این تبلیغات 

براساس آنچه گفته شد، با گسترش تعـامالت دانشـگاهی   . دیپلماسی آموزش عالی است

با کشورهاي غربی و جذب دانشجویان از اروپا و ارسال هدفمند و مبتنی بـر دیپلماسـی   

نوعی از تعامل بین ملل را بـا تعامـل    توانیماروپا،  ۀیاتحادهاي عضو دار به کشورهدف

عاري از تبلیغات منفی را در جریان » خود«اروپایی جایگزین کرد و  يها دولتصرف با 

شناسـاند و از ایـن طریـق سـاختار      هـا  آندانشگاهی با مردم اروپا بـه   ةگستردتعامالت 

این امر سـبب بـاز تعریـف در تصـورات مـردم      . تعامالت بین ایران و غرب را تغییر داد

کشورهاي غربی بـه رهبـري آمریکـا و     يها استیسو از  گرددیماروپا از ایران اسالمی 
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و بـازخورد آن موجـب    شودیممتحدان اروپایی آن در نزد مردم اروپا مشروعیت زدایی 

یـران  بـا جمهـوري اسـالمی ا    روابطشـان بـراي بـازبینی در    شانیها دولتفشار مردم بر 

بنابراین دیپلماسی آموزش عالی در کنار راه هاي مختلـف و نـوین دیپلماسـی    . گرددیم

  .اروپا گردد ۀیاتحادراهگشایی براي برخی مسائل موجود در روابط ایران و  تواندیم

ـ اتحادکشور ایران از لحاظ بکارگیري دیپلماسی آموزش عالی در ارتباط بـا   اروپـا   ۀی

. در سطح پائینی قرار دارد ۀیاتحادلحاظ روابط دانشگاهی با این از . کارایی مفیدي ندارد

تعداد بسیار کمی از دانشجویان خارجی مشغول بـه تحصـیل در داخـل ایـران اروپـایی      

. باشـد یمالبته تا حدودي به خاطر ضعف علمی ایران نسبت به اتحادیه اروپا نیز . هستند

همیت این مسئله واقف نیست و صرفاً نیاز ایران از لحاظ ارسال دانشجو به اروپا نیز به ا

سیاسـی و دیپلماتیـک آن توجـه نـدارد و در      ۀجینتو به  دهدیمآموزشی را مدنظر قرار 

بسیاري از دانشـجویان  . دادن بورس به دانشجویان امکانات مناسبی در نظر نگرفته است

و هیچ  اند رفتهوپا هاي ارهاي شخصی خود به دانشگاهایرانی مقیم اتحادیه اروپا با هزینه

بسیاري از این دانشجویان به دالیل اقتصادي، . وجود ندارد ها آننهادي براي سازماندهی 

و بـر   آورندیمفرهنگی و سیاسی حتی نتیجه اي عکس و منفی براي دولت ایران به بار 

ـ   ۀیاتحاد. کنندیمخالف دیپلماسی آموزش عالی عمل  امکانـاتی ماننـد   ۀ وسـیل ه اروپـا ب

مه اراسموس و غیره که فراهم نموده و نیز امکاناتی که تک تک کشورهاي عضـو آن  برنا

. انـد  نمـوده ، اقدام به جذب دانشجویان از سراسر جهان و از جمله ایران اند نمودهفراهم 

  .این در حالی است که ایران در این زمینه توجه خاصی نداشته است

  :شودیمپیشنهاد  گیري که شد موارد زیربا توجه به بحث و نتیجه

آموزش عالی و نیـز دسـتگاه دیپلماسـی کشـور بایـد بـه        ةحوزدر ابتدا مسئولین .1

یک ابزار مفید در دیپلماسی نوین توجه کنند؛ به عنوانآموزش عالی 

تنظیم یک برنامه مدون و با هـدف پیگیـري دیپلماسـی آمـوزش عـالی در نقـاط       .2

اروپا؛ ۀیاتحادژهیبه ومختلف جهان و 

تسهیل شرایط بورس خارج از کشـور بـا برنامـه اي از پـیش تعیـین شـده بـراي        .3

هاي انحرافی مانند خروج غیرقانونی نخبگان از کشور؛وجودآمدن راهه جلوگیري از ب

اروپا براي دانشجویان بـورس و غیـر    ۀیاتحادفعال در  يها سازمانایجاد نهادها و .4
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بــري از دیپلماســی کشــور بـراي بهــره  بــه نهادهـاي  هــا آنبـورس جهــت ارتبـاط دادن   

گیري تبلیغات منفی در مورد ایران در بـین برخـی   آنان و جلوگیري از شکل يها تیظرف

اروپا؛ ۀیاتحاداز دانشجویان ایرانی در 

 ۀبرنامـ اروپا، مانند  ۀیاتحادژهیبه وبورس دانشجویان خارجی و  هايبرنامهایجاد .5

کـه در داخـل داراي    ییهـا  رشـته و تحصـیل در   اراسموس براي حضور در کشور ایران

وضعیت خوب علمی هستند؛

اروپا؛ ۀیاتحادتنظیم قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه با کشورهاي .6

هـایی بـراي ایجـاد     NGOتشویق دانشجویان ایرانی خارج از کشور براي ایجـاد  .7

.شناخت نسبت به ایران و جامعه و تاریخ ایران در جامعه اروپایی
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