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پرداخته و برای کنترل جنگ و تحقق صلح راهکارهایی را ارائه میدهند .گفتمان
حاکم بر انقالب اسالمی که توسط امامخمینی(ره) شکل و ساختار یافت ،دانش
سیاسی مطلوب را برگرفته از قرآن و سنت میداند و همزیستی مسالمتآمیز
میان گروهها و ملتها را هدف نهایی تعالیم اسالمی معرفی میکند .بالمال ،نگاه
اسالمی به سیاست و اصالت صلح در قانون اساسی و اسناد باالدستی جمهوری
اسالمی مشهود است .وزارت علوم نیز به علوم سیاسی از دیدگاه اسالمی و
گفتمان حاکم بر انقالب اسالمی پرداخته و در ابالغیه سرفصلهای درسی رشته
علوم سیاسی به دانشگاههای کشور ،اعتالی ارزشهای انسانی ،تفاهم و صلح با
ملتهای دیگر و ارائه دروس مبتنی بر جهانبینی اسالمی را از اهداف این رشته
* استادیار روابط بینالملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
(نویسنده مسئول)seyedreza_mousavi54@yahoo.com :

تاریخ دریافت                            1395/07/02 :تاریخ پذیرش1396/01/26 :

فصلنامه پژوهشهای روابط بینالملل ،دوره اول ،شماره بیست و سوم ،صص 139-154

عنوان کرده است .در این پژوهش به این مسئله پرداخته میشود که سرفصلها
و فصلهای رشته علوم سیاسی (که به سیالبسهای درسی مشهور است) ،تا چه
اندازه مبتنی بر دیدگاههای اسالمی و اهداف اعالم شده وزارت علوم برای این
رشته تحصیلی است؟ و سؤال دیگر اینکه مفهوم صلح و مصادیق آن چه جایگاهی
در سیالبسهای رشته علوم سیاسی دارد؟ (سؤال پژوهش) این مقاله با استفاده از
روش تحلیل محتوی کمی و با هدفی توصیفی -تطبیقی ،به تحلیل سیالبسهای
ابالغی وزارت علوم برای رشته علوم سیاسی در دو مقطع زمانی  1375و 1392
پرداخته است (روش پژوهش) و نشان میدهد :در ابالغی ه سیالبسهای درسی در
این دو مقطع ،سرفصلهای مبتنی بر دیدگاههای اسالمی تعیین شده اما محورها
و یا فصلهای هر درس ،مبتنی بر دیدگاه مدرن یا قدرتمحور به علم سیاست
تدوین شده است .سرفصل درسی که بهطور اخص به مفهوم صلح و مصادیق آن
بپردازد ،وجود ندارد .ضمن آنکه فصلهای درسی مرتبط با صلح و مصادیق آن
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نسبت به مفهوم جنگ و قدرت بسیار محدود و غیرقابل مقایسه است( .یافتههای
پژوهش) در پایان راهکارهایی برای ترویج گفتمان صلح در رشته علوم سیاسی
ارائه میشود.

واژههای کلیدی :نظریههای سنتی ،جنگ و صلح ،سرفصلهای علوم سیاسی،
دیدگاه مدرن ،گفتمان انقالب اسالمی ،جهانبینی اسالمی.

مقدمه

مکاتب مختلف نظری بر اساس انسانشناسی که دارند ،دیدگاههای مختلفی نسبت به

علم سیاست ارائه کردهاند .برخی علم سیاست را دانش کسب و حفظ قدرت میدانند .دستهای

ِ
مدیریت منافع متعارض در داخل و خارج از کشور تعریف میکنند و
دیگر علم سیاست را هن ِر

دستهای دیگر علم سیاست را علم تدبیر امور جامعه ،مبتنی بر اهداف عالی آن جامعه دانستهاند.
آنچه علم سیاست را نسبت به سایر علوم انسانی و طبیعی پیچیدهتر میکند ،ریشه در همین

پارادایمهای مختلف و بعضأ متعارض ارزشی دارد .در یک تقسیمبندی کلی ،نظریههای سنتی،
مدرن ،انتقادی و اسالمی ،هر یک تعریفی خاص از علم سیاست ارائه میدهند .جنگ و صلح
از جمله موضوعات محوری است که هر یک از این نظریهها به آنها میپردازند و برای کنترل

جنگ و تحقق صلح راهکارهایی ارائه میدهند .گفتمان حاکم بر انقالب اسالمی که توسط امام
خمینی(ره) شکل و ساختار یافت ،دانش سیاسی مطلوب را برگرفته از قرآن و سنت میداند و

همزیستی مسالمتآمیز میان گروهها و ملتها را هدف نهایی تعالیم اسالمی معرفی میکند.
امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بارها سیاست ،دیانت و صلحطلبی در جمهوری اسالمی

را همزاد و مقوم یکدیگر معرفی کردهاند .بالمال این نگاه به علم سیاست و صلح در قانون اساسی
و اسناد باالدستی مشهود است .وزارت علوم نیز به علوم سیاسی از دیدگاه اسالمی پرداخته

است و در ابالغیههای سرفصلهای درسی رشته علوم سیاسی به دانشگاههای کشور ،اعتالی
ارزشهای انسانی ،تفاهم و صلح با ملتهای دیگر و ارائه دروس مبتنی بر جهانبینی اسالمی را
از اهداف این رشته عنوان کرده است .سؤالی که مسئله اصلی این پژوهش را تشکیل میدهد

عبارت است از:

سرفصلها و فصلهای رشته علوم سیاسی (که به سیالبسهای درسی مشهور است)

تا چه اندازه مبتنی بر اهداف اعالم شده وزارت علوم برای این رشته است؟ و سؤال دیگر

اینکه مفهوم صلح و مصادیق آن چه جایگاهی در سیالبسهای درسی این رشته تحصیلی
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دارد؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوی کمی (معناشناسی آماری) و با هدفی

توصیفی -تطبیقی ،به تحلیل سیالبسهای ابالغی وزارت علوم برای رشته علوم سیاسی

در دو مقطع زمانی  1375و  1392پرداخته است و پس از انجام تحلیل محتوی کمی
سیالبسها و مقایسه آنها با یکدیگر به یافتههای زیر رسیده است:

در ابالغی ه سیالبسهای درسی در دو مقطع  1375و  ،1392سرفصلها مبتنی بر

دیدگاههای اسالمی تعیین شده است اما فصلهای هر درس مبتنی بر دیدگاه مدرن یا
قدرتمحور به دانش سیاسی تدوین شده است.

سرفصل درسی که به طور اخص به مفهوم صلح و مصادیق آن بپردازد وجود ندارد.

نسبت فصلهای درسی مرتبط با صلح و مصادیق آن به مفهوم جنگ و قدرت بسیار

محدود و غیرقابل مقایسه است.

در بخش اول این مقاله به تعریف علوم سیاسی از دیدگاه چهار نظریه سنتی ،مدرن،

انتقادی و اسالمی میپردازیم .در بخش دوم جایگاه علوم سیاسی را در گفتمان انقالب
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اسالمی تشریح میکنیم و در قسمت سوم به تحلیل محتوی سیالبس درسهای علوم
سیاسی در دو مقطع  1375و  1392میپردازیم و ضمن مقایسه آن دو با یکدیگر،
میزان انطباق آنها را با اهداف صلحطلبانه در دیدگاههای اسالمی نشان میدهیم .در پایان

راهکارهایی برای ترویج گفتمان صلح در رشته علوم سیاسی ارائه میکنیم.
 .1علم سیاست و صلح از منظر مکاتب چهارگانه

رنسانس و اصالح دینی در مغرب زمین ،وحدت علوم طبیعی و انسانی را ترویج کرد اما این

بیکن
وحدت به معنی تبعیت علوم انسانی از علوم طبیعی بود .رنه دکارتِ عقلگرا و فرانسیس ِ
تجربهگرا ،بنیانگزاران روش علمی تجربی بودند و شیوه تولید دانش در علوم طبیعی را الگوی
تولید دانش در علوم انسانی قرار دادند .ماکیاولی در علوم سیاسی نگرش جدیدی را با تأسی
به دکارت و بیکن ارائه کرد .او گفت برای شناخت سیاسی ،به جای استفاده از استداللهای

فلسفی و مذهبی باید از دادههای تاریخی و واقعیتهای اجتماعی بهره برد(سلیمی:1384،

 . )50-49نگرش ماکیاول به سیاست توسط توماس هابز نیز تقویت شد .هابز سیاست را
مبتنی بر توانایی کسب و حفظ قدرت تعریف کرد .این دیدگاه مبنای نظریهپردازی رئالیسم

سنتی در علم سیاست شد به گونهای که رابرت دال ،قدرت را هسته اصلی سیاست و علم

سیاست را علم کسب و حفظ قدرت سیاسی خواند(عالم .)88 :1380،السول ،علم سیاست
را مطالعه چگونگی شکل گرفتن قدرت و سهیم شدن در آن دانست و عمل سیاسی را عملی
معرفی کرد که بر اساس قدرت انجام پذیرد .نولی ،مطالعه فعالیتهایی را که با کسب قدرت
دولت ،تحکیم قدرت دولت و استفاده از قدرت دولت همراه است ،دانش سیاسی معرفی کرد

(عالم . )30-28 :1380،مورگنتاو در عرصه بینالمللی به تأسی از ماکیاولی و هابز ،روابط

بینالملل را کشمکش دولتها بر سر قدرت دانست (گریفیتس .)2 :1388 ،از دیدگاه سنتی،

مسائل اخالقی و مذهبی موضوع دانش سیاسی نیست .مسئله علم سیاست ،خوب یا بد بودن

پدیدههای سیاسی نیست بلکه علم سیاست باید به شیوهای پوزیتویستی و حلالمسائلی به
موضوعات سیاسی بپردازد) . (Burnham,2008: 20دیدگاه سنتی به مقوله صلح ،نه به عنوان

ِ
عقالنیت هزینه فایدهگرا ،منافع
یک ارزش بلکه به عنوان یک وضعیتی که میتواند بر مبنای

بیشتری به ارمغان بیاورد ،نگریسته است .از دیدگاه نظریه سنتی ،نظم سلسلهمراتبی یا توزیع

آمرانه ارزشها که دولتها در داخل ایجاد میکنند و وضعیت توازنقدرت میان دولتها در

عرصه بینالمللی ،ایجاد کننده صلح است .دیدگاه سنتی جنگ را برای کشورهای قدرتمند
مشروع میداند و معتقد است توازن قدرت در خارج وضعیتی است که با افزایش قدرت کشورها

شکسته میشود و کشور قدرتمند مشروعیت حمله به کشور دیگر را دارد .ریمون آرون در

کتاب «جنگ و صلح» ،روابط بینالملل را روابط میان واحدهایی میداند که هر کدامشان مدعی

حق به دست گرفتن عدالت هستند و خود را یگانه داور در زمینه تصمیمگیری برای جنگیدن
و نجنگیدن میشناسند (گریفیتس . )3 :1388 ،مصالحه دولتها نیز در موضوعاتی صورت
میگیرد که برایشان جنبه حیاتی نداشته باشد (دوئرتی .)169 :1376 ،بر این اساس جنگ
در دیدگاه سنتی به سیاست اصالت دارد و صلح ضرورتی است که گاه در میان کشورها بر اثر

موازنه قدرت برقرار میشود.

نگرش مدرن به علم سیاست نیز برگرفته از همان نگرش سنتی است با این تفاوت که با

سقوط نظامهای پادشاهی و آثار مخرب دو جنگ جهانی و ترویج دموکراسی در مغرب زمین،
عنصر قدرت دیگر یک امتیاز انحصاری در دست دولتها تعریف نشد ،بلکه قدرت در قالب

مسئولیت دولتها در قبال شهروندان دانسته شد .سیاست در دیدگاه مدرن مثل دیدگاه سنتی

در انحصار حکومت تعریف میشود و علم سیاست ،هنر اداره حکومت ،سازمانها ،ادارات دولتی
و توانایی تنظیم روابط با سایر کشورها دانسته میشود ) . (Tansy, 2000: 4دیدگاه مدرن در
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عرصه داخلی قائل به تقسیم قدرت میان دولت و ملت است و در عرصه بینالمللی با ایجاد

نهادهایی قانونی برای ممانعت از جنگ ،صلح جهانی را یک ارزش مشترک بشری معرفی

میکند .با این وجود ابزار مهار جنگ و حفظ صلح در داخل و خارج مثل دیدگاه سنتی ،قدرت
است که در قالب توازنقدرت تعریف میشود .در دیدگاه مدرن ،جوامع مولد قدرت اقتصادی
دارند و از این طریق ،قدرت سیاسی دولت را متعادل و متوازن میکنند .تولید ثروت در دست
جامعه است و دولت مدرن در ازای مالیاتی که از جامعه دریافت میکند ،برای سه وظیفه ذاتی

خود یعنی امنیت ،آموزش و بهداشت نهادسازی میکند .نتیجه این توزیع قدرت ،پاسخگویی
دولت و تحکیم دموکراسی است که این وضعیت صلح پایدار داخلی به همراه دارد و مانع از

استبداد دولت بر ملت میشود .نگرش مدرن در عرصه بینالمللی نیز مانند دیدگاه سنتی،
توازن قدرت را موجب ایجاد صلح در ساختار اقتدارگریز بینالمللی میداند با این تفاوت که

جنگ قبیح و توازنقدرت یک الزام و ارزش تلقی میشود) .( Waltz, 2000: 27این توازن قدرت
از طریق دیپلماسی حاصل میشود .از دیدگاه مدرن ،دیپلماسی بر جنگ اصالت دارد .مورگنتاو
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دیپلماسی در عرصه خارجی را با نگرشی قدرتمحور تعریف میکند .از دیدگاه او دیپلماسی

پیگیری اهداف ملی است که بر حسب منافع ملی تعریف شدهاند و دیپلماسی موفق در گرو
قدرت ملی است (دوئرتی.)169 :1376 ،

دیدگاههای انتقادی که طیف گستردهای را شامل میشود ،هستیشناسی ،معرفت

شناسی و روششناسی رویکردهای سنتی و مدرن به سیاست را نقد میکنند .آنها اصالت

قدرت در دیدگاه سنتی و مدرن را علت اصلی جنگ و بیعدالتی معرفی میکنند و معتقدند،
تعمیم پوزیتویسم طبیعتگرا به دانش سیاسی ،انسان را شیزده کرده و در دنیای مدرن به
جای آنکه طبیعت در خدمت انسان باشد ،انسان در خدمت طبیعت درآمده است .دغدغه

دیدگاههای انتقادی ،عدالت ،توجه به راندهشدگان و حاشیهنشینان ،گفتگو و مفاهمه فارغ
از قدرت و باالخره صلح پایدار است .این دیدگاه به لحاظ معرفتشناسی بر خاص بودن امر

سیاسی تأکید میکند و وظیفه دانش سیاسی را صرفأ توصیف محض پدیدههای سیاسی

میداند) .(Roselle,2012:1شاید همین دیدگاه باعث غیرکاربردی شدن دیدگاههای انتقادی
در علوم سیاسی میشود و این رویکرد را در ساحت نقد جریان مدرن و توصیف محض،
محصور و محدود کرده است .رویکردهای انتقادی میخواهند تریبون مرکزی قدرت را

قطع کند و به همه کنشگران اجتماعی تریبیون دهد و این یعنی بزرگداشت تفاوتها و

تمایزها .به تعبیر کالین های ،بهای «احترام به هرگونه تفاوتی ،از کارافتادگی سیاسی است

و این بهای زیادی است که (نظریههای انتقادی) باید پرداخت کند» (های.)401 :1385 ،

نظریههای انتقادی برخالف دیدگاه مدرن ،سیاست را امری سیال در جامعه و نه منحصر در
حوزه حکومتی میداند .از نگاه آنها همه وجوه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...که به قدرت

مربوط میشوند ،سیاسی هستند پس هر جا که قدرتی در جریان باشد ،سیاست نیز همانجا
است(های . )22-21 :1385 ،دیدگاههای انتقادی ،تحقق صلح در داخل و عرصه بینالمللی

را وارد کردن کنشگران اجتماعی در حاشیه و یا به حاشیهرانده شده و شکستن انحصار

علم اثباتگرا میداند اما به سبب خاص بودن پدیدههای انسانی و سیاسی ،هیچگونه تجویز
کلی و کاربردی برای تحقق و حفظ صلح ارائه نمیکند.

رویکرد چهارم به علم سیاست ،رویکرد اسالمی است .اسالم دین غیرسیاسی نیست و

برای سیاست و تدبیر جامعه ،رویکردها و برنامههای معینی دارد .سیاست اسالمی ،سیاست
مدرن را نقدی ساختاری میکند و معتقد است سیاست مبتنی بر قدرت ،سکانداری

حکومت و تمشیت امور مردم با هر قیمتی است .سیاست مبتنی بر قدرت ،تحقیر کرامت

انسانها ،ریختن خون انسانها ،استبداد ،استثمار و استعباد را برای حفظ قدرت ،مشروع

میداند حال آنکه سیاست اسالمی آمیزهای از تدبیر امور جامعه به منظور محقق کردن
عدالت ،محبت ،حفظ کرامت انسان و صلح است (شیرازی.)19 :1386 ،

این معنا از سیاست در کالم امیرالمؤمنین در نهجالبالغه موج میزند .ایشان بهترین

سیاست را اقامه عدل ،دادگری ،اصالح و اداره جامعه جامعه معرفی میکنند ،چنانچه در

نامه خود به معاویه مینویسند:
اس َة ا َ َّلر ِع َّی ِة َو ُوالَ َة أَ ْم ِر ا َ ْ ُل َّمةِ...و تو ای معاویه کی سیاستمدار
َ ...و َم َتى ُک ْن ُت ْم یَا ُم َعا ِویَ ُة َس َ
(اصالحکننده و ادارهکننده) رعیت و اولیای امر امت بودهای؟ (نهجالبالغه سیدرضی ،نامه .)10

حضرت در نامه خود به مالک اشتر نیز تقوی ،علم و سیاست را ویژگیهای حاکم اسالمی
معرفی میکنندَ ...فاصطِ ف ل ِ ِوالیَه َاعمال ِک ُ
السیاسه ....برای سرپرستی
َاهل ال َو َرع و العِلم و
َ
کارهایت ،اهل علم و ورع و سیاست را انتخاب کن (نهجالبالغه سیدرضی ،نامه .)53

صلح و همزیستی مسالمتآمیز جوامع بشری نیز جایگاه ممتازی در قرآن و سیره پیامبر و
ِين
اهل بیت دارد .قرآن کریم در آیه  208سوره بقره ،همگان را به صلح دعوت میکند :يَا أَي ُّ َها الَّذ َ
السلْ ِم َكا َّف ًة ...اى کسانى که ایمان آورده اید! همگى در صلح و آشتى در آیید...
آ َم ُنوا ا ْد ُخ ُلوا فِي ِّ
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قرآن کریم ،اولویت نخست در روابط میان جوامع را حفظ صلح و ایجاد صلح میداند

چنانچه در آیه  8سوره ممتحنه ،خداوند متعال مشخص میکند ،ملتهای مسلمان با کدام
ملتهای غیرمسلمان رابطه صلحآمیز برقرار کنند.. :ال يَ ْن َها ُك ُم َّ ُ
ِين ل َ ْم يُ َقات ِ ُلو ُك ْم
الل َع ِن الَّذ َ
ِّين َول َ ْم يُ ْخ ِر ُجو ُك ْم م ِْن ِديَا ِر ُك ْم أَ ْن ت ََب ُّرو ُه ْم َوتُقْسِ ُطوا إِل َ ْي ِه ْم إ ِ َّن َّ
ين
فِي الد ِ
ب ال ْ ُمقْسِ طِ َ
اللَ يُحِ ُّ
 ...اما خدا شما را از كسانى كه در كار دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون

نكردهاند ،باز نمىدارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد زيرا خدا دادگران را
دوست مىدارد.

خداوند در آیه  61انفال به مومنان توصیه میکند اگر کفار از در صلح درآمدند شما
اج َن ْح لَها َو تَ َو َّک ْل َعلَى َّ
الل ِ ...و اگر تمایل به صلح
ِلسلْ ِم َف ْ
نیز با آنها صلح کنیدَ .و إ ِ ْن َج َن ُحوا ل َّ
نشان دهند  ،تو نیز از در صلح درآی و بر خدا تو ّکل کن.
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قرآن در آیه  9سوره حجرات ،مومنان را به برقراری صلح میان گروههای متخاصم با
َت
ِين ا ْق َت َت ُلوا ْ َف َأ ْصل ُِحوا ْ ب َ ْي َن ُه َما َفإِن بَغ ْ
یکدیگر توصیه امر میکندَ « :وإِن َطآئ ِ َف َت ِ
ان م َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
إ ِ ْح َدي ُه َما َعلَى ْ ُ
ال ْخ َرى َف َق ِت ُلواْالَّتِى ت َْبغِى َحتَّى تَفِىء إِلَى أَ ْم ِر َّ
الل ِ َفإِن َفآ َء ْت َف َأ ْصل ُِحوا ْ ب َ ْي َن ُه َما
ب ِال ْ َع ْد ِل َوأَ ْقسِ ُطوا ْ إ ِ َّن َّ
ين» و اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدند میان
ب ال ْ ُمقْسِ طِ َ
اللَ يُحِ ُّ
آنها را اصالح کنید ،و اگر یکی بر دیگری تجاوز نمود با آن گروه که تجاوز میکند بجنگید
تا به فرمان خداوند بازگردد ،پس اگر بازگشت میانشان به عدالت صلح برقرار نمایید ،و

همواره دادگری کنید ،که خداوند دادگران را دوست دارد.

 .2علوم سیاسی و گفتمان انقالب اسالمی

گفتمان انقالب اسالمی با دیدگاه و رفتار سیاسی امام خمینی(ره) هویت مییابد .ایده

اسالم سیاسی در درسهای فقهی امام خمینی(ره) در دهه  40مطرح و در قالب ساختار
انقالب اسالمی و نهاد جمهوری اسالمی ،صورت عملی به خود گرفت .امام خمینی هدف

از بعثت پیامبران را سیاستورزی معرفی میکند:

«پیامبر مبعوث شد که سیاست امت را متکفل باشد ،انبیاء شغلشان سیاست است و

دیانت همان سیاستی است که مردم را از اینجا حرکت دهد و به تمام چیزهایی که صالح

ملت و مردم است هدایت کند( ».صحیفه نور ،جلد.)216 :13

امام در جای دیگر احکام دین را نیز آمیخته به سیاست معرفی میکند:

«دین اسالم یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است حتی عبادتش.

همه احکامش یک احکام مخلوط به سیاست است .اداره مملکت سیاست است( ».صحیفه

نور ،جلد.)138 :9

آیتاهلل جوادی آملی سیاست ،اخالق و تدبیر منزل را حکمت تعریف میکند .ایشان

بر اساس تعریف غزالی از سیاست ،سیاست را دربرگیرنده همه امور مادی و معنوی آدمی،

در دنیا و آخرت میداند و با این تعریف ،دین ،اخالق و سیاست را به هم گره میزند ،زیرا
معتقد است که هر سه ،در صدد رساندن انسان به سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت

هستند( :جوادی آملی. )1386 ،

«جهانبینی بدون جهانسازی تنها سلسلهای از مفاهیم تجریدی و خشک است .قهرأ

هر جهانبینی یا هر حکمتی برای خود حکمت عملی خاص یعنی اخالق ،تدبیر و سیاست
خاص خواهد داشت».

از دیدگاه امام خمینی ،هدف غائی تعلیمات اسالمی و وظیفه دولتهای اسالمی،

تحقق همزیستی مسالمت آمیز در سطح بینالمللی است« ...غایت تعلیمات اسالمی،

همزیستی مسالمتآمیز در سطح جهان است( ».صحیفه نور ،جلد  .)256 :11آیتاهلل

جوادی آملی نیز در مورد رابطه سیاست و صلح میگویند« :دین باید در متن سیاست

راه پیدا کند و سیاستمداران متدینانه بیاندیشند تا صلح محقق شود( ».جوادیآملی ،ایرنا،
.)26/1/1393

از دیدگاه اسالم ،همزیستی مسالمتآمیز ،احترام متقابل ،برابری دولتها و ملتها،
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همکاری ملتها ،پایبندی به تعهدات و پایبندی به حقوق و قراردادهای بینالمللی از
مصادیق صلح هستند .این دیدگاه در اصل  152قانون اساسی نیز متجلی شده است:

«سیاست خارجی جمهوری اسالمی بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری،

حفظ استقالل همهجانبه و تمامیت ارضی ،دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در
برابر قردتهای سلطهگر و روابط طلحآمیز با دولت غیرمتحارب استوار است».گفتمان
سیاست و صلحاندیشی انقالب اسالمی در اسناد و ابالغیههای وزارت علوم نیز دیده

میشود چنانچه سرفصلهای درسی رشته علوم سیاسی در سال  ،1375اهداف این رشته

در دانشگاهها را اینگونه تعیین میکند( :شورای برنامهریزی.)4: 1375 ،

«هدف از تعلیم رشته علوم سیاسی در دانشگاهها ،اعتالی علم سیاست ،اعتالی

ارزشهای اصیل انسانی و پیدا کردن امکان تفاهم با ملتهای دیگر بر اساس ارزشهای
انسانی مشترک است».

و نیز در اهداف رشته علوم سیاسی در ابالغیه سال  1392آمده است:
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اصالح و تطبیق مبانی ،منابع و متون علوم سیاسی موجود بر اساس فلسفه اسالمی؛

تولید و ارائه علوم سیاسی مبتنی بر جهانبینی اسالمی بر اساس رویکردهای

هستیشناسی ،انسانشناسی ،معرفتشناسی ،ارزششناسی و روششناسی؛
تدوین محتوی رشته با توجه به چشمانداز و آرمانهای انقالب اسالمی؛

اتخاذ رویکردهای اجتهادی در مقابل رویکردهای تقلیدی موجود بویژه از جهان

غرب؛

تطبیق علوم سیاسی با شرایط و تحوالت سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران بویژه پس

از انقالب اسالمی(شورای عالی انقالب فرهنگی.)8-7 :1392 ،

 .3تحلیل محتوی سیالبس رشته علوم سیاسی    1375

سرفصلها و فصلهای درسی رشته علوم سیاسی ،مصوب  1/7/1375شورای عالی

برنامهریزی وزارت علوم ،شامل  67سرفصل و  1480فصل یا محور میشود .بیشترین
سرفصلها به  8درس حقوقی و  8درس تاریخی اختصاص یافته است .با این وجود

سرفصلی با عنوان «صلح» و یا مصادیق صلح وجود ندارد .دو درس با عنوان «فن دیپلماسی
و آداب کنسولی» و«دیپلماسی و رفتار سیاسی اسالمی» در میان درسها تعریف شده است

که در این آخری مباحثی مانند تألیف قلوب ،تکیه بر ارزشها ،اعزام سفیر و پذیرش سفیر
آمده است .اما در این درس از  26فصل تنها  6فصل و محور آن به مصادیق صلح پرداخته

است .حقوق بینالملل اسالم درس دیگری است که  7فصل از  16فصل آن به صلح و
مصادیق آن پرداخته است .اصل صلح و همزیستی ،اصل تعهد یکتاپرستانه ،اصل وفای به

عهد ،اصل مدارا و تحمل ،اصل همیاری و برابری ،اصل عدم مداخله و اصل حل و فصل

مسالمتآمیز اختالفات از جمله فصلهایی که مصادیق صلح را آموزش میدهد .در نقطه
مقابل دو درس «مسائل نظامی و استراتژیک معاصر» و «سیر قدرتها در دریاها» به طور

مستقیم به مسائل جنگ و نظامیگری میپردازد .در یک مقایسه کمی ،از مجموع 1480

فصل درسی ،تنها  12فصل به صلح و مصادیق آن از قبیل مدارا ،برابری ،همیاری ،گفتگو،
تعامل ،دیپلماسی و ...اختصاص دارد در حالی که فصلهای مرتبط با جنگ ،نظامیگری و

بحران  37عنوان در بر میگیرد .جدول زیر فراوانی سرفصلها و فصلهای مربوط به جنگ
و صلح و مصادیق آنها را در سیالبس درسی  1375نشان میدهد.

سرفصل علوم سیاسی سال  67 :1375درس

فصل 1480 :عنوان

سرفصل صلح0 :

صلح (مفهوم و مصادیق) 12:فصل

سرفصل جنگ و مسائل نظامی2:
سرفصل دیپلماسی2:
سرفصل حقوقی8:
سرفصل تاریخی8:

جنگ و مسائل نظامی 29 :فصل
بحرانها 8 :فصل
فرهنگ0:
قدرت ،زور18 :

 .4تحلیل محتوی سیالبس رشته علوم سیاسی 1392

سرفصلها و فصلهای درسی رشته علوم سیاسی مصوب  14/10/1392توسط شورای

عالی انقالب فرهنگی با تغییرات اساسی نسبت به سیالبس  1375به کلیه دانشگاههای
علوم انسانی که رشته علوم سیاسی را تدریس میکنند ،ابالغ شد .در این ابالغیه آمده است

دانشگاهها موظف هستند به مدت پنج سال ،مطابق سرفصلها و فصلهای تصویب شده،
به تدریس رشته علوم سیاسی بپردازند.
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در یک نگاه کلی و مقایسهای ،در حالی که در سیالبس سال  8 ،1375سرفصل

درسی مربوط به اسالم ارائه شده بود ،در سال  ،1392سرفصلهای درسی اسالمی (قرآن

و سیاست ،حقوق بینالملل اسالمی ،اندیشههای سیاسی در اسالمی و )...به  22عنوان
رسیده است .با این وجود محورها و فصلهای درسی در سیالبس ابالغی  1392نسبت

به سیالبس ابالغی  1375بیشتر بر اساس دیدگاه مدرن به سیاست (نگرش قدرتمحور

به سیاست) تدوین شده است .به عنوان نمونه در درس «حقوق بینالملل اسالمی» سال

 ،1375محورهایی مانند اصل صلح و همزیستی ،اصل تعهد یکتاپرستانه ،اصل وفای به
عهد ،اصل مدارا و تحمل ،اصل همیاری و برابری ،اصل عدم مداخله و اصل حل و فصل

مسالمتآمیز اختالفات وجود داشته است اما در سال  1392این محورها حذف شده است.

محورهای اصلی درس حقوق بینالملل اسالمی در سال  1392عبارتند از  :جهانشمولی

اسالم و حقوق بینالملل معاصر ،اسالم و دولت ،حقوق دیپلماتیک در اسالم( ،حقوق

بیگانگان ،حقوق اقلیتها ،حقوق پناهندگی ،قاچاق زنان و کودکان ،بردگی مدرن) ،حل و
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فصل اختالفات ،معاهدات و قراردادها در اسالم ،جایگاه اخالق در حقوق بینالملل و نقد

حقوق بینالملل.

در یک مقایسه دیگر ،نسبت محورهای صلح به محورهای جنگ و نظامیگری در

سال  1 ،1375به  5/2بوده در حالی که این نسبت در سال  1 ،1392به  9برآورد شده

است .بررسی سیالبسهای دو مقطع نشان میدهد که نسبت پرداختن به مفهوم صلح
در سال  1375و  1392به طور مساوی  12محور بوده است اما افزایش تعداد درسها از

 67درس به  88درس و تعداد محورهای درسی از  1480به  2391محور درسی نشان

میدهد که فصلهای مربوط به صلح ،متناسب با افزایش سرفصلها و فصلهای درسی
افزایش نیافته است .بنابراین با وجود آنکه عناوین درسی اسالمی در سال  92افزایش یافته

است (از  8درس به  22درس) اما محورهای صلح و مصادیق آن نه تنها افزایش نیافته بلکه
سیر نزولی داشته است .سایر محورهای درسی نیز بر خالف دیدگاههای اسالمی مبتنی

دیدگاههای قدرتمحور به سیاست تدوین شده است.

مجموعه سرفصلهای ابالغ شده در سال  88 ،1392عنوان درسی و مجموعه فصلها

 2391محور را در بر میگیرد .از میان  88درس یا سرفصل ارائه شده ،تنها یک درس با
عنوان «جنگ و صلح» اختصاص داده شده است که دارای  26فصل است .در این درس

 22فصل به مسائل جنگ پرداخته و  4فصل آن به مسائل صلح اختصاص یافته است .از

مجموع  2391فصل تنها  12محور به طور معین به مفهوم صلح اختصاص یافته است

ن و چالش پرداخته است و
در حالی که  170فصل به جنگ ،منازعه ،مسائل نظامی ،بحرا 

 60محور نیز به مفهوم قدرت ،زور ،قدرتهای بزرگ و ...اختصاص دارد .در مجموع 121

محور به مفهوم صلح و مصادیق آن از قبیل :دیپلماسی ،همکاری ،تعامل ،فرهنگ و تمدن،

مذاکره ،تألیف قلوب ،اخالق ،همزیستی و مدیریت بحران پرداخته است .به عبارتی دیگر

تنها  5%از مجموعه محورهای درسی به صلح و مصادیق تقویت کنده آن پرداخته است.

بررسی برخی از درسهای مرتبط با صلح و مصادیق آن نشان میدهد نسبت محورهای
صلح به مجموعه فصلهای درسهای مرتبط با صلح نیز بسیار ناچیز است:
درس جنگ و صلح26( :فصل) 22 ،فصل جنگ 4 ،فصل صلح
درس قرآن و سیاست 22( :فصل) 1 ،فصل جنگ و صلح

درس سیره پیامبر اکرم 33( :فصل) 1 ،فصل ،سیره پیامبر در جنگ و صلح
درس سیره ائمه اطهار(ع) 34( :فصل) 1 ،فصل ،صلح امام حسن(ع)

درس حقوق بینالملل عمومی42( :فصل) 2 ،فصل صلح

درس اصول و مبانی روابط بینالملل 53( :فصل) ،ا فصل صلح

درس سازمانهای بینالمللی 34( :فصل) 2 ،محور صلح

درس حقوق بینالملل اسالمی 33( :فصل) 1 ،فصل صلح

درس مدیریت بحرانهای بینالمللی23( :فصل) 2 ،فصل صلح

در ادامه جدول فراوانی سرفصلها و فصلهای مربوط به مفهوم و مصادیق جنگ،

قدرت و صلح در سیالبس ابالغی سال  1392نشان شده است:

مجموعه درسها (سرفصلها)
88
صلح0:

مجموعه محورهای درسی(فصلها)
2391
صلح12 :

دیپلماسی2 :
همکاری0 :

جنگ و مسائل نظامی109 :
بحران و چالش71 :
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فرهنگ و تمدن2 :
اخالق1 :
مدیریت بحران2 :
حقوق8 :
مسائل نظامی و جنگ4 :
همگرایی0 :

همکاری ،همگرایی و تعامل11 :
قدرت60 :
عدم مداخله1 :
مداخله2 :
پیمان نظامی4 :
پیمان صلح3 :

گفتگو0:
تعامل0 :
ارتباطات1:
همزیستی مسالمت آمیز0 :
فرهنگ همسایگی0:
روابط با همسایگان1 :
حقوق بشردوستانه0 :
حقوق بشر0 :
مذاکره1 :
قرآن و سیاست1 :

منازعه4 :
مصالحه0 :
اخالق19 :
مسائل فرهنگی24 :
فروپاشی8 :
تألیف قلوب1 :
دیپلماسی8 :
مذاکره4 :
دوستی و آشتی0 :
ارتباطات5 :

نتیجه

صورتبندی سرفصلها و فصلهای درسی رشته علوم سیاسی در سال  1375و 1392

نشان میدهد که محورهای ابالغ شده از سوی وزارت علوم با اهداف انسانی ،اسالمی و صلحطلبانه
اعالمشده توسط آن وزارتخانه تطبیق ندارد .در سال  ،1392عناوین درسی اسالمی نسبت
به سال  1375افزایش یافته است اما محورها و فصلهای درسها مبتنی بر رویکردهای
سنتی و مدرن به علم سیاست تدوین شده است .فصلها و محورها زیادی به جنگ ،قدرت و

مسائل نظامی اختصاص یافته است در حالی که محورهای مربوط به صلح ،تعامل ،همزیستی،
دیپلماسی و اخالق به نسبت مسائل جنگ و قدرت بسیار محدود است .به عبارت دیگر

نخبگانی که محورهای درسی را برای رشته علوم سیاسی تدوین کردند (احتماأل ناخودآگاه)،

به شدت متأثر از دیدگاه قدرتمحور به سیاست بودهاند .مقایسه سیالبس درسی سال 1375

با سال  1392حتی نشان میدهد ،محورهای درسی سال  1375بیشتر از سال  1392دارای

فصلها و محورهای انسانی ،اخالقی و صلحگرایانه است .به عنوان نمونه مقایسه فصلهای
تعیین شده در درس حقوق بینالملل اسالمی در این دو سیالبس و نیز نسبت محورهای صلح

به محورهای جنگ و نظامیگری در مجموعه درسها مؤید این ادعا است .بررسی سیالبس
سال  1392میدهد ،تدوینکنندگان محورهای درسی در سال  1392سرفصلهای درسی را
بر اساس اهداف اسالمی تغییر دادند اما فصلهای هر درس را با رویکردی مدرن یا قدرتمحور

نگارش کردند .گمشده بزرگ نیز در میان محورها ،مسائل مربوط به صلح است .مقولهای که به

تعبیر امام خمینی ،غایت تعلیمات اسالمی را تشکیل میدهد.

دیدگاه اسالمی به مقوله سیاست و جایگاه صلح در تعلیمات اسالمی ایجاب میکند،

وزارت علوم در قالب محورها و محتویات درسی در رشتههای علوم انسانی ،فرهنگ صلح را

ترویج نماید .صلحپروری ) (Peace buildingیک مفهوم و ترم علمی است که در کشورهای

مختلف به منظور ایجاد فرهنگ صلح ،عدم خشونت ،احترام به حقوق بشر و ترویج تساهل
میان فرهنگها مطرح شده است و آنگونه که گریفیتس میگوید ،برای این منظور در

بیش از  100دانشگاه جهان ،رشته مطالعات صلح تدریس میشود .مطالعات صلح (Peace

) studiesبه صورت میان رشتهای به علل ستیزهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی میپردازد
و امکان راه حلهای مسالمتآمیز را بررسی میکند.

بر اساس آنچه تحلیل و تبیین شد و با هدف تقویت جایگاه صلح در علوم انسانی،

محورهای زیر پیشنهاد میگردد:

تعیین درس «مطالعات صلح» به عنوان یک درس مستقل در رشتههای علوم انسانی،

ایجاد تناسب میان مصادیق صلح و مصایق مسائل نظامی و جنگ در محورهای

درسی علوم سیاسی،

اتخاذرویکردچندرشتهایدرمطالعاتصلحشامل:انسانشناسی،تاریخ،روابطبینالملل،

حقوق ،ادبیات ،جامعهشناسی ،فلسفه ،سیاست ،روانشناسی ،کالم و الهیات،
تأسیس دانشکده مطالعات صلح پس از اجرا و ارزیابی دو بند فوق،

ارائه درس «گفتگو و مفاهمه» به عنوان یک سرفصل مستقل برای رشته علوم سیاسی،

تربیت فارغالتحصیالن متخصص در حوزههای فن مذاکره ،فن میانجگری ،فن مهار

و مدیریت بحران.
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