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هاي مختلف علم بشري در ابتدا معنا و مفهوم سايه در حوزه پژوهش، كيفي است. با توجه به هدف كلي پژوهش،
هاي مختلف مثل اقتصاد، سياست، موسيقي و ... بررسي شد و با استفاده از روش فراتركيب، متون مربوط به حوزه

شناسي، هاي جامعهها و نظريههاي مشتركي براي آن تبيين گرديد. در فاز بعدي پژوهش، ديدگاهبررسي و ويژگي
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ها، مصاحبه و گفتگوهايي نفر از افراد خبره در اين حوزه 10بهتر چارچوب مفهومي براي برنامه درسي سايه، با 
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  سوي وجود دارد، هرچند از هايي است كه عمالًها و يادگيرياست. به عبارتي برنامه درسي سايه، آموخته
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  مقدمه
آنان، اين مفهوم  تربيشدرسي دارند و  ةعموم افراد در نگاه اول، برداشت يكساني از برنام تقريباً

دانند. با اينكه معادل ميهاي آموزشي از جمله مدارس، ر محيطرا با محتواي طراحي شده د
آن يافت كه در مورد  توان تعريفي براياما به سختي ميدرسي داراي تعاريف متعددي است، برنامة

دهد درسي نشان مي ةبرنام ةبررسي تاريخچ تا آنجا كه .نظران اتفاق نظر وجود داردآن بين صاحب
گيري اين رشته، با آن همراه بوده است. اهميت و ضرورت شكلاز همان آغاز  تعريف مسئلةكه  

صين اين رشته درسي از آن روست كه امروزه برخي از متخصةبرنام ةسازي مفاهيم اساسي رشتروشن
خي ديگر نيز جديت و حاد بودن و بر ،داننداين رشته را مسائل تعريفي ميل مسائ ترينمهميكي از 

اين قلمرو در  در مفاهيم بنيادي را عامل مهمي در به سقوط كشاندنل مرتبط با اختالف نظر مسائ
ل ئدرسي شايد نتواند تمام مسا ة). تعاريف برنام1393فتحي واجارگاه، كنند (قرن آينده تلقي مي

 ه كندئارا هاآنتواند چهارچوبي براي برنامه درسي را حل كند اما مي ةمربوط به حوز
  ).1 ص،1،1975(استنهاوس
اي از عبارت از يك موضوع يا مجموعهدرسي  ةه شده، برنامة درسي ارائيفي كه از برنامدر تعر

مرتبطي از  ةبه عنوان مجموع برنامه درسياي از اهداف عملكردي است. يا اينكه مواد يا مجموعه
  كند، تعريف شده است. آموز تحت راهنمايي مدرسه تكميل ميها و تجربياتي كه يك دانشبرنامه

ها و  اي از ارزشدرسي را به عنوان مجموعه ة) برنام5 ص،2007( 3). وايلز و باندي2009،  2منا(
گيرند. ظر مين آموزان درگروهي از دانش يا تجارب طراحي شده تعريف كردند كه براي يك مدرسه و

اي طراحي شده كه پيامدهاي آموزشي اي از رخدادهدرسي عبارت است از مجموعه ةهمچنين برنام
  ).31 ،ص2002(آيزنر ، يتي براي فراگيران به همراه دارد و ترب

به عنوان يكي از گرايي مفهوم درسي و با ظهور نو ةبرنامة امروزه با گسترش تحقيقات در حوز
درسي نيز  ةاند. برنامتعريف شده بسياري از مفاهيم اين حوزه باز ،رويكردهاي تاثيرگذار اين حوزه

درسي،  ةمطالعات برنام ةنظران حوزيل شده طوري كه متخصصان و صاحباي پيچيده تبدبه پديده
ترين دستاوردهاي اند. بدون ترديد يكي از معروفه كردهةدرسي ارائهاي متعددي از برنامبنديتقسيم

. آيزنر استبندي آيزنر درسي، طبقههاي صورت گرفته در برنامة بنديدرسي و طبقه ةمفهومي برنام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Stenhouse 
2 Meena 
3 Wiles and Bondi 



247 .تبيين مفهوم برنامه درسي سايه در نظام آموزشي ايران..

)1394(

)1396(

).(

معتقد است که مدارس همزمان سه نوع برنامۀ درسی را آموزش میدهند. این سه نوع برنامۀ درسی 
عبارتند از: برنامۀدرسی صریح1، برنامۀدرسی پنهان2 و برنامۀدرسی پوچ3 )فلیندرز و همکاران4 ،

.)2012
یکی دیگر از عبارات توصیفی که قصد دارد جنبۀ دیگري از برنامۀدرسی را مشخص کند، برنامۀ 

درسی سایه5 یا زیرزمینی است6 که اخیرا وارد ادبیات این حوزه شده است. مفهومی نوپا  که  فتحی 
و اجارگاه  در یکی از نشستهاي علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران براي اولین بار آنرا در حوزة 
فومیت، تعریف و مغفول ماندن آن را در ادبیات برنامۀ درسی ایران مطرح نمود. به اعتقاد فتحی 

واجارگاه  در جامعهاي که داراي خرده فرهنگها و اقوام مختلف است، هنگامی که اشاعۀ فرهنگ 
ملی گستره سرزمینیاش زیاد باشد و به مرزهاي جغرافیاي فرهنگی مناطق احترام نگذارد و یا 

فرصت ظهور و عرض اندام ندهد عمال اشغال فرهنگی7 رخ میدهد. در چنین شرایطی،وقتی در 
سطح جامعه انسداد فرهنگی بهوجود میآید و جدایی طلبی ترویج میشود، از لحاظ تربیتی شرایطی 
در نظام تربیتی رخ میدهد که از آن میتوان تحت عنوان برنامۀ درسی یا زیرزمینی نام برد. بنابراین، 
یکی از اساسیترین نقدهایی که براي نظام تعلیم و تربیت در جوامع چند فرهنگی مطرح میکنند 
این است که ممکن است نظام آموزشی و مدارس به ابزاري براي تسلط گروهی با فرهنگ خاص 
باشد و بهواسطۀ آن، هویتها، ارزشها، زبان و آداب و رسوم گروههاي اقلیت نادیده گرفته شوند. 

لذا جوامع چندفرهنگی، اشغال فرهنگی، سرکوب خرده فرهنگها را میتوان به عنوان یکی از 
زمینههاي شکلگیري برنامۀ درسی سایه قلمداد کرد فتحی واجارگاه،1396 همانطورکه اقتصاد سایه 
در سراسر جهان به عنوان نقطه مقابل اقتصاد رسمی بوجود آمده و به اندازة اقتصاد رسمی گسترده 
شده است، بهطوريکه آن را یک نوع ساختار تصنعی میدانند که در نتیجۀ تالش گروههاي خاص 
در جهت حفظ منافع خود شکل گرفته است. همچنین موسیقی زیرزمینی در چشمانداز جهانی، به آن نوع 

موسیقی اطالق میشود که برخالف جریان رایج در موسیقی سنتی یا رسمی حرکت میکند. در حوزههاي 

دیگر از جمله قانون، ارزشها، سیاست و... نیز به این گستردگی مطرح شده است. برنامه درسی 
سایه یا زیرزمینی نیز بهسان موسیقی زیرزمینی، هنر زیرزمینی، دولت سایه و...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Explicit Curriculum 
2 Hidden Curriculum 
3 Null Curriculum 
4 Flinders et al 
5 Shadow Curriculum  
6 Underground Curriculum 
7 Cultural Occupation 
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و در صورت مورد پرسش ، در مورد قوميت و نژاد است كه وجود دارد و همه از آن اطالع دارندباورهايي 
اگرچه  ؛شوداما از سوي نظام رسمي مشروع شناخته نمي، ندارنداز بيان و دفاع از آن ابايي  قرار گرفتن احتماال

درسي زيرزميني آن بخش از ة به عبارتي برنام .دلبستگي نسبت به آن زياد و مورد اقبال عمومي هم باشد
درسي رسمي رسميت ندارد و حتي از سوي  ةاما مثل برنام ،هايي است كه عمال وجود دارديادگيري

 ).1396(فتحي واجارگاه، شودوع تلقي نمية درسي رسمي مشربرنام

مي از جمله برنامه درسي هاي درسي متفاوت از برنامه درسي رسوجود برنامه رسدبه نظر مي 
درسي  ةنظران برنامربيت و نيز صاحبهايي را براي دست اندركاران تعليم و تتواند چالشسايه  مي

توان اي ميبراي هر پديده شناختي سايه،با در نظر گرفتن ماهيت و معناي ذاتي و روان .وردآوجود هب
ة درسي، برنامة لذا با مطرح شدن اين مفهوم در حوزن مستثنا نيست. آدرسي نيز از ةنرا معنا كرد كه برنامآ

اي آموزشي، از ضروريات هة درسي رسمي در نظامتعريفي كامل و جامع براي آن با توجه به موقعيت برنام ارائة
هاي مختلف علمي، ة سايه در حوزه. بنابراين نگارنده در تالش است با در نظر گرفتن معاني استعاراست
اي تبيين شناسي، سياست و ... چارچوبي مفهومي بر، جامعههاي فلسفههاي مختلف در حوزهها و ديدگاهنظريه

ت سؤاالگويي به م گرفته است و درصدد پاسخپژوهش حاضر در همين راستا انجا. آن تدوين كند
  پژوهشي زير است: 

  هاي مختلف علمي از قبيل اقتصاد، موسيقي، ادبيات و... چيست؟.معنا و مفهوم سايه در رشته1
  هاي مختلف علمي، چيستند؟      مفهوم سايه در حوزههاي مشترك .ويژگي2
  )1دارد؟ (تعريف برنامه درسي سايهبرنامه درسي چه معنايي ة . استعاره سايه در حوز3

  مباني نظري
  انتقادية نظري 

، اجتماعية هاي مختلف ازجمله زميندر زمينه گذار در عصر حاضرهاي تاثيريكي از نظريه
شناسان عضو پردازان و جامعهة انتقادي براساس ديدگاه نظريهانتقادي است. نظري ة... نظريفرهنگي و

، هاي ماركسيسم سنتينظر در ديدگاهاست. اين مكتب فكري با تجديدمكتب فرانكفورت شكل گرفته 
فرهنگي تغيير دادند. انديشمندان ة به سمت  بررسي و نقد سلط ة اقتصادي،گيري خود را از سلطجهت

تمركز  تربيشاما  ،اندهي در مورد تعليم و تربيت نداشتهشكارا ديدگاآطور مستقيم و هاين مكتب ب
  فرهنگي جوامع و مرتبط با تعليم و تربيت بوده است. ة بر مقول هاآن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  نظر گرفته شده است. اين پژوهش نيز دو مفهوم سايه و زيرزميني مترادف هم در در هاي مختلف علم بشري،همانند حوزه 1
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پرداخته است. وي  يا تفوق (هزموني) سلطه مسئلةآنتونيو گرامشي ماركسيست ايتاليايي كه به 
كند، تعريف كرده است. گرامشي تفوق را به عنوان رهبري فرهنگي كه طبقه حاكم آنرا اعمال مي

يا با دخالت پليس  ،كننده قواي مجريه و مقننه اعمال ميداند كتفوق را متفاوت از اعمال زوري مي
دولتي ة هاي تحميلي سلطي به سمت تاكيد بر اقتصاد و جنبههاي اقتصادشود. ماركسيستاجرا مي

(ريتزر ،  ورزدبر تفوق و رهبري فرهنگي تاكيد مي هاآناما گرامشي برخالف  ،گرايش دارند
سياسي يعني اينكه گروه حاكم براساس اعمال امتيازاتي  ةقازديدگاه وي هژموني طب). 198ص ،1384

هاي سياسي، و فرهنگي و اجتماعي خود ترغيب خاص، طبقات مختلف جامعه را به پذيرش ارزش
هاي درسي نوعي ابزار هژمونيك هستند از اين منظر مدارس و نهادهاي آموزشي و نيز برنامه كنند.

كم از طريق اعمال نفوذ در حاة باشند. در واقع طبقية حاكم مكه در خدمت نيل به اهداف طبق
  هاي درسي رسمي سعي در مديريت تمام عيار آن براي رسيدن به مقاصد خود دارد. برنامه
در تعريف ايدئولوژي تا  توان به لويي آلتوسر اشاره كرد كهديگر انديشمندان ماركسيست مي از

ولوژي را به معناي  بازنمايي ، ايدئو در تز اول خود ،استهاي ژاك الكان بهره گرفته حدودي از نظريه
توليد نيروي كار، فقط پرداخت دستمزد  خيالي با شرايط واقعي وجود تعريف كرد. براي بازة يك رابط

هاي الزم متناسب با تقسيم كار اجتماعي ها و تخصصكار بايد مهارت ، بلكه براي اينكافي نيست
ياد كند كه در مدرسه چه چيزهايي را را مطرح مي سؤالآلتوسر اين به نيروي كار فراهم شود. 

ها ها و فنون مربوط به خواندن و نوشتن و نيز ديگر مهارتبه تعبير وي هرچند مهارت دهند.مي
اصول  ، افراد در مدارس قواعد رفتار صحيح، اصول اخالقي،هااما در كنار اين ،شوندميآموزش داده 

تر اصول احترام به تقسيم اجتماعي به تعبير واضح گيرند.ني و شغلي را نيز ياد ميمربوط به وجدان مد
گر برقرار كرده است. بازتوليد نيروي كار نه تنها سلطهة فني كار و دست آخر اصول نظمي كه طبق –

 اصول نظم غالببازتوليد فرمانبري از  لكه به موازات آن محتاج بهب بازتوليد تخصص آن است،ة الزم
ولوژي غالب در مورد كارگران و نيز بازتوليد توليد فرمانبري نيروي كار از ايدئ، بازيا به عبارتي ديگر

براي  ، آن همكشي و سركوب نيز هستدر مورد عامالن و كارگزاران بهرهولوژي كارگيري اين ايدئهب
گر را تحقق ببخشند سلطهة توانند از لحاظ كالمي و گفتاري نيز تسلط بر طبقهاينكه اين عامالن ب

دستگاه دولتي شامل دو مجموعه نهادهاي متمايز اما با  ،). به زعم آلتوسر27 ،ص 1386آلتوسر،(
ة ماركسيستي به منزلة فصول مشترك است. از يك سو دولت شامل تمام آن چيزي است كه نظري

قوانين خود را  هاآنريق حاكم از طة گري كه طبقشناسد و آن نهادهاي سركوبميدستگاه دولت 
ها و دادگاه هازندانگر دولت (شامل پليس، ارتش، آنرا تحت عنوان دستگاه سركوبو  ،كنداعمال مي
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ولوژيك دولت ازسوي ديگر دولت شامل دستگاه ايدئ. )115،ص1392(فرتر، كندو...)  معرفي مي
ور فرهنگي، ارتباطي ، امها(شامل تشكيالت ديني مذهبي، نظام آموزشي شامل مدارس و دانشگاه

ها و ها و افراد را در مسير سياستمانند راديو و تلويزيون و ...) است كه در تالش هستند تا گروه
به اعتقاد وي نهادهاي آموزشي از  ).116،ص1392فرتر،حفظ نظم مورد نظر دولت متقاعد كنند(

آموزش در تالشند تا  از طريقها است كه اين نهادولوژيك دولت بزارهاي اصلي دستگاه ايدئا
آن هركس به امي شايسته ساالر است كه در م حاكم نظآموزان را متقاعد سازند كه نظادانش

يابد. به اعتقاد وي اين همان آگاهي كاذب هست كه ماركس از آن هاي خويش دست ميشايستگي
داند. وي از يهاي ايدئولوژيك دولت را تجسم واقعي ايدئولوژي مآلتوسر دستگاه سخن گفته بود.

ها چگونه ما را به ة خود استفاده كرد، كه ايدئولوژيهاي نظريدگاه لكان به عنوان يكي از بنياناين دي
سازند و به ما احساس كاذب انسجام و ضرورت عامليت ما در جامعه را هاي انساني ميعنوان سوژه

  ).1392(فرتر، كنندالقا مي
ها و فرايندهاي نظام آموزشي، امري سياسي نيز، تمام فعاليتديدگاه تعليم و تربيت انتقادي  از 

تعليم و تربيت انتقادي به  .طرف و خنثي تلقي نادرستي استبه عنوان عاملي بي هاآناست و تلقي 
فهم روابط مدرسه و جامعه از  عبارتي پداگوژي راديكال يا انتقادي، رويكردي است براي درك و

داري. اين پداگوژي همچنين جود در توليد در قالب نظام سرمايهانداز روابط اجتماعي موچشم
رويكردي عملي نسبت به تدريس، يادگيري و پژوهش است كه از طريق گفتگوي انتقادي و تجزيه 

طور خالصه تعليم و تربيت هدهد. بو تحليل ديالكتيكي تجربه روزمره، تدريس را مورد تاكيد قرار مي
ت به عمل انتقادي توجه دارد. رويكرد آن دموكراتيك و هدفش ايجاد و انتقادي به تدريس با عناي

هاي قومي يا نژادي است، از اصول برقراري برابري و عدالت اقتصادي و اجتماعي براي تمام گروه
 كندراستاي تحقق چنين برابري تالش مي اي و جنسيتي حمايت كرده و در، طبقهبرابري نژادي

  .) 40 ،ص1386(فتحي واجارگاه ، 
پردازان انتقادي مانند هنري ژيرو و مايكل اپل معتقدند كه هرچند نظام گروه ديگري از نظريه

آموزشي و مدارس و نهادهاي آموزشي ابزارهايي براي بازتوليد هستند كه در خدمت نظام سلطه 
وزشي همواره كنند كه مدارس و نهادهاي آمبيان مي، »مقاومت«ة با مطرح كردن نظري هاآناما  ،هستند

 هاآنكنند. به اعتقاد م سلطه را تكرار يا بازتوليد نميتابع ساختار سياسي نيستند و الگوي فرهنگي نظا
، و با دهندقاومت نشان ميهاي برنامه درسي رسمي مو معلمان در برابر برخي از جنبه آموزاندانش

ةدرسي رسمي، ازان، در شرايطي كه برنامپرديدگاه اين گروه از نظريهخيزند. از دآن به مخالفت بر مي
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هاي ديگري غير از برنامه دهد، برنامهه اجتماعي را مورد توجه قرار نميهاي يك يا چند گروخواست
د. به اعتقاد شونياد مي هاآنعناوين مختلفي از گيرند كه با درسي رسمي اما به موازات آن شكل مي

اعي هاي نژادي طبقات اجتم، گروههاها، قوميتز سركوب اقليتتواند ناشي اها مياپل اين نوع برنامه
با  تربيشر دهند كه ها و اشكالي از مقاومت آموزشي را مورد بررسي قراو ... باشند و به عنوان شيوه

  هاي درسي پنهان مطابقت دارند.انواع برنامه

  فلسفي سياسية نظري
هرچند در گروه نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت هاي ديگري نيز هستند كه با اين حال، ديدگاه

ها و توان برخي از فعاليتميل دارند و انتقادي به مسائ -اند اما به نوعي نگاهي سياسيقرار نگرفته
ها تبيين كرد. اين ديدگاه هاآنهاي آموزشي را با ة نظاماجتماعي و نيز  حوز -اقدامات فرهنگي 

ست. هاآنهاي ژاك لكان فرانسوي يكي از وي قرار دارند و ديدگاهروانكا -فلسفي  ةدر حوز تربيش
گرانه ژاك لكان انديشمند و روانكاوي فرانسوي كه تالش كرد تا روانكاوي را از ژست روان درمان

كه امروزه تفكر طوريههاي دانش فعال سازد. بخارج كند و ارتباط آنرا با فلسفه و هنر و ساير حوزه
هاي اجتماعي نفوذ كرده ، زنان و نظريههاي مختلفي مانند مطالعات ادبي، سينماييهلكاني در رشت

رود (هومر ، كار ميهب هاي گوناگون مانند آموزش و پرورش، مطالعات حقوقي و...است و در حوزه
معروف  2آلو اگو ايده1، ديدگاهي است كه به سوپر اگو هاي ژاك لكاناز نظريه ). يكي 11،ص 1388
اگوي خودم،  اش را با تصويركوشم نگاه خيرهاست. آرمان خود همان عامليتي است كه ميشده 
دارد كه از بهترين چيز و مرا وا مي ،تاثير قرار دهم، همان ديگري بزرگ كه مرا تحت نظر داردتحت

عمل بپوشانم، دست بكشم و سوپراگو همان عامليت در ة كوشم بدان جامميخود، همان آرماني كه 
ال خود، ايده ). به عبارتي اگو111،ص 1390اش است (ژيژك،توز آن و مجازات كنندهكل كينهش

كند. قوانين رسمي كه در سطح قرار دارند و كند و بر اجراي آن تاكيد ميقوانين رسمي را مطرح مي
از برخي  ودهد. ر انجام برخي كارها دستور ميال مبني بايده صورت نوشتاري هستند. اگوهآشكار و ب

دو يكي  اگو. هر يك مكمل وقيحي دارد به نام سوپر الايده اگو كند. اما از طرفيكارها نهي مي
ن اي ةطرف ديگر آن اجاز ،كنددهد و نهي مياست كه دستور ميال ايده هستند، يك طرف آن اگو

اما در عين حال  ،قانون، هرچند غيرقانوني استة ). بخش نانوشت1994دهد (ژيژك ، كارها را مي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Superego 
2 Ego-ideal 
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كند كه از آن . هركسي در جمع حاضرين وانمود ميشودجب همبستگي گروه يا جماعت ميمو
كند. اين بخش از قوانين، ضمن آنكه قوانين نوشته شده و آشكار انكار ميآگاهي ندارد و وجود آنرا 

ترين فشار يو قو ،ترين شكل ممكن استكند، اما مظهر روح جماعت و گروه در نابرا نقض مي
، اساسا كند. اين بخش وقيح قانون، برخالف قانون آشكاررا براي وضع كردن هويت گروهي وارد مي

  ) . 121ص ،1390، شفاهي است (ژيژك

 روش پژوهش

هاي ة سايه در حوزهرويكرد اين پژوهش كيفي است. در فاز اول پژوهش، معنا و مفهوم استعار
هاي مشتركي مشخص فراتركيب بررسي و براي آن ويژگي  مختلف علم بشري با استفاده از روش

شناسي سياسي و فلسفي شناسي، جامعههاي جامعهها و نظريهبعد پژوهش، ديدگاهة شود. در مرحلمي
و جهت افزايش غناي نظري و افزايش  ،گيرندتعليم و تربيت مورد بررسي قرار مي ة... در حوزو

ي شناسز جمله علوم سياسي، فلسفه، انسانهاي مختلف ارشته پژوهش با چند نفر از خبرگاناعتبار 
درسي سايه در نظام ةنهايت تبيين كاملي از مفهوم برنام شناسي مصاحبه انجام گرفته تا درو جامعه

  ه شود.ارائآموزشي ايران 
تخراج مفاهيم اس ،آن ةكه در نتيج ،تركيب روشي براي تركيب نتايج مطالعات كيفي است فرا

بندي صورت طبقههو نتايج حاصل، ب ،شوندبررسي مي هاآند و از طريق مقايسه، تضاد و تشابه شونمي
). 2005، والش و داون 2007(سندلوفسكي  شوديا موضوع ارائه مي هاي مفهومي از پديده واز يافته

العات  مختلف، بررسي و كشف هاي مطآوري و يا تجزيه يافتهجمعروش تركيب به عنوان  فرا
شود ه صورت يك قالب كلي توصيف مينهايت تركيب اين نتايج ب و در هاآنهاي اصلي ويژگي

  ).11997(اشكريبر ، كروكز و استرن 
ت تحقيق، بررسي منابع سؤاالاز: تنظيم  تركيب عبارتند در اين پژوهش مراحل اجرايي روش فرا

مرتبط، ارزيابي دقيق مطالعات  ها و مقاالت مناسب ومند، جستجو و انتخاب پژوهشصورت نظامهب
ها و باالخره ارائة هاي مقاالت و تلفيق يافته، تجزيه و تحليل يافتهو تحقيقات مربوط به موضوع

  ).2007هاست (سندلوفسكي و باروسو ،يافته
تركيب تعيين  هاي پژوهشي، اولين كار محقق، در فراروش تربيشپژوهش: همانند  مسئلة )1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Schreiber, Crooks, & Stern 
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  پژوهشي است. سؤال پژوهش و طرح مسئلة
گيرند هايي انجام ميهاي آموزشي و مدارس، رخدادها، اقدامات و فعاليتكلي در محيط طورهب

درسي رسمي مستقر و نيز ساير دستاوردهاي مفهومي را در چارچوب برنامة هاآنتوان كه نمي
و اقدامات در مدارس،  هاگونه فعاليتدرسي پنهان، پوچ تبيين نمود. اين ةدرسي ازجمله برنامةبرنام

امريكا و  ةپردازان انتقادي اياالت متحدگيرند. نظريهدرسي پنهان، آشكارا انجام مي ةبرخالف برنام
كه فرهنگ توليد شدني است و همواره در زندگي انسان وجود دارد، بريتانيا استتدالل كردند از آنجا

، آموزش طور سازمان يافتههر آن افراد بتوان به سادگي مكاني را در نظر گرفت كه دمدارس را نمي
، بلكه آموزان صرفا افراد منفعلي نيستندشوند. دانشبينند و براساس منافع گروه حاكم كنترل ميمي

نتظار در تناقض هستند(اپل كنند كه اغلب با هنجارها و تمايالت مورد اهايي عمل ميخالقانه به روش
هايي از تعارض، مبارزه و آموزش، بايد مدارس را به عنوان عرصه. بنابراين براي درك كامل )2012،

هاي اي نيست بلكه از پياميكپارچه چالش در نظر گرفت ( همان منبع). از طرفي برنامه درسي ساختار
هاي متعارض باعث . انعكاس پيام)2009، 1منسجمي تشكيل شده است(دامال كنتلي متعارض و غير

، براي نشان دادن ابعاد مختلف آن، از برنامه درسية انديشمندان حوز نظران واست كه صاحبشده 
هايي درسي پنهان، پوچ و...  استفاده كنند. از طرفي فعاليتم و اصطالحات متنوعي مانند برنامةمفاهي

مغاير با  هاآنگيرند كه بسياري از وزشي و معلمان در مدارس انجام ميآمهاي دانشاز طرف گروه
كشف و  گران،اصلي پژوهشة گيرد. لذا دغدغرسمي و اكثرا در مقابل آن قرار مي يبرنامه درس

رسالي به مدارس بلكه در بين هاي اهايي است كه نه در بخشنامهشناسايي اين قبيل از فعاليت
شود. به همين دليل، اين مقاله اندركاران نظام آموزشي فراگير ميآموزان، معلمان و حتي دستدانش
مدارس و نظام آموزشي  ها و رخدادها دران ورودي اصلي، جهت شناسايي اين قبيل فعاليتبه عنو

هاي لي و در عين حال جامع براي برنامة درسي سايه، زمينهتوان از طريق تدوين تعريفي كهاست تا ب
  هاي بعدي فراهم نمود.الزم را براي انجام پژوهش
  ت زير مورد كنكاش قرار گرفته است: سؤاالدر اين مرحله از پژوهش، 
  چيست؟ بيل اقتصاد، موسيقي، ادبيات و...هاي مختلف علمي از قمعنا و مفهوم سايه در رشته

  هاي مختلف علمي چيستند؟هاي مشترك  مفهوم سايه در حوزهويژگي
  ها و مقاالت مناسب و مرتبط جستجو و انتخاب پژوهش )2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Damla Kentli  
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هاي اطالعاتي قابل دسترس از قبيل جستجوي پايگاهدر اين پژوهش، محقق از طريق 
Mgiran,SID,Science Direct,Proques,…   اقتصاد«هاي بدون محدوديت زماني و با استفاده از كليدواژه 

هاي مختلف علم بشري را كه اصطالح ، حوزه»، موسيقي زيرزميني، دولت سايه و... سايه يا زيرزميني
اند، انتخاب كرده و تا منابع اطالعاتي مرتبط با مفهوم سايه كار رفتههب هاآندر  »زيرزميني«يا » سايه«

  آوري شوند. ها، مقاالت، شناسايي و جمعقبيل كتاب ها ازدر اين حوزه
  هاات مربوط به موضوع و تلفيق يافتهتجزيه و تحليل و ارزيابي دقيق مطالعات و تحقيق )3

نظر، فرايند پژوهش با ارزيابي هر گزارش به صورت مجزا و عد از جستجو و انتخاب منابع موردب
 ها، با خواندن چندبارةيابد. ارزيابيِ تك تك گزارشها ادامه مياي بين گزارشسپس با ارزيابي مقايسه

هاي هدف شناسي و شناسايي يافتههر گزارش تا آشنايي كامل با محتوا، نقاط قوت و ضعف روش
هاي با دهد كه گزارشها، به محقق اين امكان را ميبيقيِ بين گزارششود. ارزيابي تطانجام مي

هاي يكسان يا مشابه را شناسايي كند، اطالعات از دست رفته يا مورد غفلت قرار گرفته را نمونه
  ).2007( سندلوفسكي و باروسو،  ها متمركز شودسازي و نمايش يافتهتعيين نمايد و بر خالصه

هاي مربوط به مفهوم مقاالت و پژوهش (فراتركيب)، از اعضاي گروه پژوهشاين پژوهش، هريك  در
گزارشي  يك از منابع، طور دقيق بررسي كرده و براي هرههاي مختلف بسايه و زيرزمين را در حوزه

ها و د تهيه شده است. پس از اين گزارشهاي متعديف مربوط به اين استعاره در حوزهمجزا از تعار
ف علمي از قبيل اقتصاد، ادبيات و...،  هاي مختلدر حوزه» زيرزمين« و» سايه« استعارةي استخراج معان
هاي اين ها و تفاوتهاي اين استعاره و نيز شباهتها، ويژگيتعاريف آن در اين حوزه ضمن مقايسة

  شوند. اصلي پژوهش، با يكديگر تلفيق مي سؤالگويي به اصطالح شناسايي شده و در جهت پاسخ

  هاروش تجزيه و تحليل يافته )4
هاي مختلف، از روش تحليل صل از بررسي منابع مربوط به حوزههاي حابراي تجزيه و تحليل داده

تحليل مضمون روشي براي شناخت، تحليل و گزارش الگوهاي موجود  مضمون استفاده شده است.
پراكنده و هاي است و دادهني هاي متاين روش فرايندي براي تحليل داده هاي كيفي است.در داده

در اين مرحله، پس از  ).1،2006(براون و كالرك كندهايي غني و تفصيلي تبديل ميمتنوع را به داده
ه شده ارائ 1 -2صورت جدول ههاي اصلي شناسايي و بي و استخراج مفاهيم اوليه، مضمونكدگذار

  است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Braun & Clarke 
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  ها    يافته ارائة )5

بندي و كند. دستهبندي و ارائه ميتركيب كيفي را جمع فرافرايند  محقق نتيجه در اين مرحله،
پژوهش حاضر،  هاي اين روش است كه دريافته هاي متداول در ارائةفراچكيده نويسي يكي از روش

هاي مختلف علمي در دو گروه عاره سايه يا زيرزمين را در حوزهگر تعاريف مربوط به استفراتركيب
، بندي كرده است. همچنين براي ارائة بهتر نتيجة تحقيقمعناي آن، دسته» منفية جنب«يا » مثبتة جنب«

  استفاده شده است. از ابزارهايي مثل نمودار، جدول و...
هاي مرتبط، منابع مربوط سايتها و محقق براي گردآوري اطالعات، از طريق جستجو در كتاب

منابع  اند، شناسايي و انتخاب كرده است.م پرداختههاي علمي را كه به اين مفهوبه هركدام ار رشته
ماه به دقت مورد  6به مدت  هاي مرتبط، پس از شناسايي،مكتوب از قبيل كتاب، مقاالت و سايت

نظران و خبرگان نفر از صاحب 5ها پس از اعمال نظر بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي و تركيب يافته
اي از مقاالت و ي شد. براي ارزيابي كيفيت كار، خالصهبندجمع برنامه درسية مطالعات رشت

اند و نيز به همراه اصل مقاالت و پژوهش و پرداخته» زيرزمين«و » سايه«هايي كه به معاني پژوهش
ها در اختيار متخصصان و خبرگان رشته قرار مفاهيم استخراج شده از اين پژوهش ههمچنين به همرا

ح گرديد تا نظرات يتشر هاآنطور كامل براي هو معاني اين مفهوم ب گرفت و ضمن اينكه فرايند كار
صورت ههاي پژوهش بها اعمال گردند، در نهايت يافتهجهت بازبيني و اصالح فرايند ويافته هاآن

  ه شد.ف كلي براي برنامه درسي سايه ارائو  در نهايت در قالب يك تعري 1-2،  1 -1جداول 

 هايافته

با توجه به اينكه مباني نظري مشخص  پژوهش، تبيين برنامه درسي سايه است.هدف كلي اين 
اول پژوهش، معنا و ة در مرحل ،درسي سايه وجود ندارد ةو مستقيمي براي اين تبيين مفهوم برنام

ي هاي مشتركهاي مختلف علمي بررسي شده و براي آن ويژگيدر حوزه» سايه«ة مفهوم استعار
ها و با نظرخواهي از چند نفر خبره در موضوع مربوط، براساس اين ويژگيشود تا محقق مشخص مي
ها (براي مثال معناي سايه در حوزه اقتصاد، سياست توان براساس اين ويژگيآيا مي كه تصميم بگيرد

هاي حاصل از مفهوم سايه در نه. يافته درسي را تبيين كرد يا ةبرنامة و...) مفهوم سايه در حوز
  : استهاي مختلف علمي در قالب يك جدول و براساس روش فراتركيب به شرح زير هحوز
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 von Franz 
2 Shapeland 
3 Paoli 
4 Ponsaers 
5 Enste 

 رفرنس
 منفي مفهوم سايهة جنب

 نسبت به مرجع 

مثبت مفهوم سايه ة جنب
 نسبت به مرجع

 هاتعريف استعاره سايه در ساحت
هاي علم ساحت

 بشري

، 1فن فرانز؛  1388(شولتز ،
روضاتيان و  ،1964

  )1391،همكاران
 

خصوصيات منفي و  ةدربرگيرند
تاريك شخص، داراي نقش 

هاي مخرب و مخالف با ويژگي
 مثبت فرد.

درصورت شناخت كامل 
سايه به عنوان  سرچشمه 
بصيرت و خودانگيختگي 

 در.

 سايه به عنوان جنبه تاريك ذهن فردي  كه
متشكل از خصوصيات منفي، غيرمتمدن و 

سايه جنبه وحشيانه  .يا حيواني فرد است
  و خشن طبيعت انسان است.

 شناسيروان

 3) . پايولي2003،  2(شيپلند
)2003.(  

  
  ).2009،( 4شيپلند و پانسييرز

  
  )2010(اشنايدر و همكاران ، 

(اشنايدر و كلينگ ماير ، 
)2004.(  
 )2003،  5(انسته

قاچاق مواد مخدر و   ارتباط با
هاي مربوط افزايش فعاليت فساد،

ه اقتصاد سايه منجر به كاهش ب
ة هاي مالياتي شده، و درنتيجپايه
رفاهي عمومي  ن كاهش خدماتآ

 .و كاهش رشد اقتصادي

هاي اقتصادي فرصتايجاد 
 براي مهاجران، جوانان.

اقتصاد سايه  عنوان نقطه مقابل اقتصاد 
كاالها و خدمات  رسمي است، شامل همه

توليدي قانوني مبتني بر بازار است كه به 
داليلي هدفمند از قبيل  فرار مالياتي، 

هاي تامين خودداري از پرداخت هزينه
اجتماعي، پرهيز از رعايت معيارهاي 
قانوني مشخص شده از قبيل حداقل 

كارگيري نيروهاي هحقوق و دستمزد، ب
ساعات كاري   ينتربيشكاري براساس 

نظارت مقامات رسمي مخفي نگه داشته 
شوند. به موازات نظام اقتصادي رسمي مي

 ...است

 اقتصاد

  
  )2012شوراي ثبات مالي (

  
 )1394شاهچرا (

يش ريسك در بازارهاي مالي با افزا
قبيل ايجاد فرصت يي از هاروش

هاي خارج از نظام براي ايجاد اهرم
بانكي تحت نظارت، ايجاد عدم 

وسيله ايجاد هنااطميناني بقطعيت و 
گذاري يهسرما هايفرصت

كمك  به  جايگزين سپرده بانكي.

 

گري مالي شامل تمامي به معناي واسطه
هاي مالي كه تمام يا بخش اعظمي فعاليت

از آن در بيرون از نظام رسمي بانكي انجام 
هاي فعال در گروه بانك. گيردمي

هاي اي، برخالف بانكبانكداري سايه
ي تربيشتوانند با آزادي عملي سنتي مي

  اريدبانك

 هاي مختلف علميدر حوزه» زيرزمين«يا » سايه«خالصة معنا و مفهوم  1-1جدول 



 .تبيين مفهوم برنامه درسي سايه در نظام آموزشي ايران..              

  
 

257
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1 Stan Cohen 
3 violence and aggression 

ه خدمات و نسبت به نظام بانكي به ارائ هاي مالي.وقوع بحران
استفاده از ابزارهاي موجود در بازارهاي 

ه ئورزند و كارمزدهاي ارامالي مبادرت مي
توانند براساس خدمات متنوع مالي را مي

منافع خود و شرايط بازار رقابتي تغيير 
 دهند.

  )1392(اميرمظاهري و عزيزي، 
  

 )1388(كوثري ،

ارتباط واژه سايه يا زيرزمين در 
اين حوزه  با جنبش هاي مقاومت 
و ازادي،كه معموال بصورت  

فرهنگ حاكم. مخفي و  بيرون از 
 تربيشطبق نظر فرانك  زاپا، 

زيرزميني دهه هاي جنبش
هاي شسصت و هفتاد، جنبش

همه به خرده فرهنگي بودند كه 
 نوعي با جنبش شاعران و

مقاومت در فرانسه و   هنرمندان
هاي ژان پل در نهايت انديشه

هاي سارتر و آلبر كامو در سال
از جنگ جهاني دوم در  اوليه بعد

 .ارتباط بودند

 

به آن نوع  موسيقي سايه (زيرزميني)
شود كه برخالف موسيقي اطالق مي

اري رايج در صنعت موسيقي جريان تج
هاي كند. بدين معنا كه گروهكت ميحر

دهند اين حوزه ترجيح ميفعال در 
ري خويش را حفظ كرده و از استقالل هن

هاي ة هنري، دنباله روي شركتقنظر ذائ
الف بزرگ موسيقي نشوند. بر خ

، و كندشكني ميمعيارهاي فرهنگي سنت
هنر رايج را  آفريند،معيارهاي جديد مي

ي آن ارزش هنري ي پندارد و برابازاري م
در نتيجه با آن در تضاد قرار  ،ل نيستقائ
كند. گيرد و حتي با آن مبارزه ميمي

صداقت  موسيقي زيرزميني سعي دارد با
واال  با عدم وابستگي با اهداف غير خود،

مانند اهداف اقتصادي، هرآنچه كه انسان 
 و جامعه را مسخ كرده است، نقد كند.

  موسيقي

  
  )1957(سايتز و ماتزا 

  
  )2002(1استان كوهن

  
هاي در تضاد كامل با ارزش

ترويج خشونت و  صريح جامعه،
 رفتارهاي ستيزه جويانه در جامعه

 

هاي سايه در جامعه، نظامي از ارزش
ستند كه خشونت، پرخاشگري ها هارزش

را در جامعه ترويج 3جويي و ستيزه
را مورد ستايش قرار  هاآندهند و مي
هاي زيرزميني مجموعه ارزش. دهندمي

ن آافراد به  تربيشهايي هستند كه ارزش
هرچند  ،اعتقاد دارند و بدان پايبند هستند

طور هب طور رسمي شناخته شده نيستند.هب
توان رفتارهاي غيرقانوني و كلي مي

  شناسيجامعه
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1 Jock Young 

  )2007( 1جاك يانگ
  )1961سايكس و ماتزا (

 

هاي اي از ارزشبزهكارانه را به مجموعه
نسبت داد كه در جوامع رونق زميني زير

 اند.گرفته

  )1391(مدرسي ، 
  )1392(خسروي و همكاران ، 

  )1390 (قشقايي،
 )1389 (زمان احمدي، حدادي،

سايه به معناي تقابل و  ةاستعار
 ةخودآگاه، در برگيرند تضاد با

يطاني انسان هاي شتمام خصلت
  .و نيروي غرايز دنيوي

 

بودن مقابله  با وجود سخت
اين مبارزه سازنده  با سايه،

 و تعالي بخش است.

عاملي كه مانع رسيدن  هر ،ر ادبياتد
قهرمان و من خودآگاهي به كهن الگوي 
خويشتن باشد مانند ابليس، حيوانات 
 وحشي، موجودات ماور طبيعي و هر

عاملي كه باعث شود شخص دست به 
اعمالي غيرانساني بزند تحت تاثير كهن 

گرگ و  اژدها، وي سايه است. ديو،الگ
از نمادهاي  مار، ساير حيوانات وحشي،
  سايه در ادبيات هستند.

  ادبيات

   ويكي پديا

دولت سايه در اصطالح سياسي به دولت 
شود كه با هدف روي كار نيامده اطالق مي

در دست گرفتن دولت، به انتظار نشسته 
هاي پارلماني، اغلب است. در نظام

حزب مخالف، خود را دولت بزرگترين 
اين كشورها براي  تربيشنامد. در سايه مي

افرادي كه به نوعي عضو اين دولت سايه 
استفاده » منتقد مخالف« هستند از اصطالح

ولت به اين معنا كه همواره  د ،شودمي
هايي با آن رسمي را نقد كرده و در زمينه

 مخالف است.

  سياست
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 هاي علمي منتخب، مشترك هستند و از هاي استعاره سايه كه در همه حوزهويژگي ترينمهماز 
توان به موارد زير اشاره كرد ،  ميشوندهاي مختلف علمي حاصل ميها  در حوزهتركيب اين ويژگي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Askew et al 
2 Song et al 
3 Harvey 
4 Steger and Roy 
5 Apple 
6 Ward 
7 Zajda 
8 Kassotakis and Verdis 

 ، 2003،2007، 1999(مارك يري
2009 ،2014(  

، 2010 1(اسكيو و همكاران
  )،22013سانگ و همكاران 

 4، استيگر و روي20073هاروي 
2010(  
 7، زاجدا2013 6، وارد20065اپل 

 8كازوتاكيس و ورديس؛ 2006
،2013( 

انحراف اصالحات آموزشي 
اصلي در  طراحي شده از مسير

نظر گرفتن  در هاي آموزشي،نظام
هاي گيريها و جهتارزش

هاي آموزشي متفاوت با نظام
  اصلي.

هاي نظام سايه اينكه ويژگي و
هاي نظام اصلي كمتر از ويژگي

  قابل تميز و تشخيص است.
 

صورت همسو بودن  در
اهداف آموزش و پرورش 
سايه با اهداف نظام اصلي، 

يت اموزشي به بهبود كيف
كند و به كمك مي

هاي تكميلي آموزش
 معروف هستند.

پرورش سايه عبارت است از  آموزش و
هاي آموزشي  كه در اي از فعاليتمجموعه

(همان  گيردخارج از مدرسه انجام مي
موزش و پرورش آتدريس خصوصي). 

سايه به نوعي نتيجه به هم خوردن تعادل 
بين بخش دولتي و  خصوصي در كل 

 .استجهان 

  آموزش و پرورش

  
  )90:1393(بورمان ،

  
 )1394(صيدي ، 

  

 افالطون در اثر معروف خود با عنوان 
به مفهوم سايه اشاره كرده » تمثيل غار«

، جهان محسوس ،براين اساس .است
اي از حقايق غيرمادي است كه دست سايه

تند. درحالي خوش تغيير و دگرگوني نيس
 ) درهاي مثلكه اشياي مادي (سايه

، فساد و زوال هستند. معرض تغيير
ارجي به دو عبارت ديگر، جهان خبه

شود. هاي آن تقسيم ميبخش مثل و سايه
طوركلي از نظر افالطون دو  عالم وجود هب

دارد: يكي عالم حقايق، و ديگري عالم 
ها و مجازها كه بازنمودهاي آن عالم سايه

 است.

  
  فلسفه
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هاي شناسايي شده در جدول زير آمده است:كه بصورت تم

هاي مختلف علمي: نتايج تحليل مضموني متون مربوط به مفهوم سايه درحوزه1-2جدول 

هاي مربوط به مفاهيمحوزه هاتم ةدهندمفاهيم تشكيل  تم اصلي

آموزش و پرورش
قابل تميز نبودن نظام سايه-

ناشناس بودن نظام سايه-
مخفي و زيرزميني بودن آن

موسيقي زيرزميني
هاي رهايي بخشجنبش-

برابر مقاومت و اقدام مخفيانه در-
فرهنگ حاكم

ادبيات تقابل با خودآگاه انسان-

تضاد و تقابل با مرجع خود
اقتصاد و بانكداري

نقش مخرب نظام اصلي-
كاهش رشد اقتصادي-

كاهش رفاه عمومي-
وقوع بحران هاي مالي-

شناسيآموزش و پرورش و جامعه
انحراف از نظام اصلي-
انحراف از اهداف اصلي-

غيررسمي بودن نظام سايه

شناسياقتصاد، بانكداري، جامعه

متضاد با ارزشهاي صريح جامعه-
فعاليت در خارج چارچوب قانون-

دور زدن قوانين رسمي-
قاچاق كاال-

ارتباط با مواد مخدر-
جويانهترويج خشونت و رفتارهاي ستيزه-

تضاد با قوانين صريح و نوشتاري

:استها كه مشترك هستند به شرح زير هاي سايه در اين حوزهويژگي ترينمهمبنابراين 
هاي نظام اصلي قابل تشخيص و شناسايي استاز ويژگيهاي نظام سايه كمتر ويژگي-

(مخفي و زيرزميني بودن آن)
غير رسمي( گيردهاي غير رسمي انجام ميهاي سايه، در محيطگيري و فعاليت نظامشكل-

  بودن آن)
به عبارتي هاي مختلف است.هاي سايه در حوزهديگر ويژگي تقابل و تضاد با مرجع خود،  از-
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، تضاد با مرجعتقابلكند (ن مقاومت ميكند و در برابر آ بر عليه مرجع خويش عمل ميسايه معموال
خود)

هايي هستند كه سعي در دور زدن قوانينهاي انجام گرفته در بخش سايه، فعاليتفعاليت -
.با قانون رسمي و نوشتاري) (متضاد مربوط را دارند و معموال توجيه قانوني ندارند

هامصاحبهبندي جمع
نيز هيچ پژوهشي در داخل كشور انجام نگرفته اي در اين موضوع وجود نداشته واز آنجا كه نظريه

كتوب، با چند نفرلذا براي تبيين چارچوب مفهومي پژوهش، عالوه بر بررسي منابع و آثار م .است
، فلسفه وسياسيشناسي سياسي، علومشناسي، جامعه، جامعههاي مختلف از جملهاز خبرگان رشته

ن را در مورد مفهوم سايه درها و نقطه نظرات آناشناسي مصاحبه انجام گرفت و ديدگاهانسان
برنامه درسي ايران، مورد بررسي قرار داديم. الزمة هاي مختلف و چگونگي تبيين آن در حوزحوزه

اشتيم (داشتن مدركهاي مختلف در نظر دبه توضيح است كه براساس تعريفي كه از خبره در رشته
نفر 20، سوابق آموزشي) حدود ، تدوين رساله در موضوع مرتبطدكتراي تخصصي، تاليف مقاالت

ت و مطالب مفيديتجارب، اطالعا نفر10اما از بين اين افراد  .صورت هدفمند انتخاب كرديمهرا ب
تحليل آن به شرح زيرطوري كه اشباع نظري حاصل شد كه نتايج هه كردند برا در اين موضوع، ارائ

:است

كننده در مصاحبهنظران شركتصاحب 1-3جدول 
رشته تحصيلي مدرك تحصيلي كد خبرگان مصاحبه شونده

فلسفه تعليم و تربيت دكتراي تخصصي 1
شناسيانسان دكتراي تخصصي 2
شناسيجامعه دكتراي تخصصي 3
سياسيعلوم دكتراي تخصصي 4
ريزي توسعهبرنامه

آموزش عالي
دكتراي تخصصي 5

شناسيهجامع دكتراي تخصصي 6

شناسيجامعه دكتراي تخصصي 7  

فلسفه دكتراي تخصصي 8  
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شناسيجامعه دكتراي تخصصي 9  

برنامه درسي دكتراي تخصصي 10  

كلي و مشتركي كه از همه مصاحبه شوندگان پرسيده شد در مورد برداشت از مفهوم برنامه سؤال
به اين هاآنبود كه هركدام از  هاآنهاي تخصصي حوزهدرسي سايه و نيز تعريف استعاره سايه در 

تحليل گرديد. تحليل مضموني ، به روشهاسازي متن مصاحبهو پس از پياده ،پاسخ دادند سؤال
چرايي، اينكه چرا از«، »چيستي مفهوم سايه؟«: عبارتند از است كهسه مضمون اصلي ماحصل آن 

توان برنامه درسيچگونگي، اينكه چگونه مي«و » مفهوم سايه براي برنامه درسي استفاده شده است؟
:است جدول مربوط به كدگذاري و تحليل مضمون به شرح زير. »سايه را استنباط كرد؟

نظرانمضامين استخراج شده از مصاحبه با صاحب-1-4جدول
مضامينة دهندمضامين فرعي يا مفاهيم تشكيل مضامين اصلي رديف

منافع گروه ذينفوذ
سازنده يا مخرب

داراي قدرت سياسي
صداي مخالف و متفاوت

نانوشته بودن و نمود آن در عمل
بدون نظم و مقررات تعريف شده

چيستي 1  

ابهامات موجود
شكل گرفته اما بدون مرز

الزامات وخالها
معنايية داير

بدون تعريف و مفهوم سازي

چرايي 2  

تبعيض و نابرابري
مقاومت

حكومت حداكثري نهادة مداخل
آموزانباورهاي جمعي دانش

هاي مطيع و منقادسوژه
درسي رسميتناقض با برنامة

چگونگي 3  
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مجموع به طرق مختلف چيستي مفهوم سايه، چرايي استفاده از  هاي مصاحبه شوندگان درپاسخ
برنامه درسي و نيز چگونگي استنباط و تبيين مفهوم برنامه درسي سايه را تشريح ة اين مفهوم در حوز

  كرده است كه مهتمرين شواهد گفتاري حاصل از آن به قرار زير است:
توان از تعريف مي برنامه درسي،ة در حوز براي مفهوم سايه شوندگان،ديدگاه برخي از مصاحبه از
عبارت  1سايهة در بريتانيا مفهوم كابين« :2نظر شماره صاحب سياست بهره گرفت.ة آل آن در حوزايده

است از حزبي كه موفق نشده دولت را دست داشته؛ نوعي دولتي تشكيل ميده كه براي هر وزيري 
ز حقوق و مزاياي كابينه رسمي برخوردار است و از يك وزير سايه تشكيل ميشه. اين كابينت سايه ا

عنوان هبه اين معنا كه در مذاكرات پارلمان، وزير سايه ب ،حقوق رسمي معيني هم برخوردار هست
گيرد و وزير سايه موظف مثال وزير امور خارجه سايه در برابر وزير امور خارجه رسمي قرار مي

نرا نقد بكنه و به عنوان صداي مخالف و صداي متفاوت، هاي مختلفي پرسش بكنه و آدر زمينه هست
   ».سياست خارجي را بررسي كنه

ها از جمله در ايران متفاوت است. به اعتقاد مصاحبه اين برداشت از كابينه سايه در ساير موقعيت
سرو كار داريم مفاهيمي هستند كه در  هاآن، بسياري از مفاهيمي كه در علوم انساني با 2شوندة 

-كابينه سايه در ايران، گروه دي« اند.غربي شكل گرفتهتاريخ، جغرافيا و بسترهاي متفاوت عموماً 

گونه اسم و رسم و نظم  هاي سياسي كه در اختيار داره بدون هرنفوذي است كه با تكيه بر قدرت
هاي روهو اصوالً در جهت حفظ منافع گ كنداي در كار دولتي كه شكل گرفته مداخله ميتعريف شده

كند. پس در ايران اين مفهوم يك مفهوم كامالً مخرب است. چون اوالً نقش مي ذي نفوذ ايفاي
دنبال منافع گروه هاي هم ندارد و بشناسد و نظم و مقررات تعريف شدهخودش را به عنوان سايه نمي

  ذي نفوذ خودشان هستند. 
اين استعاره در حوزه سياست، بايد از تعريف درسي سايه با تكيه بر مفهوم ةلذا براي تعريف برنام

تواند فرصتي هاي كه ببرنامه« ،يعنياين اساس برنامه درسي سايه  سايه بهره گرفت. برة ايده آل كابين
هاي اجتماعي و سياسي و هاي تازه براي گروهها، خلق فرصتبراي خودبيانگري، بروز تفاوت

اي است كه بتواند نوعي گفتگو ميان برنامه ،و دانشگاه فراهم كند اين برنامه ايفرهنگي درون مدرسه
آل آن يعني ها را محقق سازد. اين برنامه در معناي ايدههاي مختلف درون مدارس و دانشگاهجريان
وزان و معلمان، اي كه به دانش آممدرسه و دانشگاه را شكل دهد، برنامه اي كه پويايي را درهبرنام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Shadow Cabinet 
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دانشجويان و اساتيد اين امكان را فراهم سازد كه بتوانند در كنار برنامه درسي رسمي نوعي بازانديشي 
انتقادي و فرصتي براي ابراز كردن صداهاي خفته و فرصتي براي مقوالت اساسي مانند عدالت 

واقعياتي مانند تبعيض،  هاي دموكراتيك وهايي مانند ارزشآموزشي، انصاف، و توجه به ارزش
  .»نيستايران اينچنين  اما در نابرابري و سركوب يا هرشكلي از نابهمگوني وجود دارند.

نظام آموزشي در «اما با توجه به مفهوم دولت سايه در ايران، اين تعريف متفاوت خواهد بود. 
ك ولوژيئسياسي و ايد ةداند كه براساس فلسفخود مي مدرسه و دانشگاه، حكومت حقِ ؛ايران اعم از

وجه و  هر صورت نياز در حاكميت تمامي سازوكارهاي مدرسه و دانشگاه را شكل دهد و در ،خود
ه متناسب با واقعيات دروني خود ساحتي از مدرسه و دانشگاه مداخله كند مدرسه و دانشگاه لزوما ن

كنند و ناگزيرند شوند و تغيير ميگيرند، مديريت ميبلكه براساس خواست و اراده قدرت شكل مي
 برنامه درسيدر اين نهادها همه چيز به نحو آشكاري تابع منطق سياسي باشد. در اين نظام آموزشي 

هاي گفتمانها و اي نيست كه از درون ساحتكند. برنامه سايه برنامهمعناي خاصي پيدا مي سايه اصوالً
هاي آموزشي كه استقالل نهادينه برآن حاكم شده  در نظام رقيب در  آموزش، شكل گرفته باشد.

هايي برخوردار هستند تا بتوانند هاي اجتماعي و فرهنگي مختلف از فرصتبازار و گروه طبيعتاً
هاي تاريخي و فرهنگي خودشان آموزش يا همان آرزوها، ويژگي ها،متناسب با  نيازها و خواست

ياددهي و يادگيري را تحقق ببخشند. به همين دليل در نظام آموزشي ما برنامه درسي سايه به معناي 
 ».گيردآل آن  شكل نميايده

بايد گفت كه برنامه درسي سايه در نظام آموزشي ما همان برنامه  نظر،به اعتقاد اين صاحب
اسي منقاد را در مدارس سية كند تا سوژشيوه متفاوت از برنامه رسمي تالش ميسياسي است كه به 

آموزان و دانشجويان كه سياسي منقاد، عبارت است از دانشة ها خلق كند. منظور از سوژو دانشگاه
جاي بدست آوردن فرصتي براي خودبيانگري، هب .اندجاي نقادبودن، در انقياد گفتمان رسمي درآمدههب

كنند تا  به ها تالش مياند كه در فضاي مدرسه و دانشگاهبراهي تبديل شده هاي مطيع و سروژهبه س
رو برنامه درسي سايه در ايران عمالً مفهوم نوعي وفاداري خود را به گفتمان رسمي اعالم كنند. از اين

درسي سايه صحبت ةمآل برنابهتر است از مفهوم ايده درسي سايه را ندارد. بنابراينةآل برنامايده
  ».نكنيم چون در ايران وجود خارجي ندارد

درسي رسمي، خود به ة، عالوه براينكه برنام، از ديدگاه انتقادي7و1شوندگان به اعتقاد مصاحبه



 .تبيين مفهوم برنامه درسي سايه در نظام آموزشي ايران..              

  
 

265

، عالوه براين، گروه مسلط، از ديگر استهاي گروه حاكم عنوان ابزاري براي اعمال سياست
هاي خود گيرد تا بتواند خواستههاي مدرسه و دانشگاه بهره ميمحيطها، ابزارها، راهكارها در فعاليت

ةدرسي پنهان  و سايه توان در قالب مفاهيمي همچون برنامها را ميرا بدست آورد كه اين فعاليت
پردازان انتقادي اين مفهوم را بررسي كنيم، كه با عينك نظريهزماني« :وي معتقد است .تعريف كرد

به اين معناست كه سيستم براي رسيدن به اهداف خويش، تركيبات معيني را لحاظ  درسي سايهةبرنام
  كند.درسي رسمي ابراز نميةرا در برنام هاآنكند كه مي

ضمن اينكه با توجه به ديدگاه انتقادي در تعليم و تربيت، برنامه درسي و  5مصاحبه شونده 
ها و اقداماتي در فعاليت برخي از«است،  كند، معتقدآموزش را فعاليتي كامال سياسي تعريف مي

درسي پنهان ةهاي برنامدرسي رسمي نيست و با ويژگية برنامةهاي آموزشي هستند كه در زمرمحيط
هاي ضمني فراگيران و معلمان گرفته از آگاهي نشئتتوان ها را ميسازگار نيست. اين فعاليتهم

باورها و ناخوداگاه  هاآموزان است. بچهدانش ها ناشي از باورهاي جمعيبرخي فعاليت«دانست: 
موزان هست آيك سلسله اعمالي در دانش ءآن منشادهند. در واقع جمعي دارند كه به هم انتقال مي

گيرند يعني كنند نمره ميشكار خوداگاه و رسمي است كه درسو حفظ ميآكه غير از برنامه درسي 
  .رفتاري دارد و محرك و پاسخي هستة جنب

هاي درسي رسمي و قانوني، هاي آموزشي، به موازات برنامه: در تمام نظام8شونده شماره مصاحبه
اند. عالوه هاي آموزشي هستند كه با عناوين متعددي تعريف شدهها و رخدادهايي در محيطفعاليت

دادهاي ها و رخ، فعاليتبرخي ديگر از اقدامات هاي ضمني،هاي پنهاني و طراحيبر وجود فعاليت
معموال در مقابل برنامه درسي رسمي  اند،تربيتي و آموزشي هستند كه در جايي مكتوب نشدهة حوز

  گيرند.قرار مي
سايه ة پردازد و آنرا با استعاردرسي سايه ميةبه چگونگي تعريف مفهوم برنام ،9ة مصاحبه شوند

درسي سايه را  ةبرنام« د است:وي در مورد تعريف اين مفهوم معتق كند.علوم سياسي مقايسه ميدر 
حزبي مثل  هاي چندمن در نظام به نظر ،موجود در علوم سياسي تبيين كنيمة اگر بخواهيم با استعار

كند و نقش اقدامات دولت مستقر را رصد مي كند،ت اصلي را پايش ميانگلستان دولت سايه، دول
  كننده دولت مستقر را دارد.كنترل

ة دهد كه از ديدگاه نظري، نشان مي6و 4و 3نقطه نظرات مصاحبه شماره و ها برآيند ديدگاه
ه مسلط از آن ، فعاليتي كامال سياسي است كه گروآموزشي و در راس آن، برنامه درسيانتقادي، نظام 

هاي ئه شده در خالل برنامهگيرد و دانش ارادستيابي به اهداف سياسي و فرهنگي بهره مي بواسطة
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، عالوه بر آن در كنار برنامه درسي رسمي، انواع ديگري از هاي مسلط استهدرسي، دانش گرو
كه كند. طوريا تسهيل ميشمرد كه دستيابي به اين امر ر ها را از جمله برنامه درسي پنهان بربرنامه

 رد معموال امثالهم و زيرزميني برنامه سايه، برنامه ، پنهان ةمعتقداست: برنام 6مصاحبه شونده شماره 
 دهدنمي قرار توجه مورد را اجتماعي گروه يك هايخواسته رسمي، برنامه كه كنندمي ظهور شرايطي

 مختلف هايعنوان با كه گيردمي شكل مصوب و قانوني اصلي ةبرنام موازات به ديگر ايبرنامه لذا و
 ها،قوميت ها،اقليت سركوب از ناشي تواندمي هابرنامه نوع اين است معتقد اپل. شودمي ياد آن از

 از واشكالي هاشيوه  عنوان به هابرنامه نوع اين او .باشند  غيره و اجتماعي طبقات نژادي، هايگروه
ة توان با نظريهاي درسي را ميالبته اين نوع برنامه». دهدمي قرار بررسي مورد آموزشي مقاومت

  ) تبيين كرد.مقاومت (هنري ژيرو و مايكل اپل
باورها،  درسي رسمي،ة:  بر اساس نظريه مقاومت، در كنار اجراي برنام8ة شونده شمارمصاحبه 

گيرند آموزان، معلمان و...) شكل مي(دانش نفعاناندركاران، ذيهاي و اقداماتي از سوي دستفعاليت
اطالع دارند همه از آن  كنند.گيرند و با آن مخالفت ميمقابل برنامه درسي رسمي قرار مية كه در نقط

داند. اين اقدامات با قوانين نوشتاري اما نظام رسمي آنرا مشروع نمي ،و مورد اقبال عمومي است
كند. صورت عملي خود را نمايان ميهو اساسا شفاهي است و ب درسي رسمي، متضاد بوده، ةبرنام

طور كلي هب ه افكنده است.هاي درسي رسمي سايها و برنامهاما بر اغلب فعاليت ،شده نيستهرچند نوشته 
در عمل نمود  تربيششوند، اقدامات كه در قالب مفهوم برنامةدرسي سايه معرفي مي ها و، فعاليتاين باورها

كنند و معموال ئوالن بر وجود آن اعتراف ميآموزان و معلمان نيز بر خالف مس. خود دانشكنندپيدا مي
گيرند و ئوالن و مديران شكل ميها كه از طرف مسن فعاليتكنند. برخي ديگر از ايدفاع مي هاآناز 

هاي ارسالي در يي هستند كه با قوانين و بخشنامههادهند در مدارس انجام گيرند فعاليتاجازه مي
اين نوع  اند.د كه با قانون نوشتاري آن متفاوتشونيا بهتر بگوييم طوري اجرا مي تناقض هستند.

اطالعي والن از وجود آن اظهار بيئوالن فراگير بوده اما مسئآموزان و مسدانشها هرچند ميان فعاليت
  شود.ميشود اما جور ديگري اجرا اي كه يه جوري نوشته ميبه عبارتي برنامه كنند.مي
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  گيريبحث و نتيجه
درسي سايه يا زيرزميني و تبيين چارچوب  ةتعريف برنام هدف اصلي پژوهش حاضر ارائة

 ،هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفترشتهابتدا معنا و مفهوم سايه در ، مفهومي براي آن است. لذا
ها تبيين هاي مشتركي براي معناي سايه در اين حوزهو با استفاده از روش فراتركيب كيفي، ويژگي

هاي ةدرسي  در حوزههاي مختلف و مرتبط با تعليم و تربيت و برنامها و نظريهسپس ديدگاه شد.

درسي برنامة
 سايه

 چيستي

 چرايي چگونگي

صداي 
مخالف و 
 متفاوت

ة مداخل
حداكثري 

 نهادحكومت

ف 
تعري

ون 
بد و 

هوم
مف

زي 
سا

 

 ). شبكه مضامين برنامة درسي سايه1شكل 
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جهت ارتقاي غناي نظري پژوهش و نيز  ،مچنينه علوم سياسي و فلسفه بررسي شد. شناسي،جامعه
هاي علمي مختلف اما مرتبط با موضوع ، با چند نفر از خبرگان رشته3پژوهشي  سؤالگويي به پاسخ

ها را در قالب  شناسي و فلسفه، مصاحبه به عمل آمد. ماحصل مصاحبهاز قبيل علوم سياسي، جامعه
چرايي، اينكه «، »چيستي مفهوم سايه؟«عبارتند از:  كهتوان نشان داد مي سه مضمون اصلي و فراگير

توان برنامه چگونگي، اينكه چگونه مي«و » چرا از مفهوم سايه براي برنامه درسي استفاده شده است؟
دهند نشان مي برآيند حاصل از مصاحبه ها و گفتگوهاي به عمل آمده،. »درسي سايه را استنباط كرد؟

ل دولت سايه در نظام آموزشي ايران آهسايه براساس تعريف ايد برنامه درسيكه ارائه تعريف براي 
بلكه براي تبيين آن بايد نگاهي انتقادي نسبت به  تعليم و تربيت داشت .عالوه بر درنظر  ،ميسر نيست

هاي روانكاوي گرفتن ديدگاه انتقادي برگرفته از مكتب فرانكفورت  نسبت به تعليم و تربيت، ديدگاه
با  دارد.  مسئلهشود كه به نوعي نگاهي انتقادي به مفهوم در نظر گرفته ميلسفي نيز در تبيين اين ف –

توان براي هاي مختلف علم بشري، ميتوجه به نتيجه فرايند فراتركيب،  معناي استعاره سايه در حوزه
ها، با نقض اين حوزههاي مشتركي را تبيين نمود. از جمله اينكه سايه در اثر استعاره سايه، ويژگي

 ،همچنينكند. قوانين و مقررات، سعي دارد با مرجع اصلي خود مقابله كرده و با آن مخالفت مي
  هاي نظام اصلي قابل تشخيص و شناسايي است.هاي نظام سايه كمتر از ويژگيويژگي

عليم تة انتقادي در حوز ةخصوص نظريهشناسي و سياسي و بهاي جامعهاز طرفي بررسي ديدگاه
ة ها به عنوان ابزاري براي ايجاد و تدوام سلط، مدارس و دانشگاهو تربيت  حاكي از آن است كه

ها نقشي در جهت تسهيل اين سلطه و روند و براي براي مدارس و دانشگاهشمار ميهطبقات حاكم ب
هاي آموزشي را ، نقش مدارس و نظامپردازانشود. به عبارتي گروهي از اين نظريهغلبه تعريف مي

هاي مسلط را در بين افراد تا بدين ترتيب سلطه و حاكميت گروه ،اندبازتوليد اجتماعي تعريف كرده
هاي اين گروه از كاركردهاي مدارس و برنامه تأييدجامعه تسهيل كنند. همچنين گروه ديگري با وجود 
 ةطبقة در برابر اين اعمال سلطآموزان و معلمان درسي، نظريه مقاومت را مطرح كردند. يعني دانش

توانند شكل بگيرند كه هاي درسي ميكنند. بنابراين برنامهحاكم مقاومت كرده و با آن مخالفت مي
ها تماعي و غيره هستند و اين برنامههاي نژادي، طبقات اجها، گروهها، قوميتشي از سركوب اقليتنا

اين اساس، عالوه بر  دهند. برورد بررسي قرار ميدر واقع  شيوه و اشكالي از مقاومت آموزشي را م
ها ياد ن مختلفي از آنگيرد كه با عناويهايي به موازات آن، شكل ميبرنامه درسي رسمي، برنامه

ه ئهاي سنتي و انتقادي، تعاريف متعددي از آن ارادرسي پنهان كه براساس برداشت ةشود. برناممي
گذاران برنامه درسي پنهان براساس برداشتي سنتي كه نه سياستهاست. اين برنامهة شود از جملمي



 .تبيين مفهوم برنامه درسي سايه در نظام آموزشي ايران..              

  
 

269

ريزان و نه مجريان و فراگيران از وجود آن آگاهي ندارند .اما براساس برداشتي انتقادي، اين و برنامه
 ،شودع گروه مسلط اعمال ميدرسي و در جهت حفظ منافة گذاران برنامها از طرف سياستبرنامه

ها، اقداماتي از جانب خبرند. عالوه برآن، برخي رفتارها، فعاليتعان از وجود آن بياما فراگيران و ذينف
زشي وجود دارند كه از منظر هاي آموهاي درسي در محيطآموزان، معلمان و مجريان برنامهدانش
درسي پنهان سازگاري ةهاي برنام، هرچند با تعاريف و برداشتهاي انتقادي پوشيده نيستندنظريه
درسي پنهان در نظر گرفت ةتوان هم خانواده با برنامها را ميند. به عبارتي اين گروه از فعاليتندار

شان، ها و در ارتباطاتها در شوخيآموزان، در مزه پراكنيبا تعريفي متفاوت. در اعمال  و رفتار  دانش
، بلكه شودهار نميضمني دارد، يعني اظ ةجنب تربيشو  ،كالمي نداردةمواردي وجود دارد كه جنب

جمعي  هاي ضمني واي، شبحي يا بخشي از آگاهيسايه تاثير عملي دارد. تربيشيعني شود عمل مي 
 ةتاثير دارد و نتيج هاآنبلكه به در اعمال و رفتارهاي  ،شوندآموزان و معلمان كه اظهار نميدانش

ن آموزان، معلمارفتارهاي دانشها، اقدامات و واقع فعاليت كند. دربرنامه درسي رسمي را منحرف مي
مه درسي رسمي است درسي به نحوي است كه كامال متضاد با برنا و مجريان و ديگر ذينفعان برنامة

 و اين مخالفت و نفي ،كندسي صريح و قانوني را نفي ميدر ةهاي مطرح شده در برنامو تمامي بيانيه
شود. هرچند دهد و هيچ اظهارنظري در مورد آن نميرخ مي، در عمل قانون آشكار يا برنامة درسي

گذاران برنامه سياستكنند. خبرند و يا كال وجود آن را انكار ميكنند از آن بيوانمود مي هاآنكه 
ها در اما در واقع از وقوع اين قبيل رفتارها و فعاليت ،كننديز هرچند كه ظاهرا آنرا انكار ميدرسي ن
ة ظهور سطح راديكال و رشد آنرا كنند. زيرا كه اين شرايط اجازري استقبال ميهاي يادگيمحيط
  شود.روه مسلط تا حدودي تامين ميو براين اساس منافع گ ،دهدنمي
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Abstract 

The purpose of present study is to explain the concept of shadow curriculum in 
educational system of Iran.This study used qualitative method.,the meaning of shadow in 
various fields of The science such as economics, politics, music, etc. have been 
investigated. its  common characteristics  were explained by Using meta-synthesis.In the 
next phase of the research, the views and theories of sociology, political and philosophical 
sciences related to the field of education are studied and to increase the conceptual 
richness of the research, and a better explanation of the conceptual framework for the 
shadow curriculum, with 8 experts in this field Interviews were conducted. Of these, three 
main themes are namely, why, how and what the concept of shadow or underground 
curriculum. The interview format was analyzed by thematic analysis method. according 
to results of the study, the main attribute of the shadow is Conflict with its reference. 
Accordingly, the  the shadow curriculum can be defined as a set of activities that are 
performed by students, teachers, and administrators, and ... in schools that are in 
contravention of the formal curriculum. In other words, shadow curriculum,is learning 
that is practiced, although not officially recognized as legitimate by the Official 
curriculum, but students and teachers defend it. 

    
Keywords: shadow curriculum, critical view, meta-synthesis 
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