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Over the past century, the construction of ideal education in Iran has been
the goal of many policy actions that could lead to the formation of various
researches with different approaches. Some of them consider policy as text
and a set of governmental rules and instructions whose content must be
analyzed (Calvert, 2006, 98-73). Another group considers policy as a set of
actions aimed at achieving specific goals and objectives. In their view,
policy is a valuable action. Some studies also see policy as a decision cycle
or sequence that is constructed and revised during its implementation. In
this approach, policy is sometimes considered as a provision of resources
and allocation.
The various above approaches, despite being useful, pay less attention
to the impact of a broad dynamics of social power and dominant cultural
influences in policy formation (Jones, 2013, 8). Therefore, in addition to
the above concepts, policy can be considered as a discourse that seeks to
reach the source of dialogue in social life by following the language of
social and political texts (Fairclough, 1993, 168-133).

In this article, which is part of a wider study to analyze policy actions of
different administrations in the field of education during the post-Islamic
Revolution era, we have tried to analyze the discursive construction of ideal
subject in the first decade of the revolution, which is a nodal point of policy
actions in education.

A discourse analysis has been used in this study, which in addition to having
theoretical aspect, is also one of the documentary analysis methods. For that
matter, first a combined framework of discourse theories of Laclau, Mouffe,
and Fairclough was identified to describe and categorize the central signs of
policy actions. Then, based on the obtained components, the quality of
coherence around the central sign was interpreted and explained the
question: How does discourse become hegemonic by drawing boundaries of
opposition to one another?

The outcome of the study indicates that various policy texts were produced
during the decade after the Islamic Revolution, such as those related to the
ideals and basic goals of education in the Islamic Republic, the first fiveyear plan for the development of education, the plan of generalities of the
education system in the Islamic Republic of Iran, etc. But most of these
texts were not approved or implemented due to the macro-policy
environment and rather remained only at the level of study works. This
made the policy actions of that period short-lived and local.
These texts or actions, which had an external perspective to the
educational system and a prescriptive character, sought to establish a
common identity for students with mainly cognitive abilities, competencies
and attitudes to live in an ideal Islamic society, and wanted to determine the
ideal goals, content and nature of the structure of teacher’s education and
training program.
Education was considered as a tool of transmitting the intellectual
content of the revolution and as an agent that implements the ideology and
establishes the political rule.
The floating signifier of transformation in education was semantically
stabilized in a chain of events i.e. the rotation of discourse in the field of
political power; changing the content of textbooks and curricula and
establishing the institution of "Omor Tarbiyati"(Educational affairs), etc.,
with the exclusion of curricula and educational content of the Pahlavi
discourse and attempt to purge and erase its effects.
Another signifier that was highlighted in the articulation of the sign of
transformation in this period was the emphasis on the nationalization of
schools and educational justice, which was emphasized until last years of
the aforementioned period. These signifiers are also associated with the
Nodal point of the Islamic Revolution discourse and are in intertextuality
with the economic distribution approach of administrations.
These signifiers are stabilized semantically with moments such as free
and governmental education, emphasis on deprived areas and groups with
antagonism of private schools that were highlighted as agents behind the
pre-Islamic Revolution class society.
In other words, the emphasis on the Islamic Revolution’s cultural
identity and the metaphorization of political Islam were pursued by
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deconstructing pre-revolutionary discourse signifiers and placing them in a
chain of equivalence to western and secular discourses. In the articulation of
semantic system of policy actions in the field of education, which was
pursued by the Revolutionary Council, the Cultural Revolution Execution
and Supreme Council of Education, the pre-revolutionary education system
was seen as imitation of the West, and hence was criticized and excluded.

What is considered as neutral descriptions in the context of policy texts is a
discursive in meaning. In other words, reproducing meaning and changing
the way of ascription of meaning are political actions (Jorgensen and
Phillips, 2017, 71). It is the stabilization of meaning of some signs versus
the exclusion of others and is deeply related to cultural policies.
Post-Islamic Revolution education policies were articulated for disciplinary
and ideological guidance as well as social reproduction based on discourse
assumptions of political power.
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Conflicts for the desired transformation of education are part of a long
process of cultural policy-making to achieve a desirable society. But what
policymakers mean by transformation in education depends on identifying
how education, as order of discourse, is articulated among policymakers
themselves. In this article, we have tried to explain the articulation of this
discourse order in the first decade after the Islamic Revolution in Iran.
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تحول در آموزش و پرورش :تحلیل گفتمان کنشهای سیاستی
دهۀ نخست بعد از انقالب اسالمی
مهدی سپهر ،1سید حسین سراجزاده ،2بیژن زارع ،3کرم حبیبپور گتابی
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چکیده

نشانۀ تغییر و تحو در آموز و پرور همواره نشررانهای شررناور در مفصر بندی کنشهررای سیاسررتی
آموز و پرور و محور منازعات معنایی متعدد بوده اسررت .در ایررن مقالرره در یرراریوبی ترکیبرری از
نظریۀ گفتمان الکال و موفه و نورمن فرکالف ،به تحلی گفتمان این منازعات معنایی در متون سیاسررتی
تولید شده در دهۀ نخست بعد از پیروزی انقالب اسالمی پرداخته شده است .نتایج ایررن تحلیر نشرران
می دهد که منازعات معنایی در عرصۀ آموز و پرور  ،در فضایی که «جهاد فرهنگی» ایجرراد نمررود،
تغییر بنیادی در اهداف ،محتوا ،ساختار ،برنامه ها و فلسررفۀ آمرروز و پرررور را بررا محوریررت نشررانۀ
«اسالمیسازی» مفص بندی کرد .این نشانۀ محوری از طریق کنشهایی مث تغییررر محترروای دروس،
پاکسازی نیروی انسانی و حذف نشانههای گفتمان سابق ،تأسیس نهرراد امررور تربیترری ،جهررتدهی برره
فعالیتهای فوق برنامه ،دولتیکردن مدارس و ،...ثبات معنایی یافت .قابلیررت اعتبررار و دسترسرری ایررن
معنا نیز با برجستهشدن ضرورت تثبیت نشانههای گفتمان انقالب اسالمی پیوند برقرار کرد.
کلیدواژهها :انقالب اسالمی ،تحو در آموز و پرور  ،دولتیکردن ،اسالمیسازی ،تحلی گفتمان
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 .1دکتری جامعهشناسی سیاستگذاری فرهنگی ،گروه جامعهشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علو انسانی ،دانشرگاه خروارزمی،
تهران ،ایران
 .2دانشیار جامعهشناسی ،گروه جامعهشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علو انسانی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئو )


 .3استاد جامعهشناسی ،گروه جامعهشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علو انسانی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .4دانشیار جامعهشناسی ،گروه جامعهشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علو انسانی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

 .1مقدمه

در تحقیقات مرتبط با سیاستهای آموزشی ،رویکردهای گوناگونی دربارۀ مفهو سیاست و
تحلی و بررسی آن وجود دارد؛ گاهی سیاست به مجموعهای از قوانین و دستورالعم ها در
متون دولتی اطالق میشود و تحلی سیاستها در قالب تحقیقاتی صورت میگیرد کرره برره

تحلی محتوای متون سیاستی میپردازنررد (کررالورت .)73-98 ،2006 ،1بررهرغم اهمیررت
موضوع و رو این تحقیقات ،متون سیاسررتی ممکررن اسررت برره دالیر مختلر در عمررق
کتاب های ضخیم پنهان بماند ،یا بدون تأمین منابع مالی الز در دستیابی به اهررداف موفررق
نباشد ،ابزار کشمکشهای سیاسی گردد ،با آن مخالفت و یا دربرابر آن مقاومت شود ،یا برره
شرریوههای گونرراگون و برررای اهررداف مختلرر مررورد تفسرریر قرررار گیرررد و خواسررتههای
سیاستگذاران را منعکس نکند (جونز .)3 ،2013 ،2گاهی سیاست بهمثابۀ فرایندی اسررت
که در خال اجرا ساخته میشود و مورد تجدیدنظر قرار میگیرررد .ایررن مفهررو از سیاسررت
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گاهی به معنای تأمین منابع و اختصاص آن در نظر گرفته میشود .این الگو نیز با انتقرراداتی
روبهروست ،ازجمله اینکه پذیر تمایز متداو بررین سیاسررتگذار و مجررری و تمرکررز بررر
افراد ،پویاییهای گستردۀ قرردرت اجتمرراعی و تررأثیرات فرهنگرری را در شررک دهی تفاسرریر
شخصی نادیده میگیرد (جونز .)8 ،2013 ،در کنار مفاهیم متعدد سیاست ،مفهومی از آن
وجود دارد کرره سیاسررت را برره معنررای تحررر گفتمانهررای 3خرراص درون یررا بررین متررون و
فرایندهای آن در نظر میگیرد .گفتمانها با بسترهای سیاسررت ارتبرراش داشررته و بررر آن تررأثیر
میگذارند .نظریهپردازانی که سیاست را همچون گفتمان تلقی میکنند با دنبررا کردن زبرران
متون به منبع زبان گفتوگو در زندگی اجتماعی میرسند (فرکالف.)133-168 ،1993 ،4
سیاستگذاری آموزشی در ایران از بدو پیدایش آموز مرردرن در آن شرراهد تحرروالتی
بوده که با کنشهای مرتبط با سیاستگذاری فرهنگی ،برای تحقق جامعۀ مطلوب و آرمانی
همسو بوده است .هریند موضوع تحو مطلوب نشانۀ شناوری 5بوده کرره مبنررای منازعررات
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

معنایی گوناگون قرار گرفته است .در این منازعات معنایی ،تشخیص اینکه سیاسررتگذاران
یه معنایی را به تحو در آموز و پرررور نسرربت میدهنررد ،تررا حررد زیررادی وابسررته برره
شناسایی این مسئله است که آموز و پرور بهعنوان یک ک سیاستی یررا نظررم گفتمررانی
نزد سیاستگذاران ،یگونه مفص بندی 1میشود و درصدد دسررتیابی برره یرره مطلوبهررا و
اهدافی هستند.
برجستهسازی یا حاشیهرانی معانی گوناگون از سوی سیاستگذاران ،سیاست را به امری
گفتمانی تبدی میکند بهطوریکه این متون سیاستی را همچون متون نمایشنامهای ،مبتنرری
بر کدهای فرهنگرری مینمایانررد کرره از بسررتر و زمینررۀ آمرروز  ،اجتمرراع و قرردرت سیاسرری
سریشمه گرفته و ییزی فراتر از یک مستندسازی ساده یا مجموعه اقررداماتی اسررت کرره در
موقعیتهای اقتدار انجا میشوند .در این رویکرد سیاست فرایندی از رقابت بررای برتررری
به منظور تثبیت معانی در مراح ساخت و بیان متنی و اجرا را دربرمیگیرد و در قالب متون
و کنشها و کلمات و کردارها نمود مییابد ،و با وجود ظاهر مستند ،امری قطعرری نیسررت،
بلکه در معرض مذاکره ،مبارزه و ساز قرار میگیرررد و در زمرران اجررا بازتفسرریر میشررود

(اسرررپارت .)20-21 ،2017 ،2آگررراهی از مفصر ر بندی گفتمررران مسرررلط در عرصرررۀ
سیاستگذاری ،پژوهشگر را قادر میسازد تا تصویری روشن از سرراختار قرردرت سیاسرری،
مناسبات اجتماعی و روابطی که در یاریوب گفتمان مسلط تعین میپذیرند ،به دست آورد
و با مطالعۀ گفتمان بر بستر شرایط و مناسباتی که امکرران تولیررد و تکثیررر آن را فرراهم کرررده
است ،صحنه های آشنا و پنهان سیاست و مناسبات اجتماعی را بازکاوی کرده ،سرریر تحررو
ً
آن را دنبا نماید و اساسا ،فرصت در و شناخت عمیق شرایط سیاسی و اجتماعی و تررأثیر
متقاب گفتمانهای مسلط را در شک گیری این مناسبات بیابد .در این مقاله برآنیم که یررک
الگوی گفتمانی از سیاست درخصوص تحو در آموز و پرور  ،دانشآموزان ،ذینفعان
متعدد ،سوژه و قدرت را برای مطالعۀ رویکردها و کنشهای سیاسررتی ایررن عرصرره در دهررۀ
نخست بعد از پیروزی انقالب اسالمی به کار بریم و نقش شررک گیری گفتمرران غالررب در
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

35
تحول در آموزش و
پرورش :تحلیل گفتمان ...

عرصۀ روابط قدرت و بهحاشیهراندهشدن گفتمان سابق در سیاستگذاری بررای آمرروز و
پرور را بررسی کنیم .به عبارت دیگر ،این مقاله درصدد است که با رویکرد گفتمانی برره
تحلی رویکردها و کنش های سیاستی ،که در دهۀ نخست بعد از پیروزی انقالب اسررالمی
در عرصۀ آموز و پرور هژمونی یافت ،بپردازد.
 .2مبانی نظری

در جامعه شناسی ،توجه به فضای فرهنگ و تفسیر معنایی و در گفتمانی از آن و پرررداختن
به نقش معنادار رفتارها و ایدههای اجتماعی در زندگی سیاسی در قالررب نظریررۀ گفتمرران،1

بیش از یند دهه سابقه دارد .این توجه ،سطوح مختل پژوهش را دربر میگیرررد و شررام
نظریات متنوع و مختلفی میشود .نقطۀ شروع رویکردهای مختل تحلی گفتمان 2همرران
ادعای فلسفۀ زبانی ساختارگرا و پساساختارگرا است ،یعنی اینکه دسترسرری مررا برره واقعیررت
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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همواره از طریق زبان است .ما با کمک زبان بازنماییهایی از واقعیررت خلررق مرریکنیم کرره
بههیچوجه بازتابی از یک واقعیت از پیش موجود نیسررتند .درحقیقررت ،زبرران در برسرراختن
واقعیت نقش دارد .این بدان معنا نیست که واقعیتی وجود ندارد .معانی و بازنماییها اموری
ً
واقعیاند .پدیدههای فیزیکی نیز وجود دارند ،اما صرفا از طریق گفتمان معنا پیدا میکننررد
(یورگنسن و فیلیپس .)29 ،1396 ،3به عبارت دیگر ،هدف اشکا مختل نظریۀ گفتمرران
فهم امر اجتماعی بهمثابۀ برساختی اجتماعی است .از منظر عنصر هستیشناسی ،یا تعیررین
حوزۀ واقعیت ،رویکرد نظری گفتمان بر آن است که حقایق از طریررق زبرران ایجرراد و تغییررر
میکند .بنابراین ،جهان محصو گفتمان است ،به این معنا که واقعیتهای اجتماعی تابعی
از نظا زبانی و معناییرذهنی جامعه است.
در این مقاله به منظور بررسی رویکردها و کنشهای سیاستی بعررد از پیررروزی انقررالب
اسالمی در آموز و پرور از یک الگوی نظررری ترکیبرری از نظریررههای الکررال و موفرره و
همچنین نظریۀ فرکالف استفاده میشود.

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الکال و موفه گفتمان را «کلیت ساختمند ناشی از عم مفص بندی تعدادی از عناصر»

میدانند که هویت و تثبیت معنای آنها را تعریر میکنررد (الکررال و موفرره.)105 ،1985 ،1
مفص بندیای که در نظریۀ الکال و موفه مفهومی محوری دارد ،شام هر عملی میشود کرره
رابطهای را بین عناصر گوناگون برقرار میکند (یورگنسن و فیلیپس.)56 ،1396 ،
در نظریۀ گفتمان الکال و موفه ،پدیدههای اجتماعی ،تابع همان اصلی هستند که زبان،
تابع آن است .همانگونه که نشانهها در زبان ،براساس رابطه با سایر نشانهها هویت مییابند
و بر مبنای تفاوتهایشان با آنها معنا پیدا میکننررد ،معنررای کنشهررای اجتمرراعی مررا نیررز
برآمده از رابطه و تفاوت آنها با دیگررر کنشهاسررت .از سرروی دیگر،نشررانهها میتواننررد در
مفص بندی های جدیدی وارد شده و معانی موقتی جدیدی برایشان تثبیت گررردد (الکررال و
موفه .) 113 ،1985 ،فرایند تثبیت ،بازتولید و تغییر معنا در یاریوب نظریۀ گفتمان الکال و
موفه با مفهو سیاست مرتبط میشود .در این نظریه ،سیاست به رفتاری اطالق میشود کرره

طی آن امر اجتماعی را بهگونهای میسازیم که سایر شرریوهها را طرررد 2میکنررد .برره عبررارت
دیگر ،آنها سیاست را ساماندهی جامعه به ترتیب خاصرری میداننررد کرره سررایر شررک های
ممکن دیگر را طرد میکند (یورگنسن و فیلیپس.)71 ،1396 ،
ً
فرکالف برخالف پساساختارگرایان ،گفتمان را صرفا پدیدهای سازنده نمیداند ،بلکرره آن
را گونۀ مهمی از کنش اجتماعی میداند که دانش ،هویتهررا و روابررط اجتمرراعی از جملرره
مناسبات قدرت را تولید و تغییر میدهد و همزمان سایر کنشها و ساختارهای اجتماعی به
آن شک میبخشند .او با تمرکز بر ساختن الگوی نظررری و ابزارهررای رو شررناختی بررای
مطالعات تجربی از نظریههای پساساختارگرایی مث الکال و موفه فاصله میگیرد (یورگنسن
و فیلیپس .)117 ،1396،نظریۀ گفتمان الکال و موفه ،نظریهای منسجم است کرره ابزارهررای
تحلیلی مناسبی برای تحلی رویکردهای سیاستی گفتمانهای مختل در سررطک کررالن در
اختیار مررا قررار میدهررد و امکرران تحلیر تفاوتهررا و رقابتهررای گفتمانهررا را در میرردان
موردمطالعه فراهم می کند و نظریۀ گفتمان فرکالف ابزار تحلیلی کارآمدی در تحلی متررون
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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در اختیار ما قرار میدهررد (تاجیررک و روزخررو  )100 ،1387 ،کرره بررا آن میترروان متررون
سیاستی متناسب با موضوع مورد بررسی را تحلی کرد.
 .3پیشینۀ تجربی تحقیق

نظم گفتمانی آمرروز و پرررور و نشررانههای متنرروع موجررود در مفصر بندی آن ،مسررئلۀ
پژوهشی تحقیقات بسیاری بوده است .فراتحلی عا این مسئلههای پژوهشی میتواند ایررن
تحقیقات را برمبنای نشانههای نظم نمادین آمرروز و پرررور یعنرری؛ دانشآمرروز ،معلررم،
محیط آموزشی ،ابزار آموزشی ،محتوای آموز و قوانین و سیاستهای مرتبط با این نظررا
پژوهشی مقالۀ حاضر بر تغییر و
طبقهبندی کند .تمرکز این فراتحلی اگر به تناسب با مسئلۀ
ِ

تحو مسائ نظا آموز و پرور عمومی در سطک قوانین و سیاستهای مرتبط با آن نیز

متمرکز گردد ،باز هم شاهد پژوهشهای متنوعی خواهیم بررود کرره بررا رو هررای پژوهشرری
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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گوناگون به بررسی و مطالعۀ این قوانین و سیاستها از زوایای گوناگون مث مطالعۀ اهداف
سیاست ،تدوین ،اجرا ،ارزیابی ،تطبیق و مقایسه و تغییر سیاست پرداختهاند.
بررسی نشانهها و مسائ پژوهشرری تحقیقررات پیشررین ،کرره برخرری از آنهررا در جرردو
شمارۀ( )1توصی شده ،نشانگر آن است که اغلب پژوهشهای انجا شده تغییررر و تحررو
در آموز و پرور را از تغییرات گفتمانی در عرصۀ سیاستگذاری مورد مطالعه مسررتق
قرار دادهاند ،و بررسی و مقایسۀ تغییر و تحرروالت آمرروز و پرررور برره مرروازات تغییررات
رویکردهای تعیینکنندۀ بیرونی به درون نظا آموزشی کمتر مورد توجرره پژوهشهررای ایررن
عرصه قرار گرفته است .البته ناگفته نماند که برخی از پژوهشهررای انجا شررده شناسررایی و
مقایسۀ رویکرد نظا سیاسی در عرصۀ آمرروز و پرررور را موضرروع پررژوهش خررود قررار
دادهاند ،ولی بیشتر سیاست را بهمثابۀ متن و گاهی بهمثابۀ فرایند در نظر گرفتهاند و کمتررر از
منظر تحلی گفتمان به مطالعۀ تأثیر پویاییهای گستردۀ حوزۀ قدرت بر کنشهای سیاسررتی
آموز و پرور پرداختهاند .بنابراین ،با توجه به خأل و کمبود مطالعات پژوهشرری در ایررن
عرصه ،برآنیم تا با رویکرد گفتمانی ،به مطالعۀ رویکردها و کنشهای سیاستی معطوف برره
تغییر و تحو در آموز و پرور بعد از انقالب اسالمی بپردازیم.

جدول  .1تلخیصی از پیشینۀ تجربی تحقیق
نویسنده

عنوان
سرازمان و قروانین آمروز و پررور /

صافی ()1395 ،1382

سیر تاریخی و تکوینی قوانین آموز و
پرررور ای رران و نارسرراییهای قرروانین
مصوب و...

نوید ادهرم و صرادقزاده

طراحی الگوی سیاسرتهای فرهنگری

قمصری ()1394

نظا آموز و پرور

جهانیان ()1391

ایروانی ()1393
قاراخانی ()1390
حبیبپور گتابی ()1392
مناشری ()1396
ماحوزی ()1399

بررسی و تحلی سیاستهای توسعهای
آموز و پرور ایران در دورۀ معاصر

توصیف
بررسی قوانین آموز و پرور و سیر تاریخی و تکوینی آنهرا
از سا  1286تا  1380و بررسی نارساییها و راهکارهای رفرع
آنها
پژوهشی کیفی و مبتنی بر رویکررد گرانردد تئروری ،بره منظرور
طراحی الگوی نهایی سیاستهای فرهنگی آمروز و پررور
در  22مؤلفه
بررسی تاریخچرۀ نهادهرای آموزشری در ایرران و سیاسرتهای
توسررعهای آمرروز و پرررور در قالررب برنامررههای عمرانرری
مختل

مقدمهای بر تبیین ماهیت نظا آموز

بررسرری تکرروین نظررا مرردرن آمرروز و پرررور در ای رران و

و پررررررور ایررر رران از آغررررراز دورۀ

مؤلفههای نظا آموزشی امروز از طریق تعقیب سرگذشت نظا

مدرنسازی تا امروز

آموزشی

تحلیرر سیاسررت اجتمرراعی در ایررران

بررسرری و مقایسررۀ دروندادهررای سیاسررت آمرروز در قالررب

()1357-1388

ورودیهای قانونی و هزینۀ آموز

جامعهشناسرری سیاسررت آموزشرری در

بررسی سازوکاری که طی آن سیاست آموزشی در ایرران ،نقرش

ایران با لنز حکومتمندی

ابزار حکومت شهروندان بر خود و دیگران را ایفا میکند.

نظا آموزشی و ساختن ایران مدرن

بررسی نحوه و نقش ورود نظا آموزشی غربی در تحو جامعۀ
ایرانی از سا  1190تا دهۀ او جمهوری اسالمی

همنشینی الگروی آمروز فرانسروی و

بررسی یرایی ویگونگی نفروذ نظرا آموزشری فرانسره و برروز

ایرردۀ وحرردت ملرری در آمرروز نرروین

ملیگرایی در نظا آموزشی ایران ازطریق گزار های تاریخی و

ایران از مشروطه تا شهریور 1320

اسناد
تحلی نشانهشناسی عناصر محتوای آموزشی ،فضای کالبدی و

امینی و رحمیی ()1396

تحلی نشانهشرناختی نظرا آمروز و

فیزیکرری ،رو هررای ترردریس ،شرریوههای ارزشرریابی و فضررای

پرور ایران

فرهنگی و ارتباطی در برنامۀ درسی آموز و پرور با رویکرد
سوسور

 .4روش تحقیق و فرایند انجام آن

تحلی گفتمان ریشه در معناکرراوی داشررته و قصررد آن کشر معنررای نهفترره در پدیرردههای
اجتماعی یا توصی و تحلی ساختار نظا های اندیشهای و فرهنگی است .تحلی گفتمرران
میتواند بر روی دادههای مختلفی مانند متن مصاحبهها ،روزنامهها و اسناد عمومی انجررا
شود (ایمان.)221 ،1393 ،
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اولین قد برای تحلی سیاستها در یاریوب نظریۀ گفتمان الکال و موفه شناسرایی فضرای
استعارهای شک دهنده به گفتمان است .فضای استعارهای درواقع بستر تاریخی و شررایطی اسرت
که یر گفتمران در آن شرک میگیررد (نقیربزاده و همرویی )14 ،1392 ،و بره لحرار روشری
مستلز جسرتوجوی عوامر گفتمرانی مفصر بندی ،دا مرکرزی ،1دا هرای شرناور ،ابعراد یرا

عناصر ،وقتهها ،2اسمسازی ،زنجیرۀ همارزی ،3انسرداد و توقر معنرا ،4حروزۀ گفتمرانگونگی،
برجستهسازی و حاشیهرانی است (عرفانمنش و صادقی فسایی.)113 ،1395 ،
فرکالف معتقد است که تحلی گفتمان باید به تعامالت میان متن و فرامتن توجه داشررته
باشد و برای این منظور یک یاریوب یند بعدی طراحرری کرررده اسررت کرره در آن ابترردا برره
توصی عناصر سازندۀ گفتمان میپردازد و در مرحلۀ بعد ،این عناصر را به سطحی بزرگتر
که ک مجموعۀ تشکی دهندۀ گفتمان است ،ارتباش میدهد و در نهایت برره تبیررین کیفیررات
این گفتمان و جایگاه و نقش آن در سطک کالن پس زمینۀ اجتمرراعی میپررردازد (فاضررلی و
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کردونی 135 ،1387 ،به نق از فرکالف.)50-51 ،1992 ،
در این مقاله برای تحلی متون و اسنادی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا سرا ،1368
درخصوص تحو در آموز و پرور و اولویتها و مطلوبهرای سیاسرتگذاری بره وجرود
آمده است ،الگوی تحلیلی ترکیبی که شام مراح سهگانه است ،به کار برده شده است
 )1تحلیل توصیفی گفتمان :در این مرحله به کش و شناسایی ،توصی و مقولهبنرردی
نشانههای مرکزی و عمدۀ شرکتکننده در مفص بندی کنشهای سیاستی که بعد از انقالب
اسالمی در عرصۀ سیاستگذاری به هژمونی رسیدند ،پرداخته میشود .بررای ایررن منظررور
ابتدا به توصی زمینه و تحوالت گفتمانی بعررد از انقررالب پرداخترره و سررپس برره توصرری
کنشهای سیاستی در عرصۀ آموز و پرور میپردازیم .در توصرری متررون سیاسررتی از
رو فرکالف و با واژگانی که در جدو شمارۀ ( )2آمده ،استفاده شده است.
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

جدول  .2جدول تحلیلی به منظور توصیف گفتمان
واژههای کلیدی

واژهها یا نشانههای اصلی موجود در مفص بندی متون سیاستی مختل

واژههای سلبی

واژههایی که برای حاشیه رانی از گفتمان رقیب استفاده شده است

قطببندیها (غیریتسازی)

دوگانهسازیهایی که در متون جهت تولید گفتمان غیر صورت میگیرد

مفاهیم تغییر و تحو

مفاهیم گویای تغییر و تحو مطلوب در متون سیاستی برای آموز و پرور

جان کال متن

یکیده داستان متون مختل سیاستی

پیشفرضهرررای تولیدکننررردۀ

پیشفرضها یا گزارههای سیاستی ،ایردئولوژیک و  ...کره مبنرای داسرتان مترون سیاسرتی

متن

است

 )2تحلیل تفسیری گفتمان :به بررسی و تحلی کنش متقاب کنشهای سیاسررتی ،نظررم
گفتمانی آموز و پرور و متررون تولیدشررده در ایررن عرصرره بررا متررون عرصررههای دیگررر
سیاستگذاری پرداخته میشود .همچنین ،برخی از عوام تحلی گفتمانی الکررال و موفرره
یعنی مفص بندی ،دا مرکزی ،دا های شناور ،ابعاد ،اسمسازی ،همارزی ،انسداد معنررا و
میدان گفتمانگونگی 1به دلی ارتباش با زمینۀ معرفتی و نظری معناکاوی میشود.

 )3تحلیل تبیینی گفتمان :در این مرحله واکاوی عوامر گفتمررانی الکررال و موفرره یعنرری
برجستهسازی و حاشیهرانی ،قدرت و فراخوان و نمایندگی انجا میشود .به عبارت دیگررر،
با تکیه بر بستر یا زمینۀ اجتماعی ،تحلی متون انجا میشود .این مرحلرره ملهررم از سررطک
کردار اجتماعی فرکالف است ،و درصدد تحلیر فررامتن و تبیررین و بررسرری تررأثیر متقابر
قدرت و ساختارهای گوناگون با آموز و پرور است.
در بخش تفسیر و تبیین کنشهای سیاستی ،براساس مؤلفهها (مفاهیم تحو ) که بررا رو
فرکالف به دست آمد ،دا محوری گفتمان انقالب اسالمی در متون سیاستی مشخص شده و
به یگونگی انسجا سایر نشانهها بر محررور دا مرکررزی و شررک گیری مرزهررای ضرردیت یررا
غیریت برای ایجاد دیگری با هدف هژمونیکردن گفتمان مورد بررسی ،میپردازیم .برای ایررن
منظور ،از الگوی تحلیلی نمودار شمارۀ ( )1به عنوان راهنمای تحلی استفاده شده است .ایررن
الگو که برمبنای الگوی پیشنهادی الکال در تحلیر انقررالب اکتبررر روسرریه بررر مبنررای نظریررۀ
هژمونی است (الکال )303 ،1985 ،با اندکی جرح و تعدی  ،اقتباس شده است.
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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غیر(ها) یا دیگری(ها)

مرز ضدیتی

نشانۀ محوری

وقته

مدلو

وقته

مدلو

وقته

مدلو

نمودار  .1الگوی تحلیلی برای مفصلبندی تحول در آموزش و پرورش

این الگوی تحلیلی ،مرز ضدیتی بهمنزلۀ امر ضروری برای ایجرراد یررک هژمررونی ،مرررز
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میان قلمرو گفتمانی یا عناصر و وقتههای خاصرری کرره در گفتمرران مفصر بندی شرردهاند را
ترسیم میکند .این مرز بر پایۀ تولید «دیگری» ایجاد میشود و تا زمانی که دیگریها پابرجا
باشند و این مرز بت واند گفتمان را از قلمرو گفتمانی متمایز سازد ،هژمونی تداو مییابد و با
شکستهشدن این مرز ،هژمونی نیز از بین میرود.
نشانۀ محوری که در باالی زنجیرۀ همارز قرار دارد ،نشانهای است که بنا بررر محترروایش
قابلیت متوق کردن منطق تفاوت 1را بهطور موقتی دارد ،بنابراین از زنجیرۀ همارز جدا شده
ارز وقتررهها بررا مرردلو های
و خاصبودگیها را بهمنزلۀ یک ک بازنمایی میکند .زنجیرۀ هم ِ
خاص نیز براساس منطق تفاوت و همارزی با یکدیگر حالت تساوی ندارند و هویت خررود

را از دیگری کسب نمیکنند و بر مبنای تفاوتی که با دیگری دارد ،قاب شناسایی هستند.
 .5واحدهای تحلیل و انتخاب آنها

در پژوهشهای کیفی ،هدف از نمونهگیری تعیین گروههایی است که ویژگیهایی یکسررانی
ران رویکردهررا و کنشهررای
با هدف پژوهش داشته باشند .در این مقاله ،برای تحلیر گفتمر ِ
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

سیاستی بعد از انقالب اسررالمی بررای تحررو در آمرروز و پرررور  ،از رو نمونررهگیری
هدفمند با راهبرد حداکثر تغییرات استفاده میکنیم .منطق این رویکرد غیراحتمالی اینگونه
است که «مح ها و موردها به این دلی انتخاب میشوند که رخدادهای مربرروش برره آنهررا
نقشی حیاتی در فهم فرایندها یا مفاهیم ،و آزمون یا توضیک نظریههای پذیرفتهشده ایفا مرری
کنند» (شوانت.)128 ،2001 ،
جدول  .3متون استفادهشده در مقاله
شمارۀ متن

توصیف

1

پیا رادیو تلویزیونی رهبری انقالب جهت بازگشایی و شروع فعالیت مدارس

2

مصاحبۀ غالمحسین شکوهی وزیر آموز و پرور در دولت موقت (عبداللهی)1385 ،

3

قانون اساسی شام اصو  16 ،15 ،3 ،2و 30

4

الیحۀ قانونی مربوش به پاکسازی ...وزارتخانهها و ...شورای انقالب 1358

5

الیحۀ قانونی ادارۀ واحدهای آموز غیر دولتی ...شورای انقالب 1358

6

نامۀ محمدعلی رجایی ...به ادارات شهرستانها و مناطق 1359

7

سخنرانی محمدعلی رجایی در جمع مربیان امور تربیتی (رجایی)1376 ،

8

کلیات نظا آموز و پرور 1367 ،
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9

نامۀ رجایی به ادارات ...درخصوص پاکسازی نشانههای رژیم گذشته

10

سخنان باهنر دربارۀ انتظار از مراکز آموزشی برای تغییر نظا آموز و پرور (باهنر)1362 ،

11

اهداف کلی آموز و پرور  ،شورای عالی آموز و پرور بهمن 1360

12

اساسنامۀ انجمن مرکزی اولیاء و مربیان ،شورای عالی آموز و پرور

13

اساسنامۀ مدارس نمونه دولتی مصوب شورای عالی آموز و پرور

14

اساسنامۀ مراکز تربیت معلم مصوب شورای عالی آموز و پرور

15

مقدمۀ آغازین کتب دبیرستان در پایههای گوناگون در سا تحصیلی 1360

16

مقدمۀ آغازین کتاب تعلیمات دینی دبستان سا تحصیلی 1360

17

آرمانهای تعلیم و تربیت ،شورای عالی آموز و پرور

1362

18

مصوبۀ هیأت وزیران درخصوص دانشآموزان بیبضاعت 1361

19

سخنان میرحسین موسوی درخصوص عدالت اجتماعی و آموزشی

1367
1365
1362

20

الیحۀ اولین برنامۀ (توسعۀ) پنجسالۀ آموز و پرور

21

سخنرانی هاشمی رفسنجانی درخصوص نقش دانشآموز و ...در جنگ 1366

1361

22

خاطرات سیدکاظم اکرمی از دوران وزارت آموز و پرور

23

نامۀ میرحسین موسوی به وزیر درخصوص ثبت نا دانشآموزان

24

خاطرات سیدکاظم اکرمی از تأسیس مدارس نمونه دولتی (کامور بخشایش و کرمیان)1389 ،

25

«اهداف و وظای وزارت آموز و پرور » مجلس شورای اسالمی 1366

 26تا 29

«کلیات نظا آموز و پرور » مصوب شورای تغییر بنیادی 1367
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در این مقاله متناسب با یاریوب نظری تحقیق از دادههای متنی و از بین متون مختل
سیاستی ،اسنادی و رسانهای که میتواند در پاسخ به مسئلۀ پژوهشی مفید باشررد ،انتخرراب
شده است .این متون که در جدو شمارۀ ( )3آمده است ،شام مصوبات شورای انقالب،
مصوبات مجلس شورای اسالمی ،مصوبات هیئت دولت ،مصوبات شورای عالی آمرروز
و پرور و متون رسانهای مانند سررخنرانیها ،مصرراحبهها و برنامررههای مرررتبط بررا عرصررۀ
سیاستگذاری آموز وپرور تا سا  1368میشود.
 .6زمینه و تحوالت گفتمانی

ردن 1غیریتسررازی 2بررا گفتمرران
پیروزی انقالب اسالمی در سا  ،1357نتیجۀ استعاریشر ِ

پهلوی در میان گفتمانهای سیاسی مختل بود .به عبارت دیگررر ،در سررایۀ مفرراهیمی کرره
برگرفته از سنت اسالمی و تجدد بود ،فضای استعاری به وجود آمد که بسیاری از گروههای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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سیاسی فعا در صحنۀ انقالب ،آما و آرزوهای خود را در حاشیهرانی از گفتمرران پهلرروی
جستوجو کردند و در تثبیت معنای گفتمان انقالب اسالمی زنجیرۀ همارزی تشکی دادند
(بشیریه ،)27-46 ،1397 ،ولی بعد از بهحاشیهرفتن گفتمان غیریتسازیشده ،در فرایند
بازسازی ساختار دولت و قدرت جدید وارد کشمکش و تخاصم اجتماعی با یکدیگر شدند
و حاشرریهرانیهای مختلفرری رد داد .عررد توفیررق دولررت موقررت مهرردی بازرگرران و دولررت
بنیصدر در تثبیت معنای نشانههای گفتمانی خود ،نتیجررۀ ایررن مرزبنرردیها و تخاصررمات
گفتمانی در میان نیروهای انقالب بود.
با شروع فعالیت رجایی بهعنوان نخستوزیر که پیش از این نقشی فعررا و تعیینکننررده
در وزارت آموز و پرور برعهده داشت و اصالحات اولیرره و متناسررب بررا شررایط اولیررۀ
انقالب ،نظیر پاکسازی عناصر گفتمان سیاسی سابق و عوام ساوا و نامطلوب را پیگیری
میکرد ،نشانۀ جنگ نیز به مفص بندی گفتمان انقالب اسالمی وارد شد و در اثر الزامات و
اقتضائات جنگ و سیاستهای دفاعی کشور ،آرمانگرایی اسالمی نیز منزلت خود را تثبیت
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

کرد (برزین )58-53 ،1377 ،و گفتمان انقالب اسررالمی بررا سرریطرۀ نیروهررای اسررالمگرا
ً
کمکم در طو سا های دهۀ شصت ،عمال منسجم ،یکدست و هژمونیررک گردیررد .دولررت
رجایی و باهنر فرصت کافی به منظور پیگیری و تحقق انقالب آرمانگرایانرره و تثبیررت نظررا
معانی آن را نیافت و یک ماه بعد ،در شهریور  1360با انفجار بمررب در سرراختمان مرکررزی
نخستوزیری به پایان رسید.
پیروزی سیدعلی خامنهای در سومین انتخابات ریاست جمهوری به معنررای حاکمیررت
ً
انقالبیونی بود که مستقیما تحت رهبری روحالله خمینی بودند و بهطور مشررخص پیونرردی
محکم با روحانیت داشتند (حسینیزاده .)1386 ،در این دوران موقعیت سوژگی 1جدیرردی
هژمونی یافت و غیرهای سیاسی به حوزۀ گفتمان گونگی رانده شدند و با حذف تما غیرها،
تنها عاملی که میتوانست مبنای رقابت و انشعاب و غیریتسازی میان نیروهای معتقررد برره
حکومررت اسررالمی و والیررت فقیرره باشررد ،نقررش دولررت در اقتصرراد و سیاسررتگذاری در
عرصههای مختل بود ،که خردهگفتمانهای راست و یپ از همررین زمرران متررداو شررد.
میرحسین موسوی که از اعضای شورای مرکزی حررزب جمهرروری اسررالمی بررود ،بررهعنوان
نخستوزیر انتخاب شد .او کابینهای ائتالفی کرره مجموعررهای از نیروهررایی کرره بعرردها برره
جریانات سیاسی یپ و راست منتسب شدند ،تشکی داد .البته بهتدریج جنرراح یررپ کرره
نخست وزیر نیز از نظر فکری به آن تعلق داشت و به اعتقاد برخی حمایررت رهبررر را نیررز بررا
خود داشت ،اقدا به تثبیت قدرت خود نمود و یهرههای شاخص جریان راست را از دولت
رت نشررانۀ عرردالت
کنار نهاد (فوزی .)103 ،1384 ،در این دوره ،سیاستگذاری با محوریر ِ

اجتماعی مفص بندی شد و نظا معنایی آن با دولتیکردن فرایند سیاستگذاری تثبیت شد.
بخش خصوصی در عرصه های مختل مانند اقتصاد و آموز و پرور تا حدود زیادی به

حاشرریه رانررده شررد .از سرروی دیگررر ،جنررگ هشتسررالۀ ع رراق علیرره ای رران کرره از زمرران
ریاسررتجمهوری بنیصرردر شررروع شررده بررود ،و برره نشررانهای محرروری در بیقراریهررای

اجتماعی 2و سیاسی تبدی شده بود و تحریم بینالمللی و کرراهش درآمرردهای نفترری را برره
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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همراه داشت ،باعث شد تا نظمهای گوناگون میدان سیاستگذاری مث اقتصرراد ،فرهنررگ،
سیاست ،آموز و پرور و مانند اینهررا متررأثر از ایررن شررایط شررده و دولررت کنشهررای
سیاستی خود را متناسب با شررایط مررذکور ترردبیر نمایررد (حسررینیزاده1386 ،؛ رفیعپررور،
176 ،1376؛ فوزی.)103 ،1384 ،
 .7توصیف کنشهای سیاستی در آموزش و پرورش

با بهحاشیهرفتن گفتمان پهلوی ،نظا آموزشی از او اسفند  1357فعالیت خود را با پیا رهبررری
انقالب و با هدف «تربیت سررربازان انقالبرری و اسررالمی» آغرراز کرررد .ضرررورت تغییررر و تحررو
نشانههای این عرصه و تثبیت نشانههای گفتمان جدید ،از همان پیا بازگشایی و شررروع فعالیررت
مدارس مورد تأکید قرار گرفت (متن شمارۀ  .)1قابلیت اعتبررار 1و دسترسرری 2ایررن ضرررورت ،بررا
هژمونی نشانههای انقالب اسالمی هویت ارتباطی یافت «اگر ...مدرسههای ما درست نشررود،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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امید اینکه یک جمهوری اسالمی ما پیدا بکنیم نداریم» (خمینی .)1358 ،بنررابراین ،در فضررای
آرمانی خلقشده از سوی گروههای انقالبی ،جهاد فرهنگی در عرصۀ نظا آموزشی ،بررای تغییررر
بنیادی در اهداف ،محترروا ،سرراختار ،برنامررهها و فلسررفۀ آمرروز و پرررور  ،امررری ضررروری و
اجتنابناپذیر تلقی شد ،که با مدلو ها و نشانههایی مث تغییر محتوای دروس ،پاکسازی نیروی
انسانی و نشانههای منتسب به گفتمان سابق (متن شمارههای  15 ،4و  ،)16تأسرریس نهرراد امررور
تربیتی ،تعری شاخصهایی در پوشش دانشآموزان و معلمان ،جهتدهی به فعالیتهای فوق
برنامه در مدارس ،دولتیکردن مدارس و ،...ثبات معنایی یافت.
در این شرایط ،شورای انقالب که تا شروع کار مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان

با هدف استعاریکردن اسطورههای 3انقالبرری و هژمررونی آن در عرصررۀ سیاسررتگذاری برره
وجود آمده بود ،نقش مهمی در روند تغییر و تحوالت آموز و پرور در دورۀ جدید ایفا
کرد؛ تصویب الیحۀ انحال کلیۀ شوراهای آموز و پرور مناطق کشور ،تدوین الیحررۀ
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

) یا نظریه در یاریوب نظریۀ الکال و موفه بیانگر تقاضاها یا ایدههای یک گروه یا طبقۀ خراص اسرت بررای
 .3اسطوره (
ایجاد فضای آرمانی که اثری از بحرانها و مشکالت در آن موجود نیست.

قانون ی تشکی شورای عالی آموز و پرور و لوایک قانونی مختلر بررای اصررالح مررواد
مختل آن ،تدوین لوایک قانونی تأسرریس دانشسرراهای مقرردماتی و عررالی ،الیحررۀ قررانونی
راجعبه ادارۀ واحدهای آموزشی غیردولتی (متن شمارۀ  )5بهصورت دولتی ،لرروایک قررانونی
ً
متعدد درخصوص استخدا نیروی انسانی یا لغررو تعهررد آنهررا و خصوصررا الیحررۀ قررانونی
پاکسازی و ...از مهمترین کنش های سیاستی این شورا بود که در هژمونی موقعیت سوژگی
جدید در آموز و پرور نقشی مؤثر داشت.
با انتصاب رجایی به کفالت وزارت آموز و پرور و سپس انتخاب او بهعنوان وزیررر
در دولت موقت ،از مهر  ، 1358آرمان تغییر و تحو در آموز و پرور و نشررانههای آن،
ری حرراکم ،برجستهسررازی شررد.
در ارتباش متقاب و هماهنگی بیشتری با اسطورههای انقالبر ِ

توزیع عادالنۀ امکانات آموزشی ،اشاعۀ اخالق انقالبی در مدارس ،اصررالح مراکررز تربیررت

معلم ،مردمیکررردن آمرروز و پرررور و تقویررت انجمنهررای همکرراری خانرره و مدرسرره
مهمترین برنامههای ایشان اعال گردید (محمودی .)1362 ،از نظر رجایی «انقررالب بایررد
از آموز و پرور به جامعه راه پیدا کند و بخش فرهنگی انقالب یعنی محتوای فکری آن
باید از طریق انتقا به نس نو تداو یابد» (رجایی .)1376 ،تشکی نهرراد امررور تربیترری از
مهمترین کنش های سیاستی دورۀ رجایی و باهنر بود که با هرردف تررأمین قابلیررت دسترسرری
آرمان فوق ،انجا شد (متن شمارههای  6و  .)7مسررئولیتهایی ماننررد حراسررت ،گررزینش،
تبلیغات دینی و انقالبی به این نهاد سپرده شد .به عبررارت دیگررر ،ایررن نهرراد مقابلرره و طرررد
غیرها ی گفتمان انقالب اسالمی را در دستور کار خود قررار داد ،و بنررا داشررت تررا یهرررهای
نر افزاری داشته و با تولید اجماع ،نشانههای گفتمان انقالب اسررالمی را طبیعرری و برردیهی
جلوه دهد و باعث استعاریشدن آنهررا گررردد (معاونررت پرورشرری و تربیررت برردنی وزارت
آموز و پرور  .)1379 ،باوجوداین ،کنشهای این نهاد با مشارکت در فرایند پاکسررازی
(متن شمارههای  9و  )4از جمله «طاغوتزدایی از مدارس و نهادهای آموزشی و مقابله با
گروههای الحادی و محارب» یهرۀ سختافزاری نیز پیدا میکرد.
در دولت میرحسین موسوی که «گرایش اعتدالی و دیدگاهی عدالتخواهانه ،مساوتطلبانه
و مرد گرایانه داشت» ،حضور دولت در عرصررههای مختلر سیاسررتگذاری برجسررته شررد و
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عدالت اجتماعی و مخالفت با خصوصیسازی (متن شمارههای  23 ،22 ،19 ،18و  ،)24برره
نشانههای محوری در عرصههای مختل از جمله در آموز و پرور تبدی شد و نشانۀ تغییر
و تحو در آموز و پرور نیز ،در عرصۀ دولت و مجلس شورای اسالمی بر مبنای نشانههای
معیار کنشهای سیاستی گوناگونی از جمله تصویب قررانون اهررداف و وظررای
محوری دولتِ ،

وزارت آموز و پرور (متن شمارۀ  ،)25تدوین اولین برنامۀ پنجسالۀ آموز و پرور (متن
شمارۀ  )20در قالب اولین برنامۀ توسعۀ بعد از انقالب اسالمی شد .هریند این برنامه برره دلیر
بروز جنگ و تحمی نشانههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی خاص در عرصررۀ سیاسررتگذاری،
به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و به مرحلۀ اجرا راه نیافت.
جنگ و جبهه (متن شمارۀ  )21و سایر نشانههای مرتبط نیز از جمله وقتههایی بود که در
مفص بندی کنش های سیاستی در آموز و پرور وارد شد .با استناد برره قررانون خرردمت
وظیفۀ عمومی ،آموز و پرور موظ شد با همکاری نیروهای مسررلک آموز هررایی را
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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که زمینه ساز آمادگی دفاعی است ،طبق موازین اسالمی در برنامۀ آموزشی مقاطع راهنمایی
و م توسطه بگنجاند ،که در ادامه درس آمادگی دفاعی براساس مصوبۀ شورای عالی آموز
و پرور وارد برنامۀ درسی دانشآموزان گردید .در کنار ورود رسمی نشررانههای جنررگ در
محتوای آموزشی ،کاربرد نشانههایی مانند جهاد ،شهادت ،ایثار و ...در محیط آموزشی برره
طرق گوناگون از جمله بهواسطۀ تشک هایی مث بسیج دانشآموزی ،پیوند نزدیک با نشررانۀ
مرکزی سیاستگذاری یا ثبات معنایی اسال شیعی برقررار نمررود کرره منجررر برره قرارگرررفتن
آموز و پرور در کنار ارتش و سپاه برای جذب و تأمین نیروی الز شد و دانشآموزان و
معلمان بسیاری در قالب طرحهای گوناگون به جبههها رهسپار شدند.
تشکی ستاد انقالب فرهنگی در خرداد  ،1359از دیگر کنشهای سیاستی بود که برای
تثبیت نشانه های انقالب اسالمی در نظا آموزشی کشور انجا شررد .هرینررد فعالیتهررای
این ستاد در آغاز ،به دلی اشتغا به امور دانشگاهها ،در آموز و پرور در سطک کارهای
مطالعاتی و طراحی باقی ماند.
شورای عالی آموز و پرور از زمان شروع مجدد فعالیتهای خود تا  ،1368بیشترین
کنشهای سیاستی خود را معطوف به برنامهریزی و تعیین خط مشی کلی مانند ابالغ آرمانها

و هدفهای اساسی تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی (متن شمارههای  11و  ،)17تشکی
شورای برنامهریزی آموز و پرور روستایی و عشایری ،تشکی شورای تغییر نظا آمرروز
و پرور و بررسی و تصویب اساسررنامههای مؤسسررههای آموزشرری ماننررد اساسررنامۀ مراکررز
تربیت معلم (متن شمارۀ  )14و اساسنامۀ مدارس نمونه دولتی (مررتن شررمارۀ  ،)13اساسررنامۀ
انجمن مرکزی اولیا و مربیان (متن شمارۀ  )12و تنظیم مقررات مربوش برره امتحانررات ،تنظرریم
جدو مواد و ساعات درسی دورهها و رشتههای مختل تحصیلی کرده است.
«طرح کلیات نظا آموز و پرور جمهوری اسالمی» (متن شمارههای ،27 ،26 ،8
 28و  )29نیز که از مهمترین متون سیاستی این دوره است ،محصو جلسات ،همایشهررا
و مطالعات مختل شورای تغییر بنیادی نظا آموز و پرور بررود کرره در تیررر  1367برره
شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه گردید و در تیر  1368تأیید شررد .ایررن طرررح دارای پررنج
بخش مبانی و تربیت اسالمی ،هدف کلی تربیت و تعلیم اسالمی ،اصو حرراکم بررر نظررا
آموز و پرور و برنامه ریزی ادامۀ کار طرح بود .در این طرح بر لزو سازگاری و انطباق
اهداف و اصو آموز و پرور با جهررانبینی و فلسررفۀ تربیترری بررومی و اسررالمی تأکیررد
میشود و برای استعاریکردن ضرورت تغییر و تحو در آن ،حاشرریهرانی نشررانههای فعلرری
آموز و پرور را با انتساب آنها به فلسفۀ غرب که متکی بر محفوظات نظری خشررک و
غیرقاب انعطاف است (متن شمارۀ  ،)26به پیش میبرد .نشانۀ معلم که از همرران روزهررای
نخست پیروزی انقالب اسالمی از نشانههای محوری تغییر و تحو در متررون سیاسررتی برره
شمار میرفت ،در «کلیات نظا آموز و پرور جمهوری اسالمی ایرران» (مررتن شررمارۀ
 )28ذی فص سو و اصو یه ویکم تا پنجاهم مورد توجه و تأکید قرار گرفت؛ انتخاب
معلم ،جایگاه معلم در نظا آموز و پرور  ،تما وقتبودن ،مقا و منزلت معلررم ،رفرراه
معلم ،معیار ارتقا و همسانی منزلتها ،اولویررت گسررتر تربیررت معلررم ،تعلرریم و تربیررت
مستمر کارکنان ،هماهنگی برنامههای تربیت معلم با نوآوری و پژوهش و استفادۀ پارهوقررت
از متخصصرران مرردلو های ایررن نشررانه هسررتند .جرردو شررمارۀ ( )4توصرریفی خالصرره از
نشانههای موجود در مفص بندی متون سیاستی این دوره است.
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جدول  .4تحلیل توصیفی متون بررسیشده
تصفیه ،دروس انقالبی و اسالمی ،شیربچگان ،معلمان پا دامن ،تزکیه ،التزا به ارز ها و احکا اسالمی ،بیرنش
سیاسی ،والیت فقیه ،امر به معروف و نهی از منکر ،خرانواده ،برنامرۀ سراالنه ،جنرگ ،تغذیرۀ رایگران ،امرا امرت،
واژههای
کلیدی

همهپرسی ،انقالب فرهنگی ،کمک داوطلبانه ،امور تربیتی ،اعتالی مبانی اعتقرادی ،ریشرهکنی بیسروادی ،انتقرا
ایدئولوژی انقالب ،درونیشردن عقایرد دینری ،حمایرت از سرتمدیدگان ،مبرارزه برا مسرتکبران ،برقرراری عردالت
اجتماعی ،پاکسازی ،انفصا از خدمت ،توزیع عادالنه ،تحصی رایگران ،دولتیشردن ،مقرررات دولرت اسرالمی،
پاسدار دانشآموز ،جهاد ،تربیت نیروهای اسالمی ،تدبیر منز  ،سیستم فرهنگی فرانسه ،پررور نخبره ،گرزینش و
تربیت معلم ،مناطق محرو
اسررتعمار و اسررتبداد ،انحرافرری ،مبتررذ  ،تضررییع ارز هررا ،اشرراعۀ مفاسررد اخالقرری ،تخرردیر ،آشررفتگی ،روحیررۀ

واژههای سلبی

پشتمیزنشینی ،بیکاری ،بیسوادی ،افت و تر تحصی  ،اسراف و تبذیر ،سرلطهگرری و سرلطهپرذیری ،طراغوتی،
تبعیض ،فرهنگ منحط و بیگانه ،طبقاتی ،مرفهین بیدرد ،اسال امریکایی ،فقر ،ظلم ،مدر گرایی ،محتوای خشک
و بیروح ،توطئۀ دشمن
اهداف مقدس انقالب اسرالمی در برابرر نشرانهها و عالئرم رژیرم گذشرته ،اسرال و جمهروری اسرالمی در برابرر

قطببندیها
(غیریتسازی)
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سیاستهای وابسته و الگوبرداریهای از غرب در رژیرم گذشرته ،آمروز رایگران دولتری در برابرر آمروز پرولی

اسالمیکردن مدارس و برنامۀ درسری ،انعطراف برنامرۀ آموزشری ،ایردئولوژیککردن محتروای کتابهرای درسری،
مفاهیم تغییر و

پاکسازی و محو آثار گذشته ،تثبیت نظا گزینشی عاد و کارآمد ،تحقق آموز رایگان ،درونیکردن عقاید دینری و

تحول

ایجاد التزا عملی به احکا اسالمی ،تقویت روحیۀ عدالتپرذیری ،تربیرت معلمرانی متعهرد بره نظرا جمهروری
اسالمی و والیت فقیه ،تعمیم آموز ابتدایی بهویژه در مناطق محرو
انقالب فرهنگی برای زدودن نشانههای گفتمان سرابق بره منظرور اجررا و تحقرق اهرداف انقرالب ضرروری اسرت،
سیاستهای آموز و پرور باید مبتنی بر فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی باشد ،از مراکز آموزشی انتظار است کره
محتوای آموزشی را ایدئولوژیک کنند ،باید معلمانی متخلق به اخالق اسالمی و متعهد به نظا جمهوری اسالمی و

جان کالم متون

والیت فقیه تربیت کرد ،دولت باید شرایط تحصی رایگان و برخورداری از امکانرات عادالنره را فرراهم کنرد ،فقرط
مشارکتهای مالی داوطلبانه قانونی است ،محتوای برنامۀ آموزشی باید منبعرث از فرهنرگ برومی و دارای انعطراف
الز برای گروههای مختل متعلمان باشد ،مشکالت بهصرورت جراری شناسرایی و راهح هرایی بررای آن تجرویز
میشد.
ً
مشکالت گریبانگیر نظا آموزشی غالبا محصو سیاستهای سابق است ،این نظا آموزشی هیچگونره تطرابقی برا
نیازهای ضروری جامعۀ انقالبی ندارد و مأخوذ از فرهنگ بیگانه است ،فعالیتهرای پرورشری در گذشرته همچرون

پیشفرضهای

سایر برنامههای فرهنگی در راستای مقاصد انحرافی نظا حاکم و همگا با جریانات فرهنگی مبترذ و انحرافری در

تولیدکنندۀ متن

نظا آموزشی بود ،انقالب فرهنگی اساسیترین مرحله برای تداو و گستر انقرالب اسرت ،بایرد نیرروی انسرانی
ایدئا تربیت کرد ،آموز عادالنه با دولتیکردن و آموز رایگان تحقق پیدا میکند ،نظا آموزشی باید در راستای
تحقق آرمانهای اسالمی باشد.

 .8تفسیر و تبیین کنشهای سیاستی در آموزش و پرورش

گفتمان پهلوی که با کنشگری ارتش و حمایت قدرتهای خارجی به هژمونی دسررت یافترره
بود و برخالف نظا های سیاسی قب از خود ،فاقد نشانههایی همچون پشررتیبانی قبیلررهای و
رایگزینی نشررانههای
حمایت نیروهای اجتماعی خاص در فرایند هژمونی خود بود ،برای جر
ِ

خررالی 1فرروق ،دا هررایی مثر تجرردد ،مدرنیزاسرریون ،انقررالب سررفید و ماننررد اینهررا را در
مفص بندی خود استعاری کرد .در جریان این اصالحات در دهۀ یه و اوای دهۀ پنجاه،
تغییر و تحو در امور آموزشی نیز در مفاد اصلی این اصالحات قرار داده شده بود .فصررو
نهم ،دهم و یازدهم انقالب سفید به انقالب آموزشی اختصاص یافت ،که میبایست زمینۀ
تحقق «تمدنی عظیم» را فراهم میکرد؛ تمدنی کرره در آن آمرروز بررهعنوان محررور فضررای
آرمانی ،برای تأمین «وحدت ملی» و استقال اقتصادی و سیاسی برجستهسازی میشد .در
سلسله کنفرانسهای آموزشی ساالنه که از سا  1347آغاز شررد ،پیوسررته نشررانههای فرروق
آرمانی میشد؛ در کنفرانس نخست ،حفظ و گستر فرهنگ ملی مهمترین هدف مدارس
اعال گردید .در کنفرانس سو  ،وظیفۀ آموز  ،حفاظت ،تجدید و تکریم افتخارات فرهنگ
ملی اعال گردید .در کنفرانس پنجم ،رسررالت مرردارس افرزایش غرررور ملرری و وطررن ذکررر
میشود .در سا  ،1352محمدرضا پهلوی به کنفررانس اعررال میکنررد کرره آمرروز بایررد
فضررای میهنپرسررتی را تقویررت کنررد و( ...مناشررری .)242-244 ،1396 ،ایررن فضررای
میهنپرستی به معنای وفاداری به سلطنت و شاه بود بهطوریکه در سمینار معلمرران تهرران،
محمدرضا پهلوی تقویت روح خداپرسررتی ،شاهدوسرتی و وطنپرسررتی در دانشآمرروزان را
مطالبه کرد (مناشری.)244 ،1396 ،
در راستای اهداف کالن آموز و پرور  ،کتابهای درسی با عکسهای شاه ،ملکرره،
ولیعهد و شاهزاده شروع میشد و در محتوای کتابها مفاهیم وفاداری به شاه و قدردانی از
فلسفۀ او دیده میشد (مناشری .)262-267 ،1396 ،از سا  ،1353عالوهبر تجدیرردنظر
در محتوای کتب درسی به منظور گنجاندن آموز های ملی میهنی و افزایش ضریب نمرررۀ
این دروس ،گسررتر فعالیتهررای اردویرری ،آمرروز سیاسرری و حزبرری و تشررکی کنگرررۀ
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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نمایندگان دانشآموزان وابسته به حزب رستاخیز بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
ارزیابی محتوای کتابهای آموزشی این دوره نشررانگر آن اسررت کرره 39درصررد درونمایررۀ
کتابهای دورۀ ابتدایی (دو تا پنجم) به اسطورهها و سنتهای قب از اسال 18 ،درصد برره
تمجید شاه و 9درصد به مضامین میهنپرستانه اختصاص یافته بررود (بیگرردلو و شررهیدانی،
 ، 1396به نق از هشتمین کنفرانس ارزشیابی انقالب آموزشی رامسر.)1354 ،
جدول  .5آموزش و پرورش در سیاستهای کالن عمرانی قبل از انقالب
قوانین برنامۀ
عمرانی
او
()1327-1333
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دو
()1334-1340
سو
()1341-1346

هویت متنی سیاست
ذی فص ششم
(اصالحات اجتماعی و
شهری)
ذی بند  2از فص
یهار امور اجتماعی و
با عنوان فرهنگ

()1347-1351

سیاستهای سرمایهگذاری برای

افزایش سطک معلومات فنی

آموز های غیررسمی

صنعتگران و کشاورزان

سیاستهای آموزشی موازی

باالبردن سطک فرهنگ ،سواد

سیاستهای تولیدی

عمو  ،زندگی افراد و بهبود معیشت

تعلیمات ابتدایی ،متوسطه ،مبارزه با
ذی فص پنجم فرهنگ

بیسوادی ،تربیت آموزگار و تربیت بدنی
و پیشاهنگی

فص مستق 15
یهار

توصیف محتوای سیاست

هدف

آموز و پرور در
قسمت یهار برنامۀ
بخشهای خدمات و
رفاه اجتماعی

پنجم
()1352-1356

اقتصادی کشور و توسعه و ترقی
فرهنگ ایران در مقایسه با ممالک
مترقی

آموز ابتدایی ،مبارزه با بیسوادی،
دورۀ راهنمایی تحصیلی ،آموز
حرفهای ،فنی ،صنعتی و کشاورزی،

انسانی
تأمین نیازمندیهای نیروی
ِ
ماهر در اقتصاد و اجتماع ایران

آموز متوسطۀ نظری
تعمیم آموز ابتدایی و ریشهکنی

فص او ِ بخش امور
اجتماعی

تأمین معا  ،و گرداندن یرد

بیسوادی ،توسعۀ آموز های فنی،
اعما نوآوریهای الز در نظا آموزشی
در محتوا و رو آموز

پرور نیروی انسانی و تعلیم و
تفهیم هدفهای ملی و تقویت
انضباش و همکاری اجتماعی،
پاسخگویی به نیازهای متحو
اقتصادی و اجتماعی

اهداف کالن انقالب آموزشی مذکور ،که نشانۀ محوری تحررو نظررا آموزشرری قبر از
انقالب اسالمی بود ،در سلسله متون تولیدشدۀ گوناگون از جمله در برنامههای عمرانی که
از سا  1327تا  1356تدوین و اجرا شدند و همچنین در سند منشور انقالب آموزشی که

در کنفرانس انقالب آموزشی رامسر در سا  1347و با حضررور شرراه ،نخسررتوزیر ،وزرا،
معاونان و ...نگاشته شد ،با نشانۀ تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در علررو و فنررون
مختل به منظور اجرای برنامههای نوسازی صنعتی ،اقتصررادی و اجتمرراعی کشررور ثبررات
معنایی یافت .این اهداف در برنامه های عمرانی مذکور نیز پیگیری شده ،که توصی آن در
جدو شمارۀ ( )5آمده است.
کنشهای سیاستی فوق و سایر کنشهای مرتبط با انقالب آموزشی ،مث گستر سریع
نظا آموز پیش از دانشگاه و تصویب و اجررای قررانون سررپاه دانررش ،برگرزاری دورههررای
آموزشی برای آموز اصو انقالب سفید به معلمان و( ...مناشری )1396 ،که در راستای
اصررالحات نوسررازی فرهنگرری بررود و ناسیونالیسررم ،باسررتانگرایی و تجررددگرایی بررهعنوان
نشانههای محوری آن برجستهسازی میشد (نظری1386 ،؛ دیلمی معزی1386 ،؛ سوری
لکی ،و سوری ،)1395 ،از نظر علمای دینی که بهعنوان مهمترین رقیب ،مررانع و مخررال
این اصالحات ،غیریتسازی میشدند ،برای تأمین کارکردهای سیاسی و ایرردئولوژیکی یررا
تأمین پایگاه وسیعتر و ابزار پیشراندن فلسفۀ انقالب سفید و پرور وفاداری برره آن و شرراه
انجا میشد (مناشری.)262-253 ،1397 ،

با پیروزی انقالب اسالمی ،از نشانههای گفتمان سابق ساختارشکنی 1شد و جداییناپررذیری

دین از سیاست برجسته گردید ،و اسال سیاسی جایگزین ایدئولوژی سابق شد .در این رویکرد،
پیامبر و جامعۀ نبوی زمان او ،الگوی ایدئالی تصور شد که میبایست در مسیر رسیدن به آن گررا
برداشت .در این مسیر ،جامعه را میبایست فقها که مشروعیتشرران از دانررش دینرری آنهررا ناشرری
میشد ،هدایت کنند «همین والیتی که برای رسو اکررر (ص) و امررا در تشررکی حکومررت و
اجرا و تصدی اداره است ،برای فقیه هم است» (موسوی خمینی.)1387 ،
برخالف نظا پهلوی که در جهت انتساب و اتصا هویت نظا پادشاهی خررود برره نظررا
سیاسرری پرریش از اسررال بررود ،گفتمرران جدیررد بررا برجستهسررازی هویررت ضدسررلطنتی یررا
ضدپادشاهی جنبشهای پیامبران ،مخالفت و غیریتسازی با نظا سیاسی پهلرروی را بررا ایررن
رویکرد پیوند داده و حاکمیت را تحت نظارت نهاد والیررت فقیرره اسررتعاری کرررد .برره عبررارت
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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دیگر ،با تأسیس جمهوری اسالمی ،روحانیررت و برره تعبیررر الکررال و موفرره ،اسررطورۀ آنهررا از
اسال  ،از محیط گفتمانی خارج شد و در جایگاه حاکمیت و سیاستگذاری قرار گرفت ،و از
مجرای پیونررد دیررن و سیاسررت بررا یکرردیگر ،نشررانۀ اسررال  ،در مفصر بندی گفتمرران جدیر ِرد
سیاستگذاری ،به یک تصور اجتماعی 1تبدی شد و محور کنشهای سیاستی مختلفی قررار
گرفت (جدو شررمارۀ  4نشررانههای موجررود در مفصر بندی مفهررو تغییررر و تحرو ) .ایررن
کنشهای سیاستی در آموز و پرور با شک گیری اندیشۀ انقالب فرهنگی و نهادینهشرردن
آن با اهداف اعال شدهای ماننررد ایجرراد تغییررر در نظررا آموزشرری بررای رفررع نگرانرری از تررأثیر
دانشهای غربی ،اسالمیسازی محتوای مواد آموزشی ،پاکسازی محرریط آموزشرری و حررذف
شواهد و تأثیرات غربی ،انتخاب معلمان دارای گرایشهررای انقالبرری و دینرری ،ترردوین قرروانین
انضباطی دینی و ...آغاز گردید و از طریق تأسیس شوراها و نهادهای مختلر ماننررد شررورای
ِ

تدوین کتابهای تعلیمات دینی مدارس ،شورای اسالمیسازی مدارس ،شررورای همرراهنگی
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تشک های دانشجویی و دانشآموزی ،شورای تغییررر بنیررادی نظررا آمرروز و پرررور بررای
رسیدن به یک انقالب جامع فرهنگی ،سیاسی ،و اجتماعی در سطوح مختل جامعرره تررداو
آرمان اسالمیسازی جامعه در فضای آمرروز و پرررور نیررز محررور
یافت .به عبارت دیگرِ ،

سیاستگذاری قرار گرفت و به اسالمیسازی نظا آموزشی در دهۀ نخست پررس از انقررالب،
در یاریوب متون سیاستی مختل توجه شررد ،و بررای تثبیررت معنررای تحررو در آمرروز و
پرور همواره سازگاری و انطباق اهداف و اصررو نظررا آمرروز و پرررور بررا جهررانبینی و
فلسفۀ تعلیم و تربیت اسال  ،دا خررالی نظررا آموزشرری و میررات گذشررته توصرری گردیررد و
ساختارشکنی و حاشیهرانی از نشانههای گفتمان سابق و ازبینبردن هژمررونی آن گررا نخسررت
تدوین این متون سیاستی قرار گرفت (جدو شررمارۀ  4نشررانههای بهکاررفترره در متررون بررای
غیریتسازی با گفتمان سابق)؛ ایررن نظررا آموزشرری محصررو الگرروبرداری از سیاسررتهای
فرهنگی اقتصادی غرب (متن شمارههای  )28 ،26 ،16 ،11 ،8توصی میشررد کرره اسرراس
شک گیری جامعۀ طبقاتی (متن شمارۀ  )6را شک داده بود .این نظا آموزشی با معلمررانی در
خدمت استعمار و رژیم سلطنتی (متن شمارۀ  )1و تأکیررد بررر محفوظررات و انتزاعیررات (مررتن
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

شررمارههای  )28 ،26و بررا سیاسررتهای ناعادالنرره و تبعیضهررای نرراروا ،عام ر گسررتر
مدر گرایی شده بود (متن شمارۀ  )25و بسیاری از استعدادهای مؤمن و متقی مناطق محرو
را ضایع نموده است (متن شمارههای  .)19 ،18 ،14عکسها و مطالب کتابهای درسی نیررز
ری اسررتعماری و اسررتبدادی (مررتن شررمارۀ  )1اسررت ،دارای مرراهیتی
که مأخوذ از آثررار فرهنگر ِ

غیرایدئولوژیک ،خشک و بیروح (متن شمارۀ  )10اسررت .درمجمرروع ،ایررن نظررا آموزشرری
عام وابستگی به غرب و گستر بیبندوباری و فروپاشی اخالقی و در راستای منافع غیر یررا
استبداد و استعمار توصی گردید .واژههای سلبی بهکاررفته در متررون مررورد بررسرری نیررز کرره
تلخیص آن در جدو شمارۀ( )4آمررده اسررت ،برره معضررالت و مشررکالتی اشرراره کردنررد کرره
منتسب به نظا آموزشی سابقاند و در کانون توجه کنشهای سیاستی قرار گرفتند.
بر مبنای یاریوب نظری الکررال و موفرره ،بررای تبرردی اسررطورۀ جدیررد ،برره یررک تصررور
ً
اجتماعی ،صرفا غیریتسازی با گفتمان سابق کافی نیست و نایار باید نظم نمادین جدیرردی
بازسازی شده و نشانههای جدیدی در جامعه تثبیت گررردد .بنررابراین در کنررار غیریتسررازی و
انی نشانههای گفتمان سابق ،در یرراریوب اندیشررۀ انقررالب فرهنگرری و تغییررر
نفی و حاشیهر ِ
بنیادی در نظا آموزشی در سررطک عررا و آمرروز و پرررور برره شررک خرراص ،تحررت ارادۀ

هژمونیک ،با اسمسازی «جهاد فرهنگی» در حکم تشررکی سررتاد انقررالب فرهنگرری« ،امررری
اسالمی» و «خواست ملت مسلمان» برجستهسررازی گردیررد ،و درصرردد بررود در ضرردیت بررا
رگ» «خرردمتگزار
گر رژیم فاسد» و «کارفرمایرران بیفرهنر ِ
زنجیرۀ همارزی «توطئهگران اخال ِ

استعمارگر» که «جز ضرر و زیان ییزی برای کشور مررا نداشررتند» ،زنجیرررۀ هررمارزی «ملررت
مسلمان و پایبند به اسال » کاریکاتوریزه شررده تررا دغدغررههای «ملررت مسررلمان و پایبنررد برره
اسال » از بقای فرهنگ سابق ،برطرف شود و در خدمت «مصونداشتن فرزندان از آمرروز و
پرور انحرافی و اسررتعماری» قررار گیرررد ،و مفرراهیم تغییررر و تحررو در متررون سیاسررتی بررا
محوریت اشاعۀ ارز های فرهنگی و اخالقی منبعث از احکا دین اسال و مذهب جعفررری
(مرررررتن شرررررمارههای  27 ،25 ،24 ،21 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،6و )29
مفص بندی شد و نشانههای شناور مرتبط با عرصررههای گونرراگون؛ فلسررفۀ تعلرریم و تربیررت،
اهداف ،رویهها و کنشهای سیاستی گوناگون با محوریت آن انسجا یافتند.
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گفتمان پهلوی ،غرب و شرق ،سکوالریسم

مرز ضدیتی

اسالمی سازی

سیاستها و برنامهها

آموز و پرور
رایگان و دولتی
عدالت

مناطق محرو

تعمیم آموز ابتدایی
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محتوای آموزشی

پاکسازی
ایدئولوژیک نمودن
محتوای آموزشی
ارائۀ فرهنگ اصی
اسالمی
آموز احکا اصو
و معارف اسال و
مذهب جعفری
تأکید بر فهم و
استدال به جای
محفوظات و انتزاعیات

فلسفه و اهداف

جهانبینی و فلسفۀ
تربیتی اسال
تربیت انسانهای الهی
و هماهنگ با

موقعیت سوژهها

معلم

پا سازی

معیارهای اسالمی

دانشآموز
پرور

بر اساس

ارز های اسالمی و

درونیکردن آنها
جذب و تربیت
استعدادهای متعهد به

بینش سیاسی

نظا جمهوری
اسالمی و والیت فقیه

تربیت نیروهای
اسالمی

اشاعه ارز ها و کنتر

جامعه بر اساس

پاسدار دانشآموز

معیارهای اسالمی
گزینش عادالنه و کارآمد
بر اساس ارز ها

شکوفا نمودن و توجه به
تفاوت استعداد متعلمان
ً
خصوصا دختران و توجه
به تدبیر منز آنها

نمودار  .2مفصلبندی تغییر و تحول در گفتمان انقالب اسالمی

«طرح کلیات نظا آموز و پرور جمهوری اسالمی ایران» را میترروان مررتن نمایررا و
ِ
ّ
مصو ِب مطالعات و متون سیاستی گوناگونی تلقی نمود که بعد از انقالب بررا هرردف ایجرراد

تغییر و تحو در آموز و پرور تولید شده بود ،و در اواخر این دوره ،یعنی تیر  1368از

سوی شورای عالی انقررالب فرهنگرری تأییررد شررد .در ایررن مررتن سیاسررتی ،تعلرریم و تربیررت
اسالمی ،مفص بندی مجموعه نشانههایی در نظر گرفته شده که اصررو جهررانبینی مکتررب
اسال و یگونگی نگر این مکتب به جهان و انسان ،هسررتند .براسرراس ایررن جهررانبینی،

محور هویت ارتباطی اصو تعلیم و تربیت ،شک دادن سوژۀ آرمانی یا انسان کاملی اسررت
که «ابعاد روحانی و جسمان ی او به شک متوازن و هماهنگ در جهت وصو به مقا قرب و
رضا و لقای خداوند ،تربیت و به فعلیت برسد».
سوژۀ انسانی در این جهانبینی« ،خداگرایی»« ،دارای استعداد شناخت»« ،حقیقتجو»،
«فضیلتطلب»« ،عدالتجو» و «کما طلب» توصی میشود که شکوفایی این استعدادها
از طریق «عق از درون» و «پیامبران و رسوالن خداونررد» ممکررن میگررردد .ینررین سرروژهای
«موجود برگزیدۀ الهی است که خداوند از روح خررویش در وی دمیررده و او را خلیفررۀ خررود و
مسررجود فرشررتگان سرراخته اسررت» ،بنررابراین ،دسررتیابی برره «ینررین مکانررت و منزلترری» ،در
برنامهریزی و اجرای نظا آموز و پرور  ،امری ضروری تلقرری شررده و در ترردوین اهررداف
کانونی هویت ارتباطی آنها قرار میگیرد؛
کلی آموز و پرور  ،محور
ِ

● اهداف اعتقادی و اخالقی معطوف به برساختن ویژگیهای ذکرشدۀ سوژۀ انسانی در

یاریوب تربیت اسالمی ،یعنی پرور فرد مؤمن به خدا و سنت پیامبر و ائمه که آراسررته و
ملتز به فضای و مکار اخالقی و احکا اسالمی است و در این مسیر مهیای مبارزه با غیر
گفتمانی یا کفر و شر است.

● در عرصۀ علمی آموزشی ،سوژۀ آرمانی باید ّ
مزین به روحیۀ حقیقررتجویی در همررۀ

زمینه های اسالمی ،فرهنگی ،علمی و فنی بوده و اسرار جهان و قرروانین طبیعررت را بررهعنوان
آیات الهی بشناسد و زبان فارسی و عربی را بهعنوان ابزار تعام با همگنان خود بیاموزد.
ری
● در عرصۀ فرهنگی و هنری از یکسو پرررور اسررتعدادهای هنررری و زیباییشناسر ِ
سوژه به منظور شناخت مظاهر جما و کما الهرری مررورد توجرره اسررت و از سرروی دیگررر،
شناخت و شناسایی آداب و سنن مطلوب جامعررۀ اسررالمی و دفررع سررنن و رسررو مررنحط و
خرافی مورد توجه قرار گرفته است.
● در فضای زندگی اجتماعی ،پرررور روحیررۀ پاسداشررت قداسررت خررانواده برمبنررای
حقوق و اخالق اسالمی در اولویت قررار میگیرررد و سررپس در فضررای عمررومیتر پرررور
روحیۀ تحقق عدالت ،تعاون ،امربهمعروف و نهیازمنکر ،مشارکت در فعالیتهررای دینرری،
ّ
تولی و ّ
تبری در یاریوب ارز های اسالمی برجسته میشود.
فرهنگی و اجتماعی،
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● در عرصۀ سیاسی و نظامی تربیت روحیۀ پذیر حاکمیت مطلررق خداونررد بررا شرریوۀ
حاکمیت والیت فقیه محور قرار گرفته است ،و سپس اتحرراد بررا مسررلمانان و مستضررعفان،
شناخت قانون اساسی ،آموز فنون دفاعی نظررامی و غیرنظررامی ،آمرروز بیررنش سیاسرری
اسالمی و شناخت استکبار و استعمار جهانی مورد توجه قرار گرفته است.
● اهداف اقتصادی ،رشد اقتصادی را با عنوان ابزار تکامر معنرروی در اولویررت قررار داده
است و کار را مقدس و تررأمین معررا ِ حررال را جهرراد فیسرربی الله برجستهسررازی میکنررد.
سوژههای آرمانی باید متعهد ،آگاه به احکا اقتصادی اسال و ماهر براساس نیرراز بخشهررای
مختل  ،دارای روحیۀ سادهزیستی و در تضاد با شیوههای نامشروع کسب درآمد تربیت شود.
● در فضای زیست سوژهها نیز بر تربیت بدنی ،تفریحررات سررالم و بهداشررت فررردی و
جمعی بهعنوان زمینهای برای رشد معنوی توجه شده است.
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رانی توصی شررده در متررون مختلر
سیاستها و برنامههای تحقر ِ
رق تربیررت سرروژۀ آرمر ِ
سیاستی ،با برجستهسازی تغییر محترروای کتابهررای درسرری بهصررورت کلرری یررا جزئرری و
پاکسازی نشانههای گفتمانی سابق شروع میشود و این تغییررات ،در «سررخنی بررا معلررم»
(مقدمۀ نخستین کتابهای درسی) ،در جهت تحقق «انقالب فرهنگی» (متن شررمارۀ )17
ِ
آرمان «تربیت انسان کام »« ،صالک»« ،متعهررد»« ،متقرری»« ،خیرخررواه»« ،صررادق»،
که ِ
«مؤمن» و «یاور مظلومان» را دنبا میکند ،تفسیر میشود.
نشانه های اسال و حکومت اسالمی از سطک ابتدایی تا پایان تحصیالت متوسررطه وارد
محتوای کتابهای درسی میشررود و کررارکرد سیاسرری و ایرردئولوژیکی آمرروز و پرررور
برجسته شده و ایجاد و ارائۀ تصویری مناسب از روند سیاسی و پیوند ایدئولوژی اسالمی با
فرهنگ ایرانی در محتوای آموزشی دنبا میشود و تأمین قابلیت اعتبار و دسترسرری آن نیررز
همواره از طریق برجستهسازی تباین نشانههای فلسفۀ تعلیم و تربیررت ،اهررداف ،رویررهها و
کنشهای سیاستی گفتمان سابق با اصو اساسی ،هنجارها و عرف جامعه صورت میگیرد.

گفتمان پهلوی ،غرب و شرق ،سکوالریسم

مرز ضدیتی

اسالمی سازی اهداف و فلسفۀ تعلیم و تربیت

اهداف زیستی
تأمین سالمت
جسمانی به
عنوان زمینهای
برای رشد
معنوی انسان

اهداف اقتصادی

توجه به اهمیت رشد
اقتصادی به عنوان
وسیلۀ رسیدن به
رشد و تکام
معنوی ،شناخت
ارز و قداست کار
و معا حال ،
پرور روحیۀ ایثار،
انفاق و ،...شناسایی
احکا اقتصادی
اسال  ،تربیت افراد
متعهد و آگاه
بخشهای مختل
اقتصاد ،پرور
روحیۀ مبارزه با بهره
کشی اقتصادی و
شیوههای کسب
درآمد نامشروع و...

اهداف سیاسی و
نظامی
تربیت روحیۀ
پذیر
حاکمیت
خداوند و شیوۀ
ِاعما آن بر
اساس اص
والیت فقیه،
تعلیم قانون
اساسی ،آموز
فنون دفاع نظامی
و غیرنظامی به
منظور حفظ
کیان اسال ،
شناخت و
شناساندن
استعمار و
استکبار ،تعلیم و
تعلم سیاست از
دیدگاه اسال
و...

اهداف اجتماعی

پرور روحیۀ
تحقق عدالت
اجتماعی و
اقتصادی اسال ،
پاسداری از
قداست خانواده
بر پایۀ حقوق و
اخالق اسالمی،
روحیۀ تعاون
اسالمی ،روحیۀ
امربه معروف و
نهی از منکر،
مشارکت در
فعالیتهای
دینی ،حمایت از
عدالتخواهان و
انزجار از
مستکبران بر
اساس
ارز های
اسالمی ،و...

اهداف
فرهنگی و
هنری

شناخت و
شناساندن
زیباییهای
جهان آفرینش به
عنوان مظاهر
جما و کما
الهی ،شناساندن
فرهنگ مطلوب
جامعۀ اسالمی
و ترویج آن ها

اهداف علمی
و آموزشی
تقویت روحیۀ
حقیقت جویی
در تما
زمینههای
اسالمی،
فرهنگی علمی
و فنی؛ شناخت
اسرار جهان و
قوانین طبیعت
به عنوان آیات
الهی؛
تعمیم آموز
برای تما افراد
الز التعلیم؛
آموز زبان
فارسی و عربی
و...

اهدا ف
اعتقادی و
اخالقی
تقویت ایمان
و اعتقاد به
مبانی اسالمی
و...

نمودار  .3مفصلبندی اهداف کلی آموزش و پرورش در گفتمان انقالب اسالمی (متن طرح کلیات آموزش و پرورش)

گزینش و تربیت معلم نیز از جمله نشانههای شناوری بود که در مفصر بندی گفتمرران
جدیررد بررا دا محرروری اسالمیسررازی ارتبرراش برق ررار نمرروده و مرردلو هایی متناسررب بررا
جهتگیریهای ایدئولوژیک و سیاسی جدیررد مییابررد .ایررن نشررانه در گفتمرران جدیررد در
غیریتسازی با معلمان استعماری (متن شمارۀ  )1که در خدمت استعمار و رژیم سررلطنتی
بودند ،ثبات معنایی جدیدی مییابد ،و شغ معلمی ،بررا وقتررههایی ماننررد شررغلی الهرری و
همراه انبیا مفص بندی میشررود .در شررهریور  ،1358بررا پیررا صررریک رهبررری انقررالب برره
مناسبت آغاز سا تحصیلی و تأکید بر تغییر بنیادین نظررا آموزشرری کشررور و لررزو تصررفیۀ
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مراکز علمی و تربیتی از غربزدگرری و آموز هررای اسررتعماری و تغییررر بنیررادی برنامررههای
تحصرریلی و رو آمرروز و پرررور « ،اولررین دورۀ تربیررت معلررم در سررا  1358ب ررای
تجدیدنظر در برنامههای آموزشی و تربیتی تعطی میگررردد» (آقررازاده )146 ،1395 ،و در
اساسنامۀ جدی ِد این مراکز نشانههای صالک ،آگاه و معتقد به والیت فقیه ،مدلو های جدید
این نشانه شناور میگردند (متن شمارۀ .)13

در جهتگیری ایدئولوژیک گفتمان جدید ،یون هدف تحقق یا هژمونی یک ایدئولوژی
سراسری است ،کسانی صررالحیت احرراز مقررا معلمرری را دارنررد کرره مررؤمن و متعهررد برره
ً
ایدئولوژی نظا باشررند و از صررافی گررزینش عقیرردتی بگذرنررد ،مررال ِ صررالحیت ،صرررفا
موفقیت در کنکور ورودی نیست بلکه رابطۀ عقیدتی و ارادت است (متن شمارۀ .)27
در عرصۀ برنامهریزی ،به دلیر جنررگ و کرراهش شرردید درآمرردهای نفترری و فشررارهای
اقتصادی ناشی از آن در دهۀ نخست بعد از انقالب شاهد سیاستگذاری موضررعی دولررت
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هستیم و برنامهریزی کالن و تحو ساختاری در عرصههای گوناگون تاحد زیررادی متوقر
شده و تا پایان جنگ در سا  1368این روند ادامه یافت (فوزی .)1384 ،به عبارت دیگر،
سیاسررتگذاری موضررعی ،جانشررین تصررمیمات راهبررردی شررد و عرصررههای مختلرر
سیاستگذاری براساس مداخالت دولت برای ادارۀ مسررائ کوتاهمرردت ترردبیر میشررد .برره
عبارت دیگر ،از یک سو متون سیاستی گوناگونی در عرصۀ آموز و پرور تولید شررد کرره
بسیاری از آنها به مرحلۀ تصویب و اجرا نرسید و در سررطک کارهررای مطالعرراتی گفتمررانی
باقی ماند و از سوی دیگر ،شناسایی مسائ  ،یافتن راهح  ،اجرا و نظارت به شک جرراری و
کوتاهمدت و حداکثر ساالنه سامان مییافت (متن شمارۀ .)22
شرایط اجتماعی ،سیاسرری ،اقتصررادی و فضررای ایرردئولوژیک سیاسررتگذاری ،پررس از
پیروزی انقالب اسالمی باعث شد تا برخالف رویکرد نظا پهلوی در طراحرری برنامررههای
عمرانی و توسعه که بر رشد اقتصادی تأکیررد داشررت ،در سیاسررتگذاری بعررد از انقررالب،
بهویژه در دوران نخستوزیری میرحسین موسوی ،رویکرد توزیع اقتصادی هژمونی یابد.
ً
گفتمرانی گفتمران انقرالب اسرالمی ،خصوصرا از زمران
آنگونه که در بخش توصری زمینرۀ
ِ
نخستوزیری میرحسین موسروی بره بعرد ،بیران شرد ،عردالت اجتمراعی برا هویرت تروزیعی از

نشانههای محوری این گفتمان بوده است .منظور از عدالت توزیعی ،اعتقاد به توزیع برابر امکانات
یا کاالها و خدمات است؛ آیا دسترسی برابر بره فضرای عمرومی و خردمات و امکانرات آموزشری
وجود دارد یا نه .به عبارت دیگر ،عدالت توزیعی در حوزۀ آموز بیانگر این ایده است که آموز
یک حق است و همۀ افراد جدا از توانایی مالی باید دسترسی کام به آمروز داشرته باشرند .ایرن
برداشت از عدالت در راستای تحقق شعارهای فضای انقالبی برای تحقرق جامعرۀ بیطبقره دنبرا
میشد؛ «آموز و پرور ما محدود ،عقبمانرده ،انحصراری و طبقراتی اسرت .اکثرر فرزنردان
خانوادههای زحمتکش میهن ما دسترسی به آموز ندارند .باید آنچنان نظا آموزشی ایجراد کررد
که هیچ کس به علت عد توانایی مالی پشت در مدرسه نماند .آموز از ابتدا تا پایان باید رایگران
باشد ...آموز دولتی باید جانشین آموز بیبنردوبار خصوصری شرود» (آریرانراد و حاضرری،
 ،154 ،1396به نق از هفتهنامۀ آرمان 23 ،اسفند  .)1357بنابراین ،عدالت آموزشی نیز از جمله
نشانههای شناوری بود که ذی نشانۀ عدالت اجتماعی در گفتمان انقرالب اسرالمی ،در آمروز و
پرور و در مفص بندی گفتمران جدیرد برا دا محروری اسالمیسرازی ارتبراش برقررار نمروده و
مدلو هایی متناسب با جهتگیریهای ایدئولوژیک و سیاسی جدید مییابد .این نشانه در گفتمان
جدید در غیریتسازی با مدارس خصوصی در گفتمان سرابق کره برا نشرانههایی ماننرد تبعریض،
جامعۀ طبقاتی ،کادنشرینان ،و مرفهران بریدرد حاشریهرانی میشرد ،ثبرات معنرایی مییابرد و برا
وقتههایی همچون دولتیکردن و تعمیم آموز همگانی رایگان مفص بندی میشود.
باوجود اینکه نشانۀ شناور عدالت در گفتمان انقالب اسالمی پیوند و ارتباش محکمی با
نشانۀ محوری اسالمیسازی پیدا کرد و در قانون اساسی جدید ،آموز و پرور بررهعنوان
یکی از نیازهای اساسی برجسته شد و تأمین آن از الزامات کسب استقال اقتصادی جامعه
و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در مسیر رشد به شررمار آمررد ،و
دولت موظ به تأمین رایگان آن برای همه گردید ،در جریان تصویب اصر سرریا قررانون
اساسی ،انتساب معانی« 1آموز رایگان و دولتینمررودن آمرروز » برره دا شررناور عرردالت
آموزشی ،محلی برای ظهور رقابتهای گفتمانی و موضوعی بررای غیریتسررازی در میرران
جریانهای مختل سیاسی بود.
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اکثر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بررا موضرروع رایگررانبودن تحصرری موافررق
بودند ولی با محدودکردن آموز به بخررش دولترری و حررذف بخررش خصوصرری مخالفررت
میکردند .مروری بر مشروح مذاکرات این شورا در جلسۀ سو مهر  1358که بررای بحررث
بر روی اص  30قانون اساسی برگزار شد (مجلس شورای اسالمی،)787-788 ،1364 ،
نشاندهندۀ تال های گفتمانی مختل برای تثبیت معنای موردنظر خود است
...جعفر سبحانی «آیا این اص میرساند که تعلیم و تربیت بایررد رایگرران باشررد و غیررایگرران در
مملکت وجود نداشته باشد؟ درست است که اثبات است و نفی ماعدی نیست ،ولی این اص در
آینده ممکن است مستمسک شود ،یعنی ممکن است در آینده به تحصیالت رایگان کرره یررک نرروع
آزادی برای افراد است ،تمسک کنند و میتوانند جلوی افرادی را که میخواهند دبستانی با سررلیقۀ
شخصی و خدمات انسانی و مالی خودشان درست کنند با تمسک به همین اص گرفته و جلرروی
احدات دبستان و دبیرستانهای ملی را بگیرند»
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احمد مدنی ،نمایندۀ جبهۀ ملی «یک تبصره اضافه کنید که تأسیس مرردارس ملرری آزاد
است».
محمد بهشتی «خیر آقای سبحانی این اص داللتی بر این موضوع نرردارد» و «در قررانون اساسرری
معمو نیست که تبصره بنویسند .عنایت بفرمایند همین اندازه که بررازکردن مرردارس ملرری را نفرری
نکنند ،همین اندازه کافی است»...

بااینحا در این رقابتهای گفتمانی ،جریان یپ بر دولتیبودن اقتصاد بررهطور عررا و
بخش آموزشی بهطور خاص تأکید داشررت (آریررانراد و حاضررری ،)145-171 ،1396 ،و
براساس مصوبۀ شورای انقالب در تاریخ  1358/12/2فعالیت مرردارس بخررش خصوصرری
منتفی گردید «به منظور توزیع عادالنۀ امکانات آموزشی و بهرهگیررری صررحیک از تحصرری
رایگان طبق اص  30قانون اساسی به وزارت آموز و پرررور اجررازه داده میشررود کلیررۀ
واحدهای آموزشی غیردولتی را که در تاریخ تصویب این قانون دایر بوده و با کسررب اجررازۀ
تأسیس از وزارت آموز و پرور اداره میشوند براساس آییننامۀ خاصررش از او تیرمرراه
 1359به صورت دولتی اداره نماید».

 .9نتیجهگیری

ً
کارکرد بازتولید اجتماعی آموز و پرور  ،غالبا بیررانگر آن اسررت کرره ایررن نظررم نمررادین،
ابزاری برای هدایت انضباطی و ایدئولوژیکی و درونیکررردن نظررم اجتمرراعی و جهررانبینی
غالب است .این کارکرد بیش از آنکه برونداد کنشگری آمرروز و پررور برره شررمار آیررد،
مأموریتی است که حاص مفروضات ایدئولوژیک حوزۀ روابط قدرت است .این مأموریت
که در قالب قوانین و متون سیاستی بروز مینماید و ارتباش عمیقی با سیاستهای فرهنگرری
دارد ،حاص یک انتخاب در رقابتهای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی است .اتخرراذ ینررین

دیدگاهی ،مستلز تمرکز بر مسائلی در زمینۀ قدرت و مبارزۀ نهفترره در ایررن سررنت انتخررابی
است .قدرت تفاضلی فوق در این انتخاب و سیاستگذاری برای آموز و پرور  ،بیانگر
آن است که آنچه در قالب متون سیاستی بررهعنوان توصرری های بیطرررف تلقرری میشررود،
محصو برجستهشدن برخی نشانهها درمقاب بهحاشیهرفتن برخی دیگر است.
تحلی گفتمان ،ظرفیت توصی و تبیین فرایند فوق به منظور تثبیت معنررای نشررانهها در
سطوح مختل اجتماعی را داراست و میتواند از طریق نشرراندادن پیامرردهای منفرری یررک
شک خاص از تثبیت معنا ،به تزلز یک نظا معنررایی منجررر شررود و برره گشررودن راههررای
دیگری برای فهم متنوع از جهان کمک نماید .باوجود تال هررایی کرره همررواره در راسررتای
یندصدانمودن اسناد و متون سیاستی انجا میشود ،در این مقاله که بخشی از یک تحقیق
با دامنۀ گستردهتر بررای تحلیر کنشهررای سیاسررتی دولتهررای مختلر بعررد از انقررالب
اسررالمی در عرصررۀ آمرروز و پرررور اسررت ،تررال کررردیم در راسررتای ایررن هرردف،
برساختهشدن سوژۀ آرمانی که محور کنشهای سیاستی در آمرروز و پرررور اسررت را در
دهۀ نخست بعد از انقالب اسالمی ،تحلی کنیم .در این دهه ،شاهد تولید متررون سیاسررتی
مختل  ،همچون متون مرتبط با آرمانها و اهداف اساسرری تعلرریم و تربیررت در جمهرروری
اسالمی ،اولین برنامۀ پنجسالۀ آموز و پرررور  ،طرررح کلیررات نظررا آمرروز و پرررور
جمهوری اسالمی ایران و متون دیگر هستیم ،که متأثر از فضای کالن سیاستگذاری بیشتر
ً
آنها به مرحلۀ تصویب یا اجرا راه نیافتند و صرفا در سطک کارهای مطالعاتی باقی ماندند و
سیاستی این دوره خصوصیتی موضعی و کوتاهمدت به خود گرفت.
کنشهای
ِ
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متون یا کنش های سیاستی فوق که رویکردی بیرونی به درون نظا آموزشی و خصررلتی
تجویزی داشت ،درصدد برجستهکردن هویتی مشررتر بررای دانشآمرروزان بررا قابلیتهررا و
ً
شایستگیهای عمدتا شناختی و نگرشی برای زندگی در جامعررۀ ایرردئا اسررالمی ،تعریر
اهداف آرمانی ،محتوا و ماهیت ساختار برنامۀ آموزشی و تربیت معلم بود.
آموز و پرور ابزار انتقا محترروای فکررری انقررالب برره نسر نررو و عامر پیادهسررازی
سیاسی برآمده از آن تلقی شد .نشانۀ شررناور
ایدئولوژی آن در سطک جامعه و تثبیت حاکمیت
ِ

تحو در آموز و پرور نیررز در زنجیرررهای هررمارز بررا نشررانههایی کرره محصررو تحرروالت
یرخش گفتمانی در عرصۀ قدرت سیاسی بود ،ثبات معنایی یافت؛ تغییر محتوای کتابهررا و
برنامۀ درسی و تأسیس نهاد امور تربیتی ،با غیریتسازی و حاشیهرانی از برنامررهها و محترروای
آموزشی در گفتمان پهلوی و تال بررای پاکسررازی و محررو آثررار آن ،از مهمترررین کنشهررای
سیاستی بود که در راستای ثبات معنایی نشانهمحوری فوق یا تحقق اهداف انقالب و پرررور
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

64

دوره  ،14شماره 4
زمستان 1400
پیاپی56

التزا به آن ،صورت گرفت .از دیگر نشانههایی که در مفص بندی نشانۀ تغییر و تحو  ،در این
دوره برجسته شد ،تأکید بر ملیشدن مدارس و عدالت آموزشی بود که تا سا های پایانی ایررن
دوره بر آن تأکید میشد .این نشانه نیز ضمن پیوند با نشانهمحوری گفتمان انقالب اسررالمی و
در بینامتنیت با رویکرد توزیع اقتصادی دولت ،با آموز رایگان و دولتی ،با تأکید بر مناطق و
گروههای محرو و در غیریت با مدارس خصوصی که از عوام ایجاد جامعۀ طبقاتی پیش از
انقالب برجسته میشد ،ثبات معنایی یافت.
برره عبررارت دیگررر ،آنگونرره کرره برجستهسررازی هویررت فرهنگرری انقررالب اسررالمی و
استعارینمودن اسال سیاسی از طریق ساختارشکنی از نشانههای گفتمان پیش از انقررالب
و قراردادن آن در زنجیرهای همارز با گفتمانهای غربگرا و سررکوالر ،پیگیررری میشررد ،در
مفص بندی نظا معنایی کنشهای سیاستی عرصۀ آمرروز و پرررور نیررز کرره در عرصررۀ
نهادی و با ارادۀ شورای انقالب ،ستاد انقالب فرهنگی و شررورای عررالی آمرروز و پرررور
صورت می گرفت ،با نوعی بدبینی به غرب و انتقاد از آن ،بسیاری از مسائ عرصۀ آمرروز
و پرور محصو الگوبرداری رژیم سررابق از نظررا آموزشرری غرررب دانسررته شررد و مررورد
حاشیهرانی قرار گرفت.

تصویر فوق از بینامتنیررت هویررت سرروژهها ،سرراختار ،اهررداف و برنامررههای آمرروز و
پرور با فرایندهای مستمر سیاسی کالن در دهۀ نخست بعد از انقالب اسالمی میتوانررد
به عنوان مبنایی برای طرح پیشنهادات پژوهشی و بررسی موضوعات گوناگونی باشد کرره برره
برخی از آنها اشاره میشود
 )1بررسی مفص بندی نظا معنایی ایررن عرصرره در دورههررای زمررانی مختلر بعررد از
انقالب اسالمی؛
 )2مطالعۀ نسبت و پیوند سیاستگذاری کالن و عرصۀ آموز و پرور ؛
 )3بررسی تأثیرات نهادهای متکثر مؤثر بر سیاستگذاری آموز و پرور و تزاحم و
تداخ وظای و اختیارات نهادهای سیاستگذار و نقش تعلقات گفتمانی آنها؛
 )4بررسی عوام مؤثر بر حاشیهرانی از مرجعیررت و فرادسررتی در سیاسررتگذاری ایررن
عرصه و نقش رقابتهای گفتمانی در بروز رویکردهای گوناگون در تدوین متون سیاستی.
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تیتیت.8-11 ،)6(13 ،
رفیعپور ،فرامرز ( .)1376توسعه و تضاد کوششی در جهت تحلی انقالب اسالمی و مسائ اجتماعی ایرران.
تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
سوریلکی ،محمدعلی؛و سرروری ،ایرررج ( .)1395رونررد نوسررازی ،تعارضررات فرهنگی رمذهبی و فروپاشرری
حکومت پهلوی دو  .تاریخنامه انقالب49-70،)7-6(2،
صافی ،احمد ( .) 1382سیر تاریخی و تکوینی قرروانین آمرروز و پرررور و نارسررایی هررای قرروانین مصرروب.
مدیییت در آم ش و پیورش 35 ،و .29-36،60
صافی ،احمد ( .)1395سا مان و ق انین آم ش و پیورش اییان .تهران انتشارات سمت.
عبررداللهی ،شرریرزاد ( 31اردیبهشررت  .)1385شررکوه نررا معلررم .رو نامووه شووی  .شررماره  ،765برگرفترره از
) .تحلی گفتمان و نقد الگوی خانوادۀ مدرن مدنی در ایرران
عرفانمنش ،ایمان؛ صادقی فسایی ،سهیال( .
پس از انقالب اسالمی .فحلنامه فیهنگ تیتی نان و خان اده.107-135 ،)34(10 ،
فاضلی ،نعمتالله؛ و کردونی ،روزبه ( .)1387رفاه و گفتمان سازندگی .فحلنامه علو ت اج عوواع ،)41( 15 ،
.161-125
فوزی تویسرکانی ،یحیی ( .)1384تحوالت سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در ایران .تهران یرراپ و
نشر عروج.
قاراخانی ،معصومه ( .)1390تحلیل سیاست اج عاع در اییان ( 1388-1357رساله منتشر نشررده دکتررری).
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
کاموربخشایش ،جواد؛ و کرمیان ،مسعود( .)1389خاطیات سیدکاظم اکیم  .تهران انتشارات سوره مهر.
ّ
ماحوزی ،رضا ( .)1399همنشینی الگوی آموز فرانسوی و ایر و
رده وحرردت ملری در آمرروز نرروین ایرران از
مشرررروطه ترررا شرررهریور .1320فحوووولنامه تحقیقوووات فیهنگووو ایووویان.73-96،)1(13 ،
مجلس شورای اسالمی ( .)1364صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قررانون اساسرری جمهرروری اسررالمی
ایران (جلد  .)1تهران مجلس شورای اسالمی.
محمودی ،مرتضی( .)1362شهید رجایی اسوه صبر و استقامت (جلد  .)1تهران بنیاد شهید.
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مناشری ،دیوید (  .) 1396نظا آموزشی و سرراختن ایرران مرردرن (مترررجم محمدحسررین بررادامچی و عرفرران
مصلک) .تهران حکمت سینا.
موسوی خمینی ،روحالله( .)1387والیت فقیه .تهران مؤسسه تنظم و نشر آثار اما خمینی(ره).
نظری ،علیاشرف ( .)1386ناسیونالیسم و هویت ایرانی مطالعرره مرروردی دوره پهلرروی او  .پووژوهح قو
عع م .173-141 ،)22(9 ،
نقیبزاده ،احمد؛ و هموئی ،فاطمه ( .)1392انگلیس و اروپا ،تحلی گفتمان سیاست خارجی (مد الکالو و
موف) .فحلنامه علع تحقیقات سیاس و تیناتعلل .33-1 ،)14(5 ،
نویدادهم ،مهدی؛ و صادقزاده قمصری ،علیرضا ( .)1394طراحی الگوی سیاستهای فرهنگی نظا آموز
و پرور  .راهبید اج عاع فیهنگ .135-153،)15(4 ،
یورگنسن ،ماریان؛ و لوئیز ،فیلیپس ( .)1396نظییه و روش در تحلیل گف عان (مترجم هررادی جلیلرری؛ یرراپ
هفتم) .تهران انتشارات نی.
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