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  چكيده

اي، بـه  آيـت اهللا خامنـه  فرمايشات رهبر معظم انقالب اسالمي، حضـرت   زاين پژوهش با الهام ا
آمـوزه هـاي   گرفتـه از  تمتوجه به مباني نظري بومي و نشـأ كه (سازانه بررسي رويكرد گفتمان

روش انجـام ايـن   . در كتب درسي و در باب موضوع واليت فقيه پرداخته اسـت  )باشدمي ياسالم
پژوهش نشان  هاييافته. ع تحليل محتواي كيفي استكه يكي از انوااست پژوهش تحليل گفتمان 

دادند كه كتب درسي در انتقال موضوع واليت فقيه، از رويكـرد اخبارگونـه و تـاريخي پيـروي     
هـاي  نشـانه  تـرين  مهـم از . سـازانه مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت      كنند و رويكـرد گفتمـان  مي

بنـدي  توان به سازماندهي محتواي درسي بر اساس رخدادهاي زماني، تقسـيم اخبارگونگي متن مي
 ،عـالوه بـر ايـن   . و غفلت از توجه به روابط ذاتي معارف اشاره نمـود  وعي و ترتيب منطقيموض

نگري، تمركز بـر  استفاده از شيوه بيان مستقيم، عدم توجه به مخاطب و شبهات ذهني او، سطحي
توجهي به عمق مطالب، و غفلت از ابعاد معنوي و عاطفي مخاطبان، از ديگـر  پروري و بيحافظه
اين پژوهش در نهايت اسـتفاده  . بودندفقيه در انتقال نظريه واليت متن كتابهاي درسي  هايويژگي

  .كندكتب درسي پيشنهاد مي دوينسازانه را در طراحي و تاز رويكرد گفتمان
سازي؛ كتـب درسـي، محتـواي    گفتمان؛ گفتمان ديني؛ تحليل واليت فقيه؛ تربيت :كليدي اژگانو
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  مقدمه

های سیاسی، اجتمـاعی و ترین تحولی بود که موجب دگرگونی ارزش پیروزی انقالب اسالمی، مهم
 لیالله، حکومت و ،های ایدئولوژیکی این انقالب حاکمیت شاخصه. مذهبی در ایران و جهان شد

 ها، انقالب فرهنگی در تبیین و ترویج این ارزش برایاما  ،محوری و استعمارستیزی بود فقیه، اسالم
در پی وقوع انقالب اسالمی و بـا توجـه بـه ماهیـت ). ١٣٨٩کریمی قهی، (مدارس ضرورت دارد 
پس از انقالب اسالمی سبب شد جایگـاه تربیـت اسـالمی از سـطح آرمـانی  ،مذهبی جامعه ایران

ای یا عنوانی برای مباحثات اجتماعی به سطح واقعیتی بنیـادین و حـافظ سـاختار ایـدئولوژیک  فرقه
و ما با انقالب اسالمی اعالم کردیم که برای زنـدگی ) ١٢ص ،١٣٨۴الهدی،  علم(تقا یابد جامعه ار

 انـد، کردههای رایج طـرح  پیام دیگری غیر از آنچه ایدئولوژی ،فرد و جامعه و حرکت به سوی کمال
ریزان درسی و تولیدکنندگان مواد آموزشـی در تعیـین اهـداف و  داریم و این رسالتی است که برنامه
در حقیقت آموزش و پرورش کشور با حضور ). ١٣٨٩ملکی، (انتخاب محتوا باید به آن توجه کنند 

بـا نگـاهی  بایـدترین نهادهای کشور است و  ان در گستره خود، یکی از زیربناییآموز دانشمیلیونی 
باید اندرکاران آموزش و پرورش کشور  رو، دست از این .عمیق و سیستمی، به پرورش جوانان بپردازد

ایجاد تغییـر  برایبا دقت نظر و اعمال حساسیت بیش از پیش به تهیه و تنظیم محتوای کتب درسی 
ان بپردازد تـا ایـن تغییـرات در بلندمـدت منجـر بـه رفتارهـای آموز دانشدر دانش، نگرش و توانش 

 ،درسـی از دیـدگاه اسـالمی ۀبرنامهدف ). ١٣٨۶شکیباییان،  و صالحی عمران( شودمطلوب آنان 
کمک به رشد هماهنگ ابعاد معنوی، عقالنی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی فرد و سوق دادن او به 

هـایی باشـد کـه هـر  ها و گـرایش ها شناخت سوی خداست و مواد درسی باید ناظر بر همه مهارت
با مسائل و رویدادها مختلف زندگی به آنها نیـاز  رویاروییمسلمان برای زندگی دنیوی و اخروی و 

توان گفت که هنوز آن نوع تربیت که بتواند از عهده به  اما به یقین می ،)٣٣ص ،١٣٨٩ملکی، (ارد د
، ١٣٧٧، جـوادی(در دسترس بشـر قـرار نگرفتـه اسـت  ،ها برآید ها و خالقیت فعلیت رساندن نبوغ

فراهم آمدن موقعیت کافی برای تحقق اصـالحات آموزشـی بـر مبنـای نگـرش  ا وجودبو  )۴٩ص
هرچنـد معـادل ). ١٢، ص١٣٨۴الهـدی،  علـم(کافی نیسـت  انجام شده،اسالمی، هنوز اقدامات 

ریـزی  های برنامه ها و فعالیت شود که بسیاری دیگر از برنامه دانستن برنامه درسی با محتوا سبب می
 دارداین نکته اهمیت  بیانهمه  با این ،)٧، ص١٣٩٢فتحی واجارگاه، (د شده و نشده به حساب نیای

و باید بـا نظـام ) ١٢٣، ص١٣٨٧ همو،( داردای  که انتخاب محتوا همواره حساسیت و اهمیت ویژه
، ١٣٨٩مهرمحمـدی،  و نـژاد خـوی(اعتقادی و ارزشـی خـاص موجـود در جامعـه همسـو باشـد 

در قالـب ایـدئولوژی برنامـه  ،رشـته برنامـه درسـی ۀحیط این نظام اعتقادی و ارزشی در ).١١٢ص
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 و مهرمحمـدی(شـود  گردد، پیگیـری مـی های کالن تربیتی یا فلسفی اطالق می درسی که به نظریه
ای از باورهای اساسی و  های برنامه درسی مجموعه ایدئولوژی ).٣١−٢٩، ص١٣٨٨امین خندقی، 

ترین ابزارهای تحقـق اهـداف  یکی از عمده عنوان به ،های درسی که به برنامه استهای ارزشی  نظام
هر کشوری نیز باید با توجه بـه شـرایط ). ٩، ص١٣٨٩بهالگردی، (دهند  جهت می ،نظام آموزشی

مهـر (خـود بپـردازد  ۀبه تدوین نظریه برنامـه درسـی خـاص جامعـ... فرهنگی، اقلیمی، تاریخی و
ثر از أرهنگی و بومی در کشور مـا، متـاین شرایط ف). ۴٣−۴٢، ص١٣٨٨، محمدی و امین خندقی

یابیم کـه در میـان  با مراجعه به دستورات اسالم در می. است ،یعنی دین مبین اسالم ،دین رسمی آن
که از آن در عصر غیبت به والیت فقیـه  ،امامت و رهبری مسئلهاین دستورات، هیچ چیزی به اندازه 

اگر این عمود نباشـد یـا  ،ود خیمه اسالم استدر حقیقت والیت، عم. شود، اهمیت ندارد تعبیر می
  ). ٩، ص١٣٧٩محمدی اشتهاردی، (ریزد  آسیب ببیند، خیمه اسالم فرو می

از جمله آموزش و پرورش در زمان حال با الهام  گوناگونهای  های کلی کشور در زمینه سیاست
تمرکز . دشو تعیین می ،ترهبر انقالب اسالمی در عصر غیب ،ای الله خامنه از افکار و دستورات آیت

مجتهـد و  عنوان بـهبر افکار ایشان به دلیل مقام و احاطه سیاسی و نیز جایگاه علمی و دینـی ایشـان 
هـا بـه سـمت  گـردد تـا پـژوهش و منجـر مـی داردمرجع دینی و نیز منصب والیت فقیـه، اهمیـت 

نوشـتار نیـز بـا الهـام از ایـن  رو، از این. سازی و توجه به فضای درونی کشور سوق داده شوند بومی
های کشور در باب نظام برنامه درسی  سعی در انجام پژوهشی مبتنی بر نیازها و افق ،تفکرات ایشان

های اخیر در باب موضـوعات مهـم و اساسـی  مقام معظم رهبری طی سال ،در همین راستا. را دارد
تـوان  جـامع بـرای گفتمـان را مـیترین عناصـر تعریـف مـانع و  مهم. اند سازی نموده امر به گفتمان

ایـن نظـام معرفتـی در . ٢؛ اسـتهر گفتمان همراه با نظام معرفتی و معنـایی . ١: گونه بیان کرد این
گیری این نظام معرفتی، محدودیتی در فراتر رفتن آن  پس از شکل. ٣گیرد؛  بافتی اجتماعی شکل می

» گفتمان غالـب«گیر است و عبارت  همه این نظام معرفتی،. ۴از این بافت اجتماعی وجود ندارد؛ 
). اسـتگیـر  به این معنا که گفتمان آن نظام معرفتی اسـت کـه غالـب و همـه(را در بطن خود دارد 

 :شـود سازی نیز با توجه به آنچه بیان شد، فرایند تبدیل ایـدئولوژی بـه گفتمـان تعریـف مـی گفتمان
فرایندی کـه . گیر به معنای نظام معرفتی همهمرکزی یک گفتمان و گفتمان  ۀایدئولوژی در مقام هست
 امـین(گیـرد  سـازی نـام مـی ، گفتمانانجام شودسازی یک ایدئولوژی باید  در این میان برای غالب

والیت فقیـه در کتـب درسـی دو رویکـرد عمـده  ۀدر باب انتقال نظری). ١٣٩٣جعفرنیا،  و خندقی
 طور بـههـا  سازانه که بررسی ایـن ویژگـی فتمانرویکرد اخبارگونه و تاریخی و رویکرد گ :وجود دارد
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و در قسمت روش پژوهش در همین نوشتار نیز  1است شدهمفصل در قالب پژوهش دیگری بررسی 
در ایـن پـژوهش هـدف بـر آن اسـت کـه  ،بر این اساس. در قالب یک جدول مطرح گردیده است

هـای رویکـرد  ژگـیمحتوای کتب درسی مقطع متوسـطه بـا موضـوعیت والیـت فقیـه از حیـث وی
  .شودسازانه تحلیل  گفتمان

های انجام شده حول محور تربیـت دینـی فـراوان  دهد، هرچند پژوهش یبررسی پیشینه نشان م
رو  با پـژوهش پـیش یدرس ها غالبًا از حیث موضوع و روش در حوزه برنامه اما این پژوهش ،هستند
دوره  یمـات اجتمـاعیتعل یهـا اهداف کتـاب یبررس«با عنوان  یپژوهش) ١٣٨٩( یفیس. متفاوتند
انجام داده است که » رانیا یاسالم ینظام جمهور  های ث انطباق با آرمانیاز ح یلیتحص ییراهنما

 ،های این پـژوهش نیـز نشـان داده یافته. روش کلی این مطالعه مبتنی بر مقایسه و تطابق بوده است
بـه  امـاهای درسی در حد قابل توجه بـوده اسـت،  اگرچه، میزان توجه به اهداف اجتماعی در کتاب

بـا عنـوان  یپژوهشـ) ١٣٩٠(همچنـین صـفرنیا شـهری . های سیاسی کمتر توجه شده است هدف
ایـن . به انجام رسانده اسـت» تحلیل گفتمان انتقادی ادبیات داستانی کودکان با موضوع مهدویت«

های کودکـان بـا  تعدادی از داستان پژوهش با توجه به چارچوب تحلیل گفتمان فرکالف، به بررسی
هـا در موضـوع  های این پژوهش نشان داد که تعـداد داسـتان یافته. موضوع مهدویت پرداخته است
ها برخی مفاهیم ساده، سطحی و تکراری را در قالب مـتن  لفان کتابؤمهدویت بسیار کم است و م

بررسی چگونگی طرح انقـالب «با عنوان نامه دیگری نیز  پایان. اند به خوانندگان خردسال ارائه کرده
انجام شـده اسـت کـه ) ١٣٨۴(توسط محمد فاتحی » های درسی دوره دبیرستان اسالمی در کتاب

ایـن پـژوهش بـه بررسـی چگـونگی طـرح انقـالب . روش آن تحلیل محتوا و مصاحبه بوده اسـت
 بیشـتردر دسـت آمـده حـاکی از آن اسـت کـه  نتیجـه بـه. اسالمی در کتب درسی پرداختـه اسـت

های درسی به انقالب از زاویه رهیافت فرهنگی نگاه شده و در بعضی موارد این نگـاه حالـت  کتاب
مصاحبه با کارشناسان نیز نشان . استشده عوامل نادیده انگاشته  دیگرگرایانه به خود گرفته و  افراط

  . ها مطرح شود تر در کتاب داده است که باید انقالب اسالمی با دیدی علمی
ها در حوزه تربیت دینی به خود اختصـاص  ها حجم کّمی نسبتًا وسیعی که پژوهش طبق بررسی

های عمیق، ژرف و بنیادین که متمرکز بر  اند، اما از لحاظ کیفی و غنای مفهومی، انجام پژوهش داده
های ایدئولوژیک باشـند، مـورد غفلـت  های کیفی و همچنین متوجه به مبانی نظری و شالوده روش

به مبانی ایدئولوژیک برنامه درسـی دارد و  ژرفاین پژوهش از حیث اینکه نگاهی . واقع شده است

                                                           
 نظام یدرس یها برنامه یمحتوا در هیفق تیوال  هینظر  یساز گفتمان یچگونگ« ،)١٣٩٣( ایجعفرن و یخندق نیام :ک.ر. ١�

  .١۵٨−١٣٩ص ،»رانیا یاسالم یجمهور پرورش و آموزش



      ۵  ...تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه

 tarbiat eslami23 Jafarnia Sm 1-8-95  مقدماتي آرايي صفحه   جعفرنيا مقاله  23مجله تربيت اسالمي 

 زیـرا ؛همچنین بر موضوع والیت فقیه متمرکز شده است و نیز از جهت روش، کامًال نوآورانه اسـت
ه برنامه درسی موضـوعی کـامًال مغفـول در حیط ویژه بهبررسی پیشینه نشان داد مبحث والیت فقیه 

 دیدگاهضمن اینکه در این پژوهش توجه به موضوع والیت فقیه از . بوده که به آن پرداخته نشده است
ایدئولوژیک بوده و به خاطر الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری و توجه به علم بـومی و متناسـب 

  .شود با فضای کشور، اهمیت آن دوچندان می
  
  پژوهشروش 

، ١٣٨٨سـاروخانی، (هـای تحقیـق اسـت  تـرین و پرکـاربردترین روش تحلیل محتوا یکی از مهـم
 و 1ُفرمـان(های متنـی اسـت  های کیفی برای تحلیل داده تحلیل محتوای کیفی از روش). ٢٧٩ص

ــان؛ ۴٠ص، ٢٠٠٨ 2،دامســچرودر ــی ). ١٨، ص١٣٩٠نوشــادی،  و ایم ــن روش، روش تحقیق ای
، ٢٠٠۶، 4و مـارش 3وایـت(ی سیستماتیک و دقیق برای تحلیل اسناد اسـت پذیر و دیدگاه انعطاف

شـود و بایـد از  در متن مشاهده نمی های پنهانی که مستقیماً  که با هدف تحلیل متغیر )٢٣−٢٢ص
، ٢٠٠۶ 5،اسـتریجبس، مـارتنس، پـرینس و جـوچمس(گیرد  یک نوشته استنباط شود، صورت می

. گیـرد کرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی صـورت مـیاین پژوهش با استفاده از روی). ١٣ص
های مختلـف تحلیـل محتـوای کیفـی توسـط محققـان مختلـف مطـرح شـده اسـت  هرچند گونه

اما این پژوهش به انتخـاب روش تحلیـل گفتمـان  ؛)٢٠٠۵ 7،شانون و 6؛ هسیه٢٠٠٠مایرینگ، (
هـای تحلیـل کیفـی محتـوا  یکی از روش عنوان به) ٢٠٠٩( 8این روش توسط پینگل. پرداخته است

و ) ٧١، ص٢٠٠٩پینگـل، (تحلیل گفتمان برای تحقیق کتب درسی مفید اسـت . مطرح شده است
). ١٣٨٩حقیقـت،  لطفـی و عقیلـی(روشی برای مطالعه معنای نهفته در جمالت و واژگـان اسـت 

 پـژوهش عقیلـی و براسـاسگانـه  ایـن مراحـل نـه. باشـد مراحل اجرای روش نیز به شرح زیـر مـی
هـای دیگـر از جامعیـت بیشـتری  مراحـل در پـژوهش دیگـرکه نسبت بـه ) ١٣٨٩(حقیقت  لطفی

  .برخوردار بود و تناسب بیشتری با این پژوهش داشت، پیگیری شده است
 ؛پژوهش های پرسشطرح . ٣ ؛تبیین موضوع تحقیق. ٢ مسئله؛طرح . ١ :پنج مرحله اول شامل

                                                           
1. Forman  

2. Damschroder  

3. Whitw  

4. Marsh  

5. Strijbos, Martens, Prins and Jochems  

6. Hsiu-Fang hsieh  

7. Sarah E. Shannon 

8. Pingel  
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طـور  هبـ مختصر مطـرح و مجـدداً  طور بهپیش از این  :ارائه چارچوب نظری. ۵ ؛تعریف مفاهیم. ۴
گیری در تحلیـل گفتمـان  شیوه نمونه: گیری نمونه. ۶ ؛ه استشدارائه  یکخالصه در جدول شماره 

های تحقیـق اسـت و ممکـن اسـت در سـطوح و ابعـاد مختلـف کلمـات،  روش دیگرنیز همچون 
که به  یدرس یها پس از بررسی کتاب. شودانجام ها و مانند آن  ها، فصول، کتاب عبارات، پاراگراف

شناسـی، و  شامل کتب دین و زندگی، علوم اجتمـاعی و جامعـه− مبحث والیت فقیه پرداخته بودند
ــاریخ ــد، در  کــه مجموعــاً  −ت ــه رشــته همــۀهشــت کتــاب بودن هــای مقطــع متوســطه و  هــا و پای
 گفتنـی. هایی زده شد مطالب مرتبط به والیت فقیه، دست به انتخاب نمونه میاندانشگاهی، از  پیش

گیـری هدفمنـد اسـتفاده  گیری تصادفی از نمونه است که در این روش به جای استفاده از فنون نمونه
تحقیـق را دارد و از اطالعـات زیـادتری  مسـئلهای که حداکثر درگیری با  دستیابی به نمونه. شود می

در انتخـاب ). ١۴۶، ص١٣٨٨ایمـان، (، نمونـه مناسـب تحقیقـات کیفـی اسـت برخوردار اسـت
هـای درسـی انتخـاب  ها متناسب با سهم هر زمینه موضـوعی در کتـاب نمونه ،ها تالش شده نمونه

زمینه موضوعی مصداق ولی فقیه چون صفحات بیشتری از کتـب درسـی را بـه  برای نمونه،(شوند 
اهمیت آن زمینه موضوعی ). یشتری از آن انتخاب شده استهای ب خود اختصاص داده است نمونه

زمینه موضوعی اثبـات والیـت برای نمونه، (در چارچوب مبحث والیت فقیه نیز مد نظر بوده است 
های بیشتری  شده نمونه تالشفقیه چون در چارچوب مباحث مرتبط با والیت فقیه مهم بوده است، 

مثًال بین (هایی از محتوا که بار معنایی بیشتری دارند  تهمچنین انتخاب قسم ،)از آن انتخاب شود
اند، قسمتی انتخاب شده است که محتوای بیشـتر و  که شباهت موضوعی داشته ابدو قسمت از کت

یعنـی اگـر دو کتـاب قسـمت مشـابهی ( ها اب، و استفاده از تمام این کت)تکرار کمتری داشته باشد
در ) مورد استفاده باشند ها کتاباست، نمونه اتخاذ شده تا همه  اند، از کتابی که استفاده نشده داشته

واحد تجزیه و تحلیل در این پژوهش واحد تجزیه و تحلیـل، مضـمون و . ٧ ؛دستور کار بوده است
   ؛پاراگراف بوده است

های موضـوعی،  ها ذیل هشت زمینه موضوعی که برخی از زمینه نمونه: بندی اطالعات طبقه. ٨
 براسـاسهـای موضـوعی  این زمینه. بندی شده است هایی نیز هستند، طبقه رمجموعهخود دارای زی

اللـه  ای، آیـت ، امـام خامنـهشامل امـام خمینـی ،نظر موضوعات مشترک در آثار چهار صاحب
هـا و دالیـل  ضـرورت: استدست آمد و شامل این موارد  به ،الله مصباح یزدی جوادی آملی و آیت

های ولی فقیه، وظایف و اختیـارات ولـی  والیت فقیه و اثبات آن، ویژگیتشکیل حکومت اسالمی، 
فقیه، مشروعیت و مقبولیت، چگونگی انتخاب ولـی فقیـه، مصـداق والیـت فقیـه، آثـار و برکـات 

   ؛س آن استأحکومتی که والیت فقیه در ر
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در  1فـرکالف ،تواند ناظر به چنـد سـطح باشـد تحلیل گفتمان می: تحلیل متون و اطالعات. ٩
فـرکالف، (کنـد  اشاره مـی 5و تبیین 4تفسیر 3،به سه سطح توصیف 2زبان و قدرتکتاب خود با نام 

  ). ١٩٨٩فرکالف، (
 و زاده آقاگـل(هـای صـوری مـتن ارتبـاط دارد  ای است کـه بـا ویژگـی مرحله :سطح توصیف

 فرکالف ذیل این سطح موارد گوناگونی را مطرح کرده که در این پـژوهش). ۴١، ص١٣٨۶غیاثیان، 
ال ؤبه انتخاب مواردی دست زده شده است که متناسب بـا موضـوع پـژوهش بـوده و بـه پاسـخ سـ

موضوعات کلی مطرح شده در هر درس چیسـت و : عبارتند از ها پرسش. پژوهش مددرسان باشند
در هـر پـاراگراف چـه  ؟گیـرد بر این اساس، پاراگراف مورد نظر ذیل کدام دسته موضوعی قـرار مـی

سازد؟ آیا واژگانی که متناقض بـا ایـده و  ارد که آن را با بحث والیت فقیه مرتبط میواژگانی وجود د
شود که دارای بار ادبی بوده  مضمون اصلی پاراگراف است وجود دارد؟ آیا واژگانی در متن یافت می

و جدای از کمک به ایجاد شناخت، جوی احساسـی در مـتن پدیـد آورنـد؟ جمـالت بـه صـورت 
سـازی  مثًال برجسـته(اند یا غیرمستقیم؟ کدام یک از تغییرات و یا عالئم نگارشی  مستقیم بیان شده

در متن وجود دارد که به بهبـود انتقـال مضـمون مـورد ) جمالت، تغییر رنگ خط، تغییر خط نوشته
هـا از  های متن دارای استناددهی هستند؟ برای استناد و ارجاع نوشته رساند؟ آیا نوشته نظر کمک می

  ای استفاده شده است؟ این امر دارای اثرات مثبت است یا منفی؟  هچه شیو
منظـور از ذهنیـت . تفسیرها ترکیبی از محتویـات مـتن و ذهنیـات مفسـر اسـت :سطح تفسیر
هـا  در این سطح به بررسی نمونه. بندد می کار بهای است که مفسر در تفسیر متن  مفسر، دانش زمینه
های رویکرد اخبارگونه و تاریخی ظریه والیت فقیه و نیز شاخصهسازی ن های گفتمان از نظر شاخصه

محقـق حـول محـور بررسـی متـون  ۀمطالعـات گسـترد براساسها  این ویژگی. پرداخته شده است
نظران در موضوع والیت فقیه، تفکر و مطالعه در رویکردهای حاکم بـر  درسی، بررسی آثار صاحب

ای از منـابع در بـاب  م معظم رهبری و طیـف گسـتردهو مطالعه در سخنان مقا بررسیکتب درسی، 
هـا بـه شـرح زیـر  ایـن ویژگـی. های آن بوده است ویژگی یسازانه و احصا چیستی رویکرد گفتمان

  :هستند
  

                                                           
1. Fairclough 

2. Language and power 

3. Description 

4. Interpretation 

5. Explanation 
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  )١٣٩٣ یا،و جعفرن یخندق ینام(سازانه اخبارگونه و گفتمان یکردرو یهایژگیو: ١جدول 

  سازانههای رویکرد گفتمانویژگی های رویکرد اخبارگونه و تاریخیویژگی
 مخاطب اصلی متن، ذهن فراگیر است و با روح و

 جان او بیگانه است؛
 هـــای  هـــا و زیبایی توجـــه نکـــردن بـــه هماهنگی

 بصری؛
 ها، تماثیل و استفاده از  استفاده نکردن از داستان

 ؛شیوه بیان مستقیم
 گویی برای سازی و مقدمهسازی و بسترعدم زمینه

 مباحث؛ورود به 
 ترین شیوه ارائه مطالب، بیان آنها برحسب  معمول

بنــدی موضــوعی و ترتیــب رخــداد زمــانی، تقســیم
 منطقی است؛

 توجهی به روابط ذاتی میان موضوعات؛ بی 
 وار ارائــه حجــم زیــاد مطالــب و بیــان مسلســل

اطالعات که اغلب فدای پرداختن عمیق و تأمـل
 شودگرا به مسائل می

  نکردن به شناسایی مخاطب و شبهات اوتوجه.  

 اندیشی و ظاهربینی نگری، سادهپرهیز از سطحی
 ؛در تبیین نظریه والیت فقیه

  توجه به رابطه علـت و معلـولی در توضـیح مسـائل
 ؛مربوط به والیت فقیه

 دهی به شبهات شناخت مخاطب و تمرکز بر پاسخ
 ؛ذهنی او در باب والیت

 قیم؛دادن به صورت غیرمست  پاسخ 
 نگری در بیان مسـائل مـرتبط بـا نظریـه جانبههمه

 سونگری؛والیت فقیه و پرهیز از یک
 های عملـی و تجربـی در بحــث  توجـه بـه پشـتوانه

 ؛های محکم نظریوالیت فقیه در کنار استدالل
  روزآمدسازی و ملموس کردن نظریـه والیـت فقیـه

 ؛برای مخاطبان
 ؛برانگیختن عواطف در باب والیت فقیه 
 های شخصیتی امام خمینی تأکید بر ویژگی  و

 ای؛ امام خامنه
 آمیز بین ولی فقیه و امت؛توجه به رابطه مودت 
  در نظر گرفتن نظریه والیت فقیه براسـاس ارتبـاط

  .ذاتی آن با دیگر معارف

  
در ایـن . شـود نگری مطرح می این سطح در قالب شناسایی رویکرد کالن و باهم :سطح تبیین

سازانه و اخبارگونه در هـر نمونـه و نیـز  های رویکرد گفتمان لفهؤرسی وضعیت و روابط مسطح به بر
ها در کنار یکدیگر پرداخته شده است و از طریق تـوجهی کلـی بـه آنهـا در بـاب  همؤلفبررسی این 

  .شود گیری می سازانه یا اخبارگونه تصمیم وضعیت نهایی متن از نظر میزان توجه به رویکرد گفتمان
های کیفی مطـابق نظـر گوبـا و  مین اعتبار پژوهشأمین اعتبار در این مطالعه، از روش تأبرای ت
). ٢٠٠۶ 2،؛ چـو و ترنـت١٣٩١زاده،  ؛ عبـاس١٩٩۴گوبا و لیـنکلن، (استفاده شده است  1لینکلن

 4،پـذیری قابلیـت انتقـال یـا انتقـال 3،قابلیت اعتبار یا اعتبارپـذیری ۀگوبا و لینکلن، چهار شاخص
های کیفی  را برای اعتبار پژوهش 6،ییدپذیریأیید یا تأو قابلیت ت 5،پذیری قابلیت اطمینان یا اطمینان

                                                           
1. Guba and Lincoln 

2. Cho and Trent 

3. Credibility 

4. Transferability 

5. Dependability 

6. Confirmability 
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آشنایی اولیه با منابع اخـذ داده، اسـتفاده از  ۀتوسع). ۶۴، ص٢٠٠۴شنتون، (اند  ردهککیفی مطرح 
رح و طـ 2های عمدی، غـور کـردن جلوگیری از اشتباهات و دروغ برای 1»های تکرارشونده پرسش«

محقـق و اسـتاد  میـانها، جلسـات گزارشـگری مکـرر  آوری داده های مداوم در فرایند جمع پرسش
بررسی کتب درسی برای تعیـین  ۀهمچنین در مرحل. اعتبار است تأمینراهنما از جمله راهکارهای 

هـا  ها که به موضوع والیت فقیه مربوط است، بعد از اینکه محقق، این قسمت هایی از کتاب قسمت
تـدریس دروس تـاریخ و  دلیـله بـه کـ(هشت کتـاب را در اختیـار فـرد دیگـری  همۀرا معین کرد، 

از  یالبتـه و ،قـرار داده شـد) شناسی در مدرسه، اشراف خوبی بر این کتـب درسـی داشـت جامعه
آوری نظرات شخص دوم و مطابقت آنها بـا نظـرات  گرداز  پس. نداشت یمحقق اطالع های دیدگاه

این،  افزون بر. م شد که به جز یک مورد، نظرات فرد دوم منطبق بر نظرات محقق استمحقق، معلو
ایـن بررسـی . اسـت شـدهشـخص دوم، بررسـی  عنوان بـههای پژوهش، توسط استاد راهنما،  یافته
ها با  ها توسط استاد راهنما، نشان داد که فرایند پژوهش به منظور حصول یافته یید این یافتهأت بر عالوه
امکان از دخالت نظر شخصی و برخـورد سـطحی بـه  است و محقق تا حد انجام شدهیت دقت نها

ها در سطوح مختلـف و در ادوار زمـانی مختلـف،  همچنین تحلیل برخی از نمونه. دور بوده است
های اولیه پژوهشگر، همخوان بوده است که بیانگر کامل بودن  تکرار شده است و نتایج آن با تحلیل

های موضوعی قـرار گرفتنـد و  ها ذیل دسته نمونه همۀافزایش دقت،  برای. عمق آنهاست ها و تحلیل
گـویی و تـداخل موضـوعی  ، تـا از کلـیشـدهـایی معـین  زیرمجموعهبرای هر دسته موضوعی نیز 

  .جلوگیری شود و نظم و دقت در تحلیل متون افزایش یابد
  
  های پژوهش یافته

امـا بـه علـت محـدودیت  ،تفسیر و تبیین قابل طرح استهای پژوهش در سه سطح توصیف،  یافته
تا خواننده از چگونگی فرایند تحلیل اطالع  شود بیان میفضا در این مطالعه، ابتدا یک نمونه تحلیل 

 ایـن نکتـه ضـروری بیـان. شـود ها در قالب جدول ارائه می وار تحلیل یابد و در ادامه نتایج خالصه
از هر نمونه نیز مورد توجه بـوده تـا بـه  پسو  پیشها و مطالب  فست که توجه به جمالت، پاراگراا

  .ها افزایش یابد این وسیله دقت تحلیل

                                                           
1. iterative questioning 

2. Probe 
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  ١۴٠ص: ١٨نمونه . در رأس آن است هیفق تیکه وال  یآثار و برکات حکومت رستان،یسوم دب یزندگ و نیدکتاب : ١ ریتصو

که برای سـطح توصـیف در  هایی پرسشدر این مرحله در پاسخ به  :سطح توصیف یها افتهی
 یو زنـدگ ینداین پاراگراف از درس یازدهم کتاب . شود مطالبی عنوان می ،دشقسمت روش مطرح 

 بیاندر این درس پس از . استخراج شده است» مرجعیت و والیت فقیه«سال سوم متوسطه با عنوان 
ن اسـالم پرداختـه شـده و مقدماتی دربـاره جـاودانگی دیـ بیانوالیت به  ۀآیاتی از قرآن کریم دربار

در ادامه بـه . مختصر مطرح شده است طور بهمرجعیت دینی و والیت ظاهری در دوره غیبت کبری 
مرجع «، »تقلید«واژگان . و ائمه اطهار در این زمینه پرداخته است ذکر سخنانی از پیامبر اسالم

 شـدهلید و ولـی فقیـه بحـث ط مرجع تقیسپس شرا. اند در ادامه تعریف شده» ولی فقیه«، و »تقلید
در . شـده اسـت طرحهای شناخت مرجع تقلید و چگونگی انتخاب ولی فقیه  است و پس از آن راه

و آثـار و برکـات » ساز حکومت جهانی امـام عصـر والیت فقیه، زمینه«پایان درس هم موضوع 
  .شده است بیانحکومت والیی 

برخی از آثـار و برکـات حکومـت اسـالمی در شود به بیان  پاراگرافی که تصویر آن مشاهده می
» حکومت عدل جهـانی«، »حکومت اسالمی«، »عصر غیبت«واژگان . عصر غیبت پرداخته است

در این پاراگراف واژگانی که متناقض بـا موضـوع . سازد پاراگراف را به موضوع والیت فقیه مرتبط می
نـوع . ها هماهنگ هستند ر پاراگرافوجود ندارد و جمالت با یکدیگر و نسبت به سای ،اصلی باشند

 بیان جمالت مستقیم بوده، بدین معنا که آثار و برکات حکومت اسالمی در عصـر غیبـت مسـتقیماً 
معـارف اسـتفاده  دیگرها و  های واقعی، تمثیل ها، نمونه مطرح شده است و برای انتقال آن از داستان

سـازی، یـا تغییـر خـط  هـا، برجسـته عالمت نگارشی خاصی مانند تغییر رنگ نوشـته. نشده است
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به این معنا که هرچنـد نویسـنده در . استناد مشخص در این قسمت وجود ندارد. شود مشاهده نمی
مشـخص ایـن  طور بهاما  ،نگارش کتاب از منابعی بهره جسته است و این منابع در آخر کتاب آمده

کی از وجود فضای احساسی نشانگر خاصی هم که حا. قسمت از متن به منبعی مستند نشده است
  . خورد و عاطفی در متن باشد، به چشم نمی

نگری  یکی از نکات در تفسیر این پاراگراف، که منجر به ایجاد سطحی :سطح تفسیر یها افتهی
منفـی آن  آثـاراینک بـه بررسـی ایـن افعـال و . شود، کاربرد اشتباه زمان افعال است فهمی می و کج

داران و  دیـن. یـدآیمـفـراهم  ینسـب طور بـه... حکومت زمینه عبودیـت، در این «. شود پرداخته می
و جهانیان آمـاده  شوندیمهای انسانی  طلبان امیدوار به تجدید حیات فضائل اخالقی و کرامت حق

هـا و  امکـان مقابلـه بـا توطئـه توانـدیموجود حکومت اسالمی . خواهند شدظهور موعود جهانی 
های وسـیعی را بـرای پایـداری و اسـتقامت مسـلمانان در مقابـل  برنامـهها را فـراهم آورد و  تهاجم

گرچه حمایت از محرومان و مستضعفان جهـان، دشـمنی سـتمکاران را بـه . مستکبران تدارک ببیند
یمتر  یکنزدو ما را به حکومت عدل جهانی  شودیمدنبال دارد، اما سبب تقویت جبهه حق در دنیا 

فحوای . دهد آنها خط کشیده شده است، به نوعی زمان آینده را نشان می ام افعالی که زیرتم .»سازد
رفته است، بیانگر آن است که تشکیل حکومـت اسـالمی و  کار جمالت به دلیل افعالی که در آن به

برکات ناشی از آنکه برخی از آنها نیز در متن اشاره است، هم اکنون و در فضای جامعه ما در حـال 
... خواهی و کند که در این حکومت زمینه عبودیت و معنویت متن بیان میمونه برای ن. تحقق نیست
کـه چنـین  شـود متبادر میبه ذهن  مسئلههرچند این جمله، نادرست نیست، اما این . آید فراهم می

ای را تصـدیق  مسـئلهاین در حالی است کـه منـابع چنـین . نیستهایی در حال حاضر فراهم  زمینه
 ،شناسـان غربـی ترین خاورشناسـان و ایران یکـی از برجسـته ،کارسـتن کوپلـه پروفسور. کنند نمی
انقالب اسالمی و رهبر آن امام خمینی که بسـیاری از مسـلمانان مقـیم خـارج جهـان «: نویسد می

بدون تردید آغازگر جنبش تجدید حیات  ،اسالم را در مسیر بازیابی هویت اسالمی خویش قرار داد
وجـود حکومـت ). ٣۴٧، ص١٣٨٧حـاجتی، ( »اسالم است که اثرگذاری فراملیتی داشـته اسـت

آورد، بلکه چنین امکـانی را  ها را فراهم می ها و تهاجم تواند امکان مقابله با توطئه تنها می اسالمی نه
الکسـی . ق در دنیـا شـده اسـتو موجـب تقویـت جبهـه حـ) ١٣٨٩مطهری، (فراهم آورده است 

ای اروپـا را  کننـده اسالم با سرعت خیره«: نویسد می ،محقق علوم اسالمی بنیاد کارانگی ،ماالشنکو
کـادمی وپر. »به تسخیر خود درآورده است فسور جـین اسـمیت، متخصـص مطالعـات اسـالمی آ

یشتر شهرهای متوسـط اکنون ب«: نویسد می ،های اسالمی هارتفورد در ایالت کانکنیکات آموزشگاه
باشند و اعتقاد به اسالم خیلی بیش از آنچـه  کم دارای یک مسجد می دست ،از نظر وسعت ،آمریکا
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ایـن  رو، از ایـن؛ )١٣٨٧حـاجتی، ( »کنند، در این کشور ریشه دوانده اسـت ها تصور می آمریکایی
  .خوبی به همراه ندارد آثارشیوه کاربرد افعال 

ت و معلولی باید گفت که توجـه کمـی در ایـن زمینـه معطـوف شـده در باب توجه به رابطه عل
چرا حمایت از محرومان و مستضعفان جهان، دشمنی ستمکاران را به دنبال دارد؟ و چگونـه . است

د؟ وجود حکومت اسالمی چگونـه امکـان مقابلـه بـا شو این حمایت موجب تقویت جبهه حق می
از پیـروزی انقـالب،  پـسپسندیده بـود اشـاره شـود کـه  ،نمونه عنوان بهکند؟  ها را فراهم می توطئه

 ۶٠در نتیجه محاصره ایـران، اسـرائیل منبـع نفـت خـود کـه . صادرات به اسرائیل ممنوع اعالم شد
  ). ١٣٣، ص١٣٨٢بایمیت اف، (داد، از دست داد  درصد نیازهای آنها را تشکیل می

اینکـه مـتن  بـرافـزون . انـد بودهذهنی در این قسمت از متن مورد توجه ن های پرسششبهات و 
ن و ادفاع از مظلومـ«شبهاتی مانند اینکه . استو شبهاتی نیز در ذهن فراگیران  ها پرسشایجادکننده 

وجود حکومت «یا » ایران منزوی شده و مجال پیشرفت پیدا نکند ،دشو های مظلوم موجب می ملت
در اینجاسـت کـه . »مایـه افـزایش آنهاسـتها نیست، بلکـه  تنها موجب مقابله با توطئه اسالمی نه

های عملی و تجربی حکومت اسـالمی در جهـت  کید بر پشتوانهأهای کتاب و ت مستند کردن نوشته
تـوان بـه ایـن نکتـه  اول مـی ۀدر رفع شبه برای نمونه،. کند باورپذیری فراگیران، نقش مثبتی ایفا می

... های مختلف علمی، سیاسی، اجتمـاعی و مینهدفاع از مظلومان، در ز با وجوداشاره کرد که ایران 
، در جایگـاه ٢٠١٣رتبه علمی ایـران در سـال  1در پایگاه سایماگو. پیشرفت روزافزونی داشته است

رتبه پنجاه و سوم  ١٩٩۶این در حالی است که جایگاه علمی ایران در سال  ،هفدهم جهان قرار دارد
سخن گفتن بـر  رو، از این؛ )٢٠١٣ 2،ریات و کشورهابندی نش سایماگو رتبه(دهد  جهان را نشان می

  . شود سازی پیشنهاد می های گفتمان سبیل واقعیات و مستندات در جهت بهبود متن از نظر شاخصه
سـاز  مستقیم اسـت و مـتن بـدون پـرده در موضـوع والیـت فقیـه، زمینـه صورت  بهارائه محتوا 

 طور بـهطرح ایـن مطلـب . گوید میکه عنوان قسمت است، سخن  حکومت جهانی امام عصر
ای بسیار وسـیع  که حوزه−غیرمستقیم از طریق مجموعه معارف و مسائل مرتبط با بحث مهدویت 

گونه در حال بیان مطالبی است که بـرای  متن به شکلی روایت ،در واقع. قابل پیگیری است −است
گیری این بحث از طریق برقراری البته پی. بسیاری از فراگیران ممکن است غیرقابل فهم و درک باشد

انقالب اسـالمی . پذیر است و ترسیم ارتباط ذاتی میان موضوع والیت فقیه و بحث مهدویت امکان
بینـی شـده اسـت و بـه  پـیش و امامـان های گوناگون در کالم پیامبر اسالم ایران به صورت

                                                           
1. SCImago 

2. SCImagoJournal & country rank 
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ده اسـت شـاشـاره  سازی آن بـرای ظهـور حضـرت مهـدی مراحل و سرنوشت انقالب و زمینه
های امام عصر قـدم نهـاده و  در جهت تحقق آرمان و امام خمینی) ١۶٣، ص١٣٨٨جواهری، (

امـام  دیـدگاهاسالمی کردن ایران، اسالمی شدن جهان و جهانی شدن اسـالم از . تالش کرده است
ایشـان در دوران ). ١٧٠، صهمـان(سه هدف بزرگ، بلندمدت و نهایی انقالب اسـت  خمینی
یکی گسـترش عـدالت در دنیـا و دیگـری  :داند دو رسالت اجتماعی را ضروری و ممکن می غیبت

گونـه کـه مشـاهده  همان). ٢۴١، ص١٣٨٧هـدایتی، (پیشگی حاکمان خودکامـه  پیشگیری از ستم
این مطالب در پی اثبات این موضوع هستند کـه میـان موضـوع والیـت فقیـه و مهـدویت  ،شود یم

در حـالی . دارد، تا جایی که بررسی جداگانه آنها را سخت نموده اسـت های تنگاتنگی وجود رابطه
هـای عملـی و تجربـی و  توجـه بـه پشـتوانه. خوبی ترسیم نشده است ای در کتاب به چنین رابطه که

ه نکـردست که این قسمت از متن در باب توجه به آن موفـق عمـل ا روزآمدسازی متن، نیز عنصری
. ولی فقیه و امت نیز در این قسمت مورد غفلت واقع شـده اسـت آمیز همچنین رابطه مودت ،است
سـازی جامعـه  ای سرشار از محبت و معرفت است، خود در آمـاده ولی فقیه با مردم که رابطه ۀرابط

  .ثر داردؤبرای ظهور حضرت صاحب امر نقشی م
دول هـا در قالـب جـ یک نمونه تحلیل به دلیل محدودیت فضا نتـایج کلـی تحلیـل بیانپس از 

است که برای تک تک این موارد فراینـدی کـه در نمونـه بـاال از نظـر  گفتنی. دشو ارائه می ٢شمارۀ 
  .دشو های سطح سوم نیز در ادامه و پس از جدول مطرح می یافته. گذشت، انجام شده است

  
  یرو تفس یفپژوهش در دو سطح توص یهانمونه یتمام یهایافتهو  یجنتا: ٢جدول 

شماره 
زمینه  صفحه−کتاب  نمونه

  ها در سطح تفسیریافته  ها در سطح توصیفیافته موضوعی

  ١نمونه 
 دین و زندگی
: سوم دبیرستان

  ۵۴و  ۵٣ص

ها و  ضرورت
دالیل تشکیل 

حکومت 
  اسالمی

 بیان مستقیم؛
  جدیت و رسمیت؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

عدم وجود تناقض بین 
 .هانوشته

روزآمدسازی، : هایضعف در شاخصه
شناخت مخاطب و توجه به شبهات او، 

توجه به رابطه ذاتی معارف، پرهیز از 
گویی و  همچنین کلی. نگریسطحی

  .نپرداختن عمیق به مسائل

  ٢نمونه 

علوم اجتماعی 
مقطع پیش 
: دانشگاهی

  ١١١ص

والیت فقیه و 
 −اثبات آن 

تعریف والیت 
  فقیه

 بیان مستقیم؛
  متن فاقد بار ادبی؛

  استناددهی؛عدم 
عدم وجود تناقض بین 

  ها؛ نوشته
تنها مشخصه ظاهری متن 
 .استفاده از تصویر است

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به رابطه ذاتی سطحی

معارف، توجه به روابط علت و معلولی، 
سازی متن، روزرسانی متن، ملموس به

توجه به شخصیت ولی فقیه، توجه به 
  .نی اومخاطب و شبهات ذه
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شماره 
زمینه  صفحه−کتاب  نمونه

  ها در سطح تفسیریافته  ها در سطح توصیفیافته موضوعی

  ٣نمونه 
 دین و زندگی
: سوم دبیرستان

  ١٣۶−١٣۵ص

والیت فقیه و 
 −اثبات آن 

اثبات نقلی 
  :والیت فقیه

 بیان مستقیم؛
  جدیت و رسمیت؛

  ارجاع احادیث و استناد آنها؛
مشخصه ظاهری متن، 

  .ها استتغییر رنگ نوشته

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به رابطه ذاتی سطحی

معارف، توجه به روابط علت و معلولی، 
توجه به مخاطب و شبهات ذهنی او، 

  .نگریجانبههمه

  ۴نمونه 
 دین و زندگی
: سوم دبیرستان

  ١٣۴ص

والیت فقیه و 
اثبات آن 

 −اثبات نقلی−
عقلی والیت 

  فقیه

 بیان مستقیم؛
  جدیت و رسمیت؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

عدم وجود تناقض میان 
 .هانوشته

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به رابطه ذاتی سطحی

معارف، توجه به مخاطب و شبهات 
نگری، دعوت به جانبهذهنی او، همه

  .ورزیتعقل و اندیشه

 دین و زندگی  ۵نمونه 
  ١٣٧ص: سوم

های ولی ویژگی
  فقیه

 بیان مستقیم؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

ظاهری متن،  تنها مشخصه
  گذاری است؛ شماره

عدم وجود تناقض میان 
 .هانوشته

توجه به رابطه : هایضعف در شاخصه
ذاتی معارف، توجه به روابط علت و 
معلولی، توجه به مخاطب و شبهات 
ذهنی او، روزآمدسازی متن، ملموس
سازی متن، توجه به شخصیت ولی 

  .فقیه

  ۶نمونه 
مطالعات 
: اول اجتماعی
  ١١۴ص

های ولی ویژگی
  فقیه

 بیان مستقیم؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

عدم وجود تناقض میان 
 .هانوشته

توجه به رابطه : هایضعف در شاخصه
ذاتی معارف، توجه به روابط علت و 
معلولی، روزآمدسازی متن، ملموس
سازی متن، توجه به شخصیت ولی 

  .فقیه، پرداخت عمیق

  ٧نمونه 
مطالعات 
: اول اجتماعی
١١۵  

وظایف و 
اختیارات ولی 

  فقیه

 بیان مستقیم؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  ها؛ استناددهی نوشته

تنها مشخصه ظاهری، 
تفکیک موارد از یکدیگر 

  است؛
عدم وجود تناقض میان 

 .هانوشته

توجه به رابطه : هایضعف در شاخصه
ذاتی معارف، روزآمدسازی متن، ملموس

های عملی پشتوانهسازی متن، توجه به 
نگری، پرهیز از جانبهو تجربی، همه

  .نگریسطحی

 دین و زندگی  ٨نمونه 
  ص١۴۵: سوم

وظایف و 
اختیارات ولی 

  فقیه

 بیان مستقیم؛
  جدیت و رسمیت؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  ها؛استناددهی کلی نوشته

تنها مشخصه ظاهری، 
تفکیک موارد از یکدیگر 

  است؛
عدم وجود تناقض میان 

 .هانوشته

توجه به رابطه : هایضعف در شاخصه
ذاتی معارف، روزآمدسازی متن، ملموس

های عملی سازی متن، توجه به پشتوانه
نگری، پرهیز از  جانبه و تجربی، همه

نگری، توجه به شخصیت ولی سطحی
فقیه، توجه به مخاطب و شبهات ذهنی 

  .او، توجه به روابط علت و معلولی
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شماره 
زمینه  صفحه−کتاب  نمونه

  ها در سطح تفسیریافته  ها در سطح توصیفیافته موضوعی

 شناسیجامعه  ٩نمونه 
  ٧٨ص: سوم

مفهوم 
مشروعیت و 
  مقبولیت

 بیان مستقیم؛
  پیچیدگی متن؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

عدم وجود تناقض میان 
 .هانوشته

توجه به رابطه : هایضعف در شاخصه
ذاتی معارف، روزآمدسازی متن، ملموس
سازی متن، توجه به مخاطب و شبهات 

معلولی، ذهنی او، توجه به روابط علت و 
  .نگریپرهیز از سطحی

 دین و زندگی  ١٠نمونه 
  ١٣٧ص: سوم

مفهوم 
مشروعیت و 
  مقبولیت

 بیان مستقیم؛
  پیچیدگی متن؛
  متن فاقد بار ادبی؛

  مشاهده یک نمونه استناد؛
تنها شاخصه ظاهری متن، 
  استفاده از گیومه است؛

عدم وجود تناقض میان 
 .هانوشته

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به روابط علت و سطحی

معلولی، توجه به مخاطب و شبهات 
  .ذهنی او، توجه به رابطه ذاتی معارف

 دین و زندگی  ١١نمونه 
  ١۴٧ص: سوم

وظایف مردم در 
  قبال رهبر

 بیان مستقیم؛
  جدیت و رسمیت؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  ها؛استناددهی نوشته

تنها شاخصه ظاهری، تفکیک 
  یکدیگر است؛موارد از 

عدم وجود تناقض میان 
 .هانوشته

توجه به : هایضعف در شاخصه
مخاطب و شبهات ذهنی او، ملموس

سازی متن، توجه به روزسازی متن، به
روابط علت و معلولی، توجه به روابط ذاتی 

  .نگریمعارف، پرهیز از سطحی

  ١٢نمونه 
مطالعات 
: اول اجتماعی
  ١١٧ص

چگونگی 
انتخاب ولی 

مجلس −فقیه
  خبرگان

 بیان مستقیم؛
  جدیت و رسمیت؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

عدم وجود تناقض میان 
 .هانوشته

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به مخاطب و سطحی

شبهات ذهنی او، توجه به روابط ذاتی 
معارف، توجه به روابط علت و معلولی، 

  .والیت فقیههای عملی توجه به پشتوانه

 دین و زندگی  ١٣نمونه 
  ١٣٩ص: سوم

چگونگی 
انتخاب ولی 

مجلس -فقیه
  خبرگان

 بیان مستقیم؛
  جدیت و رسمیت؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

عدم وجود تناقض میان 
 .هانوشته

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به مخاطب و سطحی

ذاتی شبهات ذهنی او، توجه به روابط 
نگری، توجه به رابطه جانبهمعارف، همه
  .فقیه و امت آمیز ولیمودت

  ١۴نمونه 

 علوم اجتماعی
پیش 
: دانشگاهی

  ١١١ص

مصداق والیت 
آشنایی − فقیه 

با اعمال و افکار 
  ولی فقیه

 بیان مستقیم؛
  رسمیت و پیچیدگی؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

عدم وجود تناقض میان 
 .هانوشته

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به مخاطب و سطحی

شبهات ذهنی او، توجه به روابط ذاتی 
  .معارف
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شماره 
زمینه  صفحه−کتاب  نمونه

  ها در سطح تفسیریافته  ها در سطح توصیفیافته موضوعی

  :١۵نمونه 

تاریخ ایران و 
سوم  جهان

: دبیرستان
  ٢١٣ص

مصداق والیت 
آشنایی  −فقیه 

با اعمال و افکار 
  ولی فقیه

 بیان مستقیم؛
  رسمیت و پیچیدگی؛
  متن فاقد بار ادبی؛

  استناددهی؛عدم 
عدم وجود تناقض میان 

 .هانوشته

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به مخاطب و سطحی

شبهات ذهنی او، توجه به روابط ذاتی 
آمیز ولیمعارف، توجه به رابطه مودت

  .نگریجانبهفقیه و امت، همه

  ١۶نمونه 

تاریخ ایران و 
سوم  جهان

: دبیرستان
  ٢٣٧ص

مصداق والیت 
آشنایی  −فقیه 

با اعمال و افکار 
  ولی فقیه

  بیان مستقیم؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛
  وجود تصویر در متن؛

عدم وجود تناقض میان 
  .هانوشته

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به مخاطب و سطحی

شبهات ذهنی او، توجه به روابط ذاتی 
سازی نگری، ملموسجانبهمعارف، همه
روزسازی متن، توجه به متن، به

شخصیت ولی فقیه، توجه به پشتوانه
  .های عملی والیت فقیه

  ١٧نمونه 
تاریخ ایران 

: سوم معاصر
  ١۶۵ص

مصداق والیت 
آشنایی  −فقیه 

با اعمال و افکار 
  ولی فقیه

 بیان غیرمستقیم؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

میان عدم وجود تناقض 
 .هانوشته

توجه به روابط : هایضعف در شاخصه
سازی متن، بهذاتی معارف، ملموس

آمیز روزسازی متن، توجه به رابطه مودت
های ولی فقیه و امت، توجه به پشتوانه

  .تجربی والیت فقیه

 دین و زندگی  ١٨نمونه 
  ١۴٠ص: سوم

آثار و برکات 
حکومتی که 

والیت فقیه در 
  رأس آن است

  مستقیم؛بیان 
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

عدم وجود تناقض میان 
  .هانوشته

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به رابطه ذاتی سطحی

معارف، توجه به روابط علت و معلولی، 
سازی متن، روزرسانی متن، ملموس به

های تجربی حکومت توجه به پشتوانه
میز ولی آوالیی، توجه به رابطه مودت

  .فقیه و امت

 شناسیجامعه  ١٩نمونه 
  ٧١ص: سوم

آثار و برکات 
حکومتی که 

والیت فقیه در 
  رأس آن است

  بیان مستقیم؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

عدم وجود تناقض میان 
  .هانوشته

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به رابطه ذاتی سطحی

علت و معلولی، معارف، توجه به روابط 
سازی متن، روزرسانی متن، ملموس به

توجه به شخصیت ولی فقیه، توجه به 
جانبهمخاطب و شبهات ذهنی او، همه

های تجربی نگری، توجه به پشتوانه
  .حکومت والیی

  ٢٠نمونه 
تاریخ ایران و 

: سوم جهان
  ٢۴٢ص

آثار و برکات 
حکومتی که 

والیت فقیه در 
  رأس آن است

 بیان مستقیم؛
  متن فاقد بار ادبی؛
  عدم استناددهی؛

مشخصه ظاهری متن، 
  تفکیک موارد است؛

عدم وجود تناقض میان 
 .هانوشته

پرهیز از : هایضعف در شاخصه
نگری، توجه به رابطه ذاتی سطحی

معارف، توجه به روابط علت و معلولی، 
توجه به شخصیت ولی فقیه، توجه به 

جانبهمخاطب و شبهات ذهنی او، همه
های تجربی نگری، توجه به پشتوانه
  .حکومت والیی
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ی رویکرد حـاکم بـر کتـب یسومین مرحله یعنی تبیین، در قالب شناسا :سطح تبیین یها افتهی
سازانه و اخبارگونه  های دو رویکرد گفتمان ویژگی. دشو درسی در انتقال نظریه والیت فقیه مطرح می

در دو سطح توصیف و تفسیر تحلیـل  های مورد نظر آنها نمونه براساسپیش از این از نظر گذشت و 
اکنون باید دید کدام یک از این دو دیدگاه در نگارش کتب درسی و با نظر بـه موضـوع والیـت . شد

 ویژه به. فقیه، حاکمیت دارد؟ قدم اساسی برای شناسایی این رویکرد طی دو مرحله قبل برداشته شد
 ٢٠در بررسـی . شـدسازانه و اخبارگونه بررسـی  های گفتمان ظر ویژگیتفسیر که متن از ن ۀدر مرحل
های رویکرد اخبارگونه بـه کـّرات وجـود داشـت و  ای که در باال مورد توجه قرار گرفت ویژگی نمونه
طـرح شـبهات در  ۀمتون به مقولـ بیشتر. سازانه بودند های رویکرد گفتمان ها غالبًا فاقد ویژگی نمونه

در حقیقت، متـون مـورد بررسـی بـا سـبکی . اند های وابسته به آن نپرداخته و زمینهباب والیت فقیه 
هـای ذهنـی، اطالعـاتی، عقیـدتی و عالیـق خـاص  زمینـهبه یکنواخت نگاشته شده است و در آن 

ای از موارد به طرح و بررسی شبهات نپرداختـه  متن در پاره ،این افزون بر. فراگیران توجه نشده است
ها، نوع  در غالب نمونه. ید این مطلب هستندؤم ٢٠ و ١٣، ١٠، ٧، ۶، ۴، ٣، ٢، ١ای ه نمونه ؛است

دهد که مثًال موضـوع والیـت فقیـه را از طریـق  بیان متن مستقیم است و به فراگیر این امکان را نمی
، ۴، ٣، ١هـای  نمونه ؛وری و غیره پیگیری کنداهای اقتصادی، فرهنگی، فن موضوعات دیگر با صبغه

  . گذارند بر این مطلب صحه می ٢٠و  ١٩، ١٨، ١٧، ١۵، ١٠، ۶
رخداد زمانی، ترتیب منطقـی،  برحسبموضوعات و بیان آنها  میانبه روابط ذاتی نکردن توجه 
ها از یکی  نمونه همۀ. های رویکرد اخبارگونه است ترین ویژگی بندی موضوعی یکی از مهم یا تقسیم

بندی موضوعی پیروی  اد زمانی، ترتیب منطقی و یا تقسیمرخد برحسباز سه شیوه بیان موضوعات 
ها بررسی شد و توجه به رابطه ذاتی معارف با یکدیگر به چشـم  نمونههمۀ این ویژگی در . کردند می

  . نخورد
اندیشــی و ظــاهربینی در تبیــین نظریــه والیــت فقیــه یکــی از  نگــری، ســاده پرهیــز از ســطحی

ایـن ویژگـی در  ،ها، جای خالی آن احساس شـد ر غالب نمونهسازانه بود که د های گفتمان شاخصه
توجه بـه رابطـه علـت و معلـولی در توضـیح مسـائل . مشاهده شد ۶و  ۵ها به جز نمونه  همه نمونه

، ۶، ٢هایی که بررسی شد، مورد غفلت واقع شده که موارد  مربوط به والیت فقیه نیز در غالب نمونه
نگری در بیان مسائل مرتبط با نظریه والیت فقیه و  جانبه همه. ردنداز جمله این موا ٢٠و  ١٨، ١٠، ٩

را دارا بودنـد، در سـطح  دیـدگاههایی که قابلیت بررسـی از ایـن  سونگری نیز در نمونه پرهیز از یک
توجـه بـه . هـا هسـتند از جملـه ایـن نمونـه ١٩و  ١۶، ١۵، ١٣، ٨، ٧، ۴هـای  نمونـه. ضعیفی بـود

محکـم نظـری از جملـه  های لبی در بحث والیت فقیـه در کنـار اسـتدالهای عملی و تجر پشتوانه
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های مورد بررسی نشان دادند که متـون عمومـًا  نمونه. های مورد بررسی است ترین شاخصه ضعیف
یعنـی  ،ایـن شاخصـه بـه دو فـاکتور دیگـر. کننـد در فضایی کلی، انتزاعـی و غیرواقعـی سـیر مـی

هـای  کیـد بـر ویژگیأت فقیـه بـرای مخاطبـان و نیـز تروزآمدسازی و ملموس کـردن نظریـه والیـ
قرابـت و ) العالی مدظلـه( ای امـام خامنـه و جانبه شخصیت امام خمینی شخصیتی و ابعاد همه

. توجه به دو شاخصه اخیر نیز در بررسی کتب درسی در سطح ضـعیفی قـرار داشـتند. نزدیکی دارد
هـای اساسـی  که کمترین درگیری را با فضای جامعه معاصر و چالش شدهمطالب در فضایی نوشته 

آمیـز  مـودت ۀهای برانگیختن عواطف در باب والیت فقیه و توجه به رابطـ همچنین ویژگی. آن دارد
هـا نیـز در تمـام  ایـن ویژگـی ؛ها در سطح ضعیفی بودند ولی فقیه و امت نیز در بررسی نمونه میان
از مجمـوع آنچـه بیـان شـد، . ١٩و  ١٨، ١٧، ١۶، ١٢، ٨، ٧های  نمونه مانند؛ ها مشاهده شد نمونه

های مورد بررسـی از  رویکرد حاکم بر کتب مورد بررسی رویکرد اخبارگونه و تاریخی است و نمونه
سـازانه  و شباهتی به رویکرد گفتمـان کردهسازانه در سطح ضعیفی عمل  های گفتمان حیث شاخصه

  .ندارد
  

  گیری  بحث و نتیجه

فقیـه انجـام شـده  سازی نظریـه والیـت گفتمان دیدگاهاین پژوهش با هدف بررسی کتب درسی از 
تـوجهی بـه  هـا حـاکی از جـدیت و رسـمیت محتـوا، بـی ترین یافته در سطح توصیف، مهم. است

هـای پـژوهش  ها همخوان با یافتـه های نگارشی دارد، که این یافته های ظاهری و پیچیدگی جذابیت
. اسـت) ١٣٨۶(، و رودگـر )١٣٧٧(جـوادی ، )١٣٩٠(، رون )١٣٨۶(و شکیباییان عمران  صالحی

ها  توجهی به بار ادبی و احساسی متن و غفلت از بعد معنوی فراگیران از دیگر یافته این، بی برافزون 
از  گـرفتن  بهـره. یـد آن اسـتؤنیـز م) ١٣٨۶(، و رودگـر )١٣٨٧(کشـاورز بود که نتایج پـژوهش 

افـزون بـر اینکـه . کتب درسی بـود همۀها، از نقاط ضعف متون در  استنادات و ارجاعات در نوشته
  .های سطح توصیف مشاهده نشد تناقض در میان متون با یکدیگر، در یافته

ها حکایت از این داشت که کتب درسی در موضوع والیت فقیه در زمینـه  یافته ،در سطح تفسیر
) ١٣٨٨(مرزوقـی های پژوهش  یافته. اند کردهب و شبهات او ضعیف عمل توجه به شناسایی مخاط

نیز بیانگر آن است که توجه به سطح رشد و فهم مخاطبـان مـورد غفلـت واقـع ) ١٣٨٧(و کشاورز 
های غیرمستقیم نیز از دیگر دسـتاوردهای  استفاده از شیوه بیان مستقیم و غفلت از شیوه. شده است

وار  بیـان مسلسـل .کنـد نیز در پـژوهش خـود بـه آن اشـاره مـی) ١٣٨۶( رودگراین مطالعه بود که 
از نکـات  ،شـود گویی که مانع از پرداخت عمیق به مطالب می اطالعات در عین اختصار و خالصه
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باعـث عـدم دعـوت بـه تعقـل و  مسـئلههمـین . هـای درسـی یافـت شـد مهمی بود که در کتـاب
این نکتـه در . دشو انگی با روح و جان مخاطبان نیز میپروری و بیگ ورزی و تمرکز بر حافظه اندیشه
، )١٣٨۶(، رودگـر )١٣٨۶(چشـم  ، چراغ)١٣٨٧(های مختلف از جمله پژوهش کشاورز  پژوهش
اندیشـی و ظـاهربینی  نگری، ساده سطحی. بیان شده است) ١٣٩٠(، و میرعارفین )١٣٧٨(جوادی 

وجــود نیــز ) ١٣٨۶(شــد و رودگــر  در تبیــین نظریــه والیــت فقیــه طــی مــوارد گونــاگون مشــاهده
نگری در انتقال نظریه والیت فقیـه  این سطحی. یید کرده استأها در آموزش دینی را ت نگری سطحی

کید بر جنبه سیاسی نظریه والیت فقیه که از این جهت أمانند ت ،اشکال مختلفی به خود گرفته است
فقدان نگاه جامع در بررسی . دانست) ١٣٨٩(کریمی قهی  های پژوهش توان آن را همسو با یافته می

نگری، ضعیف  جانبه حوادث تاریخی، با این یافته پژوهش که انتقال نظریه والیت فقیه در زمینه همه
نشان دادند که کتب درسی از ) ١٣٨٧(زاده و موسوی  حکیمباره  در این .راستا است عمل نموده، هم

هـای  ارزشی با هم تفاوت معناداری دارند و وضعیت فعلی در کتابهای  نظر توجه متوازن به حیطه
هـای پـژوهش همچنـین  یافته. های اسالمی به دور است دینی از جامعیت و شمول مجموعه ارزش

 انجام نشدهنشان دادند روزآمدسازی و ملموس کردن نظریه والیت فقیه برای مخاطبان، با موفقیت 
توجه به رابطه علت و معلولی . یز با این یافته همخوان استن) ١٣٧٧(نتایج پژوهش جوادی . است

های صورت گرفته، در محتوای درسی مورد  تحلیل براساسدر توضیح مسائل مربوط به والیت فقیه 
) ١٣٩٣(های پـژوهش کسـائی و رحیمیـان  راستا با یافته توجه جدی قرار نگرفته که از این حیث هم

رخداد زمـانی،  برحسباسی این پژوهش، ارائه مطالب درسی های اس همچنین یکی از یافته. است
معـارف،  دیگـربندی موضوعی است و نسبت به ارتباط ذاتی والیت فقیه بـا  میترتیب منطقی و تقس

های عملـی و تجربـی در  های توجه به پشتوانه این شاخصه افزون بر. است انجام شدهغفلتی جدی 
کیدبحث والیت فقیه،  و ) العالی مدظله(ای وامام خامنه صیتی امام خمینیهای شخ بر ویژگی تأ
ای نداشتند و مـتن در قبـال  ها، نمود ویژه ولی فقیه و امت، در تحلیل میانآمیز  توجه به رابطه مودت

همین تفاسیر و در سطح تبیین، رویکرد اخبارگونه و تاریخی،  براساس. است کردهآنها ضعیف عمل 
رویکرد حاکم بر محتوای کتب مقطع متوسطه در بـاب نظریـه والیـت فقیـه تشـخیص داده شـد و 

نتایج پـژوهش . آن، جایگاهی در محتوای کتب درسی نداشتند های ویژگیسازانه و  رویکرد گفتمان
هـای  های انجام شـده دربـاره کتـب درسـی در سـال طالعهنیز نشان داد که م) ١٣٨٩(پور  جعفرزاده

  .دهد ها در وظیفه ذاتی خود خبر می اخیر، از ناکارآمدی این کتاب
های دیگری با همین موضوع اما با تمرکـز  پژوهش ،شود پژوهش و نتایج آن پیشنهاد می براساس

ازی سایر موضـوعات بـه س همچنین گفتمان. انجام شود ،مانند معلم ،عناصر برنامه درسی دیگربر 
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این پیشنهاد . های دیگر مطالعه و بررسی شود غیر از والیت فقیه نیز شایسته است در قالب پژوهش
باشـد و  سازانه به این دلیل که رویکردی بومی و دینی مـی تمرکز بر این نکته دارد که رویکرد گفتمان

اما از آنجایی که در مراحل . دشوقع ثر واؤتواند م برخاسته از مطالبات مقام معظم رهبری است، می
بنـابراین ؛ اسـتهای بیشتر به منظور بهتـر شـناخته شـدن  اولیه تکوین است نیازمند انجام پژوهش

هـای  هـا حـدود و ثغـور ایـن رویکـرد، و کاربسـت آن در زمینـه پژوهش دیگرشود در  پیشنهاد می
ان مؤلفـسـی، طراحـان و لیف کتـب درأهمچنـین بـه سـازمان تـ. شـودموضوعی گوناگون مطالعه 

سازانه در طراحی، تدوین و نگـارش محتـوای  شود از رویکرد گفتمان های درسی پیشنهاد می کتاب
  . کننددروس استفاده 
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های ملی در  همؤلفبررسی میزان توجه به « ،)١٣٨۶( طناز ،شکیباییان ؛عمران، ابراهیم صالحی .١٧

 .٨۵−۶٣ص ،١، ش٨س، فصلنامه مطالعات ملی ،»آموزش ابتداییهای درسی دوره  کتاب
 موضـوع بـا کودکـان یداسـتان اتیادب یانتقاد گفتمان لیتحل« ،)١٣٩٠(صفرنیا شهری، آزاده  .١٨

  .دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد ،ارشد ینامه کارشناسانیپا ،»تیمهدو
شناسـی  جامعـه ،»تحقیقـات کیفـیملی بر اعتبار و پایایی در أت«، )١٣٩١(زاده، محمد  عباس .١٩

  .٣۴−١٩، ص١، شکاربردی
 ،»روش تحلیل گفتمـان در علـوم رفتـاری« ،)١٣٨٩( امیر، حقیقت لطفی ؛عقیلی، سیدوحید .٢٠

 .١٩۴−١۶٩ص، ٨٧، شدانشنامه
فلسـفه  براسـاسریـزی درسـی  مبانی تربیـت اسـالمی و برنامـه ،)١٣٨۴(الهدی، جمیله  علم .٢١

 .دانشگاه امام صادق: تهران ،صدرا
دوره  یدرسـ یهادر کتاب یطرح انقالب اسالم یچگونگ یبررس« ،)١٣٨۴(فاتحی، محمد  .٢٢

 .یو انقالب اسالم ینیارشد پژوهشکده امام خم ینامه کارشناسیانپا ،»یرستاندب
شرحی بر نظریات : های جدید برنامه درسی به سوی هویت ،)١٣٩٢(فتحی واجارگاه، کورش  .٢٣

 .آییژ: تهران ،معاصر برنامه درسی
 .ایران زمین: تهران ،اصول برنامه ریزی درسی ،)١٣٨٧( ـــــــــ .٢۴



      ٢٣  ...تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه
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های درسی  شناسی تحوالت سیاسی بر محتوای کتاب آسیب« ،)١٣٨٩(کریمی قهی، منصوره  .٢۵
های درسـی ایـران پـیش از  با رویکردی تطبیقی به کتاب) ١٣٨٨−١٣۵٨(تاریخ معاصر ایران 

 .١۴٩−۶٩ص ،۴ش، ١س ،نی تاریخپژوهشنامه انجمن ایرا ،»انقالب
از دید تحلیل  ١بررسی کتاب اندیشه اسالمی « ،)١٣٩٣( جالل، رحیمیان ؛رضا کسائی، علی .٢۶

 .١۵٣−١٣١ص ،۵١، پیاپی ٢، ش١۴دوره  ،اندیشه دینی ،»گفتمان انتقادی
 ،۶ش ،تربیـت اسـالمی ،»هـای تربیـت دینـی شاخص و آسـیب« ،)١٣٨٧(کشاورز، سوسن  .٢٧

 .١٢٢−٩٣ص
نشـر : تهـران ،یانقالب اسالم یمهستون خ :یهفق یتوال ،)١٣٧٩(اشتهاردی، محمد محمدی  .٢٨

 .مطهر
های برنامه درسی تربیت دینـی در عصـر جهـانی  فرض پیش« ،)١٣٨٨(مرزوقی، رحمت الله  .٢٩

 ،مطالعـات برنامـه درسـی ،»مبنایی نظری برای نظام آموزش و پـرورش عمـومی ایـران: شدن
 .۵٩−۴٣ص، ١۵ش

  .صدرا: قم ،آینده انقالب اسالمی ایران ،)١٣٨٩(مطهری، مرتضی  .٣٠
 .سمت: تهران ،ریزی درسی آموزش متوسطه مبانی برنامه ،)١٣٨٩(ملکی، حسن  .٣١
های برنامه درسی  مقایسه ایدئولوژی« ،)١٣٨٨( مقصود، خندقی امین ؛مهرمحمدی، محمود .٣٢

  .۴۵−٢٧ص، ١ش ،شناسی مطالعات تربیتی و روان ،»نگاهی دیگر: آیزنر با میلر
شناسـی دوره  نقد و ارزیابی محتوای کتاب درسی تاریخ« ،)١٣٩١(میرعارفین، فاطمه سادات  .٣٣
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