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جایگاه مفهوم و مصادیق صلح در سرفصل ها و فصل های 
رشته علوم سیاسی

سیدرضا موسوی نیا * 

چکیده
علم  از  خاص  تعریفی  یک  هر  اسالمی،  و  انتقادی  مدرن،  سنتی،  نظریه های 
سیاست دارند. جنگ و صلح از موضوعاتی است که هر یک از این نظریه ها به آنها 
پرداخته و برای کنترل جنگ و تحقق صلح راهکارهایی را ارائه می دهند. گفتمان 
حاکم بر انقالب اسالمی که توسط امام خمینی)ره( شکل و ساختار یافت، دانش 
از قرآن و سنت می داند و همزیستی مسالمت آمیز  سیاسی مطلوب را برگرفته 
میان گروه ها و ملت ها را هدف نهایی تعالیم اسالمی معرفی می کند. بالمال، نگاه 
اسالمی به سیاست و اصالت صلح در قانون اساسی و اسناد باالدستی جمهوری 
و  اسالمی  دیدگاه  از  سیاسی  علوم  به  نیز  علوم  وزارت  است.  مشهود  اسالمی 
گفتمان حاکم بر انقالب اسالمی پرداخته و در ابالغیه سرفصل های درسی رشته 
علوم سیاسی به دانشگاه های کشور، اعتالی ارزش های انسانی، تفاهم و صلح با 
ملت های دیگر و ارائه دروس مبتنی بر جهان بینی اسالمی را از اهداف این رشته 
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عنوان کرده است. در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که سرفصل ها 
و فصل های رشته علوم سیاسی )که به سیالبس های درسی مشهور است(، تا چه 
اندازه مبتنی بر دیدگاه های اسالمی و اهداف اعالم شده وزارت علوم برای این 
رشته تحصیلی است؟ و سؤال دیگر اینکه مفهوم صلح و مصادیق آن چه جایگاهی 
در سیالبس های رشته علوم سیاسی دارد؟ )سؤال پژوهش( این مقاله با استفاده از 
روش تحلیل محتوی کمی و با هدفی توصیفی- تطبیقی، به تحلیل سیالبس های 
ابالغی وزارت علوم برای رشته علوم سیاسی در دو مقطع زمانی 1375 و 1392 
پرداخته است )روش پژوهش( و نشان می دهد: در ابالغیه  سیالبس های درسی در 
این دو مقطع، سرفصل های مبتنی بر دیدگاه های اسالمی تعیین شده  اما محورها 
و یا فصل های هر درس، مبتنی بر دیدگاه مدرن یا قدرت محور به علم سیاست 
تدوین شده است. سرفصل درسی که به طور اخص به مفهوم صلح و مصادیق آن 
بپردازد، وجود ندارد. ضمن آنکه فصل های درسی مرتبط با صلح و مصادیق آن 
نسبت به مفهوم جنگ و قدرت بسیار محدود و غیرقابل مقایسه است. )یافته های 
پژوهش( در پایان راهکارهایی برای ترویج گفتمان صلح در رشته علوم سیاسی 

ارائه می شود.
واژههایکلیدی: نظریه های سنتی، جنگ و صلح، سرفصل های علوم سیاسی، 

دیدگاه مدرن، گفتمان انقالب اسالمی، جهان بینی اسالمی.
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مقدمه
مکاتب مختلف نظری بر اساس انسان شناسی که دارند، دیدگاه های مختلفی نسبت به 
علم سیاست ارائه کرده اند. برخی علم سیاست را دانش کسب و حفظ قدرت می دانند. دسته ای 
دیگر علم سیاست را هنِر مدیریِت منافع متعارض در داخل و خارج از کشور تعریف می کنند و 
دسته ای دیگر علم سیاست را علم تدبیر امور جامعه، مبتنی بر اهداف عالی آن جامعه دانسته اند. 
آنچه علم سیاست را نسبت به سایر علوم انسانی و طبیعی پیچیده تر می کند، ریشه در همین 
پارادایم های مختلف و بعضأ متعارض ارزشی دارد. در یک تقسیم بندی کلی، نظریه های سنتی، 
مدرن، انتقادی و اسالمی، هر یک تعریفی خاص از علم سیاست ارائه می دهند. جنگ و صلح 
از جمله موضوعات محوری است که هر یک از این نظریه ها به آنها می پردازند و برای کنترل 
جنگ و تحقق صلح راهکارهایی ارائه می دهند. گفتمان حاکم بر انقالب اسالمی که توسط امام 
خمینی)ره( شکل و ساختار یافت، دانش سیاسی مطلوب را برگرفته از قرآن و سنت می داند و 
همزیستی مسالمت آمیز میان گروه ها و ملت ها را هدف نهایی تعالیم اسالمی معرفی می کند. 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری بارها سیاست، دیانت و صلح طلبی در جمهوری اسالمی 
را همزاد و مقوم یکدیگر معرفی کرده اند. 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 ابالغیه های سرفصل های درسی رشته علوم سیاسی به دانشگاه های کشور، اعتالی 
ارزش های انسانی، تفاهم و صلح با ملت های دیگر و ارائه دروس مبتنی بر جهان بینی اسالمی را 
از اهداف این رشته عنوان کرده است. سؤالی که مسئله اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد 

عبارت است از:
سرفصل ها و فصل های رشته علوم سیاسی )که به سیالبس های 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 سیالبس های 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 سیالبس های ابالغی وزارت علوم برای رشته علوم سیاسی 
در دو مقطع زمانی 1375 و 1392 پرداخته است و پس از انجام تحلیل محتوی کمی 

سیالبس ها و مقایسه آنها با یکدیگر به یافته های زیر رسیده است:
در ابالغیه  سیالبس های درسی در دو مقطع 1375 و 1392، سرفصل ها مبتنی بر 
دیدگاه های اسالمی تعیین شده است اما فصل های هر درس مبتنی بر دیدگاه مدرن یا 

قدرت محور به دانش سیاسی تدوین شده است.
سرفصل درسی که به طور اخص به مفهوم صلح و مصادیق آن بپردازد وجود ندارد.

نسبت فصل های 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 می پردازیم. در بخش دوم جایگاه علوم سیاسی را در گفتمان انقالب 
اسالمی تشریح می کنیم و در قسمت سوم به تحلیل محتوی سیالبس درس های علوم 
با یکدیگر،  سیاسی در دو مقطع 1375 و 1392  می پردازیم و ضمن مقایسه آن دو 
میزان انطباق آنها را با اهداف صلح طلبانه در دیدگاه های اسالمی نشان می دهیم. در پایان 

راهکارهایی برای ترویج گفتمان صلح در رشته علوم سیاسی ارائه می کنیم. 

1.علمسیاستوصلحازمنظرمکاتبچهارگانه
رنسانس و اصالح دینی در مغرب زمین، وحدت علوم طبیعی و انسانی را ترویج کرد اما این 
وحدت به معنی تبعیت علوم انسانی از علوم طبیعی بود. رنه دکارِت عقل گرا و فرانسیس بیکِن 
تجربه گرا، 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 استدالل های 
فلسفی و مذهبی باید از داده های تاریخی و واقعیت های اجتماعی بهره برد)سلیمی،1384: 
49-50( . نگرش ماکیاول به سیاست توسط توماس هابز نیز تقویت شد. هابز سیاست را 
مبتنی بر توانایی کسب و حفظ قدرت تعریف کرد. این دیدگاه مبنای نظریه پردازی رئالیسم 
سنتی در علم سیاست شد به گونه ای که رابرت دال، قدرت را هسته اصلی سیاست و علم 
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سیاست را علم کسب و حفظ قدرت سیاسی خواند)عالم،1380: 88(.  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 فعالیت هایی را که با کسب قدرت 
دولت، تحکیم قدرت دولت و استفاده از قدرت دولت همراه است، دانش سیاسی معرفی کرد 
)عالم،1380: 28-30( . مورگنتاو در عرصه بین المللی به تأسی از ماکیاولی و هابز، روابط 
بین الملل را کشمکش دولت ها بر سر قدرت دانست )گریفیتس، 1388: 2(. از دیدگاه سنتی، 
مسائل اخالقی و مذهبی موضوع دانش سیاسی نیست. مسئله علم سیاست، خوب یا بد بودن 
پدیده های سیاسی نیست بلکه علم سیاست باید به شیوه ای پوزیتویستی و حل المسائلی به 
موضوعات سیاسی بپردازد(Burnham,2008: 20) . دیدگاه سنتی به مقوله صلح، نه به عنوان 
یک ارزش بلکه به عنوان یک وضعیتی که می تواند بر مبنای عقالنیِت هزینه فایده گرا، منافع 
بیشتری به ارمغان بیاورد، نگریسته است. از دیدگاه نظریه سنتی، نظم سلسله مراتبی یا توزیع 
آمرانه ارزش ها که دولت ها در داخل ایجاد می کنند و وضعیت توازن قدرت میان دولت ها در 
عرصه بین المللی، ایجاد کننده صلح است. دیدگاه سنتی جنگ را برای کشورهای قدرتمند 
مشروع می داند و معتقد است توازن قدرت در خارج وضعیتی است که با افزایش قدرت کشورها 
شکسته می شود و کشور قدرتمند مشروعیت حمله به کشور دیگر را دارد. ریمون آرون در 
کتاب »جنگ و صلح«، روابط بین الملل را روابط میان واحدهایی می داند که هر کدامشان مدعی 
حق به دست گرفتن عدالت هستند و خود را یگانه داور در زمینه تصمیم گیری برای جنگیدن 
و نجنگیدن می شناسند )گریفیتس، 1388: 3( . مصالحه دولت ها نیز در موضوعاتی صورت 
می گیرد که برایشان جنبه حیاتی نداشته باشد )دوئرتی، 1376: 169(. 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 می شود.
نگرش مدرن به علم سیاست نیز برگرفته از همان نگرش سنتی است با این تفاوت که با 
سقوط نظام های پادشاهی و آثار مخرب دو جنگ جهانی و ترویج دموکراسی در مغرب زمین، 
عنصر قدرت دیگر یک امتیاز انحصاری در دست دولت ها تعریف نشد، بلکه قدرت در قالب 
مسئولیت دولت ها در قبال شهروندان دانسته شد. سیاست در دیدگاه مدرن مثل دیدگاه سنتی 
در انحصار حکومت تعریف می شود و علم سیاست، هنر اداره حکومت، سازمان ها، ادارات دولتی 
و توانایی تنظیم روابط با سایر کشورها دانسته می شود (Tansy, 2000: 4) . دیدگاه مدرن در 
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عرصه داخلی قائل به تقسیم قدرت میان دولت و ملت است و در عرصه بین المللی با ایجاد 
نهادهایی قانونی برای ممانعت از جنگ، صلح جهانی را یک ارزش مشترک بشری معرفی 
می کند. با این وجود ابزار مهار جنگ و حفظ صلح در داخل و خارج مثل دیدگاه سنتی، قدرت 
است که در قالب توازن قدرت تعریف می شود. در دیدگاه مدرن، جوامع مولد قدرت اقتصادی 
دارند و از این طریق، قدرت سیاسی دولت را متعادل و متوازن می کنند. تولید ثروت در دست 
جامعه است و دولت مدرن در ازای مالیاتی که از جامعه دریافت می کند، برای سه وظیفه ذاتی 
خود یعنی امنیت، آموزش و بهداشت نهادسازی می کند. نتیجه این توزیع قدرت، پاسخ گویی 
دولت و تحکیم دموکراسی است که این وضعیت صلح پایدار داخلی به همراه دارد و مانع از 
استبداد دولت بر ملت می شود. نگرش مدرن در عرصه بین المللی نیز مانند دیدگاه سنتی، 
توازن قدرت را موجب ایجاد صلح در ساختار اقتدارگریز بین المللی می داند با این تفاوت که 
جنگ قبیح و توازن قدرت یک الزام و ارزش تلقی می شود(Waltz, 2000: 27 ). این توازن قدرت 
از طریق دیپلماسی حاصل می شود. از دیدگاه مدرن، دیپلماسی بر جنگ اصالت دارد. مورگنتاو 
دیپلماسی در عرصه خارجی را با نگرشی قدرت محور تعریف می کند. از دیدگاه او دیپلماسی 
پیگیری اهداف ملی است که بر حسب منافع ملی تعریف شده اند و دیپلماسی موفق در گرو 

قدرت ملی است )دوئرتی، 1376: 169(.
دیدگاه های انتقادی که طیف گسترده ای را شامل می شود، هستی شناسی، معرفت 
شناسی و روش شناسی رویکردهای سنتی و مدرن به سیاست را نقد می کنند. آنها اصالت 
قدرت در دیدگاه سنتی و مدرن را علت اصلی جنگ و بی عدالتی معرفی می کنند و معتقدند، 
تعمیم پوزیتویسم طبیعت گرا به دانش سیاسی، انسان را شی زده کرده و در دنیای مدرن به 
جای آنکه طبیعت در خدمت انسان باشد، انسان در خدمت طبیعت درآمده است. دغدغه 
دیدگاه های انتقادی، عدالت، توجه به رانده شدگان و حاشیه نشینان، گفتگو و مفاهمه فارغ 
از قدرت و باالخره صلح پایدار است. این دیدگاه به لحاظ معرفت شناسی بر خاص بودن امر 
سیاسی تأکید می کند و وظیفه دانش سیاسی را صرفأ توصیف محض پدیده های سیاسی 
می داند(Roselle,2012:1). شاید همین دیدگاه باعث غیرکاربردی شدن دیدگاه های انتقادی 
در علوم سیاسی می شود و این رویکرد را در ساحت نقد جریان مدرن و توصیف محض، 
محصور و محدود کرده است. رویکردهای انتقادی می خواهند تریبون مرکزی قدرت را 
قطع کند و به همه کنش گران اجتماعی تریبیون دهد و این یعنی بزرگداشت تفاوت ها و 
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تمایز ها. به تعبیر کالین های، بهای »احترام به هرگونه تفاوتی، از کار  افتادگی سیاسی است 
و این بهای زیادی است که )نظریه های انتقادی( باید پرداخت کند« )های، 1385: 401(. 
نظریه های انتقادی برخالف دیدگاه مدرن، سیاست را امری سیال در جامعه و نه منحصر در 
حوزه حکومتی می داند. از نگاه آنها همه وجوه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... که به قدرت 
مربوط می شوند، سیاسی هستند پس هر جا که قدرتی در جریان باشد، سیاست نیز همانجا 
است)های، 1385: 21-22( . دیدگاه های انتقادی، تحقق صلح در داخل و عرصه بین المللی 
را وارد کردن کنش گران اجتماعی در حاشیه و یا به حاشیه رانده شده و شکستن انحصار 
علم اثبات گرا می داند اما به سبب خاص بودن پدیده های انسانی و سیاسی، هیچ گونه تجویز 

کلی و کاربردی برای تحقق و حفظ صلح ارائه نمی کند. 
رویکرد چهارم به علم سیاست، رویکرد اسالمی است. اسالم دین غیرسیاسی نیست و 
برای سیاست و تدبیر جامعه، رویکردها و برنامه های معینی دارد. سیاست اسالمی، سیاست 
مدرن را نقدی ساختاری می کند و معتقد است سیاست مبتنی بر قدرت، سکان داری 
حکومت و تمشیت امور مردم با هر قیمتی است. سیاست مبتنی بر قدرت، تحقیر کرامت 
انسان ها، ریختن خون انسان ها، استبداد، استثمار و استعباد را برای حفظ قدرت، مشروع 
می داند حال آنکه سیاست اسالمی آمیزه ای از تدبیر امور جامعه به منظور محقق کردن 

عدالت، محبت، حفظ کرامت انسان و صلح است )شیرازی، 1386: 19(.
این معنا از سیاست در کالم امیرالمؤمنین در نهج البالغه موج می زند. ایشان بهترین 
سیاست را اقامه عدل، دادگری، اصالح و اداره جامعه جامعه معرفی می کنند، چنانچه در 

نامه خود به معاویه می نویسند:
ِۀ...و تو ای معاویه کی سیاستمدار  ِعیَِّۀ َو ُوالََۀ أَْمِر اَْلُمَّ ...َو َمَتی ُکْنُتْم یَا ُمَعاوِیَُۀ َساَسَۀ اَلرَّ
)اصالح کننده و اداره کننده( رعیت و اولیای امر امت بوده ای؟ )نهج البالغه سیدرضی، نامه 10(.

حضرت در نامه خود به مالک اشتر نیز تقوی، علم و سیاست را ویژگی های حاکم اسالمی 
معرفی می کنند... َفاصِطف لِِوالیَه َاعمالِک َاهُل الَوَرع و الِعلم و السیاَسه.... برای سرپرستی 

کارهایت، اهل علم و ورع و سیاست را انتخاب کن )نهج البالغه سیدرضی، نامه 53(.
صلح و همزیستی مسالمت آمیز جوامع بشری نیز جایگاه ممتازی در قرآن و سیره پیامبر و 
َِّذیَن  َُّها ال اهل بیت دارد. قرآن کریم در آیه 208 سوره بقره، همگان را به صلح دعوت می کند: یَا أَی

لِْم َکافًَّۀ... ای کسانی که ایمان آورده اید! همگی در صلح و آشتی در آیید... آَمُنوا اْدُخُلوا فِي السِّ
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قرآن کریم، اولویت نخست در روابط میان جوامع را حفظ صلح و ایجاد صلح می داند 
چنانچه در آیه 8 سوره ممتحنه، خداوند متعال مشخص می کند، ملت های مسلمان با کدام 
َِّذیَن لَْم یَُقاتُِلوُکْم  ُ َعِن ال ملت های غیرمسلمان رابطه صلح آمیز برقرار کنند: ..ال یَْنَهاُکُم اهللَّ
َ یُِحبُّ الُْمْقِسِطیَن  یِن َولَْم یُْخِرُجوُکْم ِمْن ِدیَارُِکْم أَْن تََبرُّوُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْیِهْم إِنَّ اهللَّ فِي الدِّ
... اما خدا شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون 
نکرده  اند، باز نمی دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را 

دوست می دارد.
خداوند در آیه 61 انفال به مومنان توصیه می کند اگر کفار از در صلح درآمدند شما 
ِ... و اگر تمایل به صلح  ْل َعلَی اهللَّ لِْم َفاْجَنْح لَهاَو تََوکَّ نیز با آنها صلح کنید. َو إِْن َجَنُحوا لِلسَّ

نشان دهند ، تو نیز از در صلح درآی و بر خدا توّکل کن.
با  قرآن در آیه 9 سوره حجرات، مومنان را به برقراری صلح میان گروه های متخاصم 
یکدیگر توصیه امر می کند: » َوإِن َطآئَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلواْ َفأَْصلُِحواْ بَْیَنُهَما َفإِن بََغْت 
ِ َفإِن َفآَءْت َفأَْصلُِحواْ بَْیَنُهَما  َِّتی تَْبِغی َحتَّی  تَِفی ء إِلَی  أَْمِر اهللَّ إِْحَدیُهَما َعلَی اْلُْخَری  َفَقِتُلواْال
َ یُِحبُّ الُْمْقِسِطینَ « و اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدند میان  بِالَْعْدِل َوأَْقِسُطواْ إِنَّ اهللَّ
آنها را اصالح کنید، و اگر یکی بر دیگری تجاوز نمود با آن گروه که تجاوز می کند 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.

جایگاه مفهوم و 
مصادیق صلح در سرفصل ها 
و فصل های رشته علوم 
سیاسی
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2.علومسیاسیوگفتمانانقالباسالمی
گفتمان انقالب اسالمی با دیدگاه و رفتار سیاسی امام خمینی)ره( هویت می یابد. ایده 
اسالم سیاسی در درس های فقهی امام خمینی)ره( در دهه 40 مطرح و در قالب ساختار 
انقالب اسالمی و نهاد جمهوری اسالمی، صورت عملی به خود گرفت. امام خمینی هدف 

از بعثت پیامبران را سیاست ورزی معرفی می کند:
»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، جلد13: 216(.
امام در جای دیگر احکام دین را نیز آمیخته به سیاست معرفی می کند:

»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، جلد9: 138(.
آیت اهلل جوادی آملی سیاست، اخالق و تدبیر منزل را حکمت تعریف می کند. ایشان 
بر اساس تعریف غزالی از سیاست، سیاست را دربرگیرنده همه امور مادی و معنوی آدمی، 
در دنیا و آخرت می داند و با این تعریف، دین، اخالق و سیاست را به هم گره می زند، زیرا 
معتقد است که هر سه، در صدد رساندن انسان به سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت 

هستند: )جوادی آملی، 1386( .
»جهان بینی بدون جهان سازی تنها سلسله ای از مفاهیم تجریدی و خشک است. قهرأ 
هر جهان بینی 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 دولت های اسالمی، 
اسالمی،  تعلیمات  »غایت  است...  بین المللی  آمیز در سطح  تحقق همزیستی مسالمت 
همزیستی مسالمت آمیز در سطح جهان است.« )صحیفه نور، جلد 11: 256(. آیت اهلل 
جوادی آملی نیز در  مورد رابطه سیاست و صلح می گویند: »دین باید در متن سیاست 
راه پیدا کند و سیاستمداران متدینانه بیاندیشند تا صلح محقق شود.« )جوادی آملی، ایرنا، 

.)26/1/1393
از دیدگاه اسالم، همزیستی مسالمت آمیز، احترام متقابل، برابری دولت ها و ملت ها، 
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همکاری ملت ها، پایبندی به تعهدات و پایبندی به حقوق و قراردادهای بین المللی از 
مصادیق صلح هستند. این دیدگاه در اصل 152  قانون اساسی نیز متجلی شده است: 
»سیاست خارجی جمهوری اسالمی بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، 
حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در 
برابر قردت های سلطه گر و روابط طلح آمیز با دولت  غیرمتحارب استوار است.«گفتمان 
دیده  نیز  علوم  وزارت  ابالغیه های  و  اسناد  در  اسالمی  انقالب  صلح  اندیشی  و  سیاست 
می شود چنانچه سرفصل های درسی رشته علوم سیاسی در سال 1375، اهداف این رشته 

در دانشگاه ها را اینگونه تعیین می کند: )شورای برنامه ریزی، 1375 :4(.
اعتالی  علم سیاست،  اعتالی  دانشگاه ها،  در  علوم سیاسی  تعلیم رشته  از  »هدف 
ارزش های اصیل انسانی و پیدا کردن امکان تفاهم با ملت های دیگر بر اساس ارزش های 

انسانی مشترک است.«
و نیز در اهداف رشته علوم سیاسی در ابالغیه سال 1392 آمده است: 

اصالح و تطبیق مبانی، منابع و متون علوم سیاسی موجود بر اساس فلسفه اسالمی؛
رویکردهای  اساس  بر  اسالمی  جهان بینی  بر  مبتنی  سیاسی  علوم  ارائه  و  تولید 

روش شناسی؛ و  ارزش شناسی  معرفت شناسی،  انسان شناسی،  هستی شناسی، 
تدوین محتوی رشته با توجه به چشم انداز و آرمان های انقالب اسالمی؛

از جهان  اتخاذ رویکردهای اجتهادی در مقابل رویکردهای تقلیدی موجود بویژه 
غرب؛

تطبیق علوم سیاسی با شرایط و تحوالت سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران بویژه پس 
از انقالب اسالمی)شورای عالی انقالب فرهنگی، 1392: 8-7(.

3.تحلیلمحتویسیالبسرشتهعلومسیاسی1375
سرفصل ها و فصل های درسی رشته علوم سیاسی، مصوب 1/7/1375 شورای عالی 
برنامه ریزی وزارت علوم، شامل 67 سرفصل و 1480 فصل یا محور می شود. بیشترین 
این وجود  با  است.  یافته  اختصاص  تاریخی  و 8 درس  به 8 درس حقوقی  سرفصل ها 
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 درس ها تعریف شده است 
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که در این آخری مباحثی مانند تألیف قلوب، تکیه بر ارزش ها، اعزام سفیر و پذیرش سفیر 
آمده است. اما در این درس از 26 فصل تنها 6 فصل و محور آن به مصادیق صلح پرداخته 
است. حقوق بین الملل اسالم درس دیگری است که 7 فصل از 16 فصل 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 
مسالمت آمیز اختالفات از جمله فصل هایی که مصادیق صلح را آموزش می دهد. در نقطه 
مقابل دو درس »مسائل نظامی و استراتژیک معاصر« و »سیر قدرت ها در دریاها« به طور 
مستقیم به مسائل جنگ و نظامی گری می پردازد. در یک مقایسه کمی، از مجموع 1480 
فصل درسی، تنها 12 فصل به صلح و مصادیق آن از قبیل مدارا، برابری، همیاری، گفتگو، 
تعامل، دیپلماسی و... اختصاص دارد در حالی که فصل های مرتبط با جنگ، نظامی گری و 
بحران 37 عنوان در بر می گیرد. جدول زیر فراوانی سرفصل ها و فصل های مربوط به جنگ 

و صلح و مصادیق آنها را در سیالبس درسی 1375 نشان می دهد.

فصل: 1480 عنوانسرفصل علوم سیاسی سال 1375: 67 درس
صلح )مفهوم و مصادیق(: 12 فصلسرفصل صلح: 0

جنگ و مسائل نظامی: 29 فصلسرفصل جنگ و مسائل نظامی:2
بحران ها: 8 فصلسرفصل دیپلماسی:2

فرهنگ:0سرفصل حقوقی:8
قدرت، زور: 18 سرفصل تاریخی:8

4.تحلیلمحتویسیالبسرشتهعلومسیاسی1392
سرفصل ها و فصل های درسی رشته علوم سیاسی مصوب 14/10/1392 توسط شورای 
عالی انقالب فرهنگی با تغییرات اساسی نسبت به سیالبس 1375 به کلیه دانشگاه های 
علوم انسانی که رشته علوم سیاسی را تدریس می کنند، ابالغ شد. در این ابالغیه آمده است 
دانشگاه ها موظف هستند به مدت پنج سال، مطابق سرفصل ها و فصل های تصویب شده، 

به تدریس رشته علوم سیاسی بپردازند.
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در یک نگاه کلی و مقایسه ای، در حالی که در سیالبس سال 1375، 8 سرفصل 
درسی مربوط به اسالم ارائه شده بود، در سال 1392، سرفصل های درسی اسالمی )قرآن 
و سیاست، حقوق بین الملل اسالمی، اندیشه های سیاسی در اسالمی و...( به 22 عنوان 
رسیده است. با این وجود محورها و فصل های درسی در سیالبس ابالغی 1392 نسبت 
به سیالبس ابالغی 1375 بیشتر بر اساس دیدگاه مدرن به سیاست )نگرش قدرت محور 
به سیاست( تدوین شده است. به عنوان نمونه در درس »حقوق بین الملل اسالمی« سال 
1375، محورهایی 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 
مسالمت آمیز اختالفات وجود داشته است اما در سال 1392 این محورها حذف شده است. 
محورهای اصلی درس حقوق بین الملل اسالمی در سال 1392 عبارتند از : جهانشمولی 
اسالم و حقوق بین الملل معاصر، اسالم و دولت، حقوق دیپلماتیک در اسالم، )حقوق 
بیگانگان، حقوق اقلیت ها، حقوق پناهندگی، قاچاق زنان و کودکان، بردگی مدرن(، حل و 
فصل اختالفات، معاهدات و قراردادها در اسالم، جایگاه اخالق در حقوق بین الملل و نقد 

حقوق بین الملل. 
در یک مقایسه دیگر، نسبت محورهای صلح به محورهای جنگ و نظامی گری در 
سال 1375، 1 به 5/2 بوده در حالی که این نسبت در سال 1392، 1 به 9 برآورد شده 
است. بررسی سیالبس های دو مقطع نشان می دهد که نسبت پرداختن به مفهوم صلح 
در سال 1375 و 1392 به طور مساوی 12 محور بوده است اما افزایش تعداد درس ها از 
67 درس به 88 درس و تعداد محورهای درسی از 1480 به 2391 محور درسی نشان 
می دهد که فصل های مربوط به صلح، متناسب با افزایش سرفصل ها و فصل های درسی 
افزایش نیافته است. بنابراین با وجود آنکه عناوین درسی اسالمی در سال 92 افزایش یافته 
است )از 8 درس به 22 درس( اما محورهای صلح و مصادیق آن نه تنها افزایش نیافته بلکه 
سیر نزولی داشته است. سایر محورهای درسی نیز بر خالف دیدگاه های اسالمی مبتنی 

دیدگاه های قدرت محور به سیاست تدوین شده است. 
مجموعه سرفصل های ابالغ شده در سال 1392، 88 عنوان درسی و مجموعه فصل ها 
2391 محور را در بر می گیرد. از میان 88 درس یا سرفصل ارائه شده، تنها یک درس با 
عنوان »جنگ و صلح« اختصاص داده شده است که دارای 26 فصل است. در این درس 
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22 فصل به مسائل جنگ پرداخته و 4 فصل آن به مسائل صلح اختصاص یافته است. از 
مجموع 2391 فصل تنها 12 محور به طور معین به مفهوم صلح اختصاص یافته است 
در حالی که 170 فصل به جنگ، منازعه، مسائل نظامی، بحران  و چالش پرداخته است و 
60 محور نیز به مفهوم قدرت، زور، قدرت های 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 درس های مرتبط با صلح و مصادیق آن نشان می دهد نسبت محورهای 

صلح به مجموعه فصل های درس های مرتبط با صلح نیز بسیار ناچیز است:
درس جنگ و صلح: )26فصل(، 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 بین الملل عمومی: )42فصل(، 2 فصل صلح

درس اصول و مبانی روابط بین الملل: )53 فصل(، ا فصل صلح
درس سازمان های بین المللی: )34 فصل(، 2 محور صلح

درس حقوق بین الملل اسالمی: )33 فصل(، 1 فصل صلح
درس مدیریت بحران های بین المللی: )23فصل(، 2 فصل صلح  

در ادامه جدول فراوانی سرفصل ها و فصل های مربوط به مفهوم و مصادیق جنگ، 
قدرت و صلح در سیالبس ابالغی سال 1392 نشان شده است:

)سرفصل ها(  درس ها  مجموعه   
88

درسی)فصل ها(  محورهای  مجموعه 
2391

صلح: 12صلح:0
جنگ و مسائل نظامی: 109دیپلماسی: 2
بحران و چالش: 71همکاری: 0
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همکاری، همگرایی و تعامل: 11فرهنگ و تمدن: 2
قدرت: 60اخالق: 1

عدم مداخله: 1مدیریت بحران: 2
مداخله: 2حقوق: 8

پیمان نظامی: 4مسائل نظامی و جنگ: 4
پیمان صلح: 3همگرایی: 0

منازعه: 4گفتگو:0
مصالحه: 0تعامل: 0

اخالق: 19ارتباطات:1
مسائل فرهنگی: 24همزیستی مسالمت آمیز: 0

فروپاشی: 8فرهنگ همسایگی:0
تألیف قلوب: 1روابط با همسایگان: 1
دیپلماسی: 8حقوق بشردوستانه: 0

مذاکره: 4حقوق بشر: 0
دوستی و آشتی: 0مذاکره: 1

ارتباطات: 5قرآن و سیاست: 1

نتیجه
صورت بندی سرفصل ها و فصل های درسی رشته علوم سیاسی در سال 1375 و 1392 
نشان می دهد که محورهای ابالغ شده از سوی وزارت علوم با اهداف انسانی، اسالمی و صلح طلبانه 
اعالم شده توسط آن وزارت خانه تطبیق ندارد. در سال 1392، عناوین درسی اسالمی نسبت 
به سال 1375 افزایش یافته است اما محورها و فصل های درس ها مبتنی بر رویکردهای 
سنتی و مدرن به علم سیاست تدوین شده است. فصل ها 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 )احتمال ناخودآگاه(، 
به شدت متأثر از دیدگاه قدرت محور به سیاست بوده اند. مقایسه سیالبس درسی سال 1375 
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با سال 1392 حتی نشان می دهد، محورهای درسی سال 1375 بیشتر از سال 1392 دارای 
فصل ها و محورهای انسانی، اخالقی و صلح گرایانه است. به عنوان نمونه مقایسه فصل های 
تعیین شده در درس حقوق بین الملل اسالمی در این دو سیالبس و نیز نسبت محورهای صلح 
به محورهای جنگ و نظامی گری در مجموعه درس ها مؤید این ادعا است. بررسی سیالبس 
سال 1392 می دهد، تدوین کنندگان محورهای درسی در سال 1392 سرفصل های درسی را 
بر اساس اهداف اسالمی تغییر دادند اما فصل های هر درس را با رویکردی مدرن یا قدرت محور 
نگارش کردند. گمشده بزرگ نیز در میان محورها، مسائل مربوط به صلح است. مقوله ای که به 

تعبیر امام خمینی، غایت تعلیمات اسالمی را تشکیل می دهد. 
دیدگاه اسالمی به مقوله سیاست و جایگاه صلح در تعلیمات اسالمی ایجاب می کند، 
وزارت علوم در قالب محورها و محتویات درسی در رشته های علوم انسانی، فرهنگ صلح را 
ترویج نماید. صلح پروری (Peace building) یک مفهوم و ترم علمی است که در کشورهای 
مختلف به منظور ایجاد فرهنگ صلح، عدم خشونت، احترام به حقوق بشر و ترویج تساهل 
میان فرهنگ ها مطرح شده است و آنگونه که گریفیتس می گوید، برای این منظور در 
 (Peace بیش از 100 دانشگاه جهان، رشته مطالعات صلح تدریس می شود. مطالعات صلح
(studies به صورت میان رشته ای به علل ستیزهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می پردازد 

و امکان راه حل های مسالمت آمیز را بررسی می کند. 
بر اساس آنچه تحلیل و تبیین شد و با هدف تقویت جایگاه صلح در علوم انسانی، 

محورهای زیر پیشنهاد می گردد:
تعیین درس »مطالعات صلح« به عنوان یک درس مستقل در رشته های علوم انسانی،

ایجاد تناسب میان مصادیق صلح و مصایق مسائل نظامی و جنگ در محورهای 
سیاسی، علوم  درسی 

اتخاذ رویکرد چندرشته ای در مطالعات صلح شامل: انسان شناسی، تاریخ، روابط بین الملل، 
حقوق، ادبیات، جامعه شناسی، فلسفه، سیاست، روان شناسی، 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 فارغ التحصیالن متخصص در حوزه های فن مذاکره، فن میانجگری، فن مهار 

و مدیریت بحران. 
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