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چکیده
دیپلماسی علمی را میتوان بعنوان یکی از موثرترین شاخههای دیپلماسی عمومی بهه شهمار آورد و سهکاندار
هدایت آن را ،دانشگاه ها و جامعه علمی کشورها بر عهده دارند .امروزه کشورهای مختلف با آکاهی از تاثیرگذاری
باالی دیپلماسی علمی در حصول نتایج مطلوب در سیاست خارجی خود ،بدنبال سرمایهگذاری در این عرصه نوین
می باشند .دانشگاه امام صادق علیه السالم به عنوان یک دانشگاه پیشرو در زمینه علوم انسانی و اسالمی میتواند
بعنوان یک دانشگاه الگو در زمینه دیپلماسی علمی مطرح گردد .در این تحقیق ضمن بررسی و سهنش عملکهرد
دانشگاه براساس شاخصهای استاندارد ،از طریق روش اشباع دادهها به مصاحبه بها مسهئولین ،اسهاتید و صهاحب
نظران دانشگاه در عرصه بینالمللی پرداختیم .در این مصاحبه ها مشموعه دالیل ایشابی برای حرکت دانشهگاه در
مسیر بینالمللی شدن بر شمرده شد .حفظ مزیت رقابتی دانشگاه ،کمک به حفظ و بقای دانشگاه ،کمک بهه رشهد
علم و ارتقا سطح علمی اساتید و دانششویان از جمله این دالیل بود .در پایان تحقیق راهکارههایی شهامل ایشهاد
آگاهی در کارکنان ،اعضای هیات علمی و دانششویان پیرامون اهمیت و منافع بینالمللی شدن دانشگاه و گفتمان
سازی در این حوزه ،ایشاد تعهد از طریق ابزارهای انگیزشی و ایشابی ،و تدوین نقشه راهبهردی کهالن در عرصهه
بینالمللی شدن و استفاده از ظرفیت فارغالتحصیالن دانشگاه ارائه گردید.
واژگان کلیدي :دیپلماسی علمی ،بینالمللی سازی دانشگاه ،دانشگاه امهام صهادق علیهه السهالم ،آمهوزش
عالی ،دیپلماسی عمومی
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مقدمه
در بین وجوه مختلفِ دیپلماسی که شامل دیپلماسی فرهنگی ،دیپلماسی ورزشی ،دیپلماسهی
علمههی ،و دیپلماسههی رسههانه اسههت ،دیپلماسههی علمههی بههدین دلیههل کههه هههدخ آن نخبگههان و
تصمیم گیرندگان آینده کشورها هستند دارای اهمیت و تاثیر مضاعفی است .در واقع از آنشا کهه
اغلب نخبگان سیاسی از میان دانشگاهیان برگزیده مهیشهوند ،گسهترش اعطهای بهورسههای
بینالمللی و پذیرش دانششویان خارجی به منزله نوعی معرفی فرهنگ و جامعه خود به رهبران
سیاسی و مدیران ارشد آینده کشورهای جهان است همچنین روابط دانشگاهی میتواند موجهب
استحکام روابط سیاسی و اقتصادی میان دولتهها شهود .ددویهت )86 :2002 ،بهه دلیهل همهین
اهمیت و تاثیرگذاری زیاد ،دولتها بدنبال فراهم نمودن بسترهای الزم و برنامهریزیهای میهان
مدت و بلند مدت در حوزه آموزش عالی با هدخ استفاده حداکثری از دیپلماسی علمی هستند .از
جمله بسترهای الزم میتوان به بینالمللی شدن دانشگاهها اشاره کرد.
در عصر حاضر شاهدیم که دانشگاه های پیشرو در سرتاسر جههان تهالش خهود را در جههت
بینالمللی شدن آغاز نمودهاند ،اگر بینالمللی شدن دانشگاه را "فرآینهد ادغهام و یکپار ههسهازی
اهداخ ،وظایف و یا ارائه آموزش و پژوه در سطح بینالمللی و بین فرهنگهی" دنایهت:2004 ،
 )29بدانیم آنگاه مشخص میشود که دانشگاه های کشهورمان در ایهن مقولهه یها در ابتهدای راه
هستند و یا اساسا برنامه مناسبی برای این منظور تدارك ندیدهاند.
با توجه به نق کشور ایران در منطقه و موفقیت نظهام آمهوزش عهالی آن ،در بلنهد مهدت
میتوان به عرضهی آموزش عالی فراملّی در رشتههای مختلف اقدام کرد .امها بررسهی آسهیب
شناختی وضعیت آموزش عالی ایران در فرایند جهانی شدن حکایت از فاصلهی زیاد تا وضعیت
مطلوب دارد که نیازمند درك درست از مفاهیم و شرایط موجهود و برنامههریهزی اصهولی اسهت
دجاودانی)4 :1388 ،
در این پژوه به بررسی تأثیر دانشگاه امام صادق علیهالسالم به عنوان یک دانشگاه پیشرو
در حوزه علوم انسانی اسالمی بر دیپلماسی علمی کشور میپردازیم .در این زمینه شاهد دو طیف
از نظرات هستیم گروه اول که اعتقاد دارند دانشگاه امام صادق برای تربیهت مهدیران جمههوری
اسالمی ساخته شده دارکان زاده یهزدی )7 :1392 ،و در نتیشهه تهأثیر دانشهگاه را در دیپلماسهی
علمی کشور بسیار اندك میدانند را که اصوال حرکت در مسیر بهینالمللهی شهدن و دارا بهودن
تعامالت بینالمللی را کارویژه دانشگاه نمیدانند و در مقابل عدهای دیگر به بیانات مقهام معظهم
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رهبری مبنی بر تبدیل شدن این دانشگاه به "مرجع تحقیقات مراکز علمی و دانشگاههای دنیها"
دبیانات مقام معظم رهبری در جمع اساتید و دانششویان دانشگاه امام صادق علیهالسهالم )1384
اشاره کرده عنوان می دارند که دانشگاه امام صادق علیهالسالم باید بعنوان شمه جوشان "علوم
انسانی اسالمی" پاسخگوی عط همه حقیقت جویان عالم و دانه پژوههان در ههر نقطهه از
جهان و هر نژاد و مذهب و ملیتی باشد .دتوالیی و روحهانی )12 :1390 ،و لهذا یکهی از وظهایف
دانشگاه را حرکت در مسیر بینالمللی شدن و تعامل با دنیای خارج میدانند.
در این پژوه ضمن بررسی نظرات این دو گروه ،سوابق و تشارب همکاریهای بینالمللی
دانشگاه و جایگاه کنونی همکاریهای بهین المللهی آن را بررسهی خهواهیم کهرد .میهزان توفیهق
دانشگاه امام صادق علیهالسالم در معرفی بینالمللی خود را ارزیابی کرده و مشموعهای از موانهع
و عوامل ساختاری و کارکردی را در عدم موفقیت موثر در این عرصه برشمرده و میزان تأثیر هر
کدام از آنها را میسنشیم .در نهایت راهکارهایی برای بینالمللی سهازی دانشهگاه امهام صهادق
علیه السالم به عنوان یک دانشگاه علوم انسانی که بتوانهد در حهوزه دیپلماسهی علمهی و نهایتها
دیپلماسی عمومی تأثیرگذار باشد ،ارائه خواهد شد.
روش تحقیق کیفی بر اساس اشباع دادهها و روش تحقیق کمهی براسهاس پرسشهنامه و بها
روش لیکرت انشام شده است .اشباع دادهها در ار وب روش گراندد تئوری 1قابل تعریف اسهت
در روش اشباع دادهها مقوالت اصلی ،یعنی مقوالتی که بیشترین قدرت تبیین را دارنهد ،بایهد تها
حدممکن اشباع نظری الزم را کسب کنند .زمانی یک مقوله اشباع نظری الزم را کسب میکنهد
که در مواجهه با دادههای جدید یزی به آن افزوده نشود.
 .1چارچوب نظري
 .1-1دیپلماسی علمی
دیپلماسی علمی از عناصر دیپلماسی عمومی است .موضوع اصلی دیپلماسی علمی اسهتفاده
از ظرفیتهای علم برای تحقق اهداخ سیاست خارجی میباشد .علم زبانی بینالمللهی محسهوب
میشود که از هرگونه تعصبات به دور است .علم و روابهط بهین المللهی عهواملی هسهتند کهه بهر
1. Grounded Theory
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یکدیگری تأثیر میگذارند و میتوانند همدیگر را بهبود ببخشند .در واقع علم و فناوری به عنهوان
یکی از عرصه های دیپلماسی ،فضای مناسبی را برای گفت وگو میان دولت هها فهراهم مهی کنهد.
جذابیتهای فراوانی در علم وجود دارد که سبب میشود ،دیپلماسی به دنبال به خهدمت گهرفتن
آن باشد .از جمله جذابیتها میتوان به قدرتزایی و ثهروتزایهی ،هسهته اصهلی توسهعه بهودن،
قابلیت تشزیهپذیری به الیه های مختلف و ورود به تمامی ابعاد زندگی انسان اشاره نمهود .وجهود
نین ظرفیتی موجب ایشاد عرصه جدیدی به نام "دیپلماسی علمی"دکه در برخهی کشهورها بها
نامهای دیپلماسی فناوری ،دیپلماسی علم و دیپلماسی علم و فناوری شناخته شده میباشد) شهده
است .عرصهای که زیرمشموعه دیپلماسی عمهومی بهوده و توجهه بسهیاری از افهراد را از جملهه
دانشمندان و سیاستمداران به خود جلب کرده است .داحمدی)106 :1391 ،
به نظر می رسد علم و تکنولوژی ابزارهای جایگزین مطلوبی برای تعامل و ایشهاد ارتباطهات
بینالمللی است یعنی نوآوری ،علم و دستاوردهای فناوری میتوانهد سههم بهالقوهای در سیاسهت
خارجی کشورهای مختلف برای حضور در عرصه های فراملی داشته باشند .بهطهور کلهی علهم و
فناوری و به طور خاص دیپلماسی علم و فناوری یکی از مولفههایی است کهه توانهایی و قابلیهت
تامین منافع ملی در هر شرایطی را داراست و به عنوان یک مولفه مهم قدرت نهرم کشهورها ،بها
ماهیت اقتدارآفرین خود از تأثیرات متقابل با حوزهههای اقتصهادی ،فرهنگهی ،سیاسهی و امنیتهی
کشورها برخوردار است .دهادیان)16:1391 ،
با جستشوهای انشام گرفته در فضای آکادمیک سیاست خارجی و روابط بینالملل مطالهب
مدون زیادی از این موضوع به دست نخواهد آمد دلیل آن را نیز باید در عدم توجه حوزه سیاست
خارجی به حوزه علم و فناوری دانست .با اینکه از نظر ارائه تعریفی جامع و مانع هنوز دیپلماسهی
علمی مفهوم قابل بحثی دارد اما می توان این تعاریف مبسوط را از دیپلماسی علمی عنوان کهرد:
توانمندیهای علمی یک کشور و تعامالت آن با دیگر بازیگران بینالمللی در ایهن حهوزه کهه در
خدمت پیشبرد سیاست خارجی آن کشور قرار گیهرد و یها روابهط سیاسهی میهان کشهور و دیگهر
بازیگران بین المللی که زمینه ساز توسعه و تعامالت علمی گردد ،دیپلماسی علمی نامیده میشود.
دفیروزآبادی )2 :1390،بهه عبهارت دیگهر بهرای تنظهیم مناسهبات بهینالمللهی علهم و فنهاوری،
مشموعهای از دیدگاه ها ،راهبردها ،سازوکارها و عوامهل مهورد نیهاز اسهت کهه در مشمهوع از آن
میتوان به "دیپلماسی علمی" تعبیر کرد .اگر بخواهیم یک تعریهف عملیهاتی نیهز از دیپلماسهی
علمی ارائه دهیم ،این میشود که شما از ابزار علهم و فنهاوری بهرای پیشهبرد سیاسهت خهارجی
◊ 30

بینالمللی شدن دانشگاهها و تأثیر آن بر دیپلماسی علمی◊

استفاده کنید و از ظرفیتهای دیپلماتیک برای نیازها و اهداخ حوزه علم و فناوری بهره بگیرید.
در تعریف دیگری از دیپلماسی علمی آن را استفاده از علم و ظرفیتها و دستاوردهای آن در
عرصه روابط با دیگر کشورها و ملتها به عنوان راه و روشهی بهرای برقهراری ارتباطهات جدیهد،
تقویت روابط میان دولتها ،به وجود آوردن قدرت نرم برای کشورها و تامین منهافع ملهی آنهها
دانستهاند .دهادیان)1 :1391 ،
 .2-1آموزش عالی
آموزش عالی ،به عنوان نیروی محرکه توسعه پایدار و حرکت به سوی جامعه معرفتی ،دارای
نق راهبردی است .عالوه بر آن ،نهاد یاد شده در مزیت رقابتی کشورها در سهطح منطقههای و
بینالمللی نق تعیین کنندهای ایفا میکند .بعد بهینالمللهی آمهوزش عهالی روز بهه روز مهمتهر،
پیچیدهتر و مبهمتر میشود .دگرگونیهای فراوان و شتابان ناشی از پدیده جهانی شدن در عصهر
حاضر به ویژه در عرصه های علوم و فناوری از یک سو و تکیه بنیادین بر اقتصاد توسهعه دانه
محور از دیگر سو موجب شده است که آموزش عالی بیشترین تأثیرات را از این تحهوالت پهذیرا
باشد و در عین عال ،عمیقترین تأثیرات را بر این روند داشته باشهد .دالیهل زیهادی بهرای ایهن
تبدیالت و تحوالت وجود دارد .عوامل اصلی به وجود آورنده تغییر را میتوان در توسعه خهدمات
ارتباطی و اطالعاتی پیشرفته ،جابشایی روز افزون نیروی کار بینالمللی ،تاکید زیهاد بهر تشهارت
آزاد ،تمرکز بهر جامعههی دانه بنیهان ،افهزای سهطوح سهرمایهگهذاری خصوصهی و کهاه
حمایتهای دولتی از بخ آموزش و یادگیری مادام المعر دانست .مطالعات اخیر نشان میدههد
که بخ آموزش عالی بخصوص در دو دههه اخیهر خهود را مواجهه بها مسهائل و فعالیهتههای
بینالمللی میبیند .این تمایل روز افزون به این معناست که هم در جنبهی ملی و ههم در سهطح
موسسه های دانشگاهی ،اقدامات تأثیرگذاری در زمینهی راهبردها ،برنامهها و زیرساختهای این
هدخ صورت میگیرد .دنایت)5 :2005 ،
از سوی دیگر آموزش عالی همواره به عنوان یک نیروی بینالمللی عمل کرده است ،بر رشد
روشنفکری و علمی تأثیر گذاشته و ایده ها و نظرات را در سراسر جهان پخ کرده است .دامنهه
نفوذ آن ،هم شامل مردم است و هم شامل نهادها و سازمانها .تشربه تحصیل کردن ه خهواه در
کشور خود و خواه در یک کشور خارجی ه به شکلدهی نگرش جهانی و گرای افراد نسبت بهه
جامعه و فرهنگ کمک میکند .برای مثال بسیاری از دانششویان بینالمللهی رهبهران بهالقوهای
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هستندکه بعد از بازگشت به کشور خود جایگاههای شهغلی بهاالیی را در بخه ههای عمهومی و
خصوصی در اختیار می گیرند و از اطالعات و دان کسب شهده در طهول دوران تحصهیل خهود
استفاده میکنند.
 .3-1بینالمللی شدن دانشگاهها
مطالعات اخیر نشان می دهد که بخ آموزش عالی خود را مواجه با مسهائل و فعالیهتههای
بینالمللی میبیند .این تمایل روزافزون به این معناست که هم در جنبهی ملهی و ههم در سهطح
موسسه های دانشگاهی ،اقدامات تأثیرگذاری در زمینهی راهبردها ،برنامهههها و زیرسهاختههای
تحقق این هدخ صورت میگیرد .دنایت )5 ،2001 ،بینالمللی شدن از اواسط دهه  1980بتدریج
در ار وبی گستردهتر مورد توجه قرار گرفت و روز بهروز بر اهمیت این حوزه و کارهای منتشهر
شده در این رابطه افزوده شد .شواهد این ادعا را در تغییرات زیر میتوان مشاهده قرار داد:
 افزای تعداد دانششویان ،اساتید و پژوهشگرانی که در طرحهای جابشایی دانشهگاهی
مشارکت مینمایند.
 افزای تعداد دورههای مطالعاتی ،برنامه ها و مدارك تحصیلی که پیرامون موضهوعات
تطبیقی و بینالمللی متمرکز هستند.
 افزای ارائهی برون مرزی برنامههای تحصیلی
 افزای شبکهها و کنسرسیومهای بینالمللی
 افزای فعالیتهای فوق برنامه ای تحصیلی ،با عناصر بینالمللی و ندفرهنگی،
 افزای تمایل کشورها جهت پذیرش دانششویان خارجی
 افزای تعداد مدركهای مشترك
 گسترش همکاریها ،نمایندگیها و پردیسهای تابع برون مرزی
 بنیان نهادن سازمانهای ملی جدید جهت تمرکز بر آموزش بینالمللی
 سیاستها و برنامهههای دولتهی جدیهد در سهطح منطقههای و ملهی کهه از جابشهایی
دانشگاهی و سایر اقدامات بینالمللی حمایت میکنند .دنایت)352 ،2006 ،
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 .3-1-1تعریف
به مشموعه فعالیتهای مربهوط بهه گسهترش همکهاریهها و ارتبهاط علمهی و دانشهگاهی
بینالمللی گفته میشود که هدخ آن فراهم ساختن محیط آموزشی و پژوهشی در دانشگاههاست
که به نحو واقعی در ارتباط و همبسته با شم اندازها و پیشهرفتههای جههانی اسهت .دفاضهلی،
" )19 _18 :1383وان در وند" بینالمللی شدن را هرگونه تالش نظهاممنهد بها ههدخ سهاختن
آموزش عالی در پاسخ به الزامات و ال های مربوط به جهانی شدن جوامع ،اقتصاد و بازارهای
کار تعریف کرده است .دنایت )214 :2007
بینالمللی شدن دانشگاه ها برای درك مفهوم پیچیده جهانی شدن در بخ آموزش عالی به
کار میرود .بین المللی سهازی دانشهگاه ،یعنهی جابشهایی بهینالمللهی دانشهشویان ،بهه عبهارتی
برنامههایی که به موجهب آن دانشهشویان بها یکهدیگر آشهنا شهده و یکهدیگر را بهتهر دریابنهد،
مهارتهای بین المللی و میان فرهنگی را بدست آورند و در نهایت آنهها را نسهبت بهه واقعیهت
همبستگی جهانی و ال های جهانی حساس کند .بهینالمللهی سهازی دانشهگاه مهیتوانهد بهه
جابشایی دانششویان و استادان بیانشامد .بینالمللی سازی دانشگاههها ،بهینالمللهی کهردن خهود
مهارت آموزی است .این کار نیازمند بازتعریف برنامه ریزی درسی از طریق وارد سهاختن الزامهی
یکی از اجزاء بینالمللی و نیز از طریق شبکه سازی بینالمللی برنامههای آموزشی اسهت .شهبکه
سازی بین المللی از طریق تفاهم نامه دو جانبه و برنامههای مشترك میتواند انشام یابهد .جهذب
دانششویان خارجی موجب شهرت بینالمللی دانشگاه و بین المللی شهدن پهردیس آن مهیشهود.
دطاهری)160 :1390 ،
دیپلماسی علمی دانشگاه امام صادق (علیهالسالم) از منظر تاریخی
 .1-2بینالمللی شدن و تأکید بر مطالعات میان رشتهاي
دبا هدخ تبدیل شدن به الگو برای کشورهای دیگر)
یکی از اهداخ اصلی این دانشگاه تلفیق بین علوم اسالمی و علوم انسانی متداول بوده است.
مؤسسان این دانشگاه پی از پیروزی انقهالب اسهالمی بها درك شهکاخ موجهود بهین حهوزه و
دانشگاه در صدد تأسیس دانشگاهی بر آمدند کهه تلفیقهی از دروس حهوزه و دانشهگاه را در خهود
داشته باشد .موضوع جدایی حوزه و دانشگاه از توجهات اصلی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایهران،
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حضرت امام خمینی دقدس سره الشریف) بوده است و ایشان در مقاطع مختلف و در سخنرانیها
و وصیتنامه خود بارها بر وجود برنامهای استعماری جهت ایشاد گسست بین این دو نهاد تاکیهد
کرده و لزوم پیوند آن دو را گوشزد نمودهاند .بدین ترتیب ،در گام نخست ،نظام علمی دانشگاهی
با تلفیقی از دروس معارخ اسالمی و علوم متداول انسهانی بهه همهراه اجهرای اصهول تربیتهی و
اخالقی حوزه های علمیه اجرایی گردید .در این نظهام دانشهشویان همزمهان بها تحصهیل علهوم
اسالمی ،علوم متداول انسانی را نیز میآموزند.
این کار مبتنی بر همان ایده تحول در برنامهریزی درسی دانشگاهها در جهت اسالمی کردن
آنها البته در ابعادی وسیعتر بود .ابعادی وسیعتر به این خاطر که رشته ها تقریبها ههویتی نهوین
یافته بود و میشد آنها را از انواع میان رشتهای نامید .این با رشتههای دانشهگاهههای دیگهر در
زمان بازگشایی متفاوت بود .در دانشگاهههای دیگهر حتهی در رشهتهههای علهوم انسهانی صهرفا
واحدهایی اضافه شده بود و واحدها و دروس قبل از بازنگری وجود داشت و توقع این بود کهه بها
افزودن برخی دروس اسالمی ،ایده نیل بهه دانشهگاه اسهالمی محقهق شهود .بایهد اذعهان کهرد
برنامهریزی درسی در دانشگاه امام صادقدع) شکلی متفاوت با برنامهریزیهای بازنگری شده در
دانشگاههای دیگر داشت .دصمیم)68 :1392 ،
در واقع باید گفت ایده تأسیس دانشگاه امام صادق دع) تالشی بود برای بازآوردن جهانبینی
اس المی در کلیت خوی به بستر اصلی زندگی اجتماعی در جامعه مدرن معاصهر .ایهن مههم بهر
بنیاد نظریه دینی و ارتباط میان نهاد ایدئولوژی از طریق منطبق ساختن و تلفیق میهان دو حهوزه
علوم اسالمی و علوم مدرن با یکدیگر در عمل منشر به تأسیس برنامهها و دورهههای تحصهیلی
میان رشته ای این دانشگاه شد .این امر یعنی محوریت بخشیدن به موضوعات تلفیقی ،در حقیقت
نقطه قوت و وجه تمایز اصلی دانشگاه امام صادق دع) با سایر دانشهگاههها محسهوب مهیشهود.
دافتخاری)35 -33 :1387 ،
یکی از مهمترین نتایج و دستاوردهای تشربه دانشگاه امام صادق دع) در حهوزه برنامههههای
میان رشته ای ،ارائه یک الگو و مدل مناسب برای آمهوزش عهالی در دو سهطح جههان اسهالم و
کشورهای جنوب یا در حال توسعه است .مدل دانشگاه امام صادق دع) بهرای آمهوزش عهالی در
جهان اسالم از این حیث حائز اهمیت است که میتواند راهکار عملی و مناسهبی بهرای پهل زدن
میان آموزههای اسالم و علوم انسانی ارائه دهد .جذابیت الگوی دانشگاه امهام صهادق دع) بهرای
کشورهای جهان سوم و جنوب ناظر بر این واقعیت است که تشربه این دانشگاه یکی از مصادیق
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بارز بومی سازی رشتههای دانشگاهی از طریق تأسیس برنامههای میهان رشهتهای بهه گونههای
است که این رشتهه ا بتوانند در هار وب شرایط بومی کشورها برطرخ کننهده نیازههای واقعهی
جوامع جنوب در دو حوزه آکادمیک و اجرایی باشند .دخانی)58 :1389 ،
توجه به دو عامل فرهنگ بومی و نیازهای بومی یکی از مزیت ها و نقاط مثبت دانشگاه امام
صادق دع) برای جهان سوم است .این واقعیت که تأسیس رشتههای جدیهد در ایهن دانشهگاه بها
هدخ پایان دادن به سلطه بی ون و رای سنت آکادمیک غربی و به هال کشهیدن الگهوی
"گپی برداری محض از آن" طراحی شده ،می تواند کشورهای جنوب و به ویژه جههان اسهالم را
در طراحی الگوی خاص خود برای آموزش عالی بومی یاری کند .این امر به ویژه از ایهن رو کهه
در راستای نیل به آنها به توسعه پایدار و همه جانبه در حوزههای فرهنگی و آموزشهی اسهت ،از
بسیاری جهات برای آنها قابل توجه است .دخانی)51 :1389 ،
نمونهای از برنامهریزی برای یک میان رشتهای اسالمی دکارشناسهی ارشهد پیوسهته معهارخ
اسالمی ،فرهنگ و ارتباطات) در دانشگاه امام صادق دع)
واحدها
معهههارخ اسهههالمی ،فلسهههفه
اسالمی ،منطهق ،تهاریخ و تمهدن
اسالم ،تفسیر قرآن ،فقه و مبهانی
حقوق اسالمی
سیاسههت گههذاری فرهنههگ و
ارتباطات ،حقهوق رسهانه ،حقهوق
بهههینالملهههل ،تعلهههیم و تربیهههت،
ارتباطات سنتی در ایران و اسالم،
مقدمههه ای بههر مطالعههات دیههن،
ارتباطات فرهنگی و بینالمللی
 45واحد

ارزش واحدها
 70واحد

حوزه مطالعاتی
علوم اسالمی

 150واحد

فرهنگ و ارتباطات

زبههان خههارجی دانگلیسههی و
عربی)

دمنبع :سایت رسمی دانشگاه امام صادق علیهالسالم)
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 .2-2بینالمللی شدن و یادگیري زبانهاي خارجی
دبا هدخ تبلیغ و تعامالت بینالمللی)
درواقع مسئله آشنایی دانششویان و فارغ التحصیالن با زبانههای خهارجی نشهان از اهمیهت
موسسان اولیه برای ارتباطات خارجی دانششویان دانشگاه به صورت عام و مسئله تبلیغ بصهورت
خاص داشته است .امری که آیت اهلل مهدوی کنی دره) نیز بهر آن صهحه گذاشهتهانهد" :دربهاره
گزین دانششو ،بعد از برنامه ریزی ،دو نظر در بین هیئت امنا مطرح بود؛ یک گزینه آنکهه مها از
میان طالبی که در حوزههای علمیه یک دوره تحصیالتی را طی کهردهانهد گروههی را گهزین
کنیم و علوم جدید را به آنها آموزش بدهیم ،به آنها زبان و مسائل روز را بیاموزیم تا اینها بها
آشنایی به مسائل روز به طالّبی روز آشنا تبدیل شوند و با یاد گرفتن یک زبان خارجی ،در خهارج
بتوانند تبلیغ کنند .هم زبان عربی آموخته باشند هم به یکی از زبانهای زنده دنیا ه انگلیسهی یها
فرانسه ه مسلط باشند و نیز برای فارغالتحصیالن دانشهگاهی دورهههایی بهرای کسهب علهوم و
معارخ اسالمی ترتیب دهیم و آنها را به معارخ دینی آشنا سازیم .این یک گزینه تلفیقی بهود از
طالب و دانششویان دانشگاهها" .دمصاحبه مرحهوم آیهت اهلل مههدوی کنهی دره) بها خبرگهزاری
فارس)1391 ،
با توجه به گفتههای آیت اهلل مهدوی کنی در باال اینطور به نظر میرسد که موضوع تبلیغ در
دل جریان تأسیس دانشگاه قرار داشته است و در واقع یهک تنهها یهک رشهته نبهوده و همهه ی
دانشگاه روی بنیان تبلیغ بنا شده بود و با توجه به تاکیدی که بهر یهادگیری زبهانههای خهارجی
میشده است میتوان نتیشه گرفت که این تبلیغ منحصر به داخل نبوده و بر عرصهی بینالملهل
نیز تاکید داشته است.
با نین دیدگاهی شاهدیم که در سالهای اولیهه تأسهیس دانشهگاه کهه دانشهشویان صهرفا
دروس حوزوی و معارخ اسالمی را میخواندند یادگیری زبانههای عربهی و انگلیسهی نیهز جهزو
دروس آنها در نظر گرفته شده بود .تا در سال  1365که برنامههای درسی دانشگاه تدوین شد و
رشته «معارخ اسالمی و تبلیغ» ،به همراه رشهتهههای «معهارخ اسهالمی و علهوم سیاسهی» ،و
«معارخ اسالمی و اقتصاد» به عنوان رشتههای اصلی دانشگاه معرفهی شهدند و دانشهشویان بهه
مطالعه دروس تخصصی رشته خود نیز پرداختند.
اهمیتی که مسئولین دانشگاه برای یادگیری زبانهای خارجی قائل بودند باعث شده تا تعداد
واحدهای مرتبط به یادگیری زبان های خارجی برای هر رشهته تقریبها در حهدود  45واحهد نظهر
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گرفته شود.
تاکید و تمرکز مضاعف بر آموزش زبان خارجی دانگلیسی ،عربی ،فرانسه) و کامیابی دانشگاه
در این امر ،یکی از دستاوردهای مهم دانشگاه به شمار میرود .تسهلط نسهبی فهارغ التحصهیالن
دانشگاه بر دست کم دو زبان از سه زبان نامبرده ،توانایی آنها در مراجعه به متون کالسیک زبان
اصلی در همه رشتههای تلفیقی را تا اندازه بسیار زیادی افزای داده است .دخانی)51 :1389 ،
 .3-2بینالمللی شدن و انتخاب شعار مرجعیت علمی
دتاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری)
در دیدار دانششویان ،اساتید ،کارکنان و مدیران دانشگاه امام صهادق علیههالسهالم در غهدیر
 1384با مقام معظم رهبری ایشان شمانداز جدید و وسیعتهری را بهرای ایهن دانشهگاه ترسهیم
کردند و مسئولیت سنگینتری را بر دوش این مشموعه قرار دادند .ایشان وظیفه اصلی دانشهگاه
امام صادق علیه السالم را به عنوان یک دانشگاه اسالمی ،دستیابی بهه مرجعیهت علمهی در دنیها
بیان کردند که بی شک دستیابی به آن نیازمند تالش و برنامههریهزی در ایهن راسهتا مهیباشهد
درضاییان)2 :1393 ،
در این دیدار ایشان صراحتا بر کارکردها و خروجیهای ایدهآل دانشگاه اشاره میکنند .ایشان
ایشاد حرکت و تحرك در علم را بعنوان رسالت دانشگاه معرفی میکننهد و تبهدیل دانشهگاه بهه
مرجعی برای تحقیقات مراکز علمی و دانشگاههای جهان را بهه عنهوان ههدخ دانشهگاه در نظهر
میگیرند.
مرجع علمی ،عالمترین نهاد در حوزه علمی انتخابی است .این موضوع مشتریان علهم را بهه
سوی مرجع علمی فرا میخواند .یک نهضت جمعآوری علم در مرجع علمی برپاسهت کهه تمهام
علم مربوط را از هر کشا و هر کسی جمعآوری میکند .مرجع علمی باید بداند در حوزه انتخهابی
علم ،مرز دان کشاست؟ سواالت اساسی یست؟ وجه دیگر جمعآوری علم ،جمع شدن اسهاتید
مبرز آن حوزه علمی دپرسشگران و در عین حال پاسخ دهندگان اصلی آن علم) در مرجع علمهی
است .این مهم دجمعآوری علم و عالم) می تواند با حضور موثر در میان شهبکه مرجعیهت دنیها و
ارتباط قوی با آنها اتفاق بیفتد .دگودرزی)8 :1390 ،
از دیگر شاخصهایی که همراه با مرجعیت علمی مطرح میشود تاکید بر این نکته است کهه
هنگامی که این شعار را برای دانشگاه خود انتخاب میکنید قائدتا نمی توانیهد ارتبهاط بها دنیهای
◊ 37

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و پنجم ،زمستان1397

خارج را قطع نمایید یعنی مرجعیت علمی طبیعتا به معنای ارتباط و تعامل بینالمللی است را که
در محصوالت دانشگاه ددان و دانشمند) بایستی مزیتی رقابتی وجود داشته باشد که باعث گردد
در رقابت با دیگران ،آنها انتخاب شوند.
رکن اول مفهوم مرجعیت ،رجوع است .یعنی دیگران باید به او مراجعه داشته ،از پاسهخهها و
راهحلها یا سواالت و مسالهها استفاده نمایند .شاخص ارجاع در اینشاست کهه کهاربرد مهییابهد؛
بنابراین مرجع علمی بایستی امکان دسترسی ساده و سریعتر دیگران را به تولیدات خهود فهراهم
آورد؛ این خود موجب شناخته شدن مرجع علمی و شهرت این نهاد میگهردد .دگهودرزی:1390 ،
)8
مرجعیت دارای سه سطح است :مرجعیت بنیادی ،مرجعیت سیاستگذاری و مرجعیت کاربردی
که در هر سه نوع نیاز به تعامل و ارتبهاط بها مراکهز علمهی بهدیهی اسهت .در سهطح اول یعنهی
مرجعیت بنیادی ،گزارههای بنیادی و حرخهای اساسی تولید میشود ،پاسهخههای مسهائل را در
این سطح نمی توان یافت اما گزاره هایی است که بهرای تولیهد پاسهخ و ارائهه راهحهل نا هار از
مراجعه به آن هستیم مانند فلسفه علم و روششناسی .مرجعیت در اینشا در عمهق حهوزه علمهی
اتفاق می افتد .مخاطب این سطح مراکز علمی و تحقیقاتی و همچنین محققین هسهتند .در ایهن
سطح از مرجعیت کمتر از انگشتان یک دست دانشگاه وجود دارد ،و در صورتی که نین سطحی
انتخاب شود مرجعیت به معنای واقعی پدید میآید.
مرجعیت سیاستگذاری دومین سطح مرجعیت است .راهحلها و پاسخها متناسب با مطلوبهها
تولید میشود .ویژگی این گزارهها ،جهتگیری آنها به سمت اهداخ است .تولیهد پاسهخ و ارائهه
راهحل هدایت شده و جهت داد اتفاق می افتد .مانند نظام بانکداری اسالمی ،برنامه جهامع رسهانه
در کشورهای اسالمی .در واقع سطحی که مطالعهات و پهژوه ههای راهبهردی در آن صهورت
میگیرد .مخاطب این سطح مراکز سیاستگذاری است.
سطح سوم مرجعیت ،مرجعیت کاربردی است در این سطح از مرجعیت پاسخهها و راهحهلهها
برای سوالها و مسالههای روز وجود دارد .در این سطح تفاوتی میان دانشگاههها نیسهت و همهه
دانشگاه ها برای پاسخ به نیازها و مسائل مردم تالش میکنند .مرجعیت در اینشا در سطح حهوزه
علمی اتفاق می افتد .از اینرو بالفعل است و موجهب سهرازیری حمایهت و امکانهات بهه دانشهگاه
میشود و اثرگذاری آن در جامعه ملموس خواهد بود .عمده دانشگاهها در این سطح قهرار دارنهد.
رتبهبندی  500دانشگاه برتر در همین سطح معنا یافته است .درودی)147 :1389 ،
◊ 38

بینالمللی شدن دانشگاهها و تأثیر آن بر دیپلماسی علمی◊

 .3دالیل بینالمللی شدن دانشگاه و مزایاي آن
مبنای این سوال و پرس از رایی بینالمللی شدن یا مزایای بینالمللی شدن دانشگاه امام
صادق علیهالسالم یکی از بخ های اصلی این مقاله است .مشموعه پاسهخههای ارائهه شهده از
سوی اساتید هر کدام مانند راغی بخشی از علل و رایی بین المللی شهدن دانشهگاه را روشهن
می نماید .پاسخ به این سوال که اساسا را دانشگاه امام صادق علیهالسالم میبایسهت در مسهیر
بینالمللی شدن حرکت کند میتواند مسیر حرکت دانشگاه در دیپلماسی علمی را هموار سازد .در
این بخ مشموعهای از دالیل داخلی درشد علمی دانشگاه) و دالیل خارجی ددیپلماسی علمهی)
را بیان میداریم:
3ـ .1تکلیف و تعهد در اسناد باالدستی
یکی از دالیلی که اساتید مختلف در ضرورت بینالمللی شدن دانشگاه ذکر میکردنهد اشهاره
مستقیم به بین المللی شدن در اسناد باالدسهتی دانشهگاه اسهت .در واقهع بها نگهاهی بهه اسهناد
باالدستی می توان پی برد که هدخ از تأسیس دانشگاه ،محدود به داخل نظام نمهی شهده اسهت.
گذشته از دیدگاه بینالمللی که موسسان دانشهگاه آیهت اهلل مههدوی کنهی و آیهت اهلل بهشهتی
داشتند ،سند شم انداز دانشگاه نیز به مرجعیت اشاره دارد .یعنی مشموعه دستاوردها و تولیهدات
آن باالترین اثرگذاری و بیشترین مراجعه کننده را داشته باشد و این زمانی میتواند اتفهاق بیفتهد
که مادرهای دانشگاه را به روی جهان بیرون باز کنیم.
در بیانیه رسالت دانشگاه نیز به تنظیم و تقویت مستمر ارتباط با سایر مراکز علمی که همسو
باشند و ارتباط با کشورهای اسالمی و سایرکشورهای جهان اشاره شده است .همینطور بحهث از
مقابله با تهاجمات فکری و فرهنگی شده است ،در واقع لزوم آگاهی از زمان تهاجم و مولفهههای
آن ،در درجه اول منوط به تعامل و ارتباط با دنیای بیرون است و در درجه دوم برنامهریزی جهت
مقابله با آن.
در سند اهداخ کالن دانشگاه نیز به این موضوع اشاره شده که محصول علمهی دانشهگاه در
موقعیت مرجعیت علمی جهان قرار گیرد .الزمه این امر اوال آگهاهی از محصهول دانشهگاهههای
جهان و مراکز علمی میباشد ،و ثانیا فعالیت در آن حوزه و رفع خالءهها و نهواقص آن .در واقهع
الزمه هر دو نکته آگاهی و آشنایی با دستاوردهای علمی دانشگاههای دیگر و مراکز پژوهشی در
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سطح جهان است برای تولید علمیای که محصول آن در موقعیت مرجعیت علمهی جههان قهرار
گیرد .در نتیشه میتوان گفت که براساس سند شمانداز اهداخ کالن و بیانیهه رسهالت مطمئنها
باید در مسیر بین المللی شدن قرار بگیریم .پیروی از اسناد باالدستی ،نهه انتخهاب ،بلکهه تکلیهف
دانشگاه است .در واقع بین المللی شدن دانشگاه را باید اقتضای حیهات دانشهگاه در دوره جههانی
شدن دانست و نه یک کاالی لوکس ،یعنی الزمه تنفس در فضهای علمهی معاصهر ،بهینالمللهی
شدن است.
 .2-3رشد علمی
یکی از مهمترین تاثیرات بینالمللی شدن دانشگاه را باید در رشد علم جستشو کهرد در واقهع
همانطور که وقتی یک نهالی را که از یک زمین کو ک یا گلدان به یک باغ و یا زمهین فراخهی
منتقل میکنیم یعنی گستره و زمینه را برای آن گسترده میکنیم ،آن نههال تنومنهدتر و رشهد و
ثمردهی آن بهتر میشود .تعامل در عرصه بینالملل نیز نه تنهها موجهب ایشهاد توانمنهدیههای
جدید برای دانششویان و اساتید خواهد شد بلکه حتی شخصیتهای علمی و اجرایهی دانشهگاه را
قوتهایی می دهد که مدیریت کردن یک نهاد بسیار محدود و محصور این توانمندیها و قوتها
را در آنها ایشاد نمیکند .افراد را واقف بر یکسری مسائل میکند که در شرایط قبلی ملموس و
محسوس نیست ولی ورود به عرصههای بینالمللی باعث اطالع از آنها و آگاهی از لهزوم ارائهه
پاسخ به آنها میکند.
آگاهی از آخرین فعالیتهای علمی و عدم انشهام کارههای تکهراری در حهوزه علهم از دیگهر
مزایای ارتباطات بینالمللی دانشگاه است .در واقع ممکن است عدم آگاهی از پهژوه ههای روز
دنیا منشر به آن شود که پژوهشی در دانشگاه آغاز شهود کهه نتهایج آن در دانشهگاهههای دیگهر
مشخص بوده و در نهایت این مسئله منشر به اتالخ هزینه و وقهت و در نهایهت عقهبمانهدگی
علمی شود.
از دیگر فواید جانبی بین المللی شدن و تهأثیر آن بهر رشهد علمهی دانشهگاه ،افهزای اعتبهار
دانشگاه و افزای مخاطبان در درون کشور است بدین معنا که بینالمللی شهدن بهه طهور حهتم
موجب بهبود هره و برند داخلی دانشگاه نیز خواهد شد.
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3ـ2ـ .1بینالمللی شدن و فضاي رقابتی با دانشگاههاي دیگر
حضور در فضای رقابت علمی از فواید مهم بینالمللی شدن و موجهب تسهریع سهرعت رشهد
علمی دانشگاه میشود .عدهای نگران این موضوع هستند که در صورت عدم بینالمللی شهدن و
دور بودن از فضای رقابهت علمهی فرامهرزی ،دانشهگاه امهام صهادق علیههالسهالم خیلهی زود از
دانشگاه های دیگر کشور که در حال حرکت به سمت بین المللهی شهدن هسهتند عقهب مانهده و
جایگاه پیشتازی در علوم انسانی را به آنها واگذار نماید .برای مثال دانشهگاه عالمهه طباطبهایی
یکی از دانشگاههایی است که با توسعه ارتباطات بینالمللی خود قصد دارد در زمینه علوم انسانی
در منطقه رتبه اول را کسب نماید .رضوی فرد از اعضای هیات علمی این دانشگاه اینطور عنوان
میدارد که ما این هدخگذاری منطقهای را پی بینهی کهردهایهم کهه دانشهگاه عالمهه بایهد در
رنکینگ اول بشود ،شعار ما این بوده که عالمه باید دانشگاه اول علوم انسانی منطقه خاورمیانهه
باشد این شعار ماست که که از دوره ریاست جدید تعیین شده است .دانشگاه علوم انسانی اول در
خاورمیانه ،ما االن داریم برای این شعار میجنگیم .دمصاحبه اختصاصی 13 ،دیماه )1395 ،لذا به
نظر میرسد در صورتی که دانشگاه امام صادق علیهالسالم خود را از فضای رقابتی علوم انسهانی
دور نگاه دارد با توجه به وجود رقبای جدی در داخل و خارج از کشور در آیندهای نهه نهدان دور
عرصه را واگذار نماید.
همچنین عدم وجود فضای رقابت بینالمللی و مقایسه با دانشگاههای خارجی باعهث خواههد
شد دانششویان د ار غرور یا روزمرگی شده و انگیزه کار و تالش را از دست بدهند .در واقع یکی
از کارویژههای ورود به عرصههای بینالمللی این است کهه دانشهشو از سهرعت حرکهت علمهی
دیگران مطلع و سعی میکند از جریان سریع علمی جا نمانند.
عدم حضور در فضای رقابتی حتی می تواند منشر بهه از دسهت رفهتن متقاضهیان حضهور در
دانشگاه یا متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر تحصیلی شود با توجه بهه اینکهه حرکهت در
فضای رقابت علمی منشر به رشد افراد می شود لذا خروجی دانشگاهی که خارج از فضای رقابتی
باشد خروجی مطلوب و رشد کردهای نخواهد بود.
 .2-2-3بین المللی شدن و تاثیر آن بر دانشجویان و فارغ التحصیالن
در صورتیکه در طول این تحقیق به این نتیشه میرسیدیم که هدخ اصلی دانشهگاه تولیهد و
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پرورش نیرو برای نظام است باز هم این سوال مطرح بود که آیها نیهازی بهه بهینالمللهی شهدن
دانشگاهی که هدخ آن صهرفا تربیهت نیهرو بهرای نظهام اسهت ،وجهود دارد یها خیهر؟ برخهی از
پاسخ دهندگان بر این عقیده هستند که حتی اگر بپذیریم که دانشگاه هدخ اصلی خود را پرورش
نیرو برای نظام اسالمی تعی ین کرده یا اینکه بعد از مدتی این موضوع تبدیل بهه بهای پروداکهت
دانشگاه شده است باز هم دانشگاه هیچ انتخابی به غیر از بینالمللی شدن نخواهد داشت.
در واقع حتی برای پرورش نیروهای توانمند ،دانشگاه میبایست به سمت بینالمللی شهدن و
توسعه ارتباطات بینالمللی خود حرکت نماید .مدیر داخل نظام یعنهی نظهامی کهه بحهث صهدور
انقالب را دارد بدون داشتن فهم و درك ارتباطات بین المللی نخواهد توانست موفق عمهل کنهد.
هر نهد در طهول دوران حیهات دانشهگاه موضهوع کادرسهازی و گسهترش مرزههای دانه در
رشتههای تازه تأسیس در دانشگاه بایکدیگر توامان پیگیری میشده اما این سوال ایشاد می شود
که حتی اگر به کادرسازی هم قائل باشیم گونه میتوانیم دانشگاهی ایشاد کنیم که دانششویان
آن خود را برای نظام نوپای بینالمللی آماده نکردهاند؟
تاثیر بین المللی شدن بر فراگیری زبان خهارجی دانشهشویان نیهز از دیگهر موضهوعات حهائز
اهمیت است .هنگامی که دانششویان کاربرد زبان خارجی را در طول دوران تحصیل خود نبیننهد،
هم انگیزه یادگیری و هم میزان آن کاه خواهد یافت .دانشگاهی که بینالمللی نشده ،تقویهت
زبان انگلیسی و عربی در آن بسیار مشکل است هرا کهه دانشهشویان کهاربرد و نیهاز بهه آن را
احساس نمی کنن د و یادگیری زبان خارجی در آن بی معنا شده و فروک می کند .دغدغه ارتباط
بین المللی دانششو او را به سمت تقویت مهارتهای زبان خارجه و به سمت خواندن متون اصلی
در آموزش میکشاند .شاید بتهوان یکهی از دالیهل توانمنهدی فهارغ التحصهیالن دورهههای اول
دانشگاه امام صادق علیه السالم را در حوزه یادگیری زبان خارجی ،تعیین افق بینالمللی و به تبع
آن فعال بودن دانشگاه در این عرصه دانست.
3ـ2ـ .3بینالمللی شدن و حفظ مزیت فارغ التحصیالن در نگاه مشتریان
شاید یکی از زنگ خطرهای مربوط به بینالمللی شدن در حوزه فهارغ التحصهیالن دانشهگاه
باش د .در یک بازار رقابتی ،سازمان باید نگران مشتری باشد مشتری یک دانشگاه عالوه بر دان
آموزان متقاضی ورود ،سازمانها و نهادهای بیرونی خریدار خروجیها نیهز هسهتند .ایهن امکهان
وجود دارد که فارغ التحصیالن دانشگاهی که بینالمللی نشده است بعد از فارغالتحصیلی نه تنها
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مزیتی نسبت به دانششویان دانشگاههای دیگر نداشته باشند بلکه در حوزههای بینالمللی ،تهوان
رقابت با فارغ التحصیالن دانشگاههای بینالمللی شده را نداشته باشهند .نانچهه تقاضهای بهازار
برای تولیدات و فارغ التحصیالن یک دانشگاه کاه یابهد درواقهع یهک اعهالم خطهری بهرای
مسئولین دانشگاه است.
در خصوص دانشگاه امام صادق علیه السالم فهارغ التحصهیالن دورهههای اول ،بهه صهورت
گسترده ای وارد فضای اجرایی و مدیریتی کشور شده اند و در نق ها و پستهای مختلف خهود
درخشیدهاند ،از این جهت نگاهی به دانششوی امام صادقی وجود دارد و توقعی که از او میرود و
همچنین ارزشگذاری مثبتی که به وی نسبت داده می شود متاثر از سرمایه نمهادینی اسهت کهه
نسلهای پیشین فراهم کردهاند و در واقع سطح توقع نسبتا باالیی است .اما گاهی شهاهدیم کهه
انتظارات افراد در فضای اجتماعی بزرگتر برآورده نمی شود مثال تهوقعی کهه از دانشهشوی امهام
صادقی به عنوان کسی که مسلط به دو زبان خارجی است در بسیاری از نسلهای جدیهد میهزان
نیاز را برآورده نمیکند و به عبارت دیگر تسلط بر زبانهای خارجی حال یها شهاید در دورهههای
اولیه بیشتر بوده شاید هم فضای عمومی جامعه که به زبان خارجی را به یهک مههارت عمهومی
تبدیل کرده سبب شده است انتظار از دانششوی امام صادقی برآورده نشود .دحسهن پهور،1389 ،
)167
3ـ .3دالیل خارجی
3ـ3ـ .1بینالمللی شدن و دیپلماسی علمی
نهادهای علمی و دانشگاهی میتوانند فعالترین بازیگر عرصه دیپلماسی علمی به شمار آیند.
در واقع از یک دانشگاه به عنوان مهد تولید علم و دان میتوان انتظار داشت تها بها اسهتفاده از
این ظرفیت به دیپلماسی عمومی کشور کمک کند و در سطح منطقهای و فرامنطقهای تأثیرگذار
باشد .از آنشایی که علم زبهان مشهترك همهه انسهانهها اسهت ،دانشهگاههها مهیتواننهد بهدون
حساسیتهای معمول از این ابزار در جهت کمک به پیشبرد سیاستهای کهالن کشهور اسهتفاده
نمایند .در دنیای کنونی عاقالنه ترین اقدام برای گسترش نفوذ و تأثیر جمهوری اسالمی ،حضور
علمی است .در صورتی که مردم دیگر کشورها ،به جهت علمیت ،تحت تاثیر جمهوری اسهالمی
باشند کمترین برخوردها و بهترین بازخوردها و آوردهها را بهه ارمغهان خواهنهد داشهت .هرا کهه
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نمیتوان علم را با بهانههای سیاسی ،ایدئولوژیکی ،انگیزههای شخصی و حزبی رد کرد.
حشه االسالم دکتر سعید مهدوی کنی هم با تاکید بر اهمیت و نفوذ زبان علم ،راه حضهور و
تأثیرگذاری در عرصه بین الملل را تولید و بکارگیری زبهان علهم مهیدانهد ،وی مخاطهب اصهلی
دانشگاه امام صادق علیهالسالم در دنیای بیرون را علمای غرب معرفی میکند :اینها گوش بهه
زنگ هستند که حرخ جدید را بشنوند و شما باید یک همچین کاری انشام دهید .من مهیگهویم
زبان تبلیغ امروز در دنیا زبان علم است .البته مردم عادی هم هستند نفی نمیکنهیم ،مهیگهوییم
آنها مخاطب جامعه الصطفی هستند .امروزه علمای غرب مخاطب ما هستند .زبان علمای غرب
انگلیسی نیست ،بلکه زبان علم است .اگر شما با علم صحبت کنید ،بنده مطمئن هستم بسهیاری
از آنها میآیند ،زانو میزنند ،گوش میدهند و مسلمان میشوند .بسیاری از رهبران فکری دنیها
مسلمان میشوند اگر شما بتوانی همانطور که امام رضا علیهالسالم فرمودند إنّ النّاسَ لَهو عَلِموهوا
مَحاسِنَ کَالمِنا لَاتَّبَعوونا .اگر مردم زیباییهای سخنان ما را میشهناختند ،بهیشهک از مها پیهروی
می کردند .اگر بتوانید برای مشکل و معضل دنیای امروز جوابی پیهدا کنیهد ،بسهیاری از بزرگهان
می آیند و در مقابل شما زانو میزنند .غربیها این تواضع را دارند که اگر یکشا حرخ علهم باشهد
میآیند و به حرخ شما گوش می دهند .راه هدایت غرب امروز نه جنگ و نه تبلیغات است ه البته
آن هم الزم است ،بنده تبلیغات را نفی نمیکنم ه اما موضوع اصلی غرب ،علم است .با زبان علم
بدون جنگیدن حرخ شما را گوش خواهند داد و از آن تبعیت میکننهد .اگهر شهما حهرخ پیشهرو
داشته باشید ،میآیند و گوش می کنند .البته شکی نیست که هر کسی دنبال منافع خودش است،
ولی وقتی آمدند و شما مبانی خودت را توضیح دادید آرام آرام آن حرخ منفعت طلبی تبهدیل بهه
اعتقاد و ایمان میشود .دمصاحبه اختصاصی 27 ،دیماه)1395 ،
3ـ3ـ .2بینالمللی شدن و انقالب اسالمی
رئیس دانشکده معارخ اسالمی و علوم سیاسی ،دکتر شریعت عقیده دارند ما باید بینالمللهی
شویم به همان علت که انقالب بینالمللی شد یعنی تبدیل شیعه به یک بازیگر بینالمللهی ،هرا
اگر به این سمت حرکت نمی کردیم توانایی حرکت در داخل را هم از دست میدادیم :یک نکته
را باید مورد عنایت قرار دهید .ما تا قبل از انقالب داشتیم در سطح ملی بازی خود را میکهردیم.
ما شیعیان داعیه حکومت نداشتیم ،حدود  1200سال بعد از امام زمان در همین کشور هم زندگی
می کردیم ،آرا و افکارمان را هم بازسازی کردیم .مرحوم امام خمینی قدس سره وقتهی سهال 57
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انقالب را رهبری کرد میخواست ما را بازیگر بین المللی کند .امام این را متوجهه شهده بهود کهه
االن جریان دنیا جریانی نیست که قبل از آن بود ،امام شناسی یعنی ایهن .هرا تها قبهل از امهام
کسی وارد عرصه بین المللی نشده بهود ،قیهام نکهرده بهود؟ هون در داخهل داشهتیم کارمهان را
می کردیم و نیازی هم نداشتیم .امام متوجه شد که دیگر زمانه طوری شهده کهه اگهر در بیهرون
بازی نکنی ،توانایی بازی داخل هم نداری .علت افت ما این است که مهدتهها از خهارج غفلهت
کردیم .ما بازی را به سمت داخل محدود کردیم و کمتر به بیرون توجه کردیم .ما شیعهها که به
قول شهید بهشتی شیفته قدرت نبودیم ما اگر می توانستیم تبلیغات خودمان را در زمان شاه و بها
حکومت امثال شاه انشام دهیم مطمئن باشد به انقالب متوسل نمهیشهدیم .دیهدیم نمهیتهوانیم
بدون یک حکومت که با جهان ،دیپلماسی و ارتباط بینالمللی داشته باشد ،کهار کنهیم و سهاختار
داخلی هم اجازه کار به ما نمی دهد ،لذا انقالب کردیم .را حکومت تشکیل دادیم؟ برای اینکهه
ساخت جهانی را بشکافیم .دمصاحبه اختصاصی 15 ،دیماه)1395 ،
نتیجهگیري و ارائه پیشنهاد
الزمه فعال شدن کشورها در دیپلماسی علمی ،فعال شدن دانشگاهها در این زمینه اسهت .در
واقع سکاندار هدایت دیپلماسی علمی کشورها ،دانشهگاه هها هسهتند .پهی شهرط فعهال شهدن
دانشگاهها در عرصه دیپلماسی علمی نیز بینالمللی شهدن آنهاسهت .بهینالمللهی شهدن یعنهی
مشموعه فعالیت های مربوط به گسترش همکاریها و ارتباط علمی و دانشگاهی بینالمللهی کهه
هدخ از آن فراهم ساختن محیط آموزشی و پژوهشی در دانشگاههاست کهه بهه نحهو واقعهی در
ارتباط و همبسته با شماندازها و پیشرفتهای جهانی باشد.
با بررسی تاریخچه عملکرد دانشگاه امام صادق علیهالسالم در دیپلماسی علمی دریافتیم کهه
موسسین اولیه دانشگاه حتی پی از تأسیس دانشگاه در فکر تأسهیس دانشهگاهی بها ارتباطهات
گسترده بین المللی بودند و به نوعی دانشگاه االزههر را الگهوی خهود قهرار داده بودنهد .دانشهگاه
االزهری که دارای دو بعد بود .اول مرکزی برای تولید اندیشه و دوم مرکزی برای ترویج اندیشه
که هر دو مورد کامال در مسیر حرکت در جاده دیپلماسی علمی به شهمار مهیآیهد .در خصهوص
دانشگاه امام صادق علیهالسالم به نظر میرسد ریل گهذاری اولیهه بهه درسهتی صهورت گرفهت:
انتخاب مکان دانشگاه ،تدوین اساسنامه ،بیانیه رسالت دانشگاه ،سند اهداخ کالن ،ایشهاد رشهته
تبلیغ و تاکید بر یادگیری زبانهای عربهی و انگلیسهی  /فرانسهه همگهی در راسهتای حضهور در
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عرصههای بینالمللی قابل درك میباشند.
با نگاهی به اولین نتایج عملکرد دانشگاه در می یابیم که آنچه دانشگاه در جههت آن تهالش
میکرد "دیپلماسی تبلیغ" بود و نه دیپلماسی علمی .شاید انتخاب این راهبرد با توجهه بهه تهازه
تأسیس بودن دانشگاه و عدم تولید محتوای علمی کافی و همچنین فضای متاثر از راهبرد کالن
صدور انقالب در سال های اولیه پیروزی انقالب اسالمی ایهران قابهل توجیهه باشهد .نگهاهی بهه
فعالیتهای بینالمللی سالهای اولیه تأسیس دانشگاه از قبیل پذیرش دانششوی خارجی ،اعهزام
دانششو به خارج از کشور ،و اردوهای گروهی به کشورهای لبنان ،عراق ،سوریه و اردن در همین
ار وب بوده است.
اعزام دانششویان مبلغ به سراسر جهان راهبردی بود که دانشگاه برای سالهای اولیه در نظر
گرفته بود .در واقع یکی از دالیل اصلی تاکید بر آموزش زبانههای خهارجی در دانشهگاه ،اعهزام
فارغالتحصیالن متخصص و آشنا با معارخ اسالمی و زبان خارجی برای تبلیغ به خارج از کشهور
بود ،اما این موضوع به دو دلیل به نتایج مطلوب نینشامید .اول اینکه سازمانههایی ماننهد وزارت
امور خارج ه و سازمان فرهنگ و ارتباطات که امکان جهذب و اسهتفاده از نهین نیروههایی را در
کسوت سفیر ،دیپلمات یا رایزن داشتند از همکاری در زمینه جذب این نیروهها دبهه غیهر از نهد
سههال اول) خههودداری نمودنههد و هههر کههدام اولویههت جههذب ،را بههه نیروهههای پههرورش یافتههه در
دانشکدههای خود اختصاص دادند و یا از سازوکارهای مسهتقلی در زمینهه جهذب نیهرو اسهتفاده
کردند .دوم اینکه هیچ برنامهریزی از سوی دانشگاه برای اعزام رسمی فارغالتحصیالن به خهارج
از کشور صورت نگرفته بود و شاید هم در صورت اعزام عمهال امکهان اثربخشهی ایهن افهراد در
کشورهای دیگر به دلیل حساسیتهای معمول به افراد خارجی وجود نداشت و به نظر مهیرسهید
که بهترین نوع تبیلغ در کشورهای خارجی استفاده از نیروهای خهود آن کشهورها اسهت کهه بها
فرهنگ و زبان خود کامال آشنا و مورد اعتماد کامل بودند.
در حالیکه انتظار می رفت دانشگاه که هدخ خود را دیپلماسی تبلیغ تعیین کرده ،تمرکز خهود
از اعزام فارغ التحصیالن به جذب دانششویان خارجی منتقل کند امها شهاهدیم کهه بعهد از نهد
دوره ،پذیرش دانششوی خارجی نیز متوقف شد از جمله دالیل این امر میتهوان بهه ایهن مهوارد
اشاره کرد :عدم تعریف دوره های متناسب با دانششویان خارجی و عدم تفکیک واحدهای درسهی
اجباری ،برای دانششویان خارجی و داخلی ،و همچنین پیوسته بودن مقطع کارشناسی ارشهد کهه
باعث طوالنی شدن دورههای تحصیل به مدت  7سال در دانشگاه شده بهود همگهی در نهایهت
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منشر به آن شد که دانششویان خارجی کمتر تمایل به حضور و یها ادامهه تحصهیل در دانشهگاه
داشته باشند .ظهور رقبای جدید در امر تبلیغ مانند جامعه المصطفی که واجب بودن امر پهذیرش
دانششوی خارجی را در نظر مسئولین دانشگاه از بین برد.
توقف اعزام دانششو به خارج از کشور و جذب دانششوی خارجی در دورهای باعهث شهد کهه
فارغالتحصیالنی که قرار بود به عنوان مبلغ بهه اقصهی نقهاط جههان اعهزام شهوند جهذب بدنهه
کارشناسی دولت شوند ،این امر در سال های اولیه انقالب که مباحث مربوط به تعهد و تخصهص
در کشور رواج داشت قابل توجیه بود اما در سالهای بعد فهارغالتحصهیالن دانشهگاه وارد طیهف
وسیعی از مشاغل مختلف داعم از دولتی و غیردولتی) شدند .این موضوع باعث شد از نظر جامعه،
دانشگاه امام صادق علیه السالم بعنوان مکانی برای تربیت مدیران و کارشناسان نظام به حسهاب
آید .امری که باعث شد مقام معظم رهبری در سهخنرانی خهود خطهاب بهه مسهئولین ،اسهاتید و
دانششویان دانشگاه نسبت به آن انتقاد کرده و آن را مطلوب دانشگاه ندانند .ایشان تبدیل شهدن
به مرجعیت علمی را هدخ و مطلوب دانشگاه معرفی مینمایند.
شعار مرجعیت علمی را باید نزدیکترین عبارت به دیپلماسی علمهی بهه شهمار آورد هرا کهه
تبدیل شدن به مرجعیت علمی در جهان ،باالترین سطحی است که در دیپلماسی علمی میتهوان
بدان دست یافت و حصول آن بیشترین تأثیرگذاری را در تمام حوزههای دیپلماسی علمی بدنبال
خواهد داشت .با وجود توصیه مقام معظم رهبری بر لزوم بازگشت دانشهگاه در مسهیر دیپلماسهی
علمی ،باز هم شاهد تغییری در روند حرکتهی دانشهگاه نیسهتیم .در طهول ایهن تحقیهق دالیهل
مختلفی برای این امر بدست آمد اما به نظر میرسد یکهی از دالیهل اصهلی آن بهاور مسهئوالن
دانشگاه به عدم تولید محتوای کافی برای حرکت در این مسیر اسهت .در پاسهخ بهه ایهن دلیهل
می توان اینگونه استدالل کرد که شاید یکی از دالیل عدم تولید محتوای مطلوب در طول حیات
 36ساله دانشگاه ،عدم ارتباط با دنیای خارج بوده است را که به طهور حهتم همفکرانهی بهرای
تولید علوم انسانی اسالمی در سراسر جهان هستند که در صورت ارتباط با آنهها و ههم افزایهی
داشتهها ،حصول نتایج مطلوب تسهیل و تسریع میشد.
در پاسخ به سوال اصلی تحقیق باید گفت که تأثیرگذاری دانشگاه در دیپلماسی علمی کشور
در حد و اندازه مط لوب نبوده است .در واقع اکثر اساتید تأثیر دانشگاه امام صادق علیهالسهالم بهر
دیپلماسی علمی را کم یا خیلی کم ارزیابی میکنند .معدود اسهاتیدی ههم کهه نتهایج حاصهله را
مطلوب ارزیابی می کنند آن را براساس "حشهم کو هک دانشهگاه در سهاخت کهالن کشهور" و
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"حمایتها از دانشگاه" نمره گذاری میکنند .در واقع در هر دو حالت هنگامیکه بهه نتهایج نگهاه
می کنیم تأثیرگذاری دانشگاه در دیپلماسی علمی را ناکافی میبینیم .هر ند حضور بخ قابهل
توجهی از فارغ التحصیالن دانشگاه در جایگهاه سهفیر ،دیپلمهات ،رایهزن و اسهتاد دانشهگاهههای
خارجی میتواند ظرفیت خوبی برای فعالیت دانشگاه در عرصه دیپلماسی علمهی باشهد امها ایهن
ظرفیت تاکنون بالفعل نشده است.
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