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  1گرایی در جریان نوسازي نظام آموزشی ایران در دورة پهلوي اول بررسی گفتمان ملی

  

  6بهرام قدیمی ،5مهرداد نوابخش ،4مجید کاشانی، 3، مصطفی مهرآیین2پوشیسیدمصلح کهنه

  

  )08/05/1400تاریخ پذیرش  ،15/01/1400 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

سمت ایجاد دولت مدرن و تسلط پهلوي اول ساختار سیاسی در ایران به در دورة

گفتمان تمرکزگرایی حرکت کرد و در این زمینه با تأسیس و تقویت نهادهاي مختلفی 

بر زبان  گرا مبتنی گرایی باستان مانند شوراي عالی معارف و آموزش و پرورش مدرن، ملی

گفتمان انتقادي فرکالف، مصوبات این فارسی مسلط شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیل 

تحلیل قرار داده و با افشاي  شورا را از خالل مراحل توصیف، تفسیر و تبیین متون مورد

گرایی در جریان  هاي پنهان و ایدئولوژیک این مصوبات، به تحلیل گفتمان ملی الیه
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بر یک  یگرایی فرهنگی مبتن هاي ملی نوسازي نظام آموزش و پرورش پرداخته و مؤلفه

توان گفت که نوسازي نظام  نژاد و زبان را بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق می

آموزشی با سیاست ترویج زبان فارسی و درپیش گرفتن استراتژي فرافکنی وحدت به 

گرایی و نژادگرایی از  گیري از مفاهیمی مانند باستان سازي و با بهره گذشته از طریق تاریخ

گرایان را در شکل  هاي طرد و ادغام تالش کرد تا وحدت ملی مدنظر ملی طریق استراتژي

سازي محقق سازد و کثرت فرهنگی موجود در ایران را انکار و تنوع قومی و زبانی  یکسان

 را تضعیف کند.

  

سازي، نوسازي  گرایی، یکسان تحلیل گفتمان انتقادي، گفتمان ملی اژگان کلیدي:

  معارف.آموزش و پرورش، شوراي عالی 

  

  مقدمه و طرح مسئله

هاي مختلف،  زیستی فرهنگها حضور، کشمکش و هم واسطۀ قرنقلمرو کشور ایران به

هاي  همواره کشوري با تنوع قومی، زبانی و فرهنگی بوده است که معموالً حاکمان در دوره

اوایل دورة اند. اما در اواخر دورة قاجار و  مختلف با این تنوع و تکثر سر ناسازگاري نداشته

هاي  پهلوي، روشنفکرانِ نزدیک به قدرت با تأثر از تحوالت غرب، با دنبال کردن سیاست

گرا این تنوع و تکثر را تهدیدي براي وحدت ملی قلمداد کردند. اگرچه در  گرایی خاص ملی

کرد و  گرایی سیاسی فراهم می  متمم قانون اساسی مشروطه، تعریف ملت زمینه را براي ملی

واسطۀ قانون، ملت خوانده شده و از حقوق مساوي برخوردار بودند، اما در اوایل ي ملت بهاعضا

بر یک زبان و نژاد که در اندیشۀ میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا  گرایی مبتنی دورة پهلوي، ملی

گرایان در این دوره آموزش و  آقاخان کرمانی ریشه داشت به گفتمان مسلط بدل شد. ملی

سازي درنظر گرفتند و نوسازي آموزش و پرورش را  را همچون پایگاهی براي ملتپرورش 

از  نامۀ فرنگستاناي مهم براي تحقق رؤیاي ایران نوین تصویر کردند. براي مثال در نشریۀ  مؤلفه

به» مدارس قدیمه را باید بست«اي با عنوان  نشریات روشنفکران حلقۀ برلن در این دوره نوشته

  شود:  گونه عنوان میسازي در ایران این نوسازي آموزش و پرورش براي ملت صراحت ضرورت

سوادي مردم استقالل ایران بی مدرسه دیگر قادر به  ادامۀ حیات نیست، بی

کند. نداشتن مدرسه موجب شده است که داخلی و خارجی ایران را تهدید می

غالب نقاط ایران دانند. در زبان رسمی و ملی را در سرتاسر ایران همه نمی

ها یعنی زبان ترکی باقی است. براي محو و نابود  هنوز آثار حمالت وحشی

جز تعمیم معارف و تأسیس مدارس جدیده عالج کردن این آثار کثیفه به
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زبان را از این مصیبت رهایی بخشید. هاي ترکیدیگري هست؟ ... باید ایرانی

ان، پاك کردن وطن را از آثار هاي بناهاي آباد ایرارواح مقتولین و خرابه

کنند. ایجاد هر خوشبختی در ایران منوط به ایجاد ها درخواست میوحشی

  ).136: 1303مدرسه است (مهدوي، 

سلطنت رسیدن  درخواست مدارس جدیده براي تأمین وحدت ملی درست پیش از به

زمان  رضاخان که هم شود. اي براي اقدامات وي در آینده تلقی می رضاخان بود و همچون برنامه

شروع به برقراري سلطۀ شخصی خود در ارتش و دولت جدید کرده بود و  1299با کودتاي 

سرنوشت  1304هایش را درهم شکسته بود با جلوس بر تخت سلطنت در سال  تدریج مخالف به

خ، تحوالت آتی را دردست گرفت که بعدها تجدد آمرانه نامیده شد. درواقع در این برهه از تاری

بردند و  پیش می کردند و نظامیان به پردازي می هاي روشنفکري نظریه فرایند تحوالت را گروه

سلطنت رسیدن رضاخان طرفداران بناي ایران نوین داراي جایگاه مناسبی در  توان گفت با به می

 نوبۀ خود باعث توجه به ایدة نوسازي نظام آموزشی براي ساختن ملت قدرت شدند و این نیز به

هایی مانند آموزش و پرورش عمومی و تعمیم معارف اهداف  جدید شد و با اجراي سیاست

) 1373شد تاآنجا که حتی سپهبد امیراحمدي ( دیگري همچون تقویت وحدت ملی دنبال می

براي تثبیت دستاوردهاي نظامی خود و آشنا کردن اطفال لُر با وظایفشان در برابر میهن، 

  نویسد:   کند و در خاطرات خود می یتأسیس مدرسه را تجویز م

لوح تربیت شوند و  آباد افتادم که هم اطفال ساده به فکر ایجاد مدرسه در خرم

اي که در برابر دین و میهن دارند آشنا گردند، و هم خوانین اطراف  به وظیفه

گذارند  آباد در مدرسه می و اکناف لرستان در اثر اینکه فرزندانشان را در خرم

که  ها درحالی آمد خواهند داشت. و درحقیقت اطفال آن و با شهر رفتهمیشه 

شوند، گروگانی نیز هستند که پدرانشان یاغی و طاغی  در شهر تربیت می

  ).214: 1373نشوند (

چنان که سازي و تکثرزدایی بود یا آن گرایی آن دوره مترادف با یکسان چون نسخۀ ملی

هاي قومی در ایران  اقلیت» سازي پارسی«چون سیاست گوید  ) می278: 1396ضیاءابراهیمی (

شد و ازآنجاکه نوسازي نظام آموزشی و ایجاد مدارس جدید با مفهوم وحدت ملی  دنبال می

هاي هویت ملی از محورها و اهداف اصلی  پیوند داده شده بود ترویج زبان فارسی و مؤلفه

ها ـ آذري،  و سرکوب زبان اقلیت زدایی قومیت«آموزش و پرورش شد و در تداوم این سیاست 

هاي آموزش زبان فارسی معطوف  ها به تقویت برنامه کردي، و عربی ـ به دنبال آمد و همۀ تالش
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کلی انکار شد ). و ویژگی چندقومی و چندزبانی در ایران به446: 1383(فریش، » شد

  ).289: 1396(ضیاءابراهیمی، 

برد اهداف آن دارد، شوراي  اي خاصی جهت پیشسازي نیاز به نهاده باوجوداین پروژة ملت

عالی معارف (فرهنگ) یکی از نهادهاي مهم دخیل در این پروژه بود. هدف این شورا، نوسازي 

) و 40: 1391سازي حکومت پهلوي (اکبري،  منزلۀ بخشی از پروژة ملت ساختار آموزشی به

). در این دوره شوراي 157: 1373بقخو،  دهی به نظام آموزشی نوینِ همگون بود (خلیلی شکل

عالی معارف به بازوي فرهنگی نوسازي و تمرکزگرایی حکومت تبدیل شد (راعی گلوجه؛ 

گذاري براي نظام آموزشی ایران شد. بنابراین،  ترین نهاد سیاست ) و اصلی58: 1396رحمانیان، 

و رابطۀ آن با نوشتۀ حاضر با تحلیل گفتمان مصوبات این شورا و بررسی تصمیمات این نهاد 

  پردازد: سازي در ایران در دورة رضاشاه به طرح این سؤال می روند ملت

هاي گفتمانی براي تقویت  در فرایند نوسازيِ آموزش و پرورش در دورة پهلوي اول چه استراتژي

  کار گرفته شده است؟ گرایی به ملی

  

  مبانی نظري و زمینۀ تاریخی

بستۀ پیدایش دولت مدرن است.  هوم هویت ملی و همپیدایش ناسیونالیسم در پیوند با مف

ناسیونالیسم با قرار دادن اقتدار سیاسی در خواست یا ذات اجتماعی که حاکمیت بر آن اعمال 

). به این اعتبار 416: 2001، 1کارتنی بخشد (مک  شود، به اقتدار سیاسی مشروعیت می  می

توان گفت ایدئال  گر متمایز کرد. میتوان ناسیونالیسم سیاسی و فرهنگی را از یکدی  می

دیده است که توسط قوانین متحد  ناسیونالیسم سیاسی یک واحد مدنی از شهروندان آموزش

شوند. در این دیدگاه قوانین و دستگاه سیاسی پایۀ وجود ملت هستند. درمقابل ناسیونالیسم   می

ات ملت، ماهیت تمدن متمایز داند. از این دیدگاه ذ  فرهنگی دولت را عرض بر ماهیت ملت می

فرد ملت است. هدف ناسیونالیسم فرهنگی تأمین یک  آن است که محصول تاریخ منحصربه

، 2دولت نمایندة مردم است که بتواند در تمدن جهانی درحال توسعه مشارکت کند (هاچینسون

در  ). در مقابل ناسیونالیسم سیاسی که شمولی است، ناسیونالیسم فرهنگی که122: 1994

نظریات فیلسوف آلمانی هردر ریشه دارد، مفهومی انحصاري و طردکننده از ملت را ارائه 

هاي فرهنگی، اخالقی، ذهنی و   اي از خصلت دهد. هردر مفهوم روح قومی را براي مجموعه  می

_______________________________________________________ 
1. McCartney 
2. Hutchinson 
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هاست و  کنندة آن هاي تاریخی مشخص برد که در طول دوره کار می فکري یک گروه انسانی به

  ).158: 1398پوشی،  کهنهدهد (  ها را نشان می ی آنیگانگ

توان آغازگاه ناسیونالیسم ایرانی   مشروطه و خواست تأسیس دولت مدرن در ایران را می

دانست، چراکه با تأکید بر قانون و شمول آن بر تمامی اهالی ایران، ناسیونالیسمی سیاسی را 

ناامیدي مردم از بهبود کارها از خالل حکومت  کرد. اما با وقایع جنگ جهانی اول  نمایندگی می

ساز برآمدن نسلی از روشنفکران شد که رویگردان از ناسیونالیسم سیاسی،  مشروطه، زمینه

وجوي تعریفی  منادي ناسیونالیسم فرهنگی ایرانی شدند. ناسیونالیسم فرهنگی ایران در جست

ایران باستان، مفهوم روح ملی یا روح براي ملت و براي دست یافتن به یگانگی ایران امروز با 

افزود. به این ترتیب ادعاي استمرار ملت در تاریخ، به ادعاي   گرایانه می  ایرانی را به گفتمان ملی

وجوي  ). ناسیونالیسم ایرانی در جست158یافت (همان:   استمرار روح ایرانی در تاریخ پیوند می

گرایان براي بازنمایی  رو، ملی اسالم روي آورد، ازاینذات ملیت به تاریخ باستان و تاریخ پیش از 

منزلۀ تنها عامل استمرار در تاریخ برجسته  یگانگی مردم امروز با مردم باستان، زبان فارسی را به

 ما ... هویت ملی (ایرانیت)«کند:   گونه که مسکوب به گویاترین شیوه روایت می کردند. آن

  ).8: 1385» (پناه زبان فارسی نگه داشتیم خودمان را از برکت زبان و در جان

خان و طالبوف  کردگان ایرانی در دورة قاجار ازجمله میرزا ملکم اولین روشنفکران و تحصیل

در این دوره از بطن قشر حاکمه رشد کردند و وابستگی به قدرت داشتند، در نتیجه هوادار 

هم خود از قدرت در مواجهه با حاکمیت بودند. روشنفکران در دورة مشروطه براي ارتقاي س

). تجربۀ 40: 1391دیگر نیروهاي اجتماعی، بر مفهوم ملت متمرکز شدند (صدیقی؛ طلوعی، 

سازي در نیمۀ اول  شدة ملت هاي مهندسی سازي در عصر پهلوي اول جزو نخستین نمونه ملت

داشت  بدیلی در طراحی و اجراي آن برعهده شود که دولت نقش بی قرن بیستم محسوب می

). در دورة رضاشاه گروه روشنفکران از یک قشر به طبقۀ اجتماعی 34: 1391(اکبري، 

دار مدرنیته را نسخۀ  ها ناسیونالیسم داعیه ) تبدیل شدند و آن181: 1383(آبراهامیان، 

اوحدي،  دانستند (دخت گرایی می هاي ناشی از پراکندگی و قومیت سامانی شفابخشی براي نابه

ها  در این زمینه گروه روشنفکري موسوم به حلقۀ برلن که نسل اول آن ).867: 1394

ها  خواهان بودند بر روي کارآمدنِ رضاشاه نقش اساسی داشتند و نسل دوم آن مشروطه

نوشتند و بسیار مؤثر بودند (همان:  هاي فاشیستی براي نوسازي و پیشرفت ایران می نسخه

هاي قومی و زبانی در این دوره آغاز شد  ض علیه اقلیت). درواقع تمرکزگرایی و مسئلۀ تبعی873

  طلبید که به اجرا گذاشته شد. اي می سازي اقدامات ویژه و پروژة ملت
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که که مطرح شد تحوالت دورة رضاشاه را روشنفکران وابسته به قدرت تصور و  همچنان

)، این دوره حاصل 1304برد. به گفتۀ محمود افشار ( کردند و ارتش به پیش می ریزي می برنامه

گرایی بود  سازي ایران و تکوین هویتی نو بر پایۀ ملیت و ملت براي مدرن» قلم و شمشیر«اتحاد 

). در این عصر، دولت پهلوي به تدریج حوزة اجتماعی را در حوزة 51: 1392(نیازي؛ شالچی، 

. با طور کامل در دست گرفت ) و زمام امور را به15: 1388سیاسی حل کرد (اکبري، 

هاي نوسازي دورة پهلوي اول منابع الزم اقتصادي را در اختیار دولت قرار داد که بتواند  سیاست

برد نوسازي در  از سویی با ابتناي ناسیونالیسم ایرانی بر زبان فارسی و از سوي دیگر با پیش

دیوانی هاي زبانیِ جدا از حوزة  هاي اداري و آموزش و پرورش، زبان فارسی را در حوزه حوزه

  هاي دیگر در موقعیت ممتاز و بدون رقیبی قرار دهد. به زبان نسبت

گرا را که  گرایی باستان کوشیدند که ملی بنابراین، روشنفکران در دورة پهلوي اول می

منزلۀ گفتمان مسلط در جامعه مطرح کنند و حکومت پهلوي از  بر زبان فارسی بود، به مبتنی

گرایی است که عظمت  گونه از ملی گرا، آن گرایی باستان ز ملیکرد. منظور ا ها حمایت می آن

گراي  دهد، و ناسیونالیسم باستان فرهنگی ملت را در زمانی دور و در عصر طالیی ملت قرار می

ایرانی با تأکید بر بازگشت به عظمت فرهنگی ایرانی قبل از یورش اعراب و با توسل به استعارة 

گري پیشااسالم بود (رستمی؛  گشت به عصر پادشاهی و زرتشتیبه نفی اسالم و باز» بیداري«

کند  عظمت فرهنگ ایرانی اقتضا می«گرایان بر این تصور بودند که  ). ملی137: 1397زیباکالم، 

کاتوزیان در این زمینه  ). همایون25: 1385(کاتم، » تر آمیخته نشود هایی پست که با تمدن

رفت و نه  شمار می هاي غیرفارسی نه مایۀ غرور به لم به زباننویسد: تا قرن بیستم میالدي، تک می

هاي فرهنگی  اسباب مخالفت، چه رسد به تحقیر و ایذا؛ ولی در دورة رضاشاه و پیرو سیاست

سره انکار شد، طبع و نشر به زبان  زبان جنوب غربی کشور یک حکومت، موجودیت جوامع عرب

ی و اشاعه و ترویج کتبی آن قدغن شد، چاپ و انتشار ترکی آذربایجانی یا سایر اشکال زبان ترک

زبانان برگزیده  زبان کُردي ممنوع شد، فرمانداران و فرماندهان و مدیران بیشتر از میان فارسی

). این در حالی است که ایران داراي تنوع زبانی و تکثر فرهنگی است و به 436: 1379شدند (

). بنابراین در دورة 21: 1383» (ي زبانی بوده و هستها ایران سرزمین اقلیت«قول آبراهامیان 

گرایی و همانندسازي بدون  گرایی در قالب سیاست هم شد گفتمان ملی پهلوي اول تالش می

  توجه به تنوع قومی و تکثر فرهنگی و زبانی شکل بگیرد.

تر زبانه بیش اي تک درواقع تمام جوامع به درجات متفاوت چندزبانه هستند و تصور جامعه

زبانگی الزمۀ وحدت و  ) و تک1: 1397زادة وهم است تا واقعیت (کالن، ترجمۀ ویسی، 
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؛ حیاتی؛ 1992، 3پور ؛ حسن2005، 2؛ بیات2005، 1بستگی ملی نیست (بنی ـ شرکا هم

؛ 2012، 6االسالمی ؛ شیخ1985، 5ب؛ پري2005الف و  2005، 4؛ جهانی2010مشهدي، 

بستگی ملی دو الگو وجود دارد: الف) الگوي  نۀ وحدت و همطور کلی در زمی ). به2013، 7ویسی

ها، عادات و رسوم فرهنگی  ؛ در الگوي اول، ویژگی9گرایی و ب) الگوي هم 8همانندسازي،

سازي حرکت  سوي یکسان شود و جامعه به هاي اقلیت در فرهنگ حاکم اکثریت حل می گروه

نت و حفظ حقوق اقلیت و نه استحالۀ بر صیا زیستی مبتنی کند، اما در الگوي دوم، هم می

فصل درازمدت و  و . وجه تمایز این دو الگو در موضوع حل فرهنگی در فرهنگ اکثریت است

آمیز اختالفات و مدارا با تنوعات فرهنگی است. الگوي همانندسازي، وحدت ملی را در  صلح

بستگی ملی و  همکند، اما در بلندمدت باعث تشدید منازعات، تضعیف  مدت حفظ می کوتاه

بستگی و انسجام ملی را در  گرایی، هم شود، اما الگوي هم سازي براي تجزیه ملی می زمینه

که رضاشاه پس از  ). درحالی113: 1390آبادي،  بخشد (قاسمی؛ ابراهیم بلندمدت تحکیم می

یی و زدا هاي فرهنگی کشور را برپایۀ دین هاي قدرت خود و نیل به سلطنت، سیاست تحکیم پایه

هاي قومی، زبانی و  فرهنگ سازي هویتی (الگوي همانندسازي) معطوف به نفی خرده یکسان

سازي  )، زمینۀ ملت68: 1381سازي فرهنگ سنتی بنیان نهاد (بشیریه،  مذهبی و دگرگون

  تمرکزگرا همراه با زور را فراهم آورد.

هایی از  مدارس قابلیت گوید که  می بازتولید اجتماعیبوردیو به همراه پاسرون در کتاب 

شود و از طریق جذب فرهنگی در   ها فراهم می خواهند که تنها توسط خانواده  آموزان می دانش

رو، نظام آموزشی با بها دادن به  آید نه از طریق آموزش رسمی مدارس. ازاین  دست می خانواده به

که از قبل داراي برتري  دهد  فرهنگ و زبان طبقات نخبه، امتیازي غیرمنصفانه به کسانی می

هایی را  کنند و موقعیت آن  اي هستند و این گونه این نظام نابرابري را بازتولید می مالحظه قابل

و همکاران،  10بخشد (بوردیو اند مشروعیت می که سرمایۀ فرهنگی و زبانی از والدین به ارث برده

عبارت دیگر بر  ی یا محلی ـ بههاي قوم ) . به باور بوردیو، کشمکش بر سر هویت31-34: 1990

_______________________________________________________ 
1. Bani-Shoraka 
2. Bayat 
3. Hassanpour 
4. Jahani 
5. Perry 
6. Sheykholislami 
7. Weisi 
8. Assimilation 
9. Integration 
10. Bourdieu 
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بر محل نشئت گرفتن  ها)ي مرتبط با اصل و نسب مبتنی ها (افتخارات و سرافکندگی  سر دارایی

بندي، کشمکش بر سر  اي از کشمکش بر سر طبقه هاي همراه آن نظیر لهجه ـ مورد ویژه و نشانه

ها به دانستن و شناختن  دن آنانحصار قدرت، وادار ساختن مردم به دیدن و باور کردن، وادار کر

: 1991و قدرت تحمیل تعریف مشروع از تقسیمات جهان اجتماعی است (بوردیو و همکاران، 

دولت پهلوي اول با دراختیار داشتن نهاد تعلیم و تربیت و  توان گفت می). بر این اساس 221

نیاز پروژة هاي مورد هاي درسی، عناصر و ارزش انحصار درآوردن تألیف و چاپ کتاب به

: 1393ساخت (شکور قهاري؛ اکبري،  سازي را در اذهان مخاطبان خود القا و نهادینه می ملت

) و با ازاعتبارانداختن مدارس قدیم و منحصر کردن مدارس جدید به آموزش به زبان فارسی، 89

بندي و تعاریف مشروع در  با استفاده از قدرت نمادین دولت، تالش در تحمیل نظام طبقه

  گرایی ایرانی داشت.  گفتمان ملی

ترین ابزارهاي دولت پهلوي اول در پروژة  تأسیس و گسترش مدارس جدید از مهم 

هاي زبانی بود (آبراهامیان،  سازي اقلیت سازي بود و سیاست کلی آموزش جدید نیز فارسی ملت

فتر مخصوص اي به ریاست د ). براي نمونه فرمانده تیپ مستقل خوزستان طی نامه158: 1391

هرچه زودتر زبان فارسی «شود تا  شاهنشاهی خواهان توسعۀ معارف در مناطق عشایرنشین می

در بین عشایر عمومیت یافته و آنان را از این وضعیت خارج و باألخره آخرین یادگار ادوار فترت 

را  هاي مکفی بایستی اطفال و جوانان عشایر وسیلۀ تأسیس دبستان ازبین برود و اصوالً به

مردان مستقر در کردستان  ). همچنین، دولت33977/297: 1314(ساکما، » زبان نمود فارسی

براي اینکه در آتیه تمام «دارند:  اظهار می 1310در نامۀ محرمانه به وزارت جلیلۀ داخله در سال 

ن اهالی مجبور به تکلم به زبان فارسی بشوند ایجاد مدارس متعدده در بلوکات و شهر و فرستاد

معلم از مرکز ضروري است که در نتیجۀ تربیت اساسی بعداً به هیچ وجه آشنا به زبان کردي 

). بنابراین آموزش عمومی و تعمیم معارف در دورة 7763/290: 1310(ساکما، » خود نباشند

  یابد. شود و انطباق می گرایی هماهنگ می رضاشاه با ترویج زبان فارسی و تقویت ملی

  

  شناسی روش

گرا که به نوسازي نظام آموزشی ایران و  ي عالی معارف متشکل از روشنفکران ملیشورا

هاي اصلی ملت از طریق آموزش  گذاري در زمینۀ بنیان نهادن ایران نوین و ترویج مؤلفه سیاست

رو، بررسی  سازي بود. ازاین ترین نهاد فعال در زمینۀ پروژة ملت پرداخت، اصلی و مطبوعات می

ورا، در حوزة نوسازي نظام آموزشی داراي اهمیت زیادي است و پژوهش حاضر مصوبات این ش

گیري از رویکرد تحلیل گفتمان  براي نقد قدرت و ایدئولوژي حاکم بر زبان درصدد است با بهره



 1400، تابستان 2ة شمار ،پانزدهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

58  

گرایی در دورة پهلوي اول در متن مصوبات شوراي عالی معارف را  انتقادي فرکالف، گفتمان ملی

گیرد که به  کالف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین صورت میبررسی کند. تحلیل فر

  پردازیم. اختصار به آن می

ها و محتواي ظاهري متن توجه  ناظر بر متن است و در آن به ویژگی» توصیف«سطح 

، »هاي شرطی و منفی راهبرد استفاده از گزاره«شود. براي توصیف متن پنج راهبرد شامل  می

راهبرد تشابه «، »راهبرد تقابل معنایی«، »ن غیرمستقیم و جمالت امريراهبرد استفاده از بیا«

ناظر بر عمل گفتمانی است و » تفسیر«شود. سطح  کار گرفته می به» راهبرد تکرار«و » معنایی

شود و  در آن به رابطۀ بین متن و تعامل یا عمل اجتماعی یا تولید و مصرف متن توجه می

انداز تاریخی  هاي متون از دریچۀ چشم ین است که به گفتمانپذیرش بافت بینامتنی مستلزم ا

زمینۀ سطح تفسیر است و  درواقع، سطح توصیف پیش .)235: 1379نگریسته شود (فرکالف، 

اي ذهن را  هایی هستند که عناصر فهم و دانش زمینه هاي صوري متن عالئم و نشانه ویژگی

شود.  نوع گفتمان و نظم گفتمانی تأکید میسازد. در این راستا بر بافت موقعیتی،  فعال می

فرکالف در این مرحله به مواردي از قبیل: ماجرا چیست؟ چه کسانی درگیر آن هستند؟ روابط 

کند. سطح  ) تأکید می222ها چگونه است و نقش زبان در این باره چیست؟ (همان:  میان آن

امل و بافت اجتماعی ـ فرهنگی و ناظر بر عمل اجتماعی است و در آن به رابطۀ بین تع» تبیین«

منزلۀ  ). تبیین، گفتمان را به1035: 1395شود (میرزایی،  حتی سیاسی و تاریخی توجه می

دهد که چگونه ساختارهاي اجتماعی، گفتمان را  کند و نشان می کنش اجتماعی مطالعه می

  ). 1379کالف، گذارند (فر ها چه تأثیراتی بر ساختارها می بخشند و برعکس گفتمان جهت می

در این تحقیق، واحد مشاهدة متن و واحد تحلیل، جمله و واژه درنظر گرفته شده است و 

شود. در تحلیل گفتمان تفسیر و تبیین نقش  معانی موردنظر در متن مصوبات استخراج می

گردد و اعتبار پژوهش  کلیدي دارد. اعتبار در این نوع تحقیقات به نوع استدالل محقق برمی

ریزي شده است که سه معیار در نظر  ) پایه1389ر برمبناي دیدگاه یورگنسن و فیلیپس (حاض

  اند از: شود که عبارت گرفته می

  . معیارهاي اعتبار تحلیل گفتمان و انطباق آن با تحقیق1جدول 

  انطباق آن با پژوهش  معیارهاي اعتبار

  تحقیق هستند.محققان درصدد تحلیل منطقی و دقیقی در این   استحکام تحلیل

صورت کامل ارائه شود و مصوبات  گرایی به تالش شده است مفهوم ملی  جامعیت تحلیل

  منتخبه زوایاي کاملی از آن ارائه دهند.

صورت روشن، بیان و امکان بازتحلیل  سعی شده تمام مراحل تحقیق به  شفافیت تحلیل

  فراهم شود.
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ه آیا محققان دیگر، همان متن را با شود ک پایایی تحقیق هم به این موضوع مربوط می

هاي  نظر به تفاوت 1هاي مشابه، تفسیر مشابهی خواهند کرد؟ براساس دیدگاه استراتون روش

اي  ي انگیزشی، انتظارات و... هیچ تضمینی براي چنین پایایی ها فردي پژوهشگران در زمینه

دارند و سایر پژوهشگران ممکن  ها در این گزارش جنبۀ ذهنی وجود ندارد. بنابراین، تفسیر داده

  ). 106: 1395ها را به صورت متفاوت تفسیر کنند (میرزائی،  است این داده

  

  هاي پژوهش تحلیل یافته

گذاران در  در این پژوهش با توجه به موضوع مقاله و مطالعۀ موضع روشنفکران و سیاست

که در دبیرخانۀ  1320تا  1300هاي  شوراي عالی معارف، مصوبات شوراي عالی معارف از سال

شوراي عالی آموزش و پرورش موجود است موردمطالعه قرار گرفته است و به بررسی موردي 

اند پرداخته شده است.  مصوبۀ این شورا که بیشترین ارتباط را با موضوع مقاله داشته 10

اي مرتبط ه گرایی انتخاب شدند. پس از بررسی دقیق، داده شده با محوریت ملی مصوبات بررسی

استخراج و با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین 

  پردازیم. اند. در این قسمت به تحلیل مصوبات منتخب می تحلیل قرار گرفته مورد

  

  1307مرداد  17مورخۀ  118متن جلسۀ شمارة 

عالقه و تکالیف مختلفۀ «، »وطن حب«در سال دوم ابتدایی در درس اخالق، به مفاهیمی از قبیل 

  شود. و... اشاره می» وطن و دلبستگی به آن«، »آن

» دین زردشت«، »سالطین بزرگ هخامنشی«، »نژاد ایرانی«و در درس تاریخ سال اول مباحثی مانند: 

  تصویب شد.

  

توصیف متن: این مصوبه با تأکید بر مفاهیم وطن، حب وطن و دلبستگی به آن و وظیفۀ ما 

گرایی تقویت و  آموزان ابتدایی احساس ملی مقابل وطن، درصدد است در میان دانش در

تدریج مطرح و با مفاهیم دیگر  دلبستگی به وطن ایجاد شود. قداست و پاکی سرزمین و میهن به

گرایی فرهنگی را در این دوره  شود و ترویج ملی ازجمله نژاد، قومیت و زبان درهم آمیخته می

تشابه «ها و معانی از راهبرد  سازي و اثرگذاري واژه ر این مصوبه براي برجستهزند. د رقم می

استفاده شده است (حب وطن ـ عالقه و تکالیف مختلفۀ آن ـ وطن » راهبرد تکرار«و » معنایی

گرایی فرهنگی  ملی«و دلبستگی به آن). براي تفسیر این مصوبه باید به این نکته اشاره کرد که 

_______________________________________________________ 
1. Stratton 
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ی و پیوستگی نژادي و زبانی ملت ایران با ملت ایران باستان، معنایی از ملت را بر یگانگ مبتنی

ها  هاي زیادي از اهالی مملکت ایران را که زبان یا نژاد آن میان آورد که انحصاري بوده و گروه به

). بنابراین شورا با 340: 1398پوشی،  (کهنه» کرد  منزلۀ دیگري طرد می شد، به  جدا انگاشته می

در کتاب درسی و » دین زرتشت«و » سالطین بزرگ هخامنشی«، »نژاد ایرانی«صویب مفاهیم ت

آموزان با عظمت ایرانِ  کوشیدند دانش سو می تدریس آن در نظام آموزش و پرورش ازیک

رانی نژاد و ادیان موجود در  دیگر زمینۀ به حاشیه باستان، دین و نژاد ایرانی آشنا شوند و ازسوي

  م شود. ایران فراه

  

  1308مرداد  29مورخۀ  145متن جلسۀ شمارة 

  نامۀ مدارس ابتدایی و متوسطۀ ذکور و اناث دولتی مصوب شده است: در فصل اول (تکالیف مدیر) نظام

کلیۀ شاگردان مدارس متوسطه باید در تمام اوقات ملبس به لباس مخصوص باشند که فرم «ـ  55مادة 

  ».ستآن را وزارت معارف معین نموده ا

  

توصیف متن: این مصوبه در راستاي سیاست تمرکزگرایی و مطیع ساختن نظام تعلیم و 

سازي در سیستم آموزشی اصل مهمی  تربیت شکل گرفت. در این دوره تمرکزگرایی و یکسان

راهبرد استفاده از بیان غیرمستقیم «است که نباید از آن تخطی کرد. در این مصوبه با تأکید بر 

کند با استفاده از جمالت  که جهت تولید معانی از موضع قدرت برخورد می» ريو جمالت ام

کند و تمام شاگردان مدارس  دستوري، مخاطب را ملزم و متعهد به انجام عمل خاصی می

شود که  در تمام اوقات ملبس به لباس مخصوص باشند. از این مصوبه استنباط می بایدمتوسطه 

آید  عمل می وزان در مناطق قومی در محیط آموزشی ممانعت بهآم با پوشیدن لباس محلی دانش

  یابد. سازي و تمرکزگرایی در سیستم آموزشی توسعه می تدریج سیاست یکسان و به
  

  1310مهر  6مورخۀ   196متن جلسۀ شمارة 

 تحصیالت شش سالۀ متوسطه آمده است:» فارسی«در قسمت تبصرة درس 

تثناء حکایات و قطعاتی که مناسب تدریس نیست) باید در سه سال و بوستان (به اس گلستانتمام کتاب 

  تدریس شود.

  تر از سیصد بیت نباشد. کنند باید کم عدة ابیاتی که شاگردان در هر سال حفظ می

  

اي در راستاي ترویج زبان فارسی  توصیف متن: این مصوبۀ سیستم آموزشی، امکانات ویژه

گرایی را برپایۀ زبان فارسی  کند که گفتمان ملی تالش میگیرد و شوراي عالی معارف  درنظر می

هاي دیگر موجود در ایران (ترکی، کردي، بلوچی، و ...) این  که براي زبان مسلط سازد. درحالی
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هاي  استفاده از گزاره«فرصت و امکانات وجود نداشت. باتوجه به متن این مصوبه از راهبرد 

استفاده از بیان غیرمستقیم «) و همچنین از راهبرد اشدنب تر از سیصد بیت (کم» شرطی و منفی

  تر از ...) استفاده شده است. کم باید» (و جمالت امري
  

    1312آبان  17مورخۀ  250و جلسۀ شمارة  1312تیر  27مورخۀ  239متون جلسۀ شمارة 

و وطنی در  ادارة معارف مطرح و تعلیم هفتۀ دو ساعت سرود ملی 19/4/1312[مورخ]  3973پیشنهاد «

  ».مدارس دولتی ابتدایی از کالس اول به باال تصویب و مقرر شد به پروگرام رسمی منضم گردد

  مصوب شد:  1312آبان  17مورخۀ  250و در جلسۀ شمارة 

  مادة پنجم آمده است:» قسمت ششم پروکرام کودکستان«در  

  » مادة پنجم ــ خواندن سرودهاي وطنی و ملی باالجتماع«

  شود. اشاره می» دوستی و...  مادة ششم ــ درس اخالق ـ خداپرستی ـ وطن«در ادامه به  و همچنین

  

توان گفت شوراي عالی معارف در این دوره  توصیف متن: در توصیف این مصوبات می

هاي کودکستان و ابتدایی را مطرح کنند و با  گرایی در دوره هاي ملیت درصدد بودند که مؤلفه

گرایی  آموزان را با مفاهیم ملی ) دانشوطنیو  ملی(سرود » تشابه معنایی« استفاده از راهبرد

آشنا سازند. براساس سیاست حاکم بر شوراي عالی معارف جهت درونی کردن مفاهیم، شعائر و 

پرستانه و نهادینه کردن آن در سیستم آموزشی از دورة کودکی  گرایانه و میهن نمادهاي ملی

  ید.آ عمل می ریزي به برنامه
  

  1313مرداد  10مورخۀ   280متن جلسۀ شمارة 

بر اینکه در نقاطی که اهالی آن  ادارة کل معارف قرائت شد مبنی 26/4/1313[مورخ]  6030پیشنهاد «

زبان هستند براي اطفال کالس تأسیس شود تا قبل از اینکه وارد کالس اول مدارس ابتدایی شوند  ترك

به زبان فارسی آشنا شده بتوانند از دروس مدرسه بهتر استفاده  وسیلۀ مکالمه و تمرینات مخصوص به

نمایند. این پیشنهاد اصوالً موردموافقت شورا واقع شده و مقرر شد براي عملی نمودن آن و اعزام معلم 

  ».فارسی زبان به آن نقاط وزارتخانه مطالعات الزمه را بنماید

  

راهبرد بیان «کند با استفاده از ش میتوصیف متن: در این مصوبه شوراي عالی معارف تال

) زبان فارسی را در مناطق شود(براي اطفال کالس تأسیس » غیرمستقیم و دستوري

توان استنباط کرد که جهت تقویت و تثبیت زبان  نشین ترویج دهد. در این مصوبه می غیرفارس

ي تسلط این زبان و مثابۀ زبان رسمی، اقدامات نظام آموزشی وارد مرحلۀ جدیدي برا فارسی به

توجهی شوراي عالی معارف به  رنگ شود. بی شود که تنوع و تکثر زبانی در ایران کم تالش می
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گرایی فرهنگی و انحصارگرا در  دهد که این شورا درصدد است ملی زبان مادري اقوام، نشان می

و منابعی که  ایران تقویت شود و روشنفکران نزدیک به حاکمیت در این دوره از طریق امکانات

ساز را در قالب آموزش عمومی در جامعه  در اختیار داشتند، درصدد بودند سیاست زبانی یکسان

  نهادینه سازند.
  

  1316آذر  30مورخۀ  359و جلسۀ شمارة  1313مهر  10مورخۀ  287متون جلسۀ شمارة 

  دستور تحصیالت دروس کالس ششم دبیرستان نظام

و کتبی که در آن حدود باشد. بعضی از  کلیله و دمنهمشکل از  قرائت: بعضی از قطعات«فارسی: 

اسدي طوسی و امثال آن مخصوصاً اشعار  نامۀ فردوسی، کرشاسب شاهنامۀهاي رزمی ازقبیل  داستان

هاي  راجع به عظمت و مفاخر ایران و شجاعت و پهلوانی ایرانیان و اندرز و نصایح. حفظ بعضی از قسمت

  ».مناسب آن

  آمده است: 1316آذر  30مورخۀ  359شمارة و در جلسۀ 

  در برنامۀ تحصیالت ابتدایی در درس تاریخ چهار فایده مشخص شده است؛ ازجمله:   

نسبت به وقایع مهم و شرح زندگانی مردمان بزرگ و گزارش دورة درخشان تاریخی کنجکاو شده «

  ».دلبستگی پیدا کنند

دد افتخار و سرفرازي به گذشته پرشهامت سرزمین ایران ها ایجاد و تقویت گر پرستی در آن حس میهن«

  ».ها ملکۀ راسخه شود در نهاد آن

  

کرد  توان گفت شوراي عالی معارف تالش می توصیف متن: در توصیف این مصوبات می

اشعاري که درمورد عظمت و مفاخر ایرانی و شجاعت و پهلوانی ایرانیان در متون گذشته وجود 

پرستی و  صورت سیستماتیک آموزش داده شود و حس میهن زشی بهداشت در سیستم آمو

گرایی را در ذهن  دلبستگی به تاریخ ایران در دورة ابتدایی تقویت و ناسیونالیسم باستان

ها به تاریخ درخشان خود ببالند و گذشتگان پرافتخار و باشهامت  آموزان تثبیت کند تا آن دانش

(عظمت و » تشابه معنایی«، راهبرد 287شده در مصوبۀ  هخود را بشناسند. راهبردهاي استفاد

سازي و نمایان شدن بیشتر  مفاخر ـ شجاعت و پهلوانی ـ اندرز و نصایح) است که جهت برجسته

از  359گیرد. همچنین شوراي عالی معارف در مصوبۀ  ها و معانی مورداستفاده قرار می واژه

ها ایجاد و  پرستی در آن (حس میهن» الت امريبیان غیرمستقیم و جم«راهبردهاي استفاده از 

هاي (افتخار و سرفرازي) بهره گرفته است.  در واژه» تشابه معنایی«تقویت شود و...) و راهبرد 

نکتۀ قابل تأمل در تفسیر مصوبات مذکور این است که در هر کجا نام ایران و ایرانی و مفاخر و 

زبانان است و  ور مفاخر و شجاعت و تاریخ فارسشود منظ شجاعت و پهلوانی ایرانیان مطرح می

  شود. نامی از مفاخر اقوام در مصوبات در این دوره دیده نمی
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  1315مرداد  13مورخۀ  332متن جلسۀ شمارة 

 در قسمت سوم برنامۀ تفصیلی سال اول و دستور تعلیم برنامۀ اکابر آمده است:

 »شرح حال داریوش بزرگشرح حال کورش کبیر ـ اهمیت و عظمت ایران قدیم ـ «

 در بخش اخالق (دوازده قطعه) به مفاهیم زیر اشاره شده است:

 ...» دوستی و  میهن«

 همچنین در بخش تعلیمات مدنی آمده است:

  اشاره شده است.» به افراد ـ پرچم و سرود ملی ...  به دولت و دولت نسبت وظایف افراد نسبت«

  

تشابه «توان به راهبرد  استفادة این مصوبه میتوصیف متن: در توصیف راهبردهاي مورد

(شرح حال کورش کبیر ـ اهمیت و عظمت ایران قدیم ـ شرح حال داریوش بزرگ) و » معنایی

(شرح حال کورش کبیر ـ شرح حال داریوش بزرگ) اشاره کرد. در » تکرار«همچنین راهبرد 

لت مدرن را در برنامۀ سال اول گرایی و دو این مصوبه شوراي عالی معارف مفاهیم مرتبط با ملی

ها و مفاهیم آموزشی  شود که سرفصل تعلیم اکابر تصویب کرد. باتوجه به این مصوبه استنباط می

گرایی ایران باستان تمرکز یافته است. در این دوره روشنفکران  گیري پروژة ملی در راستاي شکل

لطۀ ایدئولوژیک موردنظر خود را ها، هویت و س نزدیک به قدرت با برجسته کردن نماد و نشانه

  بخشند. تحکیم می

  

  1317آذر   1مورخۀ  383و جلسۀ شمارة  1316آذر   30مورخۀ   359متون جلسۀ شمارة 

  در قسمت چهارم برنامۀ تحصیالت ابتدایی آمده است:

ن و آنکه اطفال با اخالق نیک و صفات پسندیده آراسته شوند و دوستار میه«منظور از تربیت ابتدایی 

  ».شاهنشاه باشند

در برنامۀ سال پنجم و ششم ابتدایی مصوب شد مفاهیم جدید در قالب درس تعلیمات مدنی آموزش 

 داده شود. این مفاهیم در کالس پنجم مانند:

ملت ـ حقوق ملت ـ  میهن و حفظ آن ـ حقوق و وظائف ملت در مقابل شاه و میهن و افراد ـ نظام «

وم اطاعت از آن ـ اختیارات دولت ـ مالیات و لزوم آن ـ ارتش و نیروهاي وظیفه ـ تعریف قانون و لز

  ».مختلف

  تصویب شد: 1317آذر   1مورخۀ  383و در جلسۀ شمارة 

  در قسمت فارسی برنامۀ تحصیالت دورة کامل متوسطه آمده است:

اخالق پاك و  پرستی و آموزان سودمند باشد ازقبیل شاه براي قرائت از نظم و نثر آنچه براي دانش«

  ».آموزان پرستی و کوشش و کار انتخاب کنند با رعایت استعداد دانش میهن
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دوستی، دوستدار شاهنشاه و... در برنامۀ  توصیف متن: در این مصوبات بر آموزش میهن

(اخالق نیک و صفات پسندیده)، (میهن و » تکرار«شود و از راهبرد  تحصیالت ابتدایی تأکید می

پرستی)، (کوشش و کار) و  همچنین از راهبرد  پرستی، میهن و افراد)، (شاه حفظ آن ـ میهن

ها و  ) جهت تثبیت ایدهدولتدر مقابل شاه ... ـ اختیارات  ملت وظائفو  حقوق» (تقابل معنایی«

توان استباط  شود. از متن این مصوبه می خوبی استفاده می تأثیرگذاري آن در متون درسی به

گیرد و  مثابۀ نهاد تولید و ترویج ایدئولوژي درنظر می یستم آموزشی را بهکرد که این شورا س

سازان، سیستم سلطنتی و  گنجاند تا آینده مفاهیم ارزشی را در قالب مفاهیم درسی می

  مرور آن را درونی سازند. شاهنشاهی را ارزش نهند و به

مصوبات شوراي عالی گرایی در دورة پهلوي اول از طریق  توان گفت ملی به طور کلی می

معارف مطرح و تقویت شد و روشنفکران با نوسازي نظام تعلیم و تربیت به ترویج زبان فارسی و 

سازي در این دوره ستیز با کثرت و  ترین هدف ملت گرایی ایرانی پرداختند. اصلی تقویت ملی

اد وحدتی در سازي با ایج ایجاد وحدتی از دل کثرت فرهنگی موجود اجتماعی بود. پروژة ملت

پرداخت. بر  سازي در زمان حال می سازي براي این وحدت، به غیریت اي زرین و تاریخ گذشته

این اساس دو استراتژي طرد و ادغام، در راستاي اتصال و تحمیل وحدت گذشته بر کثرت حال 

ردن نژاد هایی چون عربی و تُرکی را و تأکید بر دایرة نژاد ایرانی و با محدود ک بود. طرد زبان

هایی چون کُردي و بلوچی به ادغام از طریق  ایرانی به زبان فارسی و سکوت در قبال دیگر زبان

سازي و فرافکنی وحدت تصورشده به گذشته، وحدت و  پردازد. اگر تاریخ ها می نادیده گرفتن آن

دغام در هاي طرد و ا کرد استراتژي گرایان را تأمین می ازلی بودن میهن و ملت موردنظر ملی

  گرفت.  خدمت تعمیم این وحدت تصوري تاریخی به زمان حال قرار می

توان به این نکته اشاره کرد که شوراي عالی معارف  هاي پژوهش می در راستاي تفسیر یافته

گذاري در سیستم آموزشی، همت و تالش خود را در دورة  ترین نهاد سیاست منزلۀ عالی به

یم عمومی متمرکز شود و نوسازي در آموزش و پرورش شکل بگیرد. پهلوي اول به کار برد تا تعل

منزلۀ نهاد تولید  مثابۀ رخداد گفتمانی و آموزش و پرورش به در این فرایند آموزش عمومی به

ایدئولوژي، مفاهیم ارزشی را در قالب محتواي آموزشی ترویج داد. این شورا با تصویب و تأکید 

نی، سالطین بزرگ هخامنشی، سرود ملی و وطنی، عظمت ایران بر مفاهیمی ازقبیل: نژاد ایرا

پرستی و ... و گنجاندن آن در  قدیم، عظمت و مفاخر ایران و شجاعت و پهلوانی ایرانیان، میهن

هاي فرهنگی و باستانی در میان  محتواي درسی درصدد بود دلبستگی به وطن و مؤلفه

هاي فرهنگی و  شی و متمرکز کردن سیاستآموزان تقویت شود و با نوسازي نظام آموز دانش
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وجود آورد و از طریق  سازي فرهنگی، زبانی و قومی را در ایران به کرد یکسان آموزشی تالش می

  گرایی فرهنگی را تحکیم بخشد.      سازي ایران جدید، ملی هویت

براساس مدل فرکالف ماجراي اصلی در رخداد ارتباطی متن منتخب، تأکید بر نماد و 

مردان و روشنفکران وابستۀ  گرا در دورة پهلوي اول است. دولت گرایی باستان هاي ملی شانهن

گرایی  هاي ملی ها در این دوره با تأسیس نهادهاي متعدد اقدام به ترویج و اشاعۀ ایده آن

فرهنگی کردند و با تأکید بر یک زبان و یک نژاد درصدد بودند تنوع زبانی و کثرت فرهنگی 

گرا برپایۀ زبان فارسی را ترویج و به  گرایی باستان ایران را نادیده بگیرند و هویت ملی موجود در

مرور زمان آن را طبیعی و موجه جلوه دهند. در پاسخ به این سؤال که چه کسانی درگیر ماجرا 

سو روشنفکران داراي نفوذ در حاکمیت، شوراي عالی معارف، وزارت  هستند، باید گفت ازیک

ساز و مجري و  منزلۀ تصمیم طور کلی حاکمان سیاسی به سیستم آموزش و پرورش و بهمعارف و 

هاي قومی و زبانی و درمجموع افراد جامعه درگیر گفتمان  دیگر افکار عمومی، اقلیت ازسوي

هاي مرتبط با آن هستند. در پاسخ به سؤال نقش زبان در این رویداد  گرایی و سیاست ملی

ان عامل سلطه و نقش مهمی در تثبیت رابطۀ نابرابر دارد. در این زمینه چیست، باید گفت که زب

سازد و آینده را در  زند، اکنون را می ) معتقد است که زبان گذشته را رقم می1384سلطانی (

توان تأثیرات  وضوح می سیطره دارد و تاریخ، دین، فرهنگ و سیاست در زبان جاري است و به

ها و  ها را بازشناخت. زبان در قالب قوانین، بخشنامه ماعی ملتزبان در حیات سیاسی و اجت

که فرکالف معتقد  آور است. همچنان مقررات براي گروهی انقیادآور و براي گروه دیگر سلطه

بخشی به یک هدف گفتمانی یا نهادي  صورت ابزاري در جهت تحقق توان به است زبان را می

). بنابراین مصوبات شوراي عالی معارف و نقش آن 409 :1395زاده؛ طارمی،  کار برد (آقاگل به

در سیستم آموزشی فقط کارکرد فرهنگی و آموزشی ندارد، بلکه حامل نظام معنایی گفتمان 

  حاکم است و کارکردي ایدئولوژیک دارد.   

هاي مصوبات منتخب شوراي عالی معارف آغاز  در مقالۀ حاضر از کلمات، جمالت و پاراگراف

ایم تا به معانی کلی در متن اجتماعی دست یابیم. در سطح  ها کوشیده ف و تفسیر آنو با توصی

به معانی پشت پردة این کلمات و » تفسیر«کلمات و معانی ظاهري و در سطح » توصیف«

گیرد. در این  شرایط اجتماعی مدنظر قرار می» تبیین«مفاهیم پرداخته شده و نهایتاً در سطح 

کنیم؛ درواقع زمان  خی شرایط اجتماعی خلق مصوبات را تحلیل میمرحله با رویکرد تاری

تصویب این مصوبات براي نوسازي نظام آموزشی باید در زمینۀ رویدادهاي پس از جنگ جهانی 

قحطی «اول تبیین کرد، چراکه اتفاقات و حوادثی که در دهۀ آخر قرن سیزدهم شمسی مانند: 

میرزا  در آذربایجان و شیخ محمد خیابانی یامشورش و ق«، »1298تا  1296بزرگ در سال 
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جنبش جنوب قیام مردم علیه نظامیان انگلستان («، »1299در گیالن در سال  خان کوچک

در ل ایران اشغا شروع جنگ جهانی اول و«، »1299اسفند  3کودتاي «، »1294) در سال ایران

و... شکاف عمیقی در نظام » 1290اشغال تبریز به دست قواي روس در سال «، »1293سال 

وجود آورد که موجب تحول گفتمانی و ایدئولوژیک شدن  سیاسی، اقتصادي و فرهنگی به

سو رضاشاه و روشنفکران نزدیک به او را  هاي حکومت پهلوي شد. این تغییرات ازیک سیاست

ماندگی پیش بگیرند و  منزلۀ راه چاره و جبران عقب است تمرکزگرایی را بهواداشت تا سی

ها را  ویژه در حوزة آموزش و پرورش، آن دیگر ضرورت نوسازي در ساختار جامعه به ازسوي

  ریزي کند. گرا با خوانش فرهنگی را پی گرایی باستان ترغیب کرد تا گفتمان ملی

جتماعی در دورة پهلوي اول فرایند دوگانۀ سلطه و قدرت پنهان حاکم بر نهادهاي ا

رانی زبان و فرهنگ اقوام را تقویت و سیاست  گرایی فرهنگی ایرانی و حاشیه سازي ملی برجسته

هاي معطوف به گفتمان، میان قدرت و زبان رابطه  سازي را تثبیت کرد. باتوجه به نظریه یکسان

چنین نوسازي آموزش و پرورش با سلطه و شود و تجدد آمرانۀ موردنظر رضاشاه و هم برقرار می

شود. براساس  گرا شکل و تثبیت می گرایی باستان خورد و گفتمان ملی ایدئولوژي حاکم پیوند می

مثابۀ رویداد  توان گفت نقش زبان در متن مصوبات شوراي عالی معارف به نظریۀ فرکالف می

ها و  کند و جایگاه و مرتبۀ واژه می گفتمانی بار ارزشی خود را در راستاي برتري گفتمانی ایفا

معانی مصوبات شورا ازقبیل (دورة درخشان تاریخی، سالطین بزرگ هخامنشی، عظمت ایران 

گیرد و  کار می قدیم، نژاد ایرانی، عظمت و مفاخر ایرانیان، گذشتۀ پرشهامت سرزمین ایران) به

سازد. بافت بینامتنی گفتمان  یمثابۀ کردار گفتمانی در سیستم آموزشی تثبیت و نهادینه م به

هاي فرهنگی جامعه  مندي تحوالت سیاسی، اقتصادي و دگرگونی ارزش گرایی و تاریخ ملی

  تدریج زمینۀ ایجاد یک نظم گفتمانی جدید را فراهم کرد.              به

در عصري که رضاشاه با اتکا به توان نظامی ارتش ساختار قدرت در ایران را متمرکز کرد و 

هاي حکومت سنتی قاجار دولت ـ ملت ایران را بنیان نهاد، پیوستگی مردمان این  بر ویرانه

رو، روشنفکران و  تحصیل نبود. ازاین واسطۀ اشتراك دین، نژاد، قومیت یا زبان قابل سرزمین به

ویژه زبان فارسی را عامل وحدت ملی  گرایی به کارگزاران فرهنگ در این دوره، نمادهاي ملی

). همانگونه که محمود افشار در 1400پوشی،  ته و سعی در فراگیر کردن آن کردند (کهنهدانس

باید که دولت ما وسائلى را اتخاذ نماید تا در طول زمان وحدت ملی ایران از «گفت:  آن زمان می

ترویج کامل زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ایران در تمام  حیث زبان و دیگر جهات کامل گردد ...

» نشین ملکت مخصوصاً در آذربایجان و کردستان و خوزستان و بلوچستان و نواحی ترکمنم
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هاي شوراي عالی معارف و مصوبات این  ). در چنین متن اجتماعی، تالش566: 1305(افشار، 

 یابد.  شورا معناي خود را می

  

  گیري نتیجه

برد  اتاق فکري پیش مثابۀ بازوي رضاشاه، نخبگان و روشنفکران در دورة پهلوي اول به

هاي حکومت پهلوي اول را تشکیل دادند و نهادسازي را براي نیل به مقاصد خویش در  سیاست

هاي استراتژیک و وابستگی  با توجه به خاستگاه روشنفکران و گروهاولویت کار خود قرار دادند. 

رف از اهمیت آموزش و پرورش مدرن، شوراي عالی معاها به نظام سیاسی و همچنین اهمیت  آن

گرایان  گذاري ملی ترین پایگاه سیاست توان اصلی فردي برخوردار بود و می و جایگاه منحصربه

سازي فرهنگی  سمت یکسان تلقی کرد. دولت مدرن پهلوي با سیاست تمرکزگرایی، جامعه را به

 داد. در این پژوهش با تحلیل مصوبات این شورا از خالل مراحل توصیف، و زبانی سوق می

هاي پنهان و ایدئولوژیک این مصوبات، استنتاج شد که  تفسیر و تبیین متون و با افشاي الیه

سازي (اهمیت ندادن به زبان اقوام و  هاي گفتمانی غیریت شوراي عالی معارف از طریق استراتژي

سازي، سیاست  ها)، طرد و ادغام و فرافکنی وحدت به گذشته از طریق تاریخ تاریخ و فرهنگ آن

برد و با اعزام معلمان  گرایی فرهنگی به پیش می  سازي فرهنگی را در راستاي تثبیت ملی کسانی

کرد. درواقع، روشنفکران  نام تعمیم معارف دنبال می زبان، آموزش زبان فارسی را تحت فارس

گراي این دوره بر این باور بودند که وحدت ملی تنها در قالب دو عامل بنیادین فرهنگ و  ملی

پذیر است. تجدد آمرانۀ رضاشاه با کنترل آموزش و تأکید بر مدارس جدیده با محور  ان امکانزب

گرایی در آموزش استراتژي انکار هویت اقوام موجود در ایران و تکثرستیزي و  قرار دادن ملی

هاي این پژوهش نقش شوراي عالی معارف را در این زمینه  یافتهسازي را شکل داد.  یکسان

سازي و با  ه است. همچنین در این تحقیق استنتاج شد که این شورا با استراتژي تاریخنشان داد

گرایی (مانند نژاد ایرانی، کورش کبیر، دورة  گرایی فرهنگی و باستان استفاده از شبکۀ معانی ملی

درخشان تاریخی، عظمت ایران قدیم، عظمت و مفاخر ایرانیان، گذشتۀ پرشهامت سرزمین 

گرایی فرهنگی داشته  ظور احیاي گذشتۀ زرین ایران، سعی در تحکیم بخشیدن ملیمن ایران) به

پرستی و  گرایی، نژادگرایی، میهن است. بنابراین با ترویج زبان فارسی و استفاده از مفاهیم باستان

هایی مانند آموزش عمومی و تعمیم معارف، تالش کرد که سیاست تمرکزگرایی  اجراي برنامه

از طریق سیستم درواقع، دولت رضاشاه . ومی، فرهنگی و زبانی تضعیف شودمسلط و تکثر ق

  تدریج بدیهی و طبیعی ساخت و با انتفاع از ایدئولوژي هایی را به معانی و نشانهآموزشی نوین 

گرایی فرهنگی را موجه و مسلط  جهت پنهان کردن سلطه و روابط نابرابر قدرت، گفتمان ملی
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انی موجود در ایران را انکار و از طریق دو استراتژي طرد و ادغام کرد و کثرت فرهنگی و زب

  سازي محقق سازد.  گرایان را در شکل یکسان تالش کرد تا وحدت ملی مدنظر ملی

  

  منابع

ولیالیی،  محمدي؛ محمدابراهیم فتاحی ، ترجمۀ احمد گلایران بین دو انقالب)  1383آبراهامیان، یرواند (

 تهران: نشر نی. 

 ، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.تاریخ ایران مدرن) 1391هامیان، یرواند (آبرا

هاي رقیب در پروندة  شناختی گفتمان یل زبان تحل) «1395زاده، فردوس؛ طارمی، طاهره ( آقاگل

(پیاپی  6، شمارة جستارهاي زبانی، »هاي تحصیلی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف بورسیه

 .414ـ 391 ):34

 .7ـ5: 1، شمارة آینده، نشریۀ »مطلوب ما: وحدت ملی ما) «1304افشار، محمود ( 

 .569ـ557): 20(8، شمارة آینده، نشریۀ »مسئلۀ ملیت و وحدت ملی ایران) «1305افشار، محمود (

یخ تار، فصلنامۀ »سازي عصر پهلوي اول در متون آموزشی تاریخ پروژة ملت) «1391اکبري، محمدعلی (

  .59ـ 33): 70(5، شمارة ایران

 5، شمارة تاریخ ایران، »بازخوانی نظري ماهیت دولت پهلوي) «1388اکبري، محمدعلی؛ واعظ، نفیسه (

 .26ـ 1): 63(

نژاد، تهران:  ، به کوشش غالمحسین زرگريخاطرات نخستین سپهبد ایران) 1373امیراحمدي، احمد (

 مؤسسۀ پژوهش و مطالعات فرهنگی.

 ، تهران: نگاه معاصر.شناسی سیاسی ایران اي بر جامعه دیباچه) 1381، حسین (بشیریه

، تهران: جهاد دانشگاهی واحد شهید توسعه و نوسازي در دورة رضاشاه) 1373خو، محمدرضا (  خلیلی

  بهشتی.

) صورت مذاکرات جلسات شوراي عالی آموزش و 1385دبیرخانۀ شوراي عالی آموزش و پرورش (

 .603، شمارة کتاب 1/8/1307مورخ  123لغایت جلسۀ  25/2/1307مورخ  107لسۀ پرورش، از ج

) صورت مذاکرات جلسات شوراي عالی آموزش و 1385دبیرخانۀ شوراي عالی آموزش و پرورش (

 .604، شمارة کتاب 19/6/1308مورخ  147لغایت جلسۀ  15/8/1307مورخ  124پرورش، از جلسۀ 

) صورت مذاکرات جلسات شوراي عالی آموزش و 1385پرورش ( دبیرخانۀ شوراي عالی آموزش و

 .606، شمارة کتاب 4/10/1313مورخ  296لغایت جلسۀ  2/2/1309مورخ  163پرورش، از جلسۀ 

) صورت مذاکرات جلسات شوراي عالی آموزش و 1385دبیرخانۀ شوراي عالی آموزش و پرورش (

، شمارة کتاب 24/9/1315مورخ  342 لغایت جلسۀ 18/10/1313مورخ  297پرورش، از جلسۀ 

607. 

) صورت مذاکرات جلسات شوراي عالی آموزش و 1385دبیرخانۀ شوراي عالی آموزش و پرورش (

 .608، شمارة کتاب 1/9/1317مورخ  383لغایت جلسۀ  15/10/1315مورخ  343پرورش، از جلسۀ 



  نوسازي ... گرایی در جریان بررسی گفتمان ملی

 

69  

نی در سیاست فرهنگی پهلوي بسترسازي گفتما) «1394علی، کاظم ( رجب اوحدي، پروین؛ حاجی دخت

 .876ـ 859: 4، دورة سیاست، فصلنامۀ »ش)1304 – 1320اول (

سیاست و آموزش در دورة پهلوي دوم؛ بررسی موردي ) «1396راعی گلوجه، سجاد؛ رحمانیان، داریوش (
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وجوه کانونی ایرانیت در متون درسی عصر پهلوي ) «1393شکور قهاري، معصومه؛ اکبري، محمدعلی (

انجمن ایرانی نامۀ  پژوهش، مطالعات تاریخ فرهنگی، »اول (کتب تاریخ، جغرافیا و ادبیات فارسی)

  .92ـ 69: 19، شمارة تاریخ
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 تهران: نشر مرکز.
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 ها.  تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
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