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چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف تحلیل جایگاه تربیتمعلم در گفتمانهای حاکمیت سیاسی که بعد از انقالب اسالالمی
ایران شکلگرفتهاند ،انجامشده است .این تحقیق با درنظرگرفتن مقوله تربیتمعلم در فضالای گفتمالانی و از طریالق
سند کاوی ،به دنبال فراتر رفتن از توصیفات صرف و رسیدن به تحلیلی زمینهای از تربیالتمعلالم در ایالران پالا از
انقالب اسالمی اسالت .یافتالههالای پالژوهش ننالان مالی دهالد گفتمالان فراگیالر انقالالب اسالالمی ،تالمییر دمیقالی در
سیاستگذاریهای تربیتمعلم داشته است .موضوع پیوستگی دین و سیاسالت ،ننالانه اصاللی ایالن گفتمالان فراگیالر
است که موجب تمییر باورهای الهی و فهم دینی در هویتبخنی معلم در اسناد و متون سیاستگذاری تربیتمعلالم
شده است .خرده گفتمانهای سیاسی بعد از انقالب اسالمی نیز تمییراتی در سیاستهای تربیتمعلالم داشالتهانالد .در
گفتمان سازندگی با اولویتقرارگرفتن توسعه اقتصادی ،معلم در جایگاه یک کالارگزار دولتالی بازنمالایی شالد و در
گفتمان اصالحات ،معلم به دنوان بازویی برای توسعه سیاسی موردتوجه قرار گرفت .نقطه دطال

سیاسالتگالذاری

تربیتمعلم در حاکمیت جمهوری اسالمی ایران ،تصویب سند تحول بنیادین است .با تصویب ایالن سالند ،زیرنظالام
تربیتمعلالم در چنالمانالدازی یینالدهنگالر و یینالدهسالاز و در مالوقعیتی راهبالردی ،بالهدنالوان دنصالر اساسالی نظالام
یموزشوپرورش درنظرگرفتهشده است.
کلیدواژهها :تربیتمعلم؛ تحلیل گفتمان؛ گفتمان سیاسی؛ یموزشوپرورش؛ انقالب اسالمی.
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مقدمه و بیان مسئله
اهمیت و جایگاه نهاد آموزشوپرورش بررا ردرو و الراجا جاملر برر همگرار آدر.ار ا رت
مطاجل این نهاد باهمتا ،نظام اعتقاد و ف.ر جوامع در گذدت و حال را بازمااابو و برا آینروه
نیز چشمانواز ار یم ماکنو اجبت گستردگا مطاجلات آموزشوپرورش ،محقق را برا حیطر هرا و
زیر نظامها متنوعا مواج ماکنو ک هر یک ،اقتضائات پژوهشا خاصا ماطلبرو ازجملر ایرن
حیط ها ،زیرنظام اربیتمللم و اأمین منابع انسانا آموزشوپرورش ا ت یا تگذار در ارأمین
نیرو انسانا ازمارها ،موضوع مهما برا بقا آرها ا ت و ازمار آموزشوپرورش نیز از این
قاعوه مستثنا نیست عنصر اصلا در اأمین نیرو موردنیاز آموزشوپرورش ،اربیرتمللرم ا رت و
حسا یت یا تگذار در آموزشوپرورش ب طور عام و اربیتمللم ب طور خاص ،موجب دروه
در اغلب جوامع ،نهاد آموزشوپرورش ی.ا از محورها منازعات جناحها مختلر

اجتمراعا و

یا ا بادو؛ ب ویژه در جواملا ک نظام آموزشوپرورش متمرکز و در اختیرار دوجرت ا رت ،ایرن
منازعات باعث اغییرااا در اختار و گرایشهرا نظرام آموزدرا مرادرود ،ازایرنرو کنرووکاو و
احلیل رویروادها آموزدرا و مباحرث پیرامرور آر ،نر انهرا نظرام اعتقراد مرؤثر در یرک جاملر
مفروض ،بل .مجموع منافع اجتماعا و یا ا در یک دوره مشخص را نیز اا حو زیاد آدر.ار
ما ازد (رینگر)1381 ،
مللمار ،از ا ا اارین عناصر نظام آموزشوپرورش هستنو و در نگاها و یعار ،از نقرشهرا

اصلا و اثرگذار جامل در هر گفتمار 1حاکمیتا محسوب مادرونو در ایررار بریش از یرک قررر
ا ت ک برا اربیتمللم ب طور ر ما از و حاکمیت ،یا تگذار و برنام ریز مرادرود
اجبت بایو درنظر دادت رابط آموزشوپرورش با جامل و گفتمار حاکم ،یک رابط دو وی ا رت
ب عقیوه نورمن فرکالف« 2گفتمار ب وا ط

اختارها د.ل ماگیرد؛ اما خود در د.لدهاِ مجود

اختارها و در بازاوجیو و اغییر آرها هم دارد» (فررکالف )96:1379 ،نهادهرا ر رما همچرور
آموزش وپرورش ،بستر منا با برا پیراده کرردر یا رتهرا فرهنگرا گفتمرار حراکم و ادراع
ارزشهررا و آرمررارهررا آر در جاملرر ا ررت ،ازایررنرو یا ررتهررا اررأمین نیرررو انسررانا
آموزشوپرورش ب خصوص اربیتمللم ،همواره مورداوج ح.ومتها قرار دارد
1. Discourse
2. Norman Fairclough
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این .افراد احت چ فراینو جذبدوه و مورد آموزش قرارماگیرنرو و بلرو از طرا دورها
ب عنوار مللم ،نقشا فرهنگا را در جامل بر عهوه ماگیرنو ،درک ما را از فراینو اربیتمللم د.ل
مادهنو؛ اما این رخوادها در بستر ااریخ ،درایط اجتماعا و از مسیر اجگوها قورت رخ مادهنرو
ک متور ،ا اسنام ها ،بخشنام ها ،برگ ها ا تخوام ،منابع آموزدرا و را برایمرار بر صرورت
«امر طبیلا» نمایار ماکننو ن.ت ا ا ا ،اراباط احوالت یا ا ،اجتماعا و اغییر ح.ومتها با
د تگاه اللیم و اربیت ا ت احوالت عمیق و بنیادین نظیر انقالب و حتا دیگرر اغییررات همچرور
اصالحات یا ا ر اجتماعا ،جهتگیرر  ،هروفگرذار  ،یا رتگرذار و کرل راختار نظرام
آموزشوپرورش را احت اأثیر قرار مادهو (کرمزاد  )1385 ،براینا اس انتظار مارود دوجتها
مطابق برنام ها ،اوجویتها ،دلارها و گفتمار یا ا و فرهنگا خود ،جهتگیرر هرا متفراواا از
هم در عرص

یا تگذار اربیتمللم دادت بادنو و کنشِ گفتمارها در اربیرت نیررو انسرانا،

احت اأثیر اجگوها متفاوت قورت اغییر یابو
مفهوم مفصلبنو  1نقش مهما در نظری احلیل گفتمار دارد عناصر متفاواا کر جروا از هرم
دایو بامفهوم بادنو ،وقتا کنار هم در قاجب یک گفتمار مفصلبنو مادرونو ،هویرت نروینا را
کسب ماکننو مطابق ایوه احلیل گفتمار ،هویتبخشا ب افراد و نیروها اجتماعا انهرا از طریرق
مفصلبنو نیروها ،نزاعهرا و اقاضراها مختلر

اجتمراعا صرورت مراگیررد؛ پرب بررا درک

موقلیت اربیتمللم نیز بایو دب .مفصلبنو این مفهوم و اراباط عناصر مختل

را دنا ایا کنریم

(هوارث)1377 ،
هوف اصلا پژوهش حاضر ،احلیل گفتمار حاکم بر اربیرتمللرم در گفتمرار فراگیرر انقرالب
ا الما ایرار و خرده گفتمارها د.لگرفت پبازآر ا ت ،ازاینرو پژوهش حاضر با احلیل این
گفتمارها ب دنبال ابیین این مسئل ا ت ک دب .مفصلبنو اربیتمللم در گفتمرارهرا

یا را

بلو از انقالب ا الما چگون د.لگرفت و درایط یا ا و بسترها ااریخا آر ،چ بوده ا رت
اهمیت و ضرورت این احقیق ازآنجا ت ک احلیل گفتمار اربیتمللرم ،وضرلیت گذدرت و حرال
این موضوع را برا

یا تگذارار نیرو انسانا در عرص آموزشوپرورش ،آد.ار خواهو کرد،

روابط و منا بات اربیتمللم را وا از نموده و بینشا نسبت ب آینوه فراهم خواهرو آورد عرالوه

1 .Articulation
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بر آر ،این احلیل برا مللمار و کرارگزارار فرهنگرا مفیرو خواهرو برود؛ آرهرا موقلیرت خرود را
ب عنوار عنصر در اختار آموزدا جاملر و اراریخ خواهنرو یافرت درک ایرن موضروع نگراها
انتقاد ب مسائل مبتالب آموزشوپرورش را برا مللمار فراهمخواهو آورد الزم ب ذکر ا رت در
پژوهش حاضر انگاره اربیتمللم با نگراها فراگیرر و گسرترده موردبرر را قرارگرفتر کر درامل
اماما ازوکارها و منا بااا ا ت ک موجب هویتبخشا و بازنمایا مللم در جامل مادود

مبانی نظری
نظری گفتمار ب برر ا نقش اعمال و عقایو اجتماعا ملنادار در زنوگا یا ا ماپردازد این
نظری  ،رودا را ک نظامها ملنایا (گفتمارها) ،نحوه آگاها یافتن مردم از نقشهایشار در جامل
را د.ل مادهو ،برر ا ماکنو و ب اجزی واحلیل دیوه اأثیرگذار این گفتمارها بر فلاجیتهرا
اجتماعا و یا ا ماپردازد گفتمار ها را نبایو ایوئوجوژ ب مفهوم نتا و محروود آر پنوادرت
مفهوم گفتمار دربرگیرنوه هم انواع اعمال یا ا و اجتماعا ا ت؛ ازجمل نهادهرا و رازمارهرا
نظری گفتمار از علوم البیر همچور هرمنوایک ،پویواردنا ا ،اختگرایرا و دراجوده در.نا
اجهام گرفت ا ت (هوارث )1377 ،یورگنسن و فیلیپب )1389( 1مفروضرات ا ا را نظریر احلیرل
گفتمار را اینگون برمادمارنو )1 :روی.رد انتقاد ب دانشِ برویها انگادرت دروه )2 ،اراریخا و
فرهنگا بودر دناخت ما از جهار )3 ،پیونو میرار دانرش و فراینروها اجتمراعا و  )4پیونرو میرار
دانررش و کررنش اجتمرراعا ایررن روی.رررد بسررتر منا رربا برررا پررژوهش در یا ررتگررذار هررا
آموزشوپرورش ا ت راجررز

2

ر مرورد از دالیرل انا رب کراربرد روی.ررد احلیرل گفتمرار در

مطاجلات آموزشوپرورش را بیار ماکنو؛ اول این .کردارها آموزشوپرورش دامل رخوادها
اراباطا ا ت ،ب همین دجیل احلیل گفتمار برا موضوعااا ک در آر متور ،صرحبتهرا و دیگرر
الامالت ملنایا ک دامل زمار و بسرتر مرادرونو ،مفیرو خواهرو برود دوم آن.ر  ،روی.ررد احلیرل
گفتمار دیوهها خاصا از الامالت مفهومپرداز را فراهم ماکنو ک با دیروگاههرا فرهنگرا و
اجتمرراعا در احقیقررات آموزدررا قابررل قیرراس ا ررت و ررومین انا ررب بررین مطاجلررات گفتمررانا و
آموزشوپرورش ،این ا ت ک هر دو بر پارادایم ها اجتماعا متلهو هستنو ک مسائل و مش.الت
1. Jorgensen& Phillips
2. Ragers
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و یلا از دیوگاه ها نظر مطرح ماکننو (راجرز)2011 ،

در دورار ملاصر ،گفتمارهرا آموزدرا بر عنروار درب .پیچیروها از راختارها و اراباطرات
دررناخت مررادررود ک ر روایررتهررا ر ررما و غیرخطررا از یا ررتهررا آموزدررا ،یا ررتهررا
لسل مراابا و روابط عمود  ،روایت ها ملا و فراملاِ بازیگرار یا ا و نیز روابط بین جامل و
مللمار را در خود ،جا داده ا رت (مرونا و ادجینر
آموزشوپرورش ازجملر

 )2016 ،مطاجلرات یا رتگرذار در نهراد

یا رتهرا اربیرتمللرم برا روی.ررد احلیرل گفتمرار ،بر الارضرات و

کشم.ش ها زبانا در این عرص متمرکرز ا رت کلمرات و جمالارا کر بر مسرائل و مشر.الت
برچسب مادونو ،راهحلها خاص و ملینا از ارزشهرا و منرافع را نیرز ارائر مراکننرو ،درنتیجر
گفتمارها

یا تگذار  ،موضوعات یا رتگرذار را نیرز مرا رازد و آرهرا را در طیفرا از

اد.ال متنا و عملا در هر موقلیتا ظاهر مراکننرو عرالوهبرراین ،ا رناد یا رتگرذار بر طرور
گفتمانا درور بافت ویژها از پارامترها و جزئیات ااریخمنو گفتمار مسلط اوجیو دوهانو ک درک
این درایط ،ب فهم مسرائل کرالر کمرک مراکنرو ( رو )2005 ،احلیرل گفتمرار اربیرتمللرم نیرز
ماکودو چگونگا ایجاد ،کارکرد و دگرگونا انویش ها را در بستر یا ت گذار ها آموزدرا
و اربیت نیرو انسانا برر ا و بسترها هویت از را در این زمین بازیابا کنو

پیشینه پژوهش
با اوج ب هوف احقیق و روی.رد پژوهشا ااخاذدروه ،مروارد را مرااروار بر عنروار پیشرین
پژوهشا مقاج حاضر ذکر کرد :پژوهش عاجا و داود ( )1398در زمین احلیل کنشگر مللرم برا
بهرهگیر از روش احلیل گفتمار انتقاد فرکالف حاکا از آر ا ت »در رط اوصری  ،مترور
منتخب ناظر ا ت ب کسب مهارتها ی.سار ،برخوردار ماد مللمار درازا کسب مهارتهرا
و قرررار گرررفتن مللررم در خررومت او ررل  ،دوجررت و جاملرر و در ررط افسرریر ،غلبرر روی.رررد
کارکردگرایا ،اوجویت روی.رد او ل ا و یطره امرکزگرایا دیروه مرادرود در رط ابیرین،
عالوه بر کمیت گرایا در عرص اجتماعا و فرهنگا ،او ل محور بودر جریار مورنیسم در ایرار
ملاصر نتیج گیر مادود» دمشیر ( )1396بیار ما کنو «اجارب زیست نشار ما دهرو کر نظرام
کنونا اربیتمللم ایرار در عمل ،حواکثر برا پرورش اللیمدهنوگار چیرهد ت ک آدرنایا الزم
ب دانشها و اا حوود مهارتها مربوط ب قلمرو علوم اربیتا را دارنو ،حرکت ماکنو مللمانا
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ک بیش از آن .مصرل فرهنگرا و عامرل آگراهابخشرا بادرنو ،بیشرتر کرارگزار راده محسروب
مادونو» احقیق خرودا و هم.ارار ( )1396بیار ماکننو «در ا ناد احوجا آموزشوپررورش برر
دود ت دایستگاها پای (اعتقاد  ،اخالقا ،دانشپای ) و دایستگاها ویژه (دانرش اخصصرا،
مهارت اربیتا) در جهت المیق هویت مشترک مللمار در ابلاد فرد  ،انسرانا و ا رالما و ایرانرا
اأکیو دوه ا ت ب رغم این اأکیو ،فقروار اجگرو منا رب اربیرتمللرم و عروم وجرود چرارچوب
موونا از دایستگاها مللمار در برنام در ا اربیتمللم ،موجب بروز آدفتگا و ردرگما در
دیوه اربیت و اأمین منابع انسانا در د تگاه اللیم و اربیت دروه ا رت» قرادر و مزیرو ()1395
بیار ماکننو «ازآنجاک هوف ا ا ا نظام اللیم و اربیت جمهور ا رالما ایررار ،د رتیرابا بر
حیات پاک ا ت؛ روی.رد اربیتمللم بایو در را تا احقق این اهواف بادو ،ازاینرو ب مللمرانا
نیاز ا ت ک عالوه بر دادتن روحی علما ک ناظر بر حوزه دانش ا ت ،از روحی مللما برخوردار
بادنو ک برار و واالار از روحی علما ا ت و ناظر بر هم جنب ها وجود انسار ا ت» پژوهش
کرمزاد ( )1385نیز با نگاها بر نظرام آموزدرا پرب از انقرالب ا رالما نتیجر گیرر مراکنرو
«احوالت عمیق و بنیادین نظیر انقالب و اصالحات یا ا ر اجتماعا ،جهتگیر  ،هوفگذار ،
یا تگذار و کل اختار آموزشوپرورش را احت اأثیر قرار مادهنو؛ بوینملنا بین ماهیرت و
عمل.رد نظام آموزشوپرورش با احوالت و اختار یا ت اجتماعا جامل اراباطا اجتنابناپذیر
وجود دارد» آقازاده ( )1384با برر ا یر احوالت در قلمرو اربیتمللم در ایرار از آغاز اأ ریب
داراجفنررور ارراکنور ،نتیج ر گیررر مرراکنررو ک ر «گرچ ر ایررن نهرراد اربیتررا د ررتخوش اغییرررات و
موردبرازنگر مسررتمر بر ویررژه در جهررت او ررل کمررا قرارگرفتر ا ررت ،جرری.ن بر جحررا فقرروار
ضمانت ها قانونا ،ماجا و اجرایا نتوانست ا ت با ایجاد احول در راهبردها و روی.ردها

رنتا،

جایگاه بااهمیتا در فراینو اصالحات و او ل کیفا و محتوایا آموزشوپرورش پیوا کنو»

روش پژوهش
پژوهش حاضر در چرارچوب نظریر احلیرل گفتمرار انجرام دروه ا رت پرژوهشهرا احلیرل
گفتمانا از نوع احقیقات کیفا بوده و برا مطاجل ِ طی

و یلا از مسرائل اجتمراعا و یا را در

پژوهشها فرا ردت ا کاربرد دارد احلیل گفتمار ازجمل روشها عموه مشاهوه ا ناد ا ت
ک ما اوار متور نودتار و دفاها را با درنظرگرفتن درایط زمانا آر ،احلیل و ارزیابا کررد در
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این روش ،پژوهشگر ب بازدنا ا و واکاو د تاوردها انویش ا انسرارهرا کر نوعراز از جرنب
ا ناد و موارک نودتار و دفاها ا ت ماپردازد بوین ارایب احلیل گفتمار ،هرم رودرا ا رت
برا احلیل کیفا داده ها و هرم روش مشراهوه ا رناد ا رت (عقیلرا و جطفرا حقیقرت )1389 ،در
پژوهش حاضر با اوج ب هوف اصلا احقیق ک برر ا جایگاه اربیتمللم در گفتمارها

یا ا

بلو از انقالب ا الما ایرار ا ت ،از دادههایا ب عنوار مرتن ا رتفاده خرواهیم کررد و جریرارهرا
یا ا و اجتماعا را ب عنوار بستر و زمین درنظر خواهیم گرفت دیوه جمعآور این دادهها رنو
کاو خواهو بود این متور دامل ا ناد ر ما اربیتمللم ،ا راسنامر هرا مراکرز اربیرتمللرم و
دانشگاه فرهنگیار ،قوانین مصوب و نیز دادهها ااریخا ماننو مصاحب ها و خنراناها خواهو بود
با احلیل این ا ناد نشار دادهخواهودو ک متور اربیتمللم حول چ ملنایا نظرم یافتر ا رت ایرن
متور با نظر محقق و بست ب اراباط با هوف پژوهش ،گزینش و ب عنوار واحروها احقیقرا مرورد
احلیل قرارخواهنوگرفت همچنین برا نشرار دادر مفصرلبنرو گفتمرار مسرلط اربیرتمللرم ،از
اجگو زیر ا تفاده مادود ک برگرفت از نظری احلیل گفتمار الکالئو 1و موف 2ا ت

نمودار  1اجگو احلیل گفتمار الکالئو و موف (آهنگر ،لطانا و خوشخو نژاد)1393 ،

در نظری گفتمار چنانچ هر نشان درور یک گفتمار مفصرلبنرو درود «وقتر  »3و اگرر درور

هیچ گفتمانا مفصل بنو نشروه بادرو «عنصرر »4نرام دارد (الکالئرو و مروف )105:2001 ،عناصرر
نشان هایا هستنو ک ملنایشار هنوز اثبیت نشوه و ملانا چنوگان دارنرو نظرامهرا ملنرایا ارالش
ماکننو اا ب و یل کاهش چنوملنایا ب یک ملنا کامالز اثبیتدروه ،عناصرر را بر وقتر هرا ابرویل
1. Laclou
2. Mouffe
3. moment
4. element
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کنن رو (الکالئررو و مرروف1393 ،؛ قجررر  )1396 ،خطررا ک ر در ایررن مفصررلبنررو  ،گفتمررار را از
دیگر ها جوا ماکنو مرز ضویتا 1نام دارد این مرز برمبنا غیر از د.لگرفت و اا زمرانا کر
این غیر از وجود دادت بادو و این مرز بتوانو گفتمار را از قلمرو گفتمرانا متمرایز کنرو ،اسرلط
گفتمار ا تمرار مایابو (آهنگر ،لطانا و خوشخو نژاد )1393 ،نشان هرا دیگرر ملنایشرار را از
اراباط با نشان مرکز ب د ت ماآورنو نشان مرکز ب وقت ها دیگر ملنرا مرادهرو و انسرجام

ملنایا گفتمار را حفظ ماکنو (هوارث و ا تاوراکاکیب)2000 ،2

گفتمار فراگیر انقالب ا الما بر بسیار از عرص ها فرهنگا ،اجتماعا و یا ا ایرار اأثیر
گذادت ک اجبت

یا تگذار اربیتمللم هم متأثر از آر بود هرمچنرین احروالت گفتمرارهرا

یا ا بلو از انقالب ا الما اا حو زیاد مبتنا بر اغییر دوجتها بوده ا ت و این دوجتهرا بودنرو
ک نقش اصرلا در ارووین و اجررا

یا رتهرا آموزدرا و ارأمین نیررو انسرانا آر ،ازجملر

اربیتمللم را بر عهوه دادتنو بروین ارایرب جریرارهرا گفتمرار راز بلرو از انقرالب ا رالما را
مااوار ب صورت زیر مشخص کرد:
(ره)

و گفتمار انقالب ا الما ()1357-1368

1

دوره رهبر حضرت امام خمینا

2

گفتمار ازنوگا ()1368-1376

3

گفتمار اصالحات ()1376-1384

4

گفتمار اصولگرایا عواجت محور ()1384-1392

5

وضلیت کنونا (دوجت حسن روحانا از  1392ااکنور)

بایو اداره کرد در دنا ایا این گفتمار ها ب

مسئل اوج دوه ا ت؛ اول این .برا اوجر بر

موضوع پژوهش ،عمل ر ما اربیتمللم وظیف دوجتها ا ت و د ت بنو مذکور ارا حرو زیراد
منطبق بر دوجتها ا تقراریافت بلو از پیروز انقالب ا ت؛ دوم آن .دال مرکز یا نقاط کانونا
در هریک از این گفتمار ها قابل دنا ایا ا ت کر مرا اوانرو بر عنروار ررنخا در احلیرل مقوجر
اربیت مللم مورد ا تفاده قرار گیرد و روم آن.ر  ،ایرن د رت بنرو ارا حرو زیراد از رو

رایر

پژوهشگرار حوزه علوم یا را مرورد اأییرو و ا رتفاده قرارگرفتر ا رت ( رلطانا1384 ،؛ عزیرز
خانا1396 ،؛ خرمشاد و جماجا )1397 ،انتظار مارود این احروالت گفتمرانا بر طرور مسرتقیم برر
1. antagonistic frontier
2. Howarth & Stavrakakis
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متور یا تگذار ها اربیتمللم اأثیر دادت بادو با اوج ب هوف پژوهش ک در بیرار مسرئل
ذکر دو ،ؤاالاا ک پژوهش حاضر بر دنبرال پا رخ بر آر ا رت بروین ارایرب ا رت :وضرلیت
اربیتمللم در هر یک از گفتمارهرا

یا را مشرخصدروه چگونر بروده و در ایرن گفتمرارهرا،

چارچوب دب .مفصلبنو اربیتمللم ب چر صروراا در.لگرفتر ا رت در ادامر پا رخ ایرن
ؤالها در گفتمارها دنا ایادوه بیار مادود

یافتهها
(ره)

تربیتمعلم در دورهی رهبری حضرت امام خمینی

و گفتمان انقالب اسالمی (-1368

)1357
انقالب  1357با رهبر حضرت امام خمینا(ره) و بر بنیاد ا الم و آموزهها

یا ا و اجتماعا

آر د.ل گرفت در این گفتمار ،ا المِ انقالبا از خود هم یا ت دادت ،هم اقتصاد و هرم آیرین
کشوردار

ی.ا از مهم ارین اصول گفتمار انقالب ا رالما و قرانور ا ا را جمهرور ا رالما،

اصل «والیت فقی » بود ک پیونو عمیق «قورت یا ا» و «دین» را در نظام جمهور ا الما ایررار
قوت بخشیو این گفتمرار بررا مسرلط درور بر کرارگزارانا نیراز دادرت کر انقالبرا ،متلهرو بر
والیتفقی و ا ت.بار تیز بادنو بلو از پر دور فضا ا تلار و ناپایوار اوایل انقرالب ،زمرار
اأ یب و اختار از برا اربیتمللم با هویتا جویو بود اا عامل اثبیت و پیاده از آرمرارهرا
در اقصا نقاط کشور بادنو دب .عظیم نظام آموزدا برا ابزارهرا متلرود ازجملر کترب در را،
برنام ها آموزدا و د تگاه اربیتمللم مااوانست مهم ارین بازو انقالبیرور در ادراع فرهنر
انقالب بادو از طرفا حضرت امام خمینا(ره) اغییرر فرهنر

را برزر اررین وجر انقرالب عنروار

کردهبودنو ،1درنتیج آموزشوپرورش و دانشگاه ،خرط مقروم انقرالب محسروب مرادرو در ایرن
را تا ،حضرت امام خمینا(ه) در بازنگر بر قوانین قضایا و اصالح نهاد آمروزش وپررورش اأکیرو
ویژه ا دادتنو در ح.ومت پهلو این دو ،قلمرویا بودنو ک اصالحشار ،پیش نیاز غربا راز و
.والر دور کشور قلمواد ما دو اما پب از انقالب ،اسریع ا الما راز در امرام عرصر هرا
جامل مورد اأکیو بود در این درایط آموزشوپرورش ،هم خود موضوع اغییرر برود و هرم ابرزار
 .1صحیفه امام ،جلد  ،15صفحه 243

 / 138نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،52پاییز 1400

برا ایجاد اغییر دانست مادو (منادرر  )434:1397 ،بروین منظرور اربیرت نیررو انسرانا مطرابق
ارزشها انقالب برا اثبیت و مشروعیت بخشا بر نظرام جویرو ،ازجملر مهرماررین اصرالحات
آموزدا القا دو در این دوره پب از الها ملتهب اوجی  ،دوجتا با یا تهایا ماننرو دخاجرت
مستقیم در اقتصاد ،ارائ یاران ب مناطق و اقشرار متو رط و ضرلی  ،اأکیرو برر عرواجت اجتمراعا و
اقتصاد  ،فراگیرکردر آموزش و ازبینبردر با واد در کشور و مخاجفت برا خصوصرا راز و
رمای دار مستقر دو ( اعا ،قاراخانا و مومنا)1390 ،
برا گفتمار انقالب ا الما الزم بود مشروعیت اربیتمللم در گفتمار پهلرو بر طرور کامرل
فروپادا دود و با مللم انقالبا و ا الما جایگزین دود در فرمایشات حضرت امرام خمینرا(ره) در
ابتوا ،اوصیفات مللم بیشتر حاجت لبا دادت و مللم دوره پهلو با صرفااا ماننرو اربیرتمللرم در
لط اجانب ،مللم ا تلمار  ،مللم طاغواا ،اخالق ا ت.بار  ،وابست فرهنگرا ،ر رپرده ،برنامر
دی.ت دوه و آموزش با پرورش بازنمایا مادود و مللمار انقالبا اشویق ب ااحاد و پراک راز
عناصر پهلو مادونو در برابر این ضویت از  ،حضرت امام خمینا(ره) قطب مثبرت و ایروه آل
برا

یا تگذار اربیتمللم در گفتمار انقالب ا الما را اینگون ار یم ماکننو:
«دما ک برا اربیتمللم قیام کرده ایو ،هر کب ک برا اربیرتمللرم قیرام کررده ا رت ،بایرو

بوانو ک اوالز دغل ،دغل اجها ا ت و ثانیاز ،اربیت و ازکی مقوم بر اللیم ا رت مور ر هرا مرا و
دانش راها ما ،دانشگاهها ما و هم موارس علوم اینها اگر چنانچ در آرهرا اربیرت بادرو،
ازکی بادرو ،آرهرا مرااواننرو خرومتهرا ب.ننرو( »1بیانرات در جمرع ا راایو و دانشرجویار مراکرز
اربیتمللم)1359/10/18 ،
ب نوعا اغلب بیانات ایشار در مرورد مللرم همرراه برا صرور نمرادینا ا رت کر موجرب انتقرال
مفاهیما با بار ملنایا گستردهار ب مخاطب مادود صفااا ک ب مللم نسبت داده مادرود از ایرن
صور نمادین هستنو مثالز اربیتمللم در دوره پهلو انگل گون و ا تلمار اوصی

مادرود 2امرا

در گفتمار انقالب مللما دغل انبیا و ادام دهنوه راه آرها بازنمایا مادود
این درایط بب دو در ال  1358درحاجاک حوود  7000نفر دانشجو در مراکز اربیرتمللرم
پذیرش دوه بودنو ،برا اجویونظر در یا تها و برنام ها اربیتمللم ،این مراکز الطیل درونو
 .1صحیفه امام ،جلد  ،13صفحه 503
 .2صحیفه امام ،جلد  ،15صفحه 309
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اا متنا ب با ارزشها و اهواف جویو ،ازماردها دونو (آقازاده )1384 ،بلوازاین الها اوجی ،
بنیارگذار نهادها و ازمارها ،نیاز ب ابت.ار و خالقیت یا رتگرذارار دادرت؛ درنتیجر بلرو از
الطیلا موقت ،ا اسنام مراکز اربیتمللم با آرمار ها جویو اووین دو و این مراکرز بر جرذب
مللم پرداختنو هم در ا اسنام مراکز اربیتمللم و هم در طرح کلیرات نظرام آمروزشوپررورش،
مهمارین ویژگا در اربیتمللم پایبنو ب انقالب ا الما و والیرتفقیر ا رت اووین ا راسنامر
جویو مراکز اربیتمللم ،اغییر در رفصلها و دروس دورههرا اربیرتمللرم و ایجراد کمیتر هرا
گزینش ،ازجمل اقوامات برا اربیتمللم در این گفتمار ا ت در ا اسنامر مراکرز اربیرتمللرم
مصوب « 1362/6/17دورا عاجا آموزشوپرورش» ،هوف اأ یب این مراکز اینگون بیرار دروه
ا ت:
«مراکز اربیتمللم ب منظور اربیتمللمار صاج  ،ذ فن ،آگاه و ملتقرو بر والیرتفقیر  ،جهرت
اأمین نیرو انسانا موردنیاز آموزشوپررورش در دوره هرا قبرل از دبسرتار ،دبسرتار و راهنمرایا
احصیلا را ر کشور اأ یب مرادرونو» (مجموعر مصروبات درورا عراجا آمروزشوپررورش،
)1391
همچنین در طرح «کلیات نظام آموزشوپرورش جمهور ا الما ایرار» مصوب ال
 1367ذیل اصل پنجم در بخش وم (کلیات) با عنوار «اوجویت اللیم و اربیت دینا» آموه ا ت:
«مربیار خود بایو ب د تورات ا الما عامل بادنو و با عمل خویش ،دانشآموزار را بر نی.را
فراخواننو در این راه گزینش مللرم و دریوه اربیرت و بایرو مسرتمراز مرورد نظرارت قررار گیررد و
موجبات حفظ و اراقا کیفیت کار آرها دود»
گفتمار انقالب ا الما اأثیر مهما در د.لگیر ماهیت اربیتمللم دادت و خطمشراهرایا
ک حضرت امام خمینا(ره) در اربیتمللم ارائ فرمودنو ،مبنایا برا

یا تگذار ارأمین نیررو

انسانا نظام آموزشوپرورش دو ،ب طور ک مااوار از این گفتمرار بر عنروار گفتمرار فراگیرر
یادکرد ک همواره ب عنوار خوا تگاه ارزشها و ملیارها اربیتمللم مونظر بوده ا رت و بسریار
از اهواف کالر اربیتمللم در ده ها بلو ،متأثر از آر بوده و ب عنوار گفتمار ملیرار جحرا دروه
ا ت نسبت دین با اربیتمللم و مسئل اقوم اهذیب در اربیتمللم آرچنار پررن

ا تک

رایر

ابلاد ذیل آرها قرار ماگیرنو نشان اصلا در این گفتمار اربیتمللم انقالبا ا ت و مللم نقشا در
امتواد راه انبیا دارد نمودار زیر را مااوار برا این گفتمار ار یم کرد
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نمودار  2چارچوب مفصلبنو اربیتمللم در گفتمار انقالب ا الما

تربیتمعلم در گفتمان سازندگی ()1368-1376
در این دوره درایط ااریخا ب خصوص رحلت حضرت امام خمینا(ره) و پایار جن

احمیلرا،

پیاموها اأثیرگذار دادت ک ب اوریج منجر ب ایجاد د.اف در گفتمار فراگیر انقالب ا رالما
و درنهایت ،پیوایش دو خرده گفتمار اصولگرا و اصالحطلب دو ( لطانا )1384 ،در ایرن دوره
ک ب دورار ازنوگا مشهور ا ت ،برا جبرار عقبمانوگاها اقتصاد و ویراناها جنر
عمالز او ل اقتصاد و دوجت االر  ،مقوم بر ایر ابلاد او ل ب ویژه او ل

،

یا را و فرهنگرا

درنظرگرفت ر مررادررود طبق ر متو ررط دهرنشررین و مصرررفگرررا و نیررز مظرراهر زنرروگا مررورر و
اجملگرایا در این دوره پررن

ار و قابلمشاهوهار مادود (فاضلا و کردونا)1387 ،

در الها  ،1368-1376الواد افراد واجباجتللیم افزایش چشمگیر دادرت و از حروود 11
میلیور نفر ب بیش از  18میلیور نفر ر یو دوجت نیز ب دنبال افرزایش پودرش آموزدرا در را رر
کشور بود این وضلیت موجب دو فشار نگینا بر نظام آموزشوپرورش کشور وارد دود در این
درایط کمبود دویو مللم کامالز مشهود و جزوم مویریت منابع انسرانا ضررور برود در ایرن مقطرع
گسترش مراکز اربیتمللم در د تور کار قرار گرفت ،فراینرو گرزینش مللرم اسرهیل درو و الرواد
کارکنار آموزشوپرورش از حوود  600هزار نفر ب باال  900هزار نفر ر ریو (آقرازاده )1384 ،و
نظام اوزیع نیرو انسانا ب همراه اغییرات ا ا ا در اختار نظام آموزدا ،در د تور کار وزارت
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آموزش وپرورش قرار گرفت قانور متلهوین خومت ب وزارت آموزشوپرورش در ال  1369بر
اصویب ر یو اا جوانار ب جذب در مراکز اربیتمللم ارغیب دونو در برنامر اول او رل بلرو از
انقالب ا الما نیز مسئل اربیت نیرو انسانا آموزشوپرورش مونظر قرارگرفت ا ت:
«د تیابا ب خودکفایا نیرو انسانا بخصوص در زمین ها اخصصا از طریق اجررا مروارد
ذیل:
1
2

احت پودش آموزدا قرار دادر کلی افراد واجباجتللیم در بخشها محروم.
ایجرراد و گسررترش مرروارس درربان روز در مقرراطع مختلرر

و مرروارس نمونرر و مراکررز

اربیت مللم (قانور برنام اول او ل اقتصاد  ،اجتماعا ،فرهنگا جمهور ا الما ایررار،
)1368
در این گفتمار زبار ا تلار و آرمارگرا نسبت ب گفتمار قبل کمارر بر کرارمارود ،موضروع
اربیتمللم در متور این دوره کمار با مسائل مربوط ب دوره پهلو

روکار دارد ،مللمار ب ادام

احصیل و بهرهمنو از مزایا بیشتر اشویق مادونو ،بیانات پردور و اهییج کننوه ،جا خود را ب
د توراجلملها ادار مادهنو و منا بات یا تگذار اربیتمللم بیشتر در قاجب بخشنام هرا
ادار د.ل ماگیرد در این گفتمار ،نشان مرکز

یا تهرا دوجرت در اربیرتمللرم در قاجرب

«کارگزار دوجتا» اقوم مایابو؛ اما موضوعا ک از طرف مقام ملظم رهبر بررا مللمرار برجسرت
مادود ،مسئل اهاجم فرهنگا ا ت و هرچ ب

الها پایرانا ایرن دوره نزدیرک مرادرویم ایرن

مسئل نمود بیشتر دارد رهبر ملظم انقالب از مللمار ماخواهو ب عنوار ربازار اهراجم فرهنگرا
ایفا نقش کننو:
«نبرد فرهنگا را با مقابل ب مثل مادود پا خ داد کار فرهنگرا و هجروم فرهنگرا را برا افنر
نما دود جواب داد افن

او قلم ا ت این را ماگویم اا مسئوالر فرهنر

کشرور و کرارگزارار

امور فرهنگا در هر طحا و دما فرهنگیار عزیز اعم از مللم و دانشجو و روحانا اا دانرشآمروز،
احساس کنیو ک امروز رباز این قضی دماییو و بوانیو ک چ کار انجام خواهیو داد» (بیانات در
دیوار مللمار و کارگرار)1369/2/12 ،
«ددمنار ما خواهنو نسل جوار را ضایع کننو حال وظیف ما چیست من ماگویم وظیف مللرم
و فرهنگا و دانشآموز ر ک اینها در مرکز دایره قرار دارنو ر یک جهاد و مبارزه طوالنا ا ت
امروز روز ا ت ک مللمین کشور بایو آر کار مش.ل را انجام دهنو و آر کرار مشر.ل چیسرت
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اختن انسار ها مسلمار ،مرؤمن ،متروین و راجم ازجحرا روحرا و اعتقراد » (بیانرات در دیروار
مللمار)1372/2/15 ،
با اوج ب این مطاجب ،نمودار گفتمانا حاکم بر اربیتمللرم در ایرن گفتمرار را بر در.ل زیرر
مااوار ر م کرد

نمودار  3چارچوب مفصلبنو اربیتمللم در گفتمار ازنوگا

بااین .در این دوره بر حقوق مللمار افزوده دو ،اما میزار مطاجبات بیش از آر برود و منا ربات
اجتماعا و فرهنگا ک در جامل در حال گسترش بود ،جلوار و بیش از ازوکارها دوجت بود و
گفتمار ازنوگا نتوانست مطابق نیازهایا ک برا مللمار ایجاد ماکنو ،این نیازها را اقنراع کنرو
پژوهشها

رکار آرانا ( )1373و مهر محمو ( )1377ک در این دوره انجامگرفت ا ت ،مؤیو

این مسئل ا ت ک جوانار عالق چنوانا برا ورود ب دغل مللمرا نوارنرو از طررف دیگرر ورود
وزارت آموزش عاجا ب مقوج اربیتمللم و اأ یب دانشگاهها اربیرتمللرم در برخرا از درهرها
مثل زاهوار ،اراک ،بزوار و  ،نوعا دوگانگا در امر یا تها اربیتمللم را نشار مرادهرو،
ب طور ک اینگون بردادت مادود ک ب نوعا اقسیمکرار دروه ا رت ارا اربیرتمللرم ابتروایا و
راهنمایا در مراکز اربیتمللم و دانش راها و اربیرتمللرم دبیر رتار در دانشرگاه صرورت گیررد
بااینوجرود در رالهرا پایرانا دوجرت هادرما ،الرواد بسریار از دانرش رراها الطیرل و مراکرز
اربیتمللم هم محوود دونو ،ب طور ک در ال احصیلا  1375-76انها  100مرکرز اربیرتمللرم
فلال بود (آقازاده)1384 ،
تربیتمعلم در گفتمان اصالحات ()1376-1384
نتایج اقتصاد و اجتمراعا گفتمرار رازنوگا بسرتر فرراهم کررد ارا طبقر متو رط و اغلرب
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یا را ،فرهنگرا و

یا ا ر اجتماعا جویو ،رودرنف.ررار

دانشگاها بودنو گفتمار اصالحات اوانست با واردور بر این مطاجبات ،دوجت را در د تگیرد
نشان اصلا گفتمار اصالحات او ل

یا ا برود و اکثریرت یا را جویرو ،هروادار دموکرا را،

گسترش جامل مونا ،حقوق و آزاد ها فرد بود و ب جحا ف.ر از آبشخور م.اارب ف.رر
غرب و بلضاز ارکیب آرها با ا الم یراب مرادرو و بر ابرع آر ،از احروالت فرهنگرا ،یا را و
اجتماعا خاصا حمایت ماکرد (عزیز خانا)1396 ،
در عرص آموزشوپرورش مهم ارین موضوع در این دوره اغییر جایگاه یا ا مللمار بود کر
متأثر از اغییر گفتمانا جامل  ،نمود یافت در این گفتمار مللمار در جایگاه بازوها رودرنف.رر
جامل بودنو ک مااوانستنو اف.ار اصالحطلبار را در را ر کشور بسط دهنو این گفتمار ،عرصر
آموزشوپرورش را بستر منا با بررا پیراده کرردر ایروههرا اصرالحات مرادیرو جرزوم و مبنرا
اصالحات آموزشوپرورش اینگون بیار مادود:
«امروزه عموم مخاطبار و عالق منوار ب آموزشوپرورش ملتقونو کر نظرام آمروزشوپررورش
پا خگو خیل عظیم مطاجبات نیست و نیازمنو اصالحات جو و ا ا ا ا ت و ا توالل ماکننو
ک با روی.ردها منسوخ و بوور عط ِ اوج ب نیازها و اقاضاها اجتماعا و محیطا روزافزور،
نمااوار از نهاد آموزشوپرورش خوا ت کارکردها ا ا ا خود را اجرا کنو این مهرم میسرر
نمادود مگر این .نظام آموزشوپرورش ابتوا بتوانو خود را از قیووبنوها و مشر.الت برادرمار
ک با آر د توپنج نرم ماکنرو رهرا رازد و بر منزجر برازو رودرنف.رر جاملر  ،زمینر هرا
د.لگیر آموزشوپرورش رهایابخش ،انسارگرا و مقوم او رل را فرراهم رازد» (پریشنرویب
نو و منشور اصالح نظام آموزشوپرورش)1382 ،
در متور این گفتمرار ،قیرود دینرا و ایروئوجوژی.ا کرمارر بر کاررفتر ا رت و عبرارااا ماننرو
آموزشوپرورش رهایابخش ،انسارگرا ،راختنگرایرا (بنادرونانگرر ) و مهنو را اصرالحات
بیشتر دیوه مادود در این دوره ،در زمین اربیتمللم ،کمرن

درور ملیارهرا ایروئوجوژیک در

گزینش مللمار و نیز ادغام ملاونت پروردا و آموزدا پیگیر مادود اجبت نحوه مواجه گفتمار
اصالحات با موضوع او ل

یا ا ،چاجشبرانگیز و گاه با انتقاد همراه بود مقام ملظم رهبرر نیرز

ب این موضوع و نقش مللمار در آر واکنش نشار مادهنو و بیار ماکننو:
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«او ل فرهنگا و یا ا این ا ت ک انسارها در جامل احساس کننو کر مرااواننرو در رت
بینویشنو ،در ت بفهمنو و در ت فرابگیرنو ،اما با این جنجال و غوغا و هرا وهرو و روزنامر
باز و امثال اینها در ت نمادود؛ ب د ت مللم در ت مرادرود او رل

یا را و فرهنگرا را

مللم پای گذار ماکنو» (بیانات در دیوار جملا از کارگرار و مللمار)1378/2/15 ،
در زمین جذب و ا تخوام مللم نیز این دوره ،رآغاز جریرانا برود کر موجرب درو در طرول
ال هرا بلرو بر اروریج مللمرار موردنیراز مروارس از طریرق مراکرز اربیرتمللرم و دانشرگاههرا
اربیتمللم اأمین نگردد ،ب طور ک در انتها این دوره در ال احصیلا  1384-85انها  90مرکز
اربیتمللم و دانش را فلال برود و وزارت آمروزشوپررورش علرارغرم اهیر طررحهرا متلرود و
اصویب اصول حاکم بر نظارت اربیتمللم در دورا عاجا هماهنگا برنام ریز  ،اکثرر کارکنرار
موردنیاز خود را از راها غیر از مراکز اربیتمللم ماننو جذب آموزدیارار نهضرت روادآموز و
مللمار حقاجتوریسا ،اأمین ماکرد و در جذب این افراد نیز گرزینشهرا

رخت دورههرا قبرل

دیوه نمادو (صافا)1391 ،
قوت گرفتن اصناف مللمار ازجمل انجمن ا الما مللمار در این مقطع دیوه مادود؛ هرچنرو
ک بسیار از کاردنا ار و مللمار این جریانات صرنفا را وابسرت بر جنراح یا را اصرالحطلرب
مادانستنو بااین .در ابتوا گفتمار اصالحات اوانست مللمار را ب عنوار نیرو فلال و اثرگرذار برا
خود همراه ازد؛ اما با فروکش کردر هیجانات ،مللمار ب اوریج از نشان مرکرز او رل
فاصل گرفتنو و از فضا

یا را

یا ا ایجاددوه بیشتر برا بیار مطاجبات اقتصاد خرود بهرره بردنرو ارا

آن .ب دنبال اصالحات یا ا و آزاد ها مونا بادنو نمودار گفتمانا اربیتمللم در گفتمرار
اصالحات را ب د.ل زیر مااوار ر م کرد
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نمودار  4چارچوب مفصلبنو اربیتمللم در گفتمار اصالحات

تربیتمعلم در گفتمان اصولگرای عدالت محور ()1384-1392
در انتخابات ریا ت جمهور نهم ،گفتمانا بر پیرروز ر ریو کر بر گفتمرار اصرولگررا
عواجتخواه و عواجت گستر مشهور دو و اوانست با جذب نیروها اجتمراعا و ملنرا بخشرا حرول
این نشان اصلا و در کنار نشان ها دیگر ازجمل «والیتفقی »« ،خومتر انا»« ،مویریت جهرانا»
و «ظهور» ،هویت گفتمانا خود را اش.یل دهو (کسرائا و لیو  )1395 ،این گفتمرار برا مطررح
کردر «عواجت» ب عنوار نشان مرکز  ،موعا احیا و بازگشت ب گفتمار انقالب ا الما بود بررا
گفتمار اصولگرا ،گفتمار انقرالب ا رالما گفتمرار ملیرار برود و در مسرئل

یا رتگرذار هرا

آموزشوپرورش و اربیتمللم نیز نزدیک دور ب ارزشها و نشان هرا گفتمرار انقرالب ا رالما،
بیش از هر چیز اهمیت دادت و ازآنجاک عقیوه دادتنو ب خصروص در گفتمرار اصرالحات ،نظرام
آموزشوپرورش و اربیتمللم دچار آ یبهایا دروهانرو ،نیراز ا رت احروالاا در ایرن عرصر هرا
صورت گیرد اجبت ضرورت ایجاد احول بنیادین در نظام اللیم و اربیرت کشرور از رو براالارین
دخصیت کشور یلنا آیتاهلل خامن ا نیز مطرح مادود:
«نیاز اصلا آموزشوپرورش ،ایجاد احول بنیادین ا ت و مهمارین مانلا ک برر رر راه ایجراد
احول در آموزشوپرورش وجود دارد ،باقامانور بر پای و ا اس نظام قویما و کپابرردار دروه
قبلا ا ت» (بیانات در گردهمایا رؤ ا مناطق آموزشوپرورش)1386 ،
ازاینرو امام مراجع اصمیم گیر و یا ت گذار کشور ازجمل دورا عاجا انقرالب فرهنگرا،
رئیبجمهور ،دورا عاجا آموزشوپرورش ،وزارت آموزشوپرورش و وزارت علوم احقیقات و
فنرراور  ،درگیررر فراینررو گسررترده ایررن طرررح مررادررونو و درنهایررت « ررنو احررول بنیررادین در
آموزشوپرورش» در ال  1390ب اصویب دورا عاجا آموزشوپرورش و رپب درورا عراجا
انقالب فرهنگا مار و این نو مبرانا نظرر و پژوهشرا گسرتردها دارد کر الرواد زیراد از
ا اایو دانشگاه ها مختل

و نیز ا اایو حوزهها علمی در اهی آر نقش دادتنو گفتمانا کر در

متن نو حاکم ا ت ملتقو ا ت بلو از پیروز انقالب ا الما باوجود همر ارالشهرا صرورت
گرفت  ،نظام اللیم و اربیتا ک دایست و متناظر با ارزش ها انقالب ا الما و فلسف اربیت ا الما
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بادو ،طراحا و پیاده نشروه ا رت و نظرام آموزدرا کنرونا ،ماننرو نظرام آموزدرا قبرل از انقرالب
کپابردار دوه ا ت و پا خگو آرمارها ،اهواف و نیازهایا ک متن آر را «نظام ملیار ا الما»
مانامو ،نیست ،درنتیج نیاز ب یک احول بنیادین در نظام آموزش ر ما و عمروما کشرور ا رت
ک هم ابلاد مم.ن را ب صورت هماهن

ب طرف حیات طیب

وق دهو و بر هروف نهرایا قررب

اجها بر انو این احول بنیادین در را تا ایجاد امور عظیم ا الما و جامل عول اجها (متناظر برا
مفهوم مهوویت) ا ت در این احول بنیادین ،با نگاها کالر ب مقوج نیرو انسانا ،اربیتمللم در
جایگاها راهبرد و ا ا ا در نظام اللیم و اربیت ر ما و عمروما قرارگرفتر و مللرم نقشرا در
ادام نقش اربیتا انبیا و اوجیا اجها ،ا وها امین و حسرن و راهنمرایا بصریر و عراجما اوانرا دارد
مااوار گفت ،بلو از انقالب ا الما این اوجین بار بود ک نگاه ب مقوج

یا تگذار اربیتمللم

ب صورت کالر ،آینوهنگر و آینوه راز در جریرار اصرالحات آموزدرا رخ مرادهرو در را رتا
اهواف نو احول بنیادین ،دانشگاه فرهنگیار نیز اأ یب دو و مراکز اربیتمللم در اهرار و دیگرر
ا تارها با عنوار پردیبها دانشگاه فرهنگیار ب پذیرش دانشجویار پرداختنو
پیشفرضهایا بر متور اوجیودوه این گفتمار حراکم ا رت کر بر طرور صرری و ضرمنا ،در
جا جا متور قابرلدنا رایا ا رت مترور ،د رتاوردها علمرا و دانرش بشرر را دارا ارزش
اقتضائا مادانو و ن مطلق ک بایو ب صورت نقادانر برا ارزشهرا اجهرا و ا رالما منطبرق راز
دونو این در حاجا ا ت ک در گفتمار اصالحات ،صراحتاز انسارگرایا از اصول یا تگذار ها
عنوار دوه بود اربیتمللم در این گفتمار در موضلا ضو .والریسم قرار دارد و در ایرن فراینرو
مللم بایو ب مجموع

ط باالیا از دایستگاها ملنو و دینا ر یوه بر و اا ب عنروار ا روها

حسن ب ماننو بیانات حضرت امام خمینا(ره) ،نقشا در امتواد انبیا و اوجیا اجها دادت بادو و فررد
بصیر و متلهو ب آرمارها انقالب در عرص

یا ا بادرو هرمچنرین نروعا نگراه امرونا در مرتن

جریار دارد ب نحو ک گویا احول بنیادین در نظام آموزشوپرورش ،همرا تا با ایر عرص هرا
یا ا ،اجتماعا و اقتصاد  ،زمین از باز از امرونا ا رت کر از ارزشهرا انقرالب ا رالما
نشأتگرفت و در پا ا تقرار جامل عول اجها ا ت ( نو احول بنیادین آموزشوپررورش)1390 ،
نمودار زیر گفتمار حاکم بر اربیتمللم در این گفتمار را نشار مادهو
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بااین.

نو احول بنیادین ،یک نو باالد تا و کالر بود؛ اما پیاده راز و اجررا درتابزده

آر در ال آخر دوجت ،چاجشها و ناهماهنگاهایا را نیز ب دنبال دادت در را تا اجررا

رنو،

اختار نظام آموزدا کشور دچار اغییرااا دو؛ مقطع ابتوایا دش اج دو و مقطع متو رط بر دو
دوره

اج اغییر کرد و همزمار کتب آموزدا جویو اأجی

و نظام ارزدیابا کیفا ر اوصیفا نیز

در مقطع ابتوایا اجرا دو این وقایع مش.الاا را حواقل در الها اوجی  ،در اوزیع و ازماردها
مللمار ایجاد کرد ک کمبود مللم در مقطع ابتوایا و مازاد نیرو در مقطرع متو رط  ،نمرود برارز آر
بود و ب ناچرار الرواد از مللمرار متو رط بر مقطرع ابتروایا منتقرل درونو و اغلرب ایرن مللمرار،
آموزش ها الزم برا اوریب در مقطع ابتوایا را نگذرانوه بودنو دانشگاه فرهنگیار نیرز ازجحرا
منابع انسانا و ختافزار  ،آمادگا الزم برا این موضوع را نوادت از طرف دیگر یا تها
ناهماهن

در آموزشوپرورش موجب دوه برود کر الرواد زیراد مللرم از طرقرا غیرر از مراکرز

اربیتمللم ،ب صرورت حرقاجتروریب وارد آمروزشوپررورش درونو و عروم الیرین ا.لیر

مسرئل

ا تخواما آرها ،موجب بروز نارضایتا و مش.الاا دوه بود
تربیتمعلم در وضعیت کنونی ( 1392تاکنون)
در انتخابات ال  1392حسن روحانا اوانسرت دوجرت را در د رتگیررد ایرن دوجرت مروعا
اعتوال و الامل بود و گفتمار حاکم بر آر همچور گفتمار ازنوگا و اصالحات ،مبتنا بر دوجترا
او ل گرا ب خصوص او ل اقتصاد از طریق بهبود روابط خارجا ب ویژه با غرب بود (زایرکلبر ،
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قریشا و علیزاده ،)1398 ،ازاینرو نمااوار این دوره را ب عنوار گفتمرانا مسرتقل برا ویژگراهرا
خاص درنظرگرفت؛ اما ازآنجاک در روی.رد پژوهش حاضر ،عمل ر ما اربیتمللم در دوجتهرا
نیز مونظر ا ت و نیز نو مهم «زیرنظام اربیتمللم و ارأمین منرابع انسرانا در نظرام اللریم و اربیرت
ر ما و عموما» در این مقطع اصویب ما دود ،این دوره با امرکز بر این نو مرورد احلیرل قررار
ماگیرد
ازجمل مهمارین ا ناد آموزدا ارائ دروه بلرو از انقرالب ا رالما ،رنو احرول بنیرادین نظرام
آموزشوپرورش در ال  1390ا ت در مبانا نظرر ایرن رنو بخشرا برا عنروار «اجگرو نظرر
زیرنظام اربیرتمللرم و ارأمین منرابع انسرانا» وجرود دارد در ایرن بخرش کلیرااا در مرورد اصرول
مؤجف ها جذب ،آماده از  ،حفظ ،اراقرا و ارزشیرابا مللرم آورده دروه ا رت در رال 1396
دورا عاجا آموزشوپرورش با او ل این بخش از نو احول بنیادین « ،نو زیرنظام اربیتمللم و
اأمین منابع انسانا نظام اربیت ر ما و عموما» را منتشر کررد طبرق چشرمانرواز ایرن رنو در افرق
 ،1404نظام اربیتمللم و اأمین منابع انسانا آموزشوپرورش ،پا خگویا ب نیازها کما و کیفا
وزارت آموزشوپرورش در حوزه نیرو انسانا را در الامل با ایر زیر نظرامهرا بر منظرور نیرل بر
اهواف نظام اللیم و اربیت مبتنا بر فلسرف اللریم و اربیرت ا رالما و رنو احرول بنیرادین ،فرراهم
ماکنو این نو با هوف بازانظیم یا تها و اصول برنام در را اربیرتمللرم ،بر دنبرال اراقرا
جایگاه حرف ا و اجتماعا مللم و درنهایرت ،ر ریور بر مراارب حیرات طیبر برمبنرا نظرام ملیرار
ا الما ا ت ( نو زیرنظام اربیتمللم و اأمین منابع انسانا نظام اللیم و اربیرت ر رما و عمروما،
 )1396همچنین در بخش «مهماررین چررخشهرا احرولآفررین» در ایرن رنو ،غیریرت راز و
قطببنو هایا صورت گرفت ا ت ک موجب الیین حوود الریفا و هویتا مللم و نیرو انسرانا
با انگارهها دیگر از مللم مادود این چرخش مفهوما در اربیتمللرم در نمرودار زیرر نشرارداده
دوه ا ت:
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نمودار  6چرخشها احولآفرین در نو زیرنظام اربیتمللم

موضوع هویتبخشا ب نیرو انسانا مسئل ا ا ت ک هم در نو احول بنیادین و هم در نو
زیرنظام اربیتمللم مورداوج قرارگرفت ا ت نو زیرنظرام اربیرتمللرم ،ورود هرگونر گررایش
.والر ب این عرص را ما بنود و مطابق نقشر راهرا کر ایرن رنو بررا چشرمانرواز  1404ارائر
مادهو ،فقط افراد ک مطابق نظام ملیار ا الما گزینش مادونو ،مااواننرو وارد عرصر مللمرا
دونو
نشان اصلا اربیتمللم در این نو ،اربیتمللم ب عنروار «اجگرو نظرر و عملرا مطرابق نظرام
ملیار ا الما» ا ت نمودار زیر را مااوار برا آر ار یم کرد

نمودار  7چارچوب مفصلبنو اربیتمللم در گفتمار اصولگرایا عواجت محور

چاجشهایا ک با اغییر اختار نظام آموزدا در کشور ایجاد دوه بود در دوجت روحانا ادامر
پیوا کرد انتظار مارفت با اأ یب دانشگاه فرهنگیار جذب نیرو انسانا آموزشوپررورش بهبرود
یابو؛ اما حواقل اا ال  1396پذیرش دانشجو در این دانشگاه رو ب کاهش گذادت
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سال

1392

1392

1394

1395

1396

تعداد پذیرفتهشدگان

16960

9557

3854

7475

9474

موضوعا ک در این دوره از طرف رهبر ملظم انقالب موردانتقاد جو قررار گرفرت ،پرذیرش
نو  2030ازمار ملل و یونس.و از طرف دوجت بود ک با اذکر ایشار این نو کنار گذادت درو
ایشار در دیوار با مللمار مافرماینو:
«این نو  2030ازمار ملل و یونس.و ،این هرا چیزهرایا نیسرت کر جمهرور ا رالما بتوانرو
دان اش را زیر بار اینهرا بوهرو و اسرلیم ایرنهرا بشرود جمهرور ا رالما خرودش مشرا دارد،
خطّوربط دارد ،ما نوها باالد تا داریم اینجا جمهور ا الما ا ت؛ اینجا ،مبنا ا الم ا ت،
مبنا قرآر ا ت؛ اینجا جایا نیست ک

بک زنوگا ملیوبِ ویرانگررِ فا روِ غربرا بتوانرو در اینجرا

اینجور اِعمال نفوذ کنو (بیانات در دیوار با مللمار و فرهنگیار» )1396/2/17 ،
طبق گزارش مرکز پژوهشها مجلب دورا ا الما جنب ها پنهار نو نشار مرادهرو کر
نتیج اجرایا دور این نو وابستگا هرچ بیشتر کشورها درحالاو ل  ،ازد رترفرتن ا رتقالل
اقتصاد  ،یا ا و علما و فرهنگا بوور احقق عینرا و ملمروس اهرواف وعروه داده دروه ا رت
(گروه او ل نظر و مطاجلات بنیادین مرکز پژوهشها مجلب دورا ا الما)1399 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
هویتها کلا ازجمل هویت مللم در پراو یا تها گفتمار مسلط الیّن مایابنو این نظام
ها ملنایا در پا اأ یب هویتا بوور الارض و ی.پارچ از مللم هستنو گفتمرار کرالر انقرالب
ا الما نیز مبتنا بر ارزشها خود برا ملنا دها ب هویت مللم ،دب .مفصلبنو از نشان هرا را
اأ یب کرده ا ت این گفتمرار فراگیرر برا برقررار پیونرو عمیرق برین دیرن و یا رت ،وضرلیت
اربیتمللم را بازالری

کرد و با برجست کردر مؤجف ها ا الما در کنار مهرارتهرا حرفر ا ،

هویتا جویو ب آر بخشیو و بر خرده گفتمارها
اثرگذار بوده ا ت اجبت

یا ا در.لگرفتر پرب از انقرالب نیرز کرامالز

یا تها اربیتمللرم ،مترأثر از دررایط اراریخا و اجتمراعا جاملر در

چهار ده ا ک در این پژوهش مورد احلیل قرار گرفت ،فراز و نشریبهرایا نیرز دادرت ا رت در
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گفتمار ازنوگا با اوجویت قرار گرفتن او ل اقتصاد  ،مللرم در جایگراه یرک کرارگزار دوجترا
بازنمایا دو و در گفتمار اصالحات ،مللم ب عنوار برازویا بررا او رل
گرفت نقط عط

یا را مورداوجر قررار

یا تگذار اربیتمللم در حاکمیت جمهور ا الما ایرار ،اصویب رنو

احررول بنیررادین ا ررت ک ر ی.ررا از دررش زیرنظررام آر ،اربیررتمللررم و اررأمین منررابع انسررانا نظررام
آموزشوپرورش ا ت با اصویب این نو ،اربیتمللم در چشمانواز آینوهنگر و آینوه از و در
موقلیتا راهبرد ب عنوار عنصر ا ا ا نظام آموزشوپرورش درنظرگرفت دوه ا ت
بااینهم  ،موضوع مهما ک در این چهار ده  ،مورد غفلت واقعدوه و با آر ب صورت موضلا
و دلارگون برخورد دوه ا ت ،مطاجبات اقتصاد و وضلیت ملیشتا مللمرار ا رت ا رتمرار ایرن
وضلیت مم.ن ا ت انگیزه جوانار مستلو برا ورود ب این عرص را کم کنرو و درأر اجتمراعا و
اثرگذار فرهنگرا مللمرار را کراهش دهرو یرا موجرب درود جایگراه مللرم در جریانرات یا را
موردا تفاده ابزار قرار گیرد این مسئل هم از طرف مقام ملظم رهبرر ارذکر داده دروه ا رت و
هم مغایر با اهواف ا ناد باالد تا ماننو نو احول بنیادین ا ت آ یب دیگر ک اربیرتمللرم را
اهویو ماکنو ،اجرا ناقص ،موضلا و نمایشا ا ناد مهم و راهبرد اربیتمللم ا ت ک موجب
هور رفت رمای ها ف.ر و انحراف از اهواف کالر اربیتمللم مرادرود ،ازایرنرو الزم ا رت
ارزیابا مستمر و دقیق همراه با برنام ها ارمیما در این زمین صورت گیرد همچنین پیشنهادهرا
زیر برا بهبود فراینو یا تگذار و اراقا رابط مللم و حاکمیت ارائ مادود:
1

گفتمار حاکم بر یا تها اأمین نیرو انسانا نظام آموزشوپرورش با گفتمرارهرا
اأمین نیرو انسانا ایر نهادها آموزدا ر فرهنگا ازجمل وزارت علوم ،احقیقرات و
فناور  ،وزارت فرهن
احلیل قرار گیرد و هماهن

2

و اردراد ا رالما و حترا رازمار صواو ریما مرورد مقایسر و
از دود

رابط ا عملیااا بین ا ناد مهم اربیتمللم و مجریار آر در طوح مختل

برقرار گردد

ک قابل نجش بادو
3
4

نظام دایستگا در اربیتمللم بر ا اس ملیارها مشخص و عینا اووین و ا تقرار یابو
رابط

دو وی و متوازر بین حاکمیت و مللمار برقررار درود؛ ایرن رابطر مرااوانرو برا

ازماردها منسجم و قانونا اصناف مللمار اقویت دود
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جایگاه یا ا ،اجتماعا و فرهنگا اربیتمللم ن با دلارها امثیلرا و آرمرارگرایانر ،
بل .با عاملیت فلال مللم در منا بات یا ا و اجتماعا ارمیم دود
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تحلیل مکانة تربیة المعلّم في معتقَدات الحکومة السیاسیة بعد الثورة اإلسالمیة
اإليرانیة
رضا الحق ويردي 

رمضان البرخورداري 
سوسن الکشاورز 
علي رضا المحمودنیا 
هدفت الدراسة الحالیة إلى تحلیل موقف تدريب المعلمین في معتقدات الحکومة السیاسیة التي تشکلت بعد
الثورة اإلسالمیة اإليرانیة .تسعى هذه الدراسة  ،من خالل النظر في موضوع تدريب المعلمین في فضاء المعتقدات ومن
خالل التنقیب عن الوثائق ،الي التجاوز عن مجرد األوصاف والوصول إلى تحلیل ارضي لتدريب المعلمین في اإليران بعد
الثورة اإلسالمیة .تظهر النتائج أن المعتقدات الشاملة للثورة اإلسالمیة كانت لها تأثیر عمیق على سیاسات تدريب
المعلمین .إن مسألة االرتباط بین الدين والسیاسة هي العالمة الرئیسیة لهذا المعتقد الشامل الذي تسبب في تأثیر العقائد
اإللهیة والفهم الديني على اعطاء الهوية للمعلم في وثائق ونصوص سیاسة لتدريب المعلمین .كان للمعتقدات السیاسیة
الصغیرة بعد الثورة اإلسالمیة تأثیر أيضًا على سیاسات تدريب المعلمین .في المعتقد البنائیة  ،مع إعطاء األولوية للتنمیة
االقتصادية  ،تم تمثیل المعلم كموظف حکومي  ،وفي المعتقد اإلصالحي  ،كان يُنظر إلى المعلم على أنه ذراع للتنمیة
السیاسیة .إن نقطة التحول في سیاسة تعلیم المعلمین في حکومة الجمهورية اإليران اإلسالمیة هي الموافقة على وثیقة
التغییر األساسي .مع تايید هذه الوثیقة  ،تم اعتبار النظام الفرعي لتدريب المعلمین عنصرًا أساسیًا في نظام التعلیم في
منظور استشرافي ومستقبلي وفي موقع استراتیجي.

الکلمات الرئیسیة :تدريب المعلمین؛ تحلیل المعتقد؛ معتقد سیاسي؛ التعلیم و التربیة؛ الثورة اإلسالمیة.
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The purpose of this study is analyzing the position of teacher education in the political
discourses that have been formed after the Islamic Revolution of Iran. This research seeks to go
beyond mere descriptions and achieving contextual analysis for teacher education in Iran after the
Islamic Revolution considering the teacher’s education in discourse approach and through
document investigation. Research findings showed that he pervasive discourse of the Islamic
Revolution has had a profound effect on teacher education policies. The continuity of religion and
politics is the main sign of this pervasive discourse that has caused the influence of divine beliefs
and religious understanding on teacher identification in the documents and texts of teacher
education policy. Political sub-discourses that formed after the Islamic Revolution also had impacts
on teacher education policies. In the constructive discourse, with economic development as a
priority, the teacher was represented as a government agent and in the reform discourse, the teacher
was seen as an arm for political development. The turning point of teacher’s education policy in the
government of the Islamic Republic of Iran is the approval of the Fundamental Reform Document
of Education (FRDE). With the approval of this document, the teacher’s education subsystem has
been considered as a fundamental element of the education system in a forward-looking and futureoriented perspective and in a strategic position.
Keywords: Teacher Education, Discourse Analysis, Political Discourse, Education, Islamic
Revolution.
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