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چکيده
مطالعه حاضر با هدف بررسی چیستی گفتمان ســازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های 
درسی آموزش و پرورش جمهوری اســالمی ايران و ويژگي هاي آن صورت گرفته است. روش 
پژوهش کیفي از نوع تحلیلي است. جامعه تحلیلی کلیه پايگاه های اطالعاتی مرتبط با موضوع 
تحقیق بوده که ابتدا شناسايی و سپس به صورت هدفمند و عمیق مطالعه و به طور مستمر مورد 
تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. در اين پژوهش ابتدا ماهیت و چیســتی گفتمان سازی تبیین و ده 
ويژگی اساسی با تأکید بر ايدئولوژی، شناسايی دال های شناور نما و متناقض با ايدئولوژی، توجه 
به فطرت، دارا بودن وجهه اجتماعی، برنامه ريزی، هژمونی سازی، مطالبه گری، قابل دسترس سازی، 
گفتمان سازی به مثابه فناوری قدرت نرم و توجه به اقتضائات سیاسی-  اجتماعی احصا گرديد. 
عالوه بر اين پیامدهای نظری حاصل از رويکرد گفتمان ســازانه در برنامه های درسی از دو منظر 
کالن ) اساسی و فنی( و ويژه و همچنین پیامدهای عملِی آن از حیث تأثیر رويکرد مذکور بر سه 
حوزه شناخت، نگرش و عملکرد فراگیران در مواجهه با آموزه های انقالب اسالمی و افزايش قدرت 

نرم نظام جمهوری اسالمی ايران از طريق برنامه های درسی بررسی گرديد. 

واژگان کليدی:   گفتمان ســازی، ايدئولوژي، آموزه، انقالب اســالمی، برنامه درسی، آموزش و 
پرورش، جمهوري اسالمي ايران.
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1.  مطالعه حاضر مســتخرج از رســاله دکتري رشــته برنامه ریزی درســي دانشــگاه فردوسي مشــهد بوده و تحت حمایت مالی و 
معنوی»پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی« دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است.
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مقدمه
انقالب اســالمي به عنوان یکــی از تحوالت مهم جامعه معاصر ایران منشــعب و 
متأثر از مجموعه ای ارزش های اســالمي و رفتارهاي ملي بود که در قالب »نظام سیاسي 
جمهوري اسالمی« عینیت یافته است. اکنون پس از گذشت چندین دهه از پیروزی این 
انقــالب، همچنان پاره ای از جریان ها در چالش با مبانی جمهوری اســالمی موجود و 
رخدادهایی نظیر مطالبات هسته ای، حساس شدن ایران در صحنه بین الملل و ... به وقوع 
پیوسته است که ساختار حیات فردی و اجتماعی ایران و انقالب اسالمی را دستخوش 
تغییرات جدی کرده اســت )نامدار، 1386: 66(. این انقالب نه تنها در بعد ملي، احیاگر 
طرح هــا و برنامه هایی معیّن اســت؛ بلکه در بعد جهاني نیز با توجه به جهان شــمولي 
مکتب اســالم، داراي افکار و نظریات خاصي چون بازگشت به دین و بیداری اسالمی 
می باشد )موسوی شــفایی، 1388: 156(. از این رو، پویایی و قابلیت انقالب اسالمی از 
جمله عواملی اســت که ضرورت پرداختن به آنها دو چندان احساس مي شود. لیکن، 
همچنان  که ظهور انقالب اسالمی ایران مســتلزم حدوث انقالبی در اندیشه های مردم 
بوده، ادامه آن نیز مستلزم بقای این انقالب فکری و نهادینه شدنش در اذهان آنان می  باشد 

 )علم الهدی، 1381: 3(. 
اگر چه از آغاز انقالب اســالمی، همواره مردم به پایبندی به ارزش های این انقالب 
فراخوانده شــده اند، امروز ضرورت پرداختن به این ایده و تالش برای عملی ســاختن 
آن بیش از گذشته محسوس بوده و چالش های نظری فراروی گفتمان1 انقالب اسالمی 
از مباحث بنیادینی می باشــد که جامعه علمی ما کمتر به آن توجه کرده است )خانبگی، 
1383: 244(؛ از ســویی دیگر، مقام معظم رهبری ســقوط انقالب اسالمی و براندازی 
آن و در مرحله بعد اســتحاله انقالب را یکی از اهداف اصلی دشــمنان انقالب اسالمی 
مطرح نموده اند)طاهری وحدتی، 1389: 2(. در چنین شرایطی، برای پرداختن ریشه ای 
و اصولی به ارزش ها و آرمان های واقعی انقالب باید به نقش نظام آموزش و پرورش و 

برنامه های درسی در این امر توجهی ویژه مبذول داشت. 
هرچند از آغاز انقالب اســالمی، همواره نظام آموزشی کشور به ارزش های واقعی 
این انقالب واقف بوده و سعی کرده است تا دِین خود را نسبت به آن ادا کند و نمی توان 

1. discourse 
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نقش خط مشــی های نظام آموزش و پرورش را در معرفی اهداف و آرمان های انقالب 
نادیده گرفت؛ لیکن از توجه به ارزش های انقالب اسالمی در برنامه های درسی غفلت 
شده است و تحقیقات نشان می دهد برنامه های درسی از حیث توجه به آموزه های اصیل 
انقالب نیازمند تجدید نظر و اصالح می باشند )ستایش، 1393؛ بهالگردی، سعیدی رضوانی 
و صحافیان، 1387(. به عالوه، آنچه مشــهود به نظر می رسد این است که به این جریان 
به عنوان پدیده ای تاریخی در برنامه های درســی مقاطع مختلف تحصیلی توجه شده و 
صرفاً در بخش محتوای برنامه های درسی به طرح مباحثی تاریخی از انقالب اسالمی به 
منظور انتقال مفهوم انقالب اسالمی در قالب تصاویر، بازگویی خاطره ها و نقل داستان ها 
اکتفا شــده است)اکبری شلدره اي، 1387: 18(. داشتن چنین نگاهی نسبت به آموزه های 
انقالب اسالمی در برنامه های درسی، حامل آسیب هایی از جمله پاسخ ندادن به شبهات 
ذهنی فراگیران، عدم تقویت اندیشــه ورزی، توجه صرف به بررســی مسائل براساس 
رخدادهای زمانی و تقویمی و ایجاد شکاف بین محتواهای مختلف کتب درسی نسبت 
به آرمان های بی بدیل انقالب اســالمی خواهد بود )جعفرنیــا، 1393(. از این رو، ارائه 
رویکرد گفتمان ســازانه در مقام رویکردی بدیل بــرای ارائه و تبیین ارزش های انقالب 
اســالمی در مقابل رویکرد منفعالنه حال حاضِر برنامه های درسی و بررسی چیستی و 
ویژگی های اساسی آن در برنامه های درسی ضرورت انجام مطالعه حاضر را دو چندان 
می کند. از سوی دیگر، به اعتقاد مرزوقی)1388: 43( آموزش و پرورش در تربیت دینی 
نیازمند رویکردی کارآمد، نو و پیشرو است که بتواند جایگزینی برای رویکرد زمانمند، 
مکان گرا و تعین نگر ســنتی در برنامه های درسی باشد و برنامه درسی  مبتنی بر رویکرد 
دینی پیشــرو و فعال را جایگزین رویکرد سنتی و منفعل نماید؛ چیزی که برنامه درسی 

نظام تعلیم و تربیتی برگرفته از انقالب اسالمی سخت نیازمند آن است.
با عنایت به مطالب مطرح شده، گفتمان سازی1 به عنوان دیدگاهی بدیل و پیشرو در 
تعلیم و تربیت و برنامه درســی توسط پژوهشگران مطرح شده است )از جمله جعفرنیا، 
1393؛ جعفرنیا، امین خندقی، قندیلی و جواهری، 1393؛ امین خندقی و جعفرنیا، 1393(. 
به عالوه، با گســترش حوزه برنامه درســی، ضرورت مفهوم پردازی در این حوزه بیش 
از پیش احســاس می شــود و توجه به نظریه پردازی در حوزه برنامه درسی با تأکید بر 

1. discourse making 
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ارزش های انقالب اســالمی غیر قابل انکار است. لذا، اگر امیدی برای توسعه دانش در 
حوزه آموزش و پرورش باشد، باید نظریه های فرعی این حوزه، به ویژه نظریه های برنامه 
درســی توسعه یابند؛ این در حالی اســت که کاربرد فنون علمی برای توسعه و تکوین 
نظریه ها، به ویژه در حوزه نظریه برنامه درســی بسیار محدود بوده است. عالوه بر آن، 
نظریه برنامه درسی زیربنای ارزشی نافذ و قوی دارد، تبیین نظری گفتمان سازی از حیث 
ماهیت و خصیصه های اصلی آن به عنوان مبحثی نظرورزانه، دارای بنیادهای ارزشــی و 

پاسخگوی توجه جدی به مباحث نظریه ای در این حوزه است. 
همچنین، مرور پیشــینه پژوهش نشان مي دهد که اکثر این پژوهش ها در زمینه های 
سیاســی)زارعی، یزدان پناه و زینی وند، 1392؛ روحانی، 1391؛ امام جمعه زاده و ایزدی، 
1391؛ اخوان کاظمی، 1391؛ بصیری و شیخ حسینی، 1391؛ بهمنی، خدادی و فتحی زاده، 
1391؛ نجفی، 1391؛ خلیلی و حمیدی، 1390؛ ســیدباقری، 1390؛ نامدار و ضمیریان، 
1390؛ حاضری و حســن زاده فرمی، 1390؛ مرتضــوی امامی، 1389؛ عیوضی، 1388؛ 

دهقانی فیروزآبادی، 1389؛ ملکوتیان، 1389؛ فوزی، 1388؛ موســوی شــفایی، 1388؛ 
اســماعیلی، 1382؛ حاضری و صالح آبــادی، 1388؛ احمدوند، 1388؛ رحیمی، 1388؛ 
اکبــری، 1388؛ حافظ نیا و احمدی، 1388؛ فوزی و رمضانی، 1388؛ حســنی، 1388؛ 
عیوضــی، 1387؛ ببری گنبــد، 1386؛ نامدار، 1386(، اجتماعی)یوســف زاده، 1388(، 
اقتصادی)پژویان، طالب لو، قریشــی و جاللیان، 1387؛ جهان بزرگی، 1388الف؛ بی نیاز، 

1390( و فرهنگی)میراحمدی، 1390؛ شجاعی زند و قجری، 1387( انجام شده است.

به عالوه، گفتمان سازی انقالب اسالمی در حوزه برنامه درسی در مطالعات اندکی مورد 
توجه قرار گرفته است)پاک مهر، امین خندقی، قندیلی و سعیدی رضوانی، 1396؛ پاک مهر، 
امین خندقی، سعیدی رضوانی و قندیلی، 1395 الف؛ امین خندقی و جعفرنیا، 1393؛ جعفرنیا، 
1393( و جز در مطالعه پاک مهر، امین خندقی، سعیدی رضوانی و قندیلی)1395الف( که 
به جایگاه آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های درسی پرداخته شده است، در مطالعات 
دیگر صرفاً به مفاهیم دفاع مقدس)رضوی، 1394؛ سبحانی نژاد و جعفری هرندی، 1386؛ 
مهرام و نبی زاده شــهری، 1386؛ بهالگردی و همکاران، 1387؛ سعیدی رضوانی و عرب 
زوزنی، 1386(، وحدت و انســجام اسالمی)میرشاه جعفری و کریمی، 1387( و مفهوم 
 ایثار و شهادت )شهرکی پور، 1392؛ موسی پور، 1391؛ نادری زاده، 1387؛ آرمند، 1380( 
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در برنامه های درســی به عنوان برایندهای انقالب اسالمی پرداخته شده است. با توجه 
به این مطالب، ســؤال مطرح شده این است که ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقالب 
اســالمی ایران چیست و ویژگی های اساســی آن در برنامه های درسی نظام آموزش و 

پرورش جمهوری اسالمی ایران کدام اند؟

روش پژوهش
مطالعه حاضر از منظر هدف، بنیادی می باشد؛ چرا که هدف اصلی آن مفهوم پردازی 
و تبیین نظری گفتمان سازی و احصای ویژگی های اساسی آن به عنوان مفهومی نوظهور 
در قلمــرو تعلیم و تربیت به صورت عام و دانش برنامه درســی به طور خاص اســت. 
جهت گیری پژوهش از حیث روش نظری است که در پژوهش حاضر به ترتیب در سه 
مرحله تأمل در مسئله، گردآوری داده ها و ترسیم چارچوب مفهومی و براساس گام های 

روشمند زیر طراحی و انجام شده است. 

مرحله اول: تأمل در مســئله. مبنای شکل گیری مســئله، عالقه پژوهشگر به برنامه 
درسی از منظر اسالمی و به ویژه در حوزه انقالب اسالمی بود. بدین منظور، با جستجو 
در پایگاه های اطالعاتی داخلی و بررسی مجالت مرتبط با انقالب اسالمی و برنامه های 
درســی، خألها و کمبودهای پژوهشی در زمینه جایگاه انقالب اسالمی در حوزه برنامه 
درسی آشکار شد. همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر گفتمان سازی در حکم رویکردی 
بدیل در ســاحت های مختلف از یکســو و ضرورت نظریه پردازی در قلمرو مطالعاتی 
برنامه درسی از سوی دیگر، مهر تأییدی بر مسئله پژوهش زد و این سؤال مطرح شد که 
گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های درسی جمهوری اسالمی ایران از 

چه ماهیت و ویژگی های اساسی برخوردار است؟ 

مرحله دوم: گردآوری داده ها. در این مرحله، ابتدا با کلیدواژه های مرتبط1 به جستجو 
در پایگاه های اطالعاتی داخل کشــور)نظیر پورتال جامع علوم انسانی، سازمان  اسناد و 
کتابخانه  ملي  جمهوري  اسالمي  ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، پایگاه 
مجالت تخصصی نور، بانک اطالعات نشــریات کشــور، پایگاه اطالعات علمی جهاد 

1. این کلیدواژه  ها عبارت بودند از: گفتمان، انقالب اســالمی، گفتمان سازی، ایدئولوژی برنامه درسی، آموزه  های 
انقالب و ...
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دانشگاهی، سامانه عرضه و تقاضای پژوهش، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، پایگاه 
مرجع دانش، پایگاه اطالع رســانی رویدادهای علمی ایران، مرکز منطقه ای اطالع رسانی 
علوم و فناوری شــیراز، کتابخانه دیجیتالی تبیان، پایگاه اشتراک دانش، سامانه اطالعات 
علمی دانشگاه، خانه کتاب، پایگاه اطالع رسانی کتابخانه های ایران، گنجینه کتاب نوسا، 
کتابناک، مرکز دانلود کتاب های الکترونیکی و با جستجوی عمومی در جویشگر علمی 
علم نت و ...( پرداخته شد. سپس بیانات مقام معظم رهبری از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
ایشان1 با واژه های گفتمان، گفتمان سازی و انقالب اسالمی به صورت ویژه بررسی شد. 
همچنین، معادل انگلیسی کلیدواژه های فارسی یادشده در پایگاه های اطالعاتی خارجی 
نظیر پروکوئست2، ســاینس دایرکت3، آمازون4، گوگل اسکالر5 و ... جستجو شدند. در 
نهایت، جهت تکمیــل داده های مرتبط، با مراکز مختلــف و نیز برخی صاحب نظران، 
استادان و پژوهشگران داخلی در حوزه تحلیل گفتمان و گفتمان سازی به صورت تلفنی 
یا ایمیلی ارتباطاتی انجام و داده های الزم جهت بررســی ماهیت و ویژگی های اساسی 
گفتمان ســازی گردآوری شد. سپس، جستجوهای انجام شده دسته بندی و از مطالعات 
مرتبط با موضوع فیش برداری شد. در این مرحله، نتایج جستجوها حاکی از عدم تبیین 
نظری گفتمان سازی در حوزه برنامه درسی و به ویژه از منظر آموزه های انقالب اسالمی 

بود که نیاز به کاوش هر چه بیشتر و انجام این پژوهش را نشان می داد.

مرحله سوم: ارائه چارچوب مفهومی. در این مرحله، با بررسی مبانی نظری مرتبط با 
گفتمان و گفتمان سازی از منابع جستجوشده، خصیصه های اساسی گفتمان سازی آموزه ها 
احصا و چارچوبی در قالب ویژگی های گفتمان ســازی ناظر بر فرایند و نتیجه در برنامه 
درســی انجام شد. به عبارتی، با بررســی عمیق  مبانی نظری و دیدگاه های ارائه شده در 
خصوص گفتمان سازی و خصیصه های اصلی آن، به تبیین ارتباطات منطقی بین ویژگی  ها 
پرداخته شده تا توصیف و تصویر روشنی از ماهیت گفتمان سازی براساس فرایند و نتیجه 

ارائه گردد. در نهایت، چهارچوب مفهومی در قالب شماتیک مفهومی طراحی گردید. 

1. http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1090
2. ProQuest
3. ScienceDirect
4. Amazon
5. Google Scholar
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مفهوم شناسی 
برای درک چیســتی گفتمان ســازی به مثابه رهیافتی تئوریک الزم است پیش از هر 
چیز، به درکی از مفاهیم کلیدی این مطالعه نائل آمد. گفتمان ســازی در حوزه تعلیم و 
تربیت به طور اعم و در برنامه های درسی به طور اخص، به  عنوان بحث نظری مهم چندان 
تبیین نشده است.بر این اســاس، تحلیل چیستی و مختصات گفتمان سازی الزم است. 
پس نباید صرفاً نگاه فنی و عملیاتی به گفتمان سازی داشت؛ بلکه باید به بررسی نظری 
و مدون کردن آن در حکم فرایندی جهت تبدیل اندیشه ها به نظام فراگیر نیز توجه کرد. 
از این رهگذر، برای گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های درسی، فهم 

درست از ماهیت و ویژگی های گفتمان و گفتمان سازی در قدم اول ضرورت می یابد. 
ـ گفتمان در آرای صاحب نظران: در این باب که گفتمان چیست و ابعاد مختلف آن 
کدام است، اجماع روشني نیست؛ به عالوه، اینکه نحوه عملکرد و تحلیل هر گفتمان چگونه 
است، طبق تعاریف، بیان ویژگی ها و زوایاي مختلف گفتمان در اندیشه صاحب نظران، 
به تناســب متفاوت اســت و صاحب نظران مختلف، ذیل این مفهوم، امور متعددی را 
مقصود داشته اند. فوکو1)2002( گفتمان را مجموعه قواعد، الگوها و معیارهایی مي داند 
که در یک محدوده زمانی و مکانی ویژه، خود را بر افرادی که در محدوده آن قرار دارند، 
تحمیــل می کند و انواع کنش های آنان را از آن رو که براســاس قواعد و معیارهای آن 
گفتمان صورت می گیرند، تحت تأثیر قرار می دهد)آرمسترانگ2، 2015: 29(. از دیدگاه 
الکلو و موف3)2001( گفتمان تصور و فهم افراد از واقعیات جهان اجتماعی را شکل داده 
و شیوه ای از تولید معنایی غالب است. یورگنسن و فیلیپس4)2002( گفتمان را شیوه ای 

خاص براي سخن گفتن درباره جهان و فهم آن تعریف کرده اند. 

ـ معنا و مفهوم ايدئولوژی: ایدئولوژی، نقطه کانونی هر گفتمانی بوده و در فرایند 
گفتمان ســازی، تأکید بر ایدئولوژی در نقش داِل مرکزی گفتمان از ویژگی های اساسی 
می باشــد. به اعتقاد بیرو، هنری و شــلیگل5)2016: 42( و مانــی6)2015( ایدئولوژی 

1. Foucault
2. Armstrong
3. Laclau & Mouffe
4. Jorgensen & Phillips
5.Birou, Henry & Schlegel
6.Mannay



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

14

 ë سال دوم
 ë 3شمارة
ë 4 شمارة پیاپی
ë 1396 پاییز

مجموعه ای به هم پیوســته و متشکل از اندیشــه ها و باورهایی است که گروهی معین 
را به حرکت درآورده و شــیوه های عمل آنان را در جامعه مشــروع می سازد. به عقیده 
گی روشه1) نقل از بادیئا، ایررافی، چکران، لگال و گسلینگ 2، 2015( جامعه با ایدئولوژی 
به تصویر کشیده می شود. برای پاسخگویی به چرایی گرایش افراد به سمت یک ایدئولوژی 
خاص باید به بررســی عوامل اجتماعی بر حسب نظام ارزشی حاکم بر جامعه مورد نظر 
پرداخت )لیمریک3، 2012(. لذا، ایدئولوژی به  طور وســیع بــر انواع نظامات فکری و 
فلســفی و از جمله دین )که به نوعی در تعیین خط مشی، عمل یا موضع گیری معتقدان 
به آنها در مســائل سیاسی-اجتماعی مؤثراست(، به کار می رود که با در اختیار گذاشتن 
معیارها و ضوابط مشــخصی به افراد کمک می کند به اهداف و منافع مدنظرشان دست 

یابند )اوینری4، 2015؛ ایونکا5، 2015(. 
براساس برخی برداشت  های ارائه  شده از ایدئولوژی در دیدگاه های غربی، ایدئولوژی 
نوعی تفکر قالبی است که بر افراد تحمیل می  شود. لیکن، در دیدگاه های اسالمی ایدئولوژی 
 به نظام فکری اطالق می شــود که شــکل و طرح کلی رفتار انســان را تعیین می کند. 
به عبارت دیگر، ایدئولوژی سلسله آرای کلی هماهنگ درباره رفتارهای انسانی است که 
هدف اصلی آن کمال انســان و تأمین سعادت همگانی می باشد و هرگز نیاز به انضباط 
شــدید ندارد)سید قطب، 1394: 3؛ مطهری، 1385(. خاستگاه ایدئولوژي فطرت انسان 
است. ایدئولوژی گردن نهادنی نیست؛ پذیرفتنی و جذب شدنی است و ایمان می طلبد.

ـ ارتباط گفتمان با ايدئولوژی: پالتریج6 )2006: 44( معتقد است گفتمان ها عاری از 
ایدئولوژِی نیســتند و ایدئولوژی گفتمان را شکل می بخشد. لذا، یکسان  انگاري گفتمان 
و ایدئولوژي توسط غالب صاحب نظران رد شده است)چیموناس7، 2000: 29(. به گفته 
هوارث و استاوراکاکیس8)2000( ایـدئولوژي همان عقایدي است که عـامالن اجتمـاعی، 
اعمـــال خـود را بـــا آنها توجیـــه می کنند؛ لیکن گفتمان وسیع تر از آن و شامل همه 

1 . Gay Roche
2 . Badea, Er-rafiy, Chekroun, Légal & Gosling
3 . Limerick
4 . Avineri
5 . Iovenko
6 . Paltridge
7 . Chimonas
8 . Howarth & Stavrakakis
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صورت های حیـات اجتمـاعی، سیاسی، نهادهـا و سازمان ها می شود. به عبارتی دیگر، 
ایدئولوژی شامل نگرش ها و اعتقادات بنیادین یک گروه اجتماعی، و گفتمان گسترده تر 
از آن بوده و شامل کنش های اجتماعی افراد و تمام صور اجتماعی اعم از افراد، نهادهای 
اجتماعی و زبان نیز هســت. گــی1)2015(، جافرمنز2 و همــکاران)2014(، دیویس و 
لئونارد3)2004( و راســوال4 )1989( ایدئولوژی را نقطه کانونی گفتمان دانســته اند. لذا، 
گفتمان دارای دال مرکزی اســت که همانند میدان مغناطیسی، دیگر مفاهیم و نشانه های 
یــک مکتب را تحــت تأثیر خود قرار می دهــد و این دال مرکزی، همــان ایدئولوژی 
است)سیداالیوا،ارینخاناوا و تازبایوا5، 2015؛ گاستافسون و السبو و ریزنفورس6، 2014؛ 

گرودک و شوارتز7، 2013؛ الکلو و موف، 2001(. 

ـ آموزه های انقاب اســامی ايران: واژه آموزه یــا دکترین از واژه التین دکترینا8 
گرفته شده است و به گفته کالینز9)1388: 491(، به قواعد بنیادین معتبري گفته می شود 
که هدایت کننده اقدام در پشــتیباني از سیاست ها و برنامه ها برای تأمین اهداف است و 
به کار بردن آنها مســتلزم درک مقتضیات و تصمیم گیری صحیح و منطقي می باشد. در 
تعریفــی دیگر، آموزه به مجموعه اصول و عقاید دینی، علمی یا فقهی که منســوب به 
یکی از دانشمندان، صاحب نظران و یا مکتب خاصی است، اطالق شده و از ویژگی های 
آن، این اســت که اصول و عقاید آن با عمل توأم اســت و حقایق نظری محض نیست 
که اگر منطبق با نیازهای اجتماعی باشــند، آن گاه در معرض دریافت افراد جامعه واقع 
 شود)صلیبا، 1370: 10؛ دوورژه، 1386: 108(. با توجه به تعاریف مطرح شده، آموزه های 
انقالب اسالمی به ارزش های اساسی و بنیادین گفتمان انقالب اسالمی گفته می شود که 
با رجوع به مستندات و بیانات بزرگان این حوزه قابل حصول است و برای بازشناخت 
آرمان های انقالب اسالمی در عرصه های گوناگون به منظور درک امتداد حرکت انقالب 

1 . Gee
2 . Juffermans
3 . Davies & Leonard
4 . Rasula
5 . Seydullayeva, Orynkhanova, & Tazhibayeva
6 . Gustafsson, Lassbo, & Risenfors
7 . Groddeck & Schwarz
8 . doctrina
9 . Collins
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ضروری اســت. آموزه های انقالب اسالمی در دیدگاه امام خمینی)ره( شامل چهار دسته 
کلی ارزش های سیاسی، ارزش های اجتماعی، ارزش های فرهنگی و ارزش های اقتصادی 
با محوریت ایدئولوژی اسالمی است)مرشدی  زاد، مرتضوی و غفاری هشجین، 1390(. 
واکاوی بیانات مقام معظم رهبری نیز ارزش های بنیادین انقالب اســالمی را در هشت 
ارزش اسالم گرایی و معنویت اســالمی، مردم گرایی و مردم ساالری دینی، ظلم ستیزی، 
عدالت اجتماعی، دشمن شناسی و استکبارستیزی، وحدت ملی، استقالل و آزادی متبلور 
ساخته است. براساس دیدگاه  استاد مطهری)1372( نیز عدالت اجتماعی، استقالل، آزادی 

و معنویت اسالمی آموزه های انقالب اسالمی به حساب مي آیند. 

ماهيت گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه درسی
بخش حاضر به  منظور پاســخگویی به ســؤال پژوهش و در راستای تبیین چیستی 
گفتمان ســازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های درسی و ویژگی های اساسی آن 
تدوین شده است. در این قسمت به تحلیل مفهوم گفتمان سازی در اندیشه پژوهشگران 
خارجی و صاحب نظران داخلی و به ویژه مقام معظم رهبری پرداخته شده است تا بتوان 
به درک صریح و جامع تری از این مفهوم دست یافت و ویژگی های اساسی آن را احصا 
و تبیین نمود. سپس، با عنایت به این ویژگی  ها، چارچوبی از ماهیت گفتمان سازی ارائه 

شده است. 
محققان و متفکران خارجي و داخلی در باب گفتمان سازی در عرصه های مختلف به 
بررسی مفهوم گفتمان سازی، ابعاد و ویژگی های آن پرداخته اند. فوکو )2002( اصطالح 
گفتمان سازی را معادل با شکل گیری گفتمان و وندایک1  )2011( از گفتمان سازی با عنوان 
معناســازی2 یادکرده و معتقد است گفتمان سازی برای ساختن هویت های متعدد که از 
طریق معانی زبان صورت می پذیرد، شیوه مناسبی است. اسکریور3)2012( گفتمان سازی 
را معادل با شــکل گیری گفتمان و مفهوم گفتمان سازی را در حوزه زبان شناسی و نوعی 
ایجاد و ســاخت متن گفتاری می  داند. واسنو4 )2009( گفتمان سازی را هم طراز با تولید 

1 . Van Dijk
2 . meaning-making
3 . Schriewer
4 . Wuthnow
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گفتمان در نظر داشته و مؤلفه های اساسی گفتمان سازی را شامل پنج عنصر تولیدکنندگان، 
موضوع، مخاطبان، منابع تولید و کنش های پیشنهادی)ادله  سخن گفتن( می داند. کانیرا1 
)2002( با تأکید بر حوزه زبان شناختی، گفتمان سازی را به فرایند توسعه بخشی پدیده ای 
خاص از طریق برنامه ها و فعالیت های در نظر گرفته شــده دانســته اســت. با توجه به 
تعاریف مطرح شده، متفکران غربی از گفتمان سازی با عناوین مختلفی نظیر شکل گیری 
گفتمان، تولید گفتمان، ســاخت گفتمان، طراحی گفتمان و معناســازی یاد کرده اند که 

برداشت عمومی از آنها ساخت گفتمان مشترک است.
به اعتقاد غفاری )1393(، وقتی چیستی یک اندیشه و نرم افزار فکری برای جامعه ای 
به درستی تبیین شود، با گفتمان سازی که تبدیل یک فکر به باور عمومی و در نتیجه، کردمان 
)رفتار( عمومی اســت، می توان این اندیشه را به دست جامعه رساند. جعفرنیا  )1393( 
و امین خندقی و جعفرنیا  )1393( از گفتمان ســازی با عنوان فرایند تبدیل ایدئولوژی به 
بــاوری غالب و همه گیر در مقام عمل یــاد کرده اند که تعریف مذکور، با هدف مطالعه 
حاضر قرابت بیشتری دارد. به باور بیات )1393(، گفتمان سازی عرضه چارچوب منطقی 
از گفتار شــامل ضرورت ها، مزایا و اهداِف موضوع گفتمان ســاز است که دربرگیرنده 
منافع آحاد جامعه باشد. مطیع )1394( گفتمان سازی را تفکر رایج، غالب و پذیرفته شده 
تعریف نموده اســت. مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی )1395( گفتمان سازی را 
به سلســله برنامه ها و اقداماتی اطالق نموده است که به صورت فرایندی به شکل گیری 
دغدغه و باور عمومی نســبت به یک موضوع منجر شود و مطالبه گری به همراه داشته 
باشد. علم الهدی و شیخها )1394( گفتمان سازی را سلسله برنامه ها و اقداماتی در جهت 
ایجــاد دغدغه و باور عمومی بــه یک امر تعریف کرده اند. عباســی و اکبری )1395( 
گفتمان سازی را تالشی برای همگانی سازی، عمومیت  بخشی و درونی  سازی یک موضوع 
معرفي نموده اند. ســاالری )1391( اعتقاد دارد با گفتمان ســازی، درک و فهم اجتماعی 
نســبت به یک مفهوم و موضوع ایجاد، و آن دسته از اهداف و ویژگی هایی که باید در 
اخالق، افکار و رفتار مردم متجلی شــود، در جامعه نهادینه می شود. مهدی زاده )1387( 
بر این باور اســت که گفتمان سازي خود سازوکاری اســت که قطعاً در مسیر استمرار 
قدرت و ســلطه حاکم به کار گرفته می شــود. انصاری )1395( گفتمان سازی را تبدیل 

1 . Kanira
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اندیشه به گفتمان رایج ملی قلمداد کرده و بر توجه به آن در محیط های علمی، آموزشی 
و رسانه ای تأکید داشته است. اســدی )1393( گفتمان سازی را راهکار فرهنگ سازی، 
آموزش و تبیین مبانی موضوع گفتمان ســاز در جامعه می داند که اغلب زمان بر و تالش 
اصلی مترتّب بر آن بر عهده رســانه های مختلف است. کالنتری )1394( گفتمان سازی 
را راهکاری برای اجراســازی امور مختلف دانســته و اذعان می دارد با شرایطی خاص 
می توان به شکل گیری گفتمانی خاص دامن زد. بشیر)1392: 12( گفتمان سازی را عملی 
گفتمانی قلمداد می کند و بر این باور است که تحول در گفتمان های موجود نیازمند خلق 
گفتمان های جدیدی اســت که بتوانند به مرحله عملیاتی رسیده و جایگزین گفتمان یا 
گفتمان های موجود شوند. اسکندری )1394( از گفتمان سازي به مثابه فرایند ورود نظریه 
به ادبیات و گفتگوی رایج جامعه یاد می کند و آن را فرایندي زمان بر می داند که با حصول 
به آن با شــناخت جامعه هدف، استفاده از ابزار رسانه و آموزش میسر است. با واکاوی 
مفهوم گفتمان سازی در دیدگاه های متفکران و پژوهشگران داخلی، گفتمان سازی نوعی 

راهکار و تبدیل یک اندیشه به باوری عمومی و همه گیر قلمداد می شود.
با توجه به اینکه در تبیین چیســتی و احصای ویژگی های اساســی گفتمان ســازی 
آموزه های انقالب اســالمی، تأکیــد مطالعه حاضر بر اندیشــه های مقام معظم رهبری 
می باشد، سعی بر آن است تا در ادامه به واکاوی و تحلیل بیانات ایشان از مفهوم مذکور 
پرداخته شود. جایگاه گفتمان ســازی نزد مقام معظم رهبری جایگاهی مهم و راهبردی 
و درعین  حال، یکی از لوازم تعیَن یافتن ارزش های دینی در جامعه می باشــد. ایشــان 
در بیانات خود در طول ســال هاي اخیر بارها بر ضرورت این امر تأکید داشته اند و آن 
را الزمه موفقیت بســیاری از اهداف، اولویت ها و برنامه هاي کشــور قلمداد کرده اند. 
در واقع، ایشــان شــرط الزم برای محقق شــدن تمام نظریه ها را گفتمان سازی دانسته 
و به کــرات بر ضرورت گفتمان ســازی در زمینه های نانوتکنولــوژی )1393/11/11(، 
اقتصــاد مقاومتی )1392/12/20؛ 1392/12/6؛ 1392/11/30( الگوی اســالمیـ   ایرانی 

پیشرفت)1391/12/14؛ 1395/02/06( و هویت اسالمی)1386/06/31( تأکید کرده  اند.
تلقی مقام معظم رهبری از گفتمان ســازی، تبدیل شــدن گفتمان حاکم بر جامعه به 
باوری غالب اســت. ایشــان در این  باره می فرمایند: »گفتمان یعني باور عمومي؛ یعني 
آن  چیزي که به صورت یک  ســخن مورد قبول عموم تلقي بشــود. این با گفتن حاصل 
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می شــود؛ با تبییِن الزم - تبیین منطقي، تبیین عالمانه« )12/15/ 1392( و »گفتمان سازی 
برای این اســت که این گفتمان، این اندیشــه  و معرفت دینــی در مخاطبان، در مردم 
رشد پیدا کند«)1388/09/22(. در نگاه معظم له »وقتی مي خواهیم یک خواسته اي تحقق 
پیدا کند، قدم اول این اســت که این خواسته را به صورت یک گفتمان پذیرفته شده در 
بیاوریم«)1394/04/13(. به باور ایشان »گفتمان سازي و تبدیل آن به یک گفتمان عمومي، 
بسیاري از مشکالت را برطرف و کارها را تسهیل خواهد کرد« )1392/12/6(. همچنین 
ایشان مي فرمایند: »گفتمان یک جامعه مثل هواست. همه تنفسش می کنند؛ چه بدانند، چه 
ندانند؛ چه بخواهند، چه نخواهند. باید این گفتمان سازی انجام بگیرد« )1390/10/14(. 
لذا »تصمیم سازی کنید. گفتمان سازی کنید« )1387/02/14(. از منظر رهبری »هنگامی که 
شما گفتمان سازی می کنید، در نتیجه، در یک فضای معتقد به یک مبنای فکری یا عملی، 
رئیس جمهور و همه همان جور فکر می کنند« )1390/07/13(. لذا تلقی مقام معظم رهبری 
از گفتمان سازی، فرایند تبدیل یک گفتمان به باوری غالب و عمومی است. با عنایت به 
بیانات مقام معظم رهبري، گفتمان سازی فرایند تبدیل ایدئولوژی به نظام معرفتی غالب 
و همه گیر در مقام عمل بوده و گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی به فراگیرسازی 
آموزه های انقالب اســالمی در برنامه های درسی با عنایت به اقتضائات عصری اطالق 

می گردد که توسط عامالن، فعاالن و ذینفعان برنامه درسی صورت می پذیرد.

ویژگی های اساسی گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های درسی
در این قسمت ویژگی های اساسی گفتمان سازی رصد و به تبیین آن ها در ده محور 

کلی به شرح زیر پرداخته شده است. 

تأکيد بر ایدئولوژی
با توجه به بررســی های انجام شــده و تعریف مفهومی از گفتمان سازی، بارزترین 
خصیصه گفتمان ســازی آموزه های انقالب، تأکید بر ایدئولوژی اســالم به  عنوان دال 
مرکزی گفتمان انقالب اسالمی  )باقری، 1393؛ جهان بزرگی، 1388ب؛ سراج، 1384؛ 
خانبگی، 1383( در برنامه های درسی است که تمامی آموزه های انقالب را مفصل بندی 
کرده و با عنایت به همه جانبه نگری، به نحوی با سایر ویژگی هایی که در ادامه خواهد 
آمد، مرتبط اســت و محققان نیز به آن اشــاره داشــته اند )وندایک، 2011؛ عباسی و 
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اکبــری، 1395؛ جعفرنیا، امین خندقی، قندیلی و جواهــری، 1395؛ جعفرنیا، 1393؛ 
امین خندقی و جعفرنیا، 1393(. در همین راســتا، عباسی و اکبری )1395( با تأکید بر 
این که گفتمان سازی دارای یک مفهوم مرکزی است، اذعان داشته اند این مفهوم مرکزی 
هم دغدغه افراد و هم مطابق با تعالیم اسالمی و فرهنگ بومی می باشد. بر این اساس، 
ســازمان دهی مفاهیم انقالبی در برنامه های درســی به جهت گفتمان سازی آموزه های 
انقالب، الزم است حول ایدئولوژی اسالم انجام  شود و سایر ارزش های انقالب نظیر 
آزادی، استقالل، عدالت اجتماعی و معنویت حول آن شکل گیرد و با عنایت به آن، در 
برنامه های درســی معنا و مفهوم یابند. از این رهگذر، آنچه به  عنوان آزادی، استقالل، 
عدالت اجتماعی، معنویت و سایر آموزه ها در برنامه های درسی مطرح می شود، آزادی 
اســالمی، استقالل در چهارچوب قوانین اسالم، عدالت اجتماعی با معنای اسالمی اش 

و معنویت از نوع اسالمی آن است. 

توجه به فطرت
از دیگر ویژگی های رویکرد گفتمان ســازانه که در مرکزیت ایدئولوژی اســالمی 
قرار دارد و به ویژه با فلســفه تربیتی حاکم بر نظام آموزشــی کشــور همخوانی دارد، 
توجه به فطرت مخاطبان در این فرایند و اقناع فراگیران بر مبنای فطرت آنان اســت. 
بــه تعبیر برخی از علمای اســالم نظیر جوادی آملــی  )1389: 7( فطرت همان بینش 
شــهودی انسان نسبت به هســتی محض، گرایش آگاهانه، کشش شاهدانه و پرستش 
خاضعانه نسبت به خداست. بر این اساس، هیچ مبنای عقالنی و معرفتی بدون فطرت 
و ایمان قلبی، امکان باروری ندارد )امین خندقی و جعفرنیا، 1393(. پس، گفتمان سازی 
آموزه های انقالب، با توجه به اینکه اصالتی فطری و الهی دارد طبعًا با فطرت مخاطبان 
آن همخوانی بیشــتری دارد )جهان بزرگی، 1388ب: 5(. رویکرد گفتمان ســازانه از 
ادبیات دســتوری و استداللی به تبیین و اقناع فطری منعطف است و از جنس قدرت 
نرم و میزان نفوذپذیر در قلب می باشد )بیات، 1393(. به گفته امین خندقی و جعفرنیا 
 )1393: 144(، رویکرد گفتمان ســازانه به لحاظ محتوایی بر رســاندن این معرفت به 
دل  و جــان مخاطبان تأکید دارد. بنابراین، اقناع فطری مبتنی بر برانگیختن روِح فطری 
فراگیران و پرهیز از اســتدالالت ِصرف در تدوین برنامه های درســی است. از سوی 
دیگر، برنامه های درســی با داشتن چنین رویکردی، ندای عدالت خواهی را طنین انداز 
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نموده و با به تصویر کشــیدن چهره خصمانه و خائن مســتکبرین و نقش های پشت 
پرده آنان به جهت ســلب اســتقالل و آزادی از کشــور، قادر به بیدار کردن گرایش 
فطری»ستیز انســان با ظلم« در فراگیران می شوند؛ چرا که عدالت خواهی، مطلوب و 
مقصود همیشــگی بشر است و انسان به  طور فطري گرایش به آن داشته و همواره از 

ظلم و بی عدالتی گریزان است.

شناسایی دال های شناورنما و متناقض با ایدئولوژی
یکی دیگر از ویژگی های رویکرد گفتمان ســازانه شناســایی دال های شــناورنما و 
متناقض با ایدئولوژی اســالمی است که براساس غیریت سازی و ضدیت های گفتمانی 
صورت می گیرد. »غیریت سازی« به معنای تمایز یک گفتمان با سایر گفتمان هاست که به 
آن گفتمان هویت می بخشد. ضدیت ها نیز عوامل مخرب و دال های شناورنمایی هستند 
که با انتشــار موارد نقض و هدف قرار دادن فضای فکری فراگیران، مانع شــکل گیری 
صحیح آموزه های انقالب اسالمی در آنان می شوند )سراج، 1384(. هر گفتمانی همواره 
در پی برجسته ساختن »خود« و به حاشیه راندن یا حذف »دیگری/گفتمان رقیب« است 
که و از طریق تثبیت نسبی دال های شناور، شکل می گیرد )الکلو و موف، 2001(. واضح 
اســت گفتمان های رقیِب با گفتمان انقالب، همواره در پی این هســتند تا با تغییر در 
معنای دال های شناور گفتمان انقالب، دال های شناورنمایی را جانشین آنها نمایند. لذا، 
بی توجهی به دال های شناورنما در برنامه های درسی، فراگیرسازی آموزه های انقالب را 
ناکام می کند و در صورت غفلت، این خطر وجود دارد که دال های شــناورِ گفتمان های 
دیگر، جانشــین دال های شناور اصلی گفتمان انقالب گردند. لذا، گفتمان سازی در پرتِو 
توجه به ایدئولوژی قادر به شناســایی دال های شناورنما و متناقض با ایدئولوژی اسالم 
می باشد. بر مبنای این ویژگی در گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی، دال های شناور 
اصلی نظیر آزادی، استقالل، عدالت اجتماعی و معنویت در پیوند با ایدئولوژی اسالم در 
برنامه های درسی برجسته شده و دال های متناقض با هر یک شناسایی می شوند. به  عنوان 
 مثال، در فرایند گفتمان سازی ســعی بر آن است تا آزادی در پیوند با ایدئولوژی اسالم 
و به عبارتی، آزادی اســالمی در برنامه های درسی مطرح شود و نه مکاتب آزادی نمای 

غربی نظیر لیبرالیسم. 
لیبرالیســم مکتب اصالت آزادي انسان است که در پیوند با سایر آموزه های انقالب 
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اسالمی، در زمینه اقتصادي با ابزار غیرمشروع به دنبال منافع خود بوده و اصالتش سود 
و سرمایه است نه عدالت. لذا با چنین خصیصه ای، لیبرال اقتصادي فضاي باز اقتصادي 
را مي طلبد که آن نیز فضاي باز فرهنگي را خواهان اســت؛ لیبرالیسم اقتصادي زمینه ساز 
لیبرالیسم فرهنگي است که پایه اول آن تساهل و تسامح است؛ در حالی  که تلقی اسالم 
از آزادی بی بندوباری نیست)سراج، 1384(. بنابراین، گفتمان سازی با تکیه بر این ویژگی 
قادر است تا با تبیین منشأ، مفهوم، حدود و تفاوت های آزادی در اسالم و سایر مکاتب، 

دال های شناورنما و آزادی نما را در برنامه های درسی به روشنی مشخص کند.

فرایندی برنامه ریزی شده
گفتمان ســازی امــری زمان بــر و نیازمنــد برنامه ریــزی بلندمدت )مقــام معظم 
رهبری،1388/09/22؛ علیزاده محمدآبادی، 1395؛ اسکندری، 1394؛ اسدی، 1393( 
و نیز فرایندی اســت که با توســل به مجموعه ای از برنامه هــا و فعالیت ها به منظور 
فراگیرســازی آموزه های انقالب اســالمی و تبدیل آن به باور عمومی در برنامه های 
درسی عملیاتی شــده و هدف غایی آن، تثبیت و هژمونی ســازی آموزه های انقالب 
اسالمی می باشد. مقام معظم رهبری)1388/09/22( معتقدند: »گفتمان سازی با کارهای 
جداجدای برنامه ریزی  نشــده حاصل نخواهد شــد. این کار احتیاج به برنامه ریزی و 
کار فعال دارد«. به عالوه در تعاریف مورد وفاق گفتمان ســازی بر ویژگی برنامه ریزی 
آن تأکید شــده است)کانیرا، 2002؛ جعفرنیا و همکاران، 1393؛ علم الهدی و شیخیها، 
1394؛ کالنتری، 1394؛ اســکندری، 1394؛ اســدی، 1393؛ امین خندقی و جعفرنیا، 

1393؛ جعفرنیا، 1393؛ مهدی زاده، 1387(. 
الزم به ذکر اســت برنامه ریزی در فرایند گفتمان سازی آموزه ها به  منظور انسجام 
و وحدت  بخشــی به کلیه فعالیت ها و مراحل برنامه درســی اســت و هرگز تلقی از 
برنامه ریــزی به  عنوان فعالیتی عملیاتــی دقیق، گام به گام و رفتــاری ـ آن گونه که در 
رویکرد رفتارگرایان مشهود است ـ مد نظر نیست. به عبارتی دیگر، دیدگاه رفتارگرایی 
به تحلیل ابعاد یک هدف آموزشی و تحقق هدف براساس گام های از پیش  تعیین  شده 
می پردازد؛ در حالی که در نگاه گفتمان سازانه، چنین هدفی تعقیب نمی شود. در همین 
راستا، کالنتری )1394( معتقد اســت تفاوت نگاه گفتمان ساز با نگاه های دیگری که 
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به دنبال تعریف بســته های آماده برای مخاطبان و واردکردن آنها به عرصه های علمی 
و اجتماعی هســتند، در همین جاســت. آن نگاه ها از باال به پایین با برنامه ریزی خطی 
و به دنبال»تدوین« هســتند؛ در حالی که»گفتمان ســازی« برای تدوین الگو، مقوله ای 
متفاوت از »پیاده ســازی« اســت. ویژگی مذکور، خصیصــه ای فرعی در ذیل خود به 
همراه دارد که گفتمان ســازی آموزه های انقالب اسالمی را به  مثابه حرکتی تدریجی، 
پویا و مســتمر در برنامه های درســی منعکس می کند )عالمــه، 1393(. به بیان مقام 
معظم رهبری)1388/09/22(، »گفتمان ســازی مثل دمیدن پیوســته  است. باید دائم با 
این دم دمید تا این اشــتعال همیشــه باقی بماند. این کار هیچ نباید متوقف بشــود«. 
لذا فراگیرســازی گفتمان انقالب در برنامه های درســی به  صورت حرکت مستمر و 
متوقف نشدنی تا رســیدن به نتیجه مورد نظر ادامه دارد. گفتمان سازی همچنین نوعی 
برنامه ریزی تلویحی اســت. در همین راستا، معاف )1395( معتقد است گفتمان سازی 

شعار دادن و کاری تصریحی نیست؛ بلکه کاری زیرپوستی و تلویحی است. 

دارا بودن وجهه اجتماعی
داشــتن وجهه اجتماعی از دیگر مختصات ذاتی گفتمان و گفتمان سازی است. در 
هــر مقطع، یک گفتمان خاص وجود دارد که منعکس کننده ویژگی های ســاختاری و 
اندیشــه ای حاکم بر جامعه اســت )بشــیر، 1389: 14(. لذا، چون گفتمان در جریانی 
اجتماعی شکل می گیرد، فراگیرسازی آن نیز مستلزم توجه به وجهه اجتماعی آن است 
و گفتمان سازی نیز بدون در نظر داشتن صورت اجتماعی آن قابل تصور نخواهد بود. از 
این رو، با توجه به اینکه گفتمان در عرصه اجتماعی رخ می دهد، فراگیرسازی آن نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. منطبق با رویکرد گفتمان سازانه، برنامه درسی ماهیتی اجتماعی 
داشته و گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی با توجه به درگیر نمودن کلیه سطوح 
و عناصر برنامه درســی ـ اعم از اهداف، محتوا، شیوه های یاددهی ـ یادگیری، فراگیران، 
آموزشــگران و دست اندرکاران نظام آموزشی ـ فرایندی با سرشت اجتماعی است که با 
درگیر کردن تمامی عناصر و ســطوح و همچنین تاثیرات آن بر برنامه های درســی، از 
جمله مشارکت اجتماعی فراگیران، نمایانگر ویژگی مذکور می باشد. لذا گفتمان سازی 
در نقش فرایند اجتماعِی معنا بخش، هویت ساز آموزه های انقالب اسالمی است که در 
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بستر برنامه های درسی و در ســایه توجه به ماهیت اجتماعی آن، قابلیت اجرایی دارد 
و توجه نکردن به وجهه اجتماعی آن، اصوالً با سرشــت و ماهیت آن همخوانی ندارد. 
این ویژگی، خود مولّد ویژگی فرعی دیگری از گفتمان ســازی، یعنی»اعتباربخشی به 
موضوع گفتمان ســاز« است. منطبق با مبانی نظری، اصول پیشنهادی یک گفتمان نباید 
با اصول اساســی گروه اجتماعی ناسازگار باشــد؛ چرا که اصولی که گروه را منسجم 
و متمایز می ســازد، گفتمان قابل پذیرش تری نیز خواهد ساخت )الکلو و موف، 2001؛ 
الکلو، 1990(. بر این اســاس، در گفتمان ســازی که فرایند فراگیرسازی گفتمان است، 
با گســترش اصول گفتمان مورد نظر در دو ســطح درونی و بیرونــی می توان در آن 
گفتمان مداقه کرد. برنامه های درســی با تأکید بر اصل اساسی مورد پذیرش در گفتمان 
انقالب اســالمی که همان ایدئولوژی اسالمی است، بیانگر نوعی اعتبار درونی است و 
تأکید بر جهان شــمولي مکتب اســالم و بیداری ناشی از انقالب اسالمی بر نشان دادِن 
 فراشــمول بودن انقالب اسالمی توجه دارد و بدین سان به آموزه های آن اعتبار بیرونی

می بخشد. 

توجه به اقتضائات سياسی ـ اجتماعی
از دیگر ویژگی های گفتمان ســازی، توجه به اقتضائات سیاسی-اجتماعی و لزوم 
توجه به تغییر نیازهای اجتماعی با عنایت به مســئله چرخش نســل ها است)جعفرنیا 
و همــکاران، 1393؛ کالنتری، 1394؛ جعفرنیا، 1393؛ امین خندقی و جعفرنیا، 1393؛ 
بشیر، 1392؛ عالمه، 1393(. به تعبیر مقام معظم رهبری)1391/12/14(، در این فرایند 
بلندمدت باید تجربه هاي جدید مورد اســتفاده قرار گیــرد تا موتور حرکت، هیچ گاه 
خاموش نشــود. بشــیر)1392( نیز اذعان می دارد جامعه در هر زمان دارای»موقعیت 
خاص سیاسی« است. این موقعیت، گر چه محصول تجربه سیاسی- اجتماعی طوالنی 
اســت، در زمان خــاص، ظهوری ویژه دارد که این ظهــور و بروز می تواند محصول 
تحلیل های گفتمان ســاز اجتماعی و غیره باشد. امروزه فضای سیاسی کشور، جایگاه 
حساس نظام جمهوری اسالمی ایران در صحنه بین الملل و تغییر روش مبارزه دشمنان 
از جنگ ســخت به جنگ نرم، شــرایط متفاوتی را رقم  زده است که شایسته است در 

برنامه های درسی به این اقتضائات توجه شود. 
لذا در گفتمان ســازی، آموزه های انقالب باید به  تبــع نیازهای زمان و مخاطبان با 
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ادبیات مختلفی در برنامه های درســی مطرح و در بستر توجه به تغییرات و مناسبات 
اجتماعی، ادبیات  سازی شود. به عنوان مثال، استقالل طلبی هسته ای با توجه به شرایط 
حساس کشور در برنامه های درسی مطرح می شود و یا آموزه استقالل در بعد اقتصادی 
با الهام از بیانات رهبری و با توجه به نام گذاری سال ها توسط ایشان در تقابل با جنگ 
اقتصادی دشــمنان، تغییر رویکرد به مقاومت و جهاد اقتصادی در برنامه های درســی 
مــورد توجه قرار گیــرد. در تمایز این ویژگی با ویژگــی»دارا بودن وجهه اجتماعی« 
الزم به ذکر اســت که وجهه اجتماعی به معنای درگیر بودن تمامی عناصر، عوامل و 
سطوح برنامه درسی در فرایند گفتمان ســازی آموزه های انقالب است؛ در حالی که 
ویژگی»توجه به اقتضائات سیاســی- اجتماعی« به معنای توجه به موقعیت و شرایط 
سیاســی- اجتماعی حاکم بر جامعه، نیازهای زمان و مطرح شدن آموزه های انقالب با 

ادبیات مختلف در برنامه های درسی برای مخاطبان است.

قابل دسترس سازی
با اســتناد به خصیصه هــای گفتمان، یکی دیگر از ویژگی های گفتمان ســازی در 
دســترس بودن آن اســت. به گفته الکلو و موف )2001( قابلیت دسترسی یعنی متون 
و مفاهیم گفتمان ســاده و قابل  فهم باشد؛ به عالوه، گفتمان مورد نظر در موقعیتی در 
دسترس افکار جامعه هدف قرار گیرد که به عنوان پاسخ ممکن به خأل معنایی، بحران 
موجود و نیز در مقابل سایر گفتمان  های بدیل حضور یابد. به بیانی دیگر، گفتمان مورد 
نظر در اذهان فراگیران به  عنوان در دســترس ترین جایگزین برای گفتمان های موجود 
شناخته شود. کما اینکه در خصوص گفتمان انقالب اسالمی، همواره این خطر وجود 
دارد و رهبری نیز ســقوط انقالب و براندازی آن و در مرحله بعد اســتحاله انقالب 
را یکی از اهداف دشــمنان نظام جمهوری اســالمی ایران دانسته اند)طاهری وحدتی، 
1389: 2(. شرایط سیاسی- اجتماعی کشــور و اوضاع بین المللی به گونه ای است که 
علیرغم حاکمیت داشــتن گفتمان انقالب بر جامعه اسالمی، آموزه های آن در معرض 

تهدید و تهاجم دشمنان قرار دارد )ستایش، 1393(. 
 بر این اساس، قابلیت دسترسی به این معناست که گفتمان سازی قادر است تا خأل 
معنایی گفتمان انقالب اســالمی را که در برنامه های درسی بر حسب شرایط اجتماعی 
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و بین المللی ایجاد شده است، پر کند. گفتمان سازی با برخورداری از ویژگی فوق، این 
قابلیت را دارد تا در نقش بهترین پاســخ ممکن به شرایط کنونی ظهور نماید و مبنایی 
بــرای فهم و توجیه آموزه های انقالب اســالمی فراهم کند. لذا، بــا توجه به موقعیت 
حساس نظام جمهوری اسالمی ایران در صحنه ملی و بین المللی امروز، گفتمان سازی با 
شفاف سازی ارزش های بی بدیل انقالب اسالمی در برنامه های درسی، تأکید بر ایدئولوژی 
 اســالم و رفع شبهات موجود در زمینه آموزه های این انقالب با زبانی ساده و قابل فهم، 
 می  تواند آنها را به بهترین وجه در مخاطبان فراگیر سازد. به اعتقاد امین خندقی و جعفرنیا 
)1393: 153( رویکرد گفتمان سازانه در برنامه های درسی، ضمن استفاده از استدالالت 
محکم و ثاقب، موضوع گفتمان ساز را به نحوی توضیح می دهد که برای فراگیران  درک 
شدنی، ملموس و عینی باشــد و در عین حال، از سبک نوشته های تاریخی که گفتمان 

انقالب را صرفاً براساس رخداد زمانی مطرح می کند، پرهیز می کند. 

به  مثابه فناوری قدرت نرم
گفتمان ســازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های درسی را می توان به  مثابه 
نوعی فناوری نرم افزاری در راســتای افزایش قدرت نرم نظام جمهوری اسالمی ایران 
قلمداد کرد)بیات، 1393؛ دهقانی فیروزآبادی، 1389(. قدرت نرم به توانایی به دست 
آوردن خواسته ها از طریق جاذبه و نه اجبار و به توانمندی نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار، 
اندیشه ها و اذهان اطالق می شود که در سه سطح باورها، ارزش ها و الگوهای رفتاری 
عملیاتی می شود)متقی زاده، 1390: 106(. فرایند گفتمان  سازی با داشتن ویژگی »توجه 
بــه فطرت« به مثابه فناوری قدرت نرم عمل می  کند و قادر به تأثیرگذاری بر معرفت، 
نگرش و عملکرد فراگیران نظام آموزشــی می  باشــد. بر این اساس، گفتمان سازی در 
حوزه شناخت معطوف به تحول جهان ذهنی فراگیران در مورد آموزه هاست. در بخش 
نگرشی بر تغییرات ارزشــی فراگیران در زمینه آموزه های انقالب اسالمی تأکید دارد 
و در حوزه اجرایی منجر به تغییر رفتار و شــکل دهی به آموزه های گفتمان انقالب در 
فراگیران می شود. به عبارت دیگر، گفتمان سازی به  مثابه فناوری قدرت نرم قادر است 
از طریق تغییر اندیشــه ها و نگرش های فراگیران، بدون  اجبار و تحمیل نظام آموزشی 

به فراگیرسازی آموزه های انقالب اسالمی در آنان منجر شود.
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مطالبه گری
یکی دیگر از مختصات گفتمان سازی، مطالبه گری است )مقام معظم رهبری، 1395/06/03؛ 
علم الهدی و شیخها، 1394؛ مهدی زاده، 1387(. گفتمان سازی، مطالبات را به سمت و سویی 
سوق می دهد که هر کس خود و دیگران را در پیشرفت کشور مسئول و موظف بداند)عالمه، 
1393؛ مهدی زاده، 1387(. با استناد به بیانات مقام معظم رهبری )1387/02/14(، مطالبه گری 
به معنای این است که یک موضوع خاص به  عنوان خواسته ای عمده آن چنان از طرف مردم، 
قشــرها و بخصوص جوانان مطرح شود که هر مسئولی موظف باشد به مطالبه مورد نظر 
بپردازد. بر این اســاس است که نظام آموزشی به سمت جامعه مداری حرکت می کند؛ لذا، 
همه چیز بر مدار پاسخگویی به نیازهای خارج از مدرسه و منطبق با شرایط سیاسی حاکم بر 
جامعه و اقتضائات نظام اجتماعی قرار مي گیرد. از این رو، فراگیران به بطن نظام اجتماعی 
واردشده و مطالبه  گرانه خواهان مبارزه با بی عدالتی، استقالل و آزادی در چهارچوب مبانی 
اسالمی می گردند. در چنین شرایطي به عنوان مثال، برنامه های درسی به گونه  ای خواهد بود 
که در آن دانش  آموزان نیز مطالبات هســته  ای را دنبال می کنند. لذا، سازوکار و سازمان دهی 
برنامه های درسی ـ  اعم از محتوا، اهداف، تدریس و سایر عناصر آن  ـ در مقوله استقالل که 
به معنای رهایی و وابستگی نداشتن به  تمامی قدرت ها و در تمامی زمینه ها  ـ اعم از سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی، نظامی و مکتبی  ـ اســت، چنان است که عالوه بر آنکه زمینه را برای 
مطالبه گری فراهم می ســازد، مطالبه گری را در دانش آموزان رشد می دهد. به عبارتی دیگر، 
در این رویکرد، برنامه های درسی مطالبات فراگیران را به سمت و سویی سوق می دهد که 
آنان خود و دیگران را در فراگیرسازی و ترویج آموزه های انقالب اسالمی مسئول و موظف 
بدانند. به عالوه، مخاطبان ورود ارزش های بی بدیل انقالب اسالمی را در تمامی شئونات و 
سازوکارهای فعالیت های مسئوالن مطالبه می کنند و لذا، گفتمان سازی با خصیصه مذکور 
قادر است روحیه انقالبی را در مخاطبان ایجاد و تقویت کند و باعث  شود آموزه های انقالب 
از اذهان مخاطبان نظام آموزشی دور نشود. این مطالبه گری با مشارکت برنامه ریزان درسی، 
مدیران، معلمان، دانش آموزان و سایر مســئوالن نظام آموزشی در قبال آموزه های انقالب 
اســالمی ممکن می باشد. براســاس این ویژگی، برنامه های درسی در تمامی عناصر، اعم 
از اهداف و محتوا و ســطوح مختلف قصدشده و اجرایی هم مطالبه گر آموزه های انقالب 

اسالمی است و هم مطالبه گری را در فراگیران تقویت می کند. 
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هژمونی سازی
یکی دیگر از ویژگی های رویکرد گفتمان ســازانه، هژمونی ســازی گفتمان انقالب 
اســالمی و آموزه های آن در برنامه های درســی است. هژمونیک شــدن یک گفتمان 
بــه معناي پیــروزي آن در تثبیت معاني مورد نظرش از طریق اعمال هژمونیک اســت 
کــه منجر به ایجــاد یا تثبیت نظام معنایی آن گفتمان  می شــود و به چهار نوع هژمونی 
اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی می انجامد )کرخام1، 2016(. این مفهوم در ارتباط با 
 گفتمان های متکی به قدرت و در ابعاد اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی مطرح است 

)الکلو و موف، 2001: 186( .
در حــوزه تعلیم و تربیت و به ویژه در قلمرو مطالعاتی برنامه درســی از این مفهوم 
بهره گیری نشــده اســت. در صورتی  که گفتمان ســازی با تمام ویژگی های منحصر به 
 فرد خود و به ویژه تأکیدش بر ایدئولوژی قادر اســت آموزه های انقالب اسالمی را در 
برنامه های درسی هژمونی سازد. منطبق با مبانی نظری و پژوهش های انجام  شده، گفتمان 
انقالب اســالمی در برنامه های درســی به دالیل متعدد نظیر ناشناس بودن دال مرکزی 
انقالب اســالمی برای فراگیران نظام آموزشی، کم توجهی به پیوند ایدئولوژی اسالم با 
دال های شــناور انقالب اسالمی و شناسایی نشــدن دال های شناورنما به مرحله تثبیت 
نرسیده است و به مطالبه همگانی مخاطبان نظام آموزشی تبدیل نشده است. لذا، مقصود 
از هژمونی ســازی در فرایند گفتمان ســازی آموزه های انقالب اسالمی، فراگیرسازی و 
تثبیت آموزه های آن در برنامه های درســی است، نه استفاده از قدرت سخت و اجبار و 

اکراه در پذیرش آنها. 

 چارچوبـی از ویژگی هـای گفتمان سـازی آموزه هـای انقـالب اسـالمی 
در برنامه های درسی

با بررســی  و تحلیل مفهوم گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های 
درسی ده ویژگی، شــامل تأکید بر ایدئولوژی، شناسایی دال های شناورنما و متناقض 
با ایدئولــوژی، توجه به فطرت، دارا بودن وجهه اجتماعی، فرایند برنامه ریزی شــده، 
هژمونی ســازی، مطالبه گری، قابلیت در دسترس سازی، گفتمان سازی به  مثابه فناوری 

1. Kirkham



ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی و ويژگي هاي آن 
در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران

29

7 - 40

ë سال دوم
ë شمارة 3

ë شمارة پیا پی 4
ë پاییز 1396

قــدرت نرم و توجه به اقتضائات سیاســی و اجتماعی احصــا گردید که پنج ویژگی 
شناســایی دال های شــناورنما و متناقض با ایدئولوژی، دارا بــودن وجهه اجتماعی، 
فطرت گرایی، برنامه ریزی و توجه به اقتضائات سیاســی و اجتماعی در سایه تأکید بر 
ایدئولوژی باهم افزایی منجر به چهار ویژگی دیگر، یعنی قابلیت در دسترس ســازی، 
قدرت نرم، مطالبه گری و هژمونی ســازی در پرتو ایدئولوژی اســالمی می شوند. لذا، 
ویژگی های گفتمان ســازی را می توان در مقام فرایند و نتیجه به شرح زیر دسته بندی 
نمود که این پژوهش هر دو نگاه به گفتمان ســازي در آموزه هاي انقالب اســالمي را 

مورد توجه قرار داده است. 

ـ گفتمان سازي به عنوان فرايند: قبل از ورود به بحث، الزم است قدری به مفهوم 
فرایند و همچنین، برنامه درســی به  مثابه فرایند پرداخته شــود. فرآیند مجموعه ای از 
فعالیت ها و برنامه های به هم  پیوســته اســت که با یکدیگر، نتیجه ای را به دنبال دارند. 
فرآیند را می توان مانند زنجیره ارزش در نظر گرفت که هر فعالیت و برنامه، ارزشــی به 
فعالیت هــای و برنامه های دیگر می افزاید و آثار و نتایجی به دنبال دارد)بتز1، 2011(. به 
باور محققان، برنامه درســی در مقام فرایند به مجموعه اقدامات گسترده، چشم اندازها، 
فعالیت ها و برنامه های ویژه ای اطالق می گردد که به جهت تحقق اهداف تدوین شــده 
است)گلثورن، جیال و جیال2، 2016؛ جاکوبز3، 2010؛ یوچیاما و رادین4، 2009؛ پریدو5، 

2003؛ نایت6، 2001(. 
با این تلقی از تعریف برنامه درسی و با توجه به این که گفتمان سازی رویکردی بدیل 
در برنامه های درسی است، ویژگی های گفتمان سازی به  مثابه فرایند شامل کلیه برنامه ها 
و فعالیت هایی اســت که منجر به فراگیرسازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های 
درسی می شود و ماحصل این فرایند، نتایج و پیامدهایی است که در ساحت برنامه درسی 
بر جای می گذارد. بدین ترتیب، گفتمان سازی به  مثابه فرایند شامل خصیصه های شناسایی 
دال های شــناورنما و متناقض با ایدئولوژی، فطرت گرایی، دارا بودن وجهه اجتماعی، 

1. Betz
2. Glatthorn, Jailall & Jailall
3. Jacobs
4. Uchiyama & Radin
5. Prideaux
6. Knight 
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برنامه ریزی، توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی است که تمامی ویژگی های مذکور 
در مقام فرایند با توجه به ویژگی محورِی»تأکید بر ایدئولوژی« تبلور می یابند.

ـ گفتمان سازي به عنوان نتيجه: از منظر بلوم )1981، به نقل از: مهرمحمدی، 1391( 
برنامه درسی هم فرایند است و هم نتیجه. لذا، گفتمان سازی در مقام نتیجه، ماحصل آن 
دسته از ویژگی های فرایند گفتمان سازی است که نتایج و پیامدهایی را در ساحت برنامه 
درسی بر جای می گذارد. بر اساس ویژگی های احصا شده گفتمان سازی، چهار ویژگی  
قابلیت دسترس سازی، گفتمان سازی به مثابه قدرت نرم، مطالبه گری و هژمونی سازی به 

عنوان ویژگی های گفتمان سازی در مقام نتیجه اطالق می گردد.
با توجه به ماهیت و خصیصه های گفتمان سازی، بی توجهی به گفتمان سازی آموز ه های 
انقالب اســالمی در برنامه های درسی، دسترسی نداشتن به اهداف عالی نظام جمهوری 
اسالمی ایران را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، گفتمان سازی بستر اصلی و مرکِز 
ثقل توسعه و اجرای آموزه های انقالب در برنامه های درسی است که آموزه های انقالب 
اســالمی را به گفتمانی حاکم بر اذهان و قلوب مخاطبان نظام آموزشی تبدیل می کند و 
تضمین کننده  میزان پایبندی مخاطبان در نیل به آموزه های انقالب اسالمی است. براساس 
مطالب مطرح شــده، شکل یک چارچوب مفهومی ویژگی های گفتمان سازی آموزه های 

انقالب اسالمی در برنامه های درسی را به تصویر کشیده است.

ويژگی های اساسی گفتمان سازی

گفتمان سازی به مثابه نتیجه
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  شکل 1. چارچوب مفهومی ويژگی های گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی
 در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران
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بحث و نتيجه گيری
مطالعه حاضر با هدف تبیین ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های 
درسی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران و تعیین ویژگی های اساسی آن انجام شد. 
جستجوی منابع داخلی و خارجی و به ویژه بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری حاکی 
از این امر بود که گفتمان ســازی در اندیشه ایشان از جایگاهی برجسته برخوردار است و 
 ایشان در طول سال هاي اخیر تأکید ویژه ای بر این موضوع در زمینه های مختلف داشته اند
 .)86/06/31  ،91/12/14  ،92/11/30،  92/12/6  ،92/12/20  ،93/11/11  ،92/12/20( 
با بررســی های انجام شده معلوم شــد گفتمان ســازی فرایند تبدیل ایدئولوژی به نظام 
معرفتی غالب و همه گیر در مقام عمل است و گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی 
به فراگیرســازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های درسی با عنایت به اقتضائات 
عصری اطالق مي شــود که الزم است توســط عامالن، فعاالن و ذینفعان برنامه درسی 
صورت  پذیرد. از این منظر، رویکرد گفتمان سازانه در حکم دیدگاهی جدید و بدیل در 
عرصه تعلیم و تربیت و به ویژه حوزه برنامه درسی، حامل دستاوردهای ارزنده نظري و 

عملي است که ذیاًل تشریح می گردد. 
پیامدهای رویکرد مذکور با ماهیت یادشــده در مقام نظر از دو وجه کالن/اساسی و 
فنی/ویژه قابل  پیگیری است. از حیث کالن، گفتمان سازی به عنوان مفهومی نوظهور در 
قلمرو تعلیم و تربیت به صورت عام و دانش برنامه درســی به طور خاص از پیامدهای 
نظری این رویکرد اســت. اهمیت این موضوع نیز زمانی آشــکار می شود که به اعتقاد 
برخی صاحب نظران، تالش هاي برنامه درســي و متخصصان این رشته بیشتر معطوف 
به عمل و یا مســائلي است که در مدارس و مراکز آموزشي اتفاق می افتد)واکر، 1381: 
84(. براساس این دیدگاه، گفتمان سازی در حوزه نظریه پردازی برنامه درسی، پاسخگوی 
توجــه جدی به مباحث نظریه ای در این حوزه خواهد بود؛ چون نظریه برنامه درســی 
زیربنای ارزشی نافذ و قوی دارد، چیستی و تعیین ویژگی های اساسی آن به عنوان یکی 
از مباحث نظری دارای بنیادهای ارزشــی است. لذا، تبیین نظری گفتمان سازی و داشتن 
تصور نظری نســبت به مفهوم مذکور، عالوه بر تصریــح رویکرد مذکور، چهارچوب 
و راهنمایــی ضروری برای عمل و همچنین، افزایش اثربخشــی و کارایی این رویکرد 
در عمل، موجب توســعه مفهوم گفتمان ســازی در حوزه تعلیم و تربیت و به ویژه در 
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قلمرو برنامه درسی خواهد شد. عالوه بر این، تبیین گفتمان سازی و ماهیت آن به مثابۀ 
کوشــش نظری برخی کمبودها و شکاف های موجود در دانش برنامه درسی را مرتفع و 
گفتمان سازی در نظام آموزش و پرورش را در راستای سیاست گذاری ها و جهت دهی به 
تصمیمات کالن مطرح می کند؛ چرا که نظریه های برنامه درسی، وسیله ارتباِط ضروری 
برای مجموعه ای از رخدادهاست که روی  هم به تبیین و تشریح عملکرد نظام آموزش 

و پرورش می پردازند.
عالوه بر این باید اذعان داشــت که گفتمان سازی در مقام نظر، منجر به فراهم سازی 
بنیان نظری در ابعاد مختلف طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی انقالب 
اسالمی می شود. برای مثال در بعد طراحی برنامه های درسی، متخصصان برنامه درسی 
با در پیش گرفتن رویکرد گفتمان ســازانه با دو گونه تصمیم گیری در ســاختار برنامه 
درســی مواجه می شوند. در ســطح عام و فراگیر توجه به ایدئولوژی اسالم در سرتاسر 
فرایند برنامه ریزی درسی مرتبط با آموزه های انقالب اسالمی مطمح نظر است. در سطح 
خاص نیز با در پیش گرفتن رویکرد گفتمان ســازانه در ســاختار برنامه درســی، تغییر 
مشهودی در چیدمان عناصر برنامه های درسی، اعم از اهداف تربیتی، محتوا، شیوه های 
تدریس، ارزشیابی و سایر عناصر برنامه درسی موجب می شود. لذا، با تمایز قائل شدن 
بین دو نوع نگاه نســبت به پدیده انقالب اســالمی در برنامه های درســی -یعنی نگاه 
تاریخی)رویکرد حاکم( و نگاه گفتمان ســازانه)رویکرد بدیل(- عناصر برنامه درسی از 
حالت رخوت و سستی مکتون در نگاه تاریخی به حالت کاماًل پویا و حساس متبلور در 

نگاه گفتمان سازانه تبدیل خواهند شد.
از پیامدهای عملی گفتمان ســازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های درسی 
تأثیری است که رویکرد مذکور در سه حوزه شناخت، نگرش و عملکرد بر فراگیران در 
مواجهه با آموزه های انقالب اســالمی خواهد داشت. بر این اساس، دانش آموز به عنوان 
یک عنصر فعال و پویا در خصوص استکبار و استکبارستیزی، به معرفت انقالبی مجهز 
می شــود. در این راستا، بصیرت بسیار مهم اســت. با چنین نگاهی، در حوزه شناخت، 
دانش آموزان جهت افزایش قدرت بصیــرت خود به تقویت مطالعات فکری و آگاهی 
نســبت به ویژگی های استکبار و اختالف افکنی های دشــمنان می پردازند؛ دانش آموز 
انقالبِی تحت زعامت والیت فقیه نســبت به مســائل روز و حــوادث تاریخي آگاه و 
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هوشــیار بوده و با توطئه های تبلیغات و دروغ پردازی های دشــمنان نا امید نمی  شود. 
عالوه بر آن، مشخصه دیگر دانش آموز در چنین نگاهی، حضور فعال، مداوم و مشتاق در 
دفاع از ارزش ها و آرمان ها و مناسبات مختلف مرتبط با انقالب اسالمی)نظیر راهپیمایی 
13 آبان، 22 بهمن، شــرکت در جشــن پیروزی انقالب اسالمی و ...( است که این امر 
کامــاًل به صورت اختیــاری بوده و نیازی به عامل بیرونــی از جمله اجبار والدین و یا 
کادر آموزشــی نخواهد داشــت. در مجموع، با این رویکرد، فراگیران همواره به دنبال 
بصیرت افزایی و شــناخت صحیح و عمیق آرمان های انقالب اسالمی بوده و به معرفت 
انقالبی مجهز می شوند. با رویکرد گفتمان سازانه هم شناخت و معرفت فراگیران نسبت 
به آرمان های اصیل انقالب اسالمی، به صورت عمیق و صحیح شکل خواهد گرفت و هم 
با گرایشی قلبی فراگیران نسبت به آن، نتایج و پیامدهای خود را در عمل نشان خواهد 
داد. به عبارتی دیگر، چنین رویکردی در حوزه شــناخت، فراگیران را به استدالل و اقناع 
ذهنی در حوزه معرفتی نزدیک می  کند و با کسب بصیرت و شناخت صحیح است که در 
نهایت، مخاطبان گرایش قلبی و تعهد عملی به حفظ ارزش های بی بدیل انقالب اسالمی 
پیــدا می کنند. با چنین نگاهی، ارزش های انقالب اســالمی، گفتمان حاکم بر عملکرد 
فراگیران می شود؛ زیرا نگاه گفتمان سازانه، تعهد همراه با عمل را برای مخاطب ضروری 
و الزم دانســته و نوعی التزام عملِی مختارانه، همراه با یقین و بر پایه بصیرت نسبت به 

آرمان های انقالب اسالمی در آنان ایجاد می کند.
از دیگر پیامدهای عملی توجه به رویکرد گفتمان ســازانه، افزایش قدرت نرم نظام 
جمهوری اسالمی ایران از طریق برنامه های درسی است؛ چرا که ارزش ها و بازتاب های 
انقالب اســالمی ایران، علی القاعده بیش از آنکه جنبه سخت افزاری داشته باشد، دارای 
وجوه قوی نرم افزاری اســت )عباسی اشلقی، 1391: 115-114(. قدرت نرم به توانایی 
کســب خواسته ها از طریق جاذبه و تاثیرگذاری بر افکار اطالق شده و نوعی توانمندی 
نفوذ در افکار، اندیشــه ها و اذهان با هدف تحمیــل اهداف و اراده از طریق جلب نظر 
و متقاعد ســاختن ملت و دولت های هدف بدون اســتفاده از زور و فشار فیزیکی را 
موجب مي شــود )یان و کیم1، 2008( . گفتمان سازی در حوزه شناخت با تحول جهان 
ذهنی فراگیران و در بخش نگرشــی با تغییرات ارزشــی فراگیران در زمینه آموزه های 

1. Yun & Kim
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انقالب اســالمی منجر به تغییر رفتار و عملکرد در فراگیران می  شود. به عبارت دیگر، 
گفتمان سازی به  مثابه فناوری قدرت نرم قادر است از طریق تغییر اندیشه ها و نگرش های 
فراگیران، بدون اجبار و تحمیل نظام آموزشی به فراگیرسازی آموزه های انقالب اسالمی 
در آنان منجر شود. در واقع، با عنایت به اینکه گفتمان سازی انقالب یعنی تبدیل نمودن 
آرمان هــا و ارزش های انقالب به مطالبه عمومی فراگیران؛ لــذا، پرداختن به این امر از 
طریق نظام آموزش و پرورش با بسترسازی جهت نفوذ و تاثیر گذاری آموزه های انقالب 
به صورت نامحسوس بر اندیشــه ها و قلوب مخاطبین نظام آموزشی، منجر به افزایش 
کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران خواهد شد. لذا، توجه به رویکرد گفتمان سازانه با 
تمام ویژگی های خاص خود، اعم از تأکید بر ایدئولوژی و شناسایی دال های متناقض نما 
با ایدئولوژی اسالمی برای تحقق ارزش های بی بدیل انقالب از طریق برنامه های درسی 

را می توان به  مثابه نوعی نرم افزار قدرت نرم نظام جمهوری اسالمی ایران تلقی کرد.
خالصــه ای از کم و کیف چرخش از وضع موجود برنامه های درســی به رویکرد 
گفتمان سازانه در جدول یک ارائه  شده است. الزم به ذکر است که در رویکرد مطلوب 
حرکت از وضعیت موجود به رویکرد گفتمان ســازانه به عنوان رویکرد مطلوب مد نظر 
بوده و لذا، آموزش و روش های آموزشــی به ســمت تربیــت و روش های تربیتی در 
حرکت است؛ چه بسا این که تربیت، آموزش و روش های آموزشی را نیز در خود دارد.

جدول 1. چرخش از وضع موجود نظام آموزش و پرورش
 به گفتمان سازی آموزه هاي انقاب اسامي

بهاز

نهادی تربیتینهادی آموزشی
معلم انقالب داِن انقالبیمعلم انقالب دان

یکپارچه نگری به انقالب اسالمی در سازمان دهی محتواتقویم نگاری انقالب اسالمی
فراگیر انقالبیفراگیر انفعالی

روش های تربیتیروش های آموزشی
اندیشه ورزیانتقال نظری

پیامد محورینتیجه محوری
تصمیم سازیاطاعت پذیری
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نکته پایانی این که، در نظام آموزشی و برنامه  درسی کشور، معموالً توجه به انقالب 
اسالمی و ارزش های موجد آن غالباً مسئله ای سیاسی جلوه داده  شده که ممکن است به 
دلیل پیامدهای ناشی از مسائل سیاسی، عالوه بر اینکه مسئوالن و تصمیم گیرندگان نظام 
برنامه ریزی درســی را از قِبل توجه به آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های درسی 
برحذر دارد، فراگیران نیز خود را درگیر و موظف به شناخت صحیح و اصولی آموزه ها 
نکنند. لذا، بدون اصالح و تغییر ســاختار فکری و نگرشی دست اندرکاران این حوزه، 
شعار پایداری آموزه های انقالب اسالمی در عمل با نوعی ناکارآمدی مواجه می شود که 
نتایج چنین مطالعاتی می تواند در تغییر نگرش موجود، نقشــی اساســی داشته باشد. به 
عالوه، تدوین رویکرد گفتمان ســازی آموزه های انقالب اسالمی در برنامه های درسی، 
نیازمند هماهنگی بین ســاحت های مختلف تربیتی، اعم از دینی، اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی و زیبایی شناختی است. از این رو، پیشنهاد مي شود در مواجهه با تصمیم گیری، 
طراحی، تدوین، اجرا و ارزشــیابی برنامه های درسی درباره آموزه های انقالب اسالمی، 
هماهنگی و تلفیق در ساحت های تربیتی به جهت هم افزایی آموزه ها در نظر گرفته شود 

تا گفتمان بدیل به سرعت فراگیر شود. 
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The present study was undertaken to investigate the nature of discourse making 
of the Islamic revolution’s doctrines and its characteristics in the curricula of 
the educational system of the Islamic Republic of Iran. The method of this 
qualitative inquiry was analytical. The population of the study comprised all 
relevant databases that were identified at first, then were studied purposefully 
and deeply as well as analyzed continuously. At first, the nature of discourse 
making was probed and the findings indicated ten basic characteristics with 
an emphasis on ideology, identifying floating and contradicting signifiers with 
ideology, paying attention to human nature, social acceptability, planning, 
hegemony, demandingness, accessibility, discourse making as technology 
of soft power and attention to political-social requirements. In addition, the 
theoretical consequences of discourse making approach in curricula were 
studied in terms of macro/basic and technical/special perspectives and also 
practical consequences were examined in terms of the aforementioned 
approach, according to three areas of knowledge, attitude and performance of 
learners in facing with the Islamic revolution’s doctrines and enhancing soft 
power of the Islamic Republic of Iran through the curricula.       
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