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Abstract 
The concept of teacher has found different meanings during different historical periods. 
Historical events, Educational Necessities, Social Conditions and Relations of Political 
Forces have caused changes in the meaning of the teacher in Iran. This article deals with the 
teacher's discourse transformations in contemporary Iran. The research method is descriptive 
and with a qualitative approach. The method of gathering evidence is the documentary 
method and the method of analysis is the method of discourse analysis. This article describes 
the discourses that have formed around the concept of teacher. In general, four discourses 
can be identified in the historical course of the concept of teacher in contemporary Iran. 
Literate and knowledgeable teacher, expert and skilled Teacher, Nationalist and Patriotic 
Teacher, and Islamist and Revolutionary Teacher are discourses that have been formed 
around the concept of teacher in Iran. the historical study of the teacher's discourse shows 
that a fixed and definite meaning of the teacher cannot be imagined. The concept of teacher 
has been transformed in different historical periods. These semantic transformations have 
had implications for teacher training. 
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 معاصر تحوالت تاریخی گفتمان معلم در ایران

  محمود محمدی

 ایران تهران، ،استادیار، گروه علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان

 (18/08/1399ذیرش: ؛ تاریخ پ31/05/1399)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

شرایط اجتماعی و مناسبات  های آموزشی،ضرورت ی،اتفاقات تاریخ های مختلف تاریخی معانی متفاوتی یافته است.مفهوم معلم طی برهه
پردازد. روش نیروهای سیاسی موجب تغییراتی در معنای معلم در ایران شده است. این مقاله به تحوالت گفتمانی معلم در ایران معاصر می

در این مقاله  گفتمان است.تحلیل  آوری شواهد روش اسنادی و روش تحلیل، روشروش جمع پژوهش توصیفی و با رویکرد کیفی است.
توان در سیر تاریخی مفهوم معلم در به طور کلی، چهار گفتمان را می شوند.اند، توصیف میهایی که حول مفهوم معلم شکل گرفتهگفتمان

هایی قالبی، گفتمانپرست و معلم اسالمگرا و انایران معاصر شناسایی کرد. معلم باسواد و عالم، معلم متخصص و ماهر، معلم ملی گرا و وطن
توان دهد معنای ثابت و معینی از معلم را نمیتاریخی گفتمان معلم نشان می اند. بررسیهستند که حول مفهوم معلم در ایران شکل گرفته

و های مختلف تاریخی دچار دگردیسی معنایی شده است. این تحوالت معنایی پیامدهایی بر تربیت مفهوم معلم طی دوره متصور بود.
 آموزش معلمان داشته است. 

 گرا.ملی معلم، متخصص، گرا، عالم، گفتمان،اسالم: واژگان کلیدی
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  مقدمه

امروزه حدود یک میلیون نفر با عنوان معلم در نظام آموزش و پرورش مشغول آموزش کودکان و 

نقش مهمی در نظام  معلمان به عنوان یک نیروی تربیتی، اجتماعی و سیاسی نوجوانان ایران هستند.

، معلم نقش غیر قابل انکاری در پردازان تربیتیکنند. به اعتقاد نظریهاجتماعی و تربیتی کشور ایفا می

های مرجع اجتماعی همواره به عنوان یکی از گروه فرایند تربیتی و آموزشی دارد. همچنین معلمان

از سوی دیگر، معلمان به عنوان یک  مورد توجه پژوهشگران اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دارند.

ها ها و حکومتاند. همه دولتنیروی سیاسی اجتماعی همواره مورد توجه کارگزاران سیاسی بوده

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه از برای انتقال ایدئولوژی حاکمیتی و نیز سیاستگذاری

های دولتی در مدارس سازی سیاستل و درونیبرند و معلمان نقش مهمی را در انتقامدارس بهره می

کنند. اهمیت نقش معلم در میان متخصصان تربیتی، کارگزاران سیاسی و پژوهشگران اجتماعی ایفا می

 باعث شده است معلم همواره مورد توجه نیروهای سیاسی و اجتماعی و تربیتی قرار گیرد. 

هـ ش( در نظام تعلیم و تربیت 1275دید )به معنای کنونی آن با تشکیل مدارس ج 1مفهوم معلم

ایران مرسوم شد. با نیاز دولت و ملت به علوم و فنون جدید و ظهور مدارس عمومی در اواسط 

ها به تدریج نیروهای جدیدی به حوزة تعلیم و تربیت عمومی وارد شدند که از آندورة قاجار، به

ه آموزش کودکان و نوجوانان پرداختند شد. معلمانی که در مدارس بعنوان معلم نام برده می

التحصیالن دارالفنون یا فرنگ رفتگانی داران داشتند. این معلمان اغلب از فارغهایی با مکتبتفاوت

های خارجی، ریاضیات های جدیدی همچون علوم طبیعی، تاریخ و جغرافیا، زبانبودند که با دانش

 -های تربیتی، آرایش نیروهای سیاسیر اساس ضرورتهای بعد نیز بو ... آشنایی داشتند. در دوره

یابد و بر اساس این تحول معنایی، هایی میاجتماعی و اتفاقات تاریخی، معنای معلم دگرگونی

شود. هدف این مقاله بررسی های متفاوتی برای ساماندهی به تربیت معلم اجرا میسیاستگذاری

است. مسأله اصلی این مقاله تحوالت معنایی و تحوالت تاریخی گفتمان معلم در ایران معاصر 

مفهومی معلم در نظام تعلیم و تربیت معاصر ایران است. معنای معلم از آغاز تا امروز قبض و 

                                                           

 . کسی که به آموزش کودکان و نوجوانان در مدارس ابتدایی و متوسطه اشتغال دارد.1
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های زیادی یافته است. این تحوالت معنایی پیامدهای تربیتی و آموزشی مهمی در نظام تربیت بسط

ی مقاله این است که مفهوم معلم چگونه در ایران معلم بر جای گذاشته است. بنابراین، سؤال اصل

ها چه هایی یافته است؟ این دگرگونیمعاصر شکل گرفت؟ معنای معلم در طول تاریخ چه دگرگونی

پیامدهایی به همراه داشته است؟ ادعای این مقاله این است که حول مفهوم معلم چهار گفتمان معلم 

گرا و انقالبی پرست و معلم اسالمگرا و وطنمعلم ملیای، عالم و باسواد، معلم متخصص و حرفه

یافته و  ها بر نظام تربیت معلم غلبهشکل گرفته است. در هر دورة تاریخی یکی از این گفتمان

ها در نظام تربیت معلم، های دیگر را به حاشیه رانده است. غلبه هر یک از این گفتمانگفتمان

 به همراه داشته است. پیامدهای آموزشی و تربیتی خاصی را

نظری منسجم و قابل  -رسد مطالعات مربوط به معلم در ایران فاقد یک پیشینة تاریخیبه نظر می

های زیادی انجام نشده است. یکی از استناد باشد. در حوزة تاریخچه تربیت معلم در ایران، پژوهش

( است. 1355محمد مشایخی )نوشتة  تاریخ تربیت معلمشده در این حوزه، کتاب های تالیفکتاب

مشایخی در این کتاب به  این کتاب گزارشی از تاریخ تربیت معلم از دارالفنون تا سپاه دانش است.

های مختلفی از تربیت معلم که سیر تاریخی تربیت معلم پرداخته و در این گزارش تاریخی به مدل

توان به آن تاب دیگری که میدر ایران تجربه شده است به صورت خیلی مختصر پرداخته است. ک

در ایران  سیر تحول و گسترش تربیت معلم( با عنوان 1355نژاد )اشاره داشت کتاب غالمرضا خوی

است که به تاریخ تربیت معلم از دارالمعلمین تا دانشگاه تربیت معلم پرداخته است. مؤلف در این 

ف تربیت معلمان دورة ابتدایی و های مختلکتاب به صورت مختصر به تحوالت تربیت معلم و مدل

توان در زمینة تاریخچة تربیت معلم بدان متوسطه اشاره داشته است. از دیگر منابع مکتوبی که می

های است. این کتاب توسط گروه بررسی وضع تربیت معلم دورة ابتداییاشاره کرد، کتاب 

ین کتاب آمار بسیار دقیقی از ( تهیه و تدوین شده است. در ا1354ای )های عمومی و حرفهآموزش

تعداد مراکز تربیت معلم و تعداد دانشجویان و اساتید دورة ابتدایی از سال تأسیس دارالمعلمین تا 

سپاه دانش ارائه شده است. تنها کتابی که بعد از انقالب اسالمی به تحوالت تاریخی تربیت معلم در 

و کشورهای دیگر اشاره داشته است کتاب احمد ایران پرداخته و به مقایسة تربیت معلم در ایران 

است  «تربیت معلم در ایران، ژاپن، مالزی، آلمان، انگلستان، هند و پاکستان»( با عنوان 1391صافی )
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که مؤلف به طور خیلی مختصر به تاریخ تربیت معلم در ایران پرداخته و به مقایسة تربیت معلم در 

 کند.ایران و کشورهای دیگر اشاره می

ها، فاقد های پیشین وارد کرد، این است که این پژوهشتوان بر پژوهشمهمترین نقدی که می

رویکرد نظری و تئوریک به تاریخچة نظام تربیت معلم در ایران هستند. تفاوت مقالة حاضر با 

های مفهوم تحقیقات پیشین این است که با رویکردی تئوریک و نظری به بررسی تاریخی دگرگونی

پردازد. در این بررسی تاریخی، تحوالت نظام و تحوالت نظام تربیت معلم در ایران معاصر می معلم

تربیت معلم بر اساس تحوالت تاریخی گفتمان معلم، قابل ردیابی و شناسایی است. رویکردی که 

 در این مقاله برای مطالعة تحوالت تاریخی معنای معلم انتخاب شده، تحلیل گفتمان است. 

 اسی پژوهش شنروش

دورة تاریخی مورد مطالعه از برپایی اولین  است. 1های کیفیروش پژوهش در این مقاله از نوع روش

2آوری شواهد، روش اسنادیروش جمعش( تا دورة کنونی است. 1275مدارس جدید در ایران )
و  

ک تاریخی است. جامعة پژوهش، شامل تمام اسناد و مدار 3روش تحلیل شواهد، روش تحلیل گفتمان

ها و اسناد رسمی است که در زمینة معلم ها، اساسنامهها و مجالت، نظامنامهها، روزنامههمچون کتاب

اند. نمونة آماری اسناد به صورت هدفدار انتخاب شده و اسنادی مورد مطالعه و بررسی سخن گفته

تالش شده است چهار معیار اند. در انتخاب اسناد اند که به سؤاالت پژوهشی پاسخ دادهقرار گرفته

اسناد رعایت شود  8و معناداری 7، نمایابودن6، اعتبار5( یعنی اصالت1990) 4مورد نظر اسکات

(. برای تحلیل شواهد، از روش تحلیل گفتمان استفاده شده است. بر اساس 6، ص1990)اسکات، 

                                                           
1. Qualitative Methods  
2. Documentary 

3. Discourse analysis 

4. Scott 

5. Reliable 

6. Validity 

7. Representativeness  
8. Meaning 
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است که در درون  2یتوان گفت معلم دال شناور( می1985) 1روش تحلیل گفتمان الکالئو و موفه

یابد کند و معنای خاصی میهای مختلفی با مفاهیم دیگری پیدا می3های مختلف مفصل بندیگفتمان

(. بر اساس تحلیل 60، ص1389؛ همچنین رجوع شود به یورگنسن و فیلیپس، 1985)لکالئو و موفه، 

های آموزشی ل بروز ضرورتهای مختلف تاریخی به دلیگفتمان الکالئو و موفه، مفهوم معلم در دوره

یابد و معنا و گفتمان و تربیتی و تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه با مفاهیم دیگری پیوند می

آوری اسناد (. در بررسی و جمع60، ص1389گیرد )یورگنسن و فیلیپس، جدیدی از معلم، شکل می

از معلم سخن گفته شده است  های متفاوتیتاریخی تالش شده است اسناد و مدارکی که به شیوه

های آوری شده و بر اساس تحلیل گفتمان توضیح داده شود که کدام وقایع تاریخی، ضرورتجمع

تربیتی، شرایط اجتماعی و مناسبات نیروها به تطورات معنایی معلم منجر شده است. این تطورات 

 علم به همراه داشته است. اعتبارمعنایی از معلم، پیامدهای تربیتی و آموزشی خاصی در نظام تربیت م

این پژوهش، به اعتبار اسناد و منطق تحلیل گفتمان است. اعتبار برونی پژوهش مبتنی بر اسناد رسمی 

و غیر رسمی دست اولی است که به ثبت رسیده و منتشر شده است و اعتبار درونی پژوهش بر 

ین پژوهش تاریخی را داوری و اساس دیدگاه متخصصان تربیتی و صاحبنظران تاریخی است که ا

کنند. به عبارت دیگر تالش شده است تا با استناد به اسناد دست اول، موثق، دقیق و رسمی، نقد می

 کننده و مستدل از تحوالت تاریخی گفتمان معلم ارائه شود.تحلیلی معتبر، قانع

شناسی های کیفی و مبتنی بر معرفتتحلیل گفتمان از مجموعه روش تحلیل گفتمان:

(. روش تحلیل گفتمان در آغاز توسط 1389؛ یورگنسن و فیلیپس، 1394است )بر،  4گراییبرساخت

ها با یکدیگر و شد و هدف آن شناخت رابطة جملهشناسان برای تحلیل متون به کار گرفته میزبان

ان نیز شناس(. برخی زبان5،1951نگریستن به کل آن چیزی است که نتیجه این روابط است )هریس

                                                           
1. Laclau and Mouffe 

2. Floating signifiers 

3. Articulation 

4. Constructionism 

5. Harris 



   199                                                                                                    معاصر تحوالت تاریخی گفتمان معلم در ایران

  

 

گیری متون، مفاهیم و هر نوع گفتار توجه کردند. به بیان دایان های اجتماعی در شکلبه تأثیر زمینه

گیرد)مک گفتمان هر نوع گفتار، کالم و نوشتاری است که در جریان اجتماعی شکل می 1مک دانل

ن با ایدئولوژی و (. برخی دیگر از زبان شناسان تالش کردند به رابطة بین زبان و متو1991دانل، 

(. از نظر 16، ص1995، 2به اعتقاد آنان معنا در خدمت قدرت قرار دارد )فرکالف قدرت بپردازند.

نورمن فرکالف، تحلیل گفتمان با افشای این مناسبات نهفته در زبان، به رهایی از سلطه و نابرابری 

یان گفتمان، شناخت و اجتماع شناسان دیگری به ارتباط م(. زبان14، ص1995، 3انجامد )فرکالفمی

، مطالعة زبان در یک بافت اجتماعی، 4(. گفتمان برای تئون ون دایک1997اند )ون دایک، پرداخته

 (. 2008سیاسی است )ون دایک، 

کند شرایط تاریخی اجتماعی که منجر به انتخاب رویکرد گفتمانی در مقالة حاضر کمک می

توان از طریق این روش، وضیح داده شود. همچنین، میگیری مفهوم معلم در ایران شد، تشکل

در رویکرد گفتمانی معنای  گیری تا امروز را نشان داد.تحوالت تاریخی معنای معلم از آغاز شکل

آید و مشروط به عواملی دیگر و همچنین تابع مناسبات هر چیزی همواره از یک زمینه بر می

گیرد و گفتمان است همواره در یک گفتمان صورت میشونده قدرت است. بازنمایی )معلم( متحول

توان گفت توان گفت و چه نمیکند دربارة یک متن )برای مثال معلم( چه میکه تعیین می

(. بدین ترتیب در رویکرد گفتمانی به موضوعات)برای مثال معلمی( معنای واحد 206:1390)تاجیک،

ناها حاصل شرایط تاریخی، اجتماعی و مناسبات و ثابت و تضمین شده ای وجود ندارد بلکه همه مع

شود چگونگی تولید معنا در بسترهای اجتماعی، سیاسی قدرت است. در رویکرد گفتمانی تالش می

مختلف توضیح داده شود و اینکه با تغییر بسترها و شرایط اجتماعی چگونه معنا تغییر و تحول پیدا 

رشت و ماهیت و ساختار اجتماعی هستند و بر حسب ها دارای سکند. به عبارت دیگر، گفتمانمی

 (. 132، ص1397)خنیفر و مسلمی،  کنندزمان و مکان تغییر می

های اجتماع(، روابط بنابراین، در تحوالت تاریخی گفتمان معلم باید به شرایط اجتماعی)ضرورت

                                                           
1. Diane Macdonell 

2. Fairclough 

3. Fairclough 

4  . Teun Van Dijk 
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شوند، معلم مینیروهای سیاسی اجتماعی و اتفاقات تاریخی که منجر به ظهور معانی جدیدی از 

توجه داشت. این تحوالت معنایی پیامدهایی در شیوة آموزش، برنامة درسی و شیوة گزینش معلم 

در نظام تربیت معلم به همراه دارد. بنابراین، در تحلیل تاریخی گفتمان معلم باید به دنبال آن بود که 

و چه پیامدهایی در نظام  شودمعنای معلمی در چه شرایطی اجتماعی، سیاسی ساخته و پرداخته می

  تربیت معلم به همراه دارد.

 های پژوهشیافته

های مختلف تربیت معلم در نظامِ تعلیم و تربیتِ با بررسی اسناد و شواهد تاریخی و مطالعه مدل

 3پرستگرا و وطن، معلم ملی2ماهر ، معلم متخصص و1ایران معاصر چهار گفتمان معلم عالم و باسواد

های توان در تحوالت تاریخی گفتمان معلم شناسایی کرد. در دورهو انقالبی را می4گرا مو معلم اسال

های دیگر ها بر تربیت و معنادهی به معلم مسلط بوده و گفتمانمختلف تاریخی یکی از این گفتمان

آن در  ها و پیامدهای تربیتیگیری هر یک از این گفتمانرا به حاشیه رانده است. در ادامه، به شکل

  نظام تربیت معلم پرداخته خواهد شد.

 و باسواد عالمگفتمان معلم 

فنون  ق( نیاز به کسب علوم و هـ1313تا 1264تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دورة ناصری )

برپایی مؤسسات جدیدی  (.1396جدید را در میان دولت و ملت افزایش داد )رضایی و محمدی، 

آهن و برق و انه، ضرابخانه، نظمیه، چاپخانه و روزنامه، پست، بانک، راهچون تلگرافخانه، مریضخ

ها در زندگی روزمره، نیازمند نیروهایی بود که با داشتن حداقل آشنایی با علوم کارگیری آنغیره و به

و فنون جدید بتوانند نیازهای اداری و اجرایی این نهادها را برآورده کنند. همچنین، ورود برخی 

های جدیدی چون تلمبه، عکاسی، برق، راه آهن، اتومبیل به زندگی روزمرة ایرانیان و تکنولوژی فنون

کرد. از سوی دیگر، توسعة روابط کارگیری این فنون در میان ملت را ایجاب میضرورت آشنایی و به

                                                           
1. Knowledgeable Teacher 

2. Specialist Teacher 

3. Nationalist Teacher 

4. Islamist Teacher 
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ی به سیاسی و اقتصادی در دورة ناصرالدین شاه منجر به افزایش رفت و آمدهای سیاسی و اقتصاد

های ممالک همسایه و اروپایی شده بود. سفر به ممالک خارج نیازمند این بود که مسافران با زبان

خارجه، جغرافیا و تاریخ آن ممالک آشنا باشند. با ورود نهادها و ابزارهای جدید به زندگی روزمره 

ن جغرافیا، تاریخ، و افزایش این رفت و آمدها به کشورهای همجوار، مردم لزوم فراگیری معارفی چو

ق( که  هـ1268های خارجی، حساب و ریاضی و علوم طبیعی را دریافتند. مدرسة دارالفنون )زبان

توانست همة این نیازها را برآورده کند عالوه بر این تنها مرکز آموزشی در آن دوران بود، نمی

ه فراگیری علوم و فنون جدید توانستند در این مرکز بدارالفنون مرکزی دولتی بود و عموم مردم نمی

(. مدارس قدیمی نیز مختص به علوم دینی بود و از علوم و فنون جدید 1361آبادی، بپردازند )دولت

 در این مدارس خبری نبود.

گفتن از لزوم آموزش علوم و فنون جدید در میان دولت و های سخنها زمینهبروز این ضرورت

، ضرورت اشاعة معارف جدید در مملکت، به شاه قاجار ملت را فراهم کرد. در حاکمیت قاجار

(. لزوم آشنایی با علوم و فنون جدید از 268، ص1341الدوله، شود )رجوع شود به امینتوصیه می

 شودها بیان میها و کتابای در روزنامهسوی نیروهای خارج از دولت نیز به صورت گسترده

بر اساس  هـ ق(.1316هـ ق؛ روزنامة ثریا، 1315تربیت،  ؛ روزنامة1356؛طالبوف، 384 1ای، )مراغه

احساس نیازی که از سوی دولت و ملت برای کسب علوم و فنون جدید پدید آمده بود، شیوه و 

ها خانهمورد نقد اصالحگران تربیتی قرار گرفت. ناکارآمدی مکتب 1هاخانهمحتوای آموزشی مکتب

تبداران از معارف جدید باعث شد تا اصالحگران تربیتی به اطالعی مکبی و در باسوادکردن شاگردان

(.  1356؛ طالبوف،1384ای،مراغه ؛166، ش3هـ ق، س1315روزنامة تربیت، نقد مکاتب بپردازند )

 بدین ترتیب آموزش علوم و فنون جدید در مدارس به یک خواست عمومی تبدیل شده بود. 

ت و برتری هر طبقه و طایفة بسته به علم است امروز مایة نجات و سبب فالح هر ملت و مزی»

و حصول علم ممکن نیست جز به تحصیل و تحصیل هم منوط به وجود مدارس و مکاتب است به 

طرز جدید و قانون نو. پس ای ابنای وطن و برادران گرامی دامن مردی به کمر زنید و در افتتاح 

                                                           

 شد.انه گفته میخبه مراکز آموزش و تربیت عمومی مردم در آن دوران مکتب. 1
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هتر از مکتب و زخم حماقت را مرهمی مکاتب و مدارس همت گمارید که درد جهالت را دارویی ب

 (.1هـ ق، ش 1316)روزنامه ثریا، « نیکوتر از مدرسه نیست

های اجتماعی که در سیاسی که سر برآورده بودند و خواست -های اجتماعیبر اساس ضرورت

خواهان ای از معارفجامعه برای فراگیری معارف جدید شکل گرفته بود، فرصتی فراهم شد تا عده

هـ ش( اقدام کنند. انجمن معارف با 1275کیل انجمنی غیر دولتی با عنوان انجمن معارف )به تش

مدارس جدید در تهران و ایاالت  تأسیسهدف برپایی مدارس و مکاتب ملیه تشکیل شد و به 

گذشت که یکی دو تا ماهی نمی»هـ ق(. به همت انجمن معارف، 1316پرداخت ) انجمن معارف، 

های خود را دادند و تمام طبقات، بچهد باز نشود. مردم هم اقبال زیادی نشان میاز این مدارس جدی

های اعیانی خانههای سر گذرها و مکتبخانهفرستادند، چیزی نگذشت که مکتببه این مدارس می

ها را گرفت. بدین ترتیب کار تعلیمات جدید خود به خود به راه همه بسته و مدارس جدید جای آن

 (.18، ص1343مستوفی، )« افتاد

های بود که با دانش« تأمین و تدارک معلمانی»اما یکی از لوازم اساسی برپایی مدارس جدید 

جدید آن دوران آشنایی داشته باشند. مؤسسان مدارس جدید در برپایی مدرسه به افرادی نیازمند 

تنها معلمان »گران تربیتی این بودند که با معارف جدید آن زمان آشنایی داشته باشند. به اعتقاد اصالح

توانند حقایق عالم را بر ضمایر پاک کودکان حک دانا و آگاه به علوم و معارف جدیده هستند که می

از دیدگاه اصالحگران تربیتی و  (.1361آبادی، ؛ دولت1384ای، ؛ مراغه1356)طالبوف، « نمایند

ای سهل و عارف جدید را به شیوهتوانست ماعضای انجمن معارف، معلم خوب کسی بود که می

ها و شعر و داستان به کودکان آموزش ها، نصیحتالمثلگرفتن از حکایات و ضربآسان با کمک

دهد. بدین ترتیب شرط اساسی برای معلمی در مدارس ، اطالع از علوم و معارف جدید آن دوران 

ب و آموزش الفبا به شیوه جدید همچون علوم طبیعی، تاریخ و جغرافیا، زبان خارجی، ریاضی و حسا

 (. 1361آبادی، ، دولت1356بود )طالبوف، 

التحصیالن دارالفنون و معلمان بنابراین، اعضای انجمن معارف، مدیران و بانیان مدارس، از فارغ

کردند تا در مدارس به عنوان معلم به مدرسة سیاسی و افراد آشنا به علوم و فنون جدید دعوت می
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التحصیالن عالوه بر این، فارغ .(14هـ ق، ش 1317روزنامة معارف، رجوع شود به زند )تدریس بپردا

کردند، هایشان را از مدارس ابتداییه و متوسطه دریافت مینامهمدارس بالفاصله پس از آنکه تصدیق

ز نامه اهای مختلف مدارس به معلمی بپردازند. داشتن تصدیقتوانستند به عنوان معلم در پایهمی

مدرسه دارالفنون یا مدرسه سیاسی یا تحصیل در ممالک اروپایی و آشنایی با علوم جدید کافی بود 

روزنامة تربیت خطاب به  166تا فرد به عنوان معلم در مدارس مشغول به فعالیت شود. در شمارة 

مشغول های مستعد که در مدارس ملیة مظفریه یا مدرسه اعلی نویسد: ای جوانشاگردان مدارس می

هـ 1317تربیت،  ةزود باشید دست بجنبانید خود را برسانید )روزنام« معلم الزم است»تحصیل هستید 

 (. 166ق، ش

شد دهد در ابتدای تشکیل مدارس، معلم به کسی گفته میطور که اسناد تاریخی نشان میهمان

اید با معارف جدید که عالوه بر داشتن حسن اخالق و آداب و معاشرت و سواد خواندن و نوشتن ب

های جدید پیوند آن زمان مختصر آشنایی داشته باشد. مفهوم معلمی در این دوران با معارف و دانش

. مدیران 1شد: هـ ش( به سه شیوه انجام می1285تا 1275یافته بود. تهیه و تأمین معلم در این دوران )

ی و دیگر مدارس عالیة دولتی آن التحصیالن دارالفنون و مدرسة سیاسو مؤسسان مدارس از فارغ

کردند تا در زمان و نیز دانشجویان اعزامی به اروپا و افراد آشنا به علوم و فنون جدید دعوت می

های جدید . مکتبدارانی که با تکمیل معلومات و فراگیری دانش2مدارس به تدریس بپردازند؛ 

التحصیالن مدارس که پس از . فارغ3 توانستند به عنوان معلم در مدارس به تدریس بپردازند؛می

توانستند در همان مدارس با اجازه های ابتدایی یا متوسطه مینامهفراغت از تحصیل و گرفتن تصدیق

 (.1361آبادی، ؛ دولت1383مدیر و وزارت علوم به معلمی بپردازند )درانی، 

 گفتمان معلم متخصص و ماهر

هـ ش( عموم مدارس 1290نون اساسی فرهنگ )هـ ش( و تصویب قا1285با وقوع مشروطیت )

(. همچنین، وزارت معارف 34، ص1385تحت نظارت و کنترل وزارت معارف قرار گرفت )صافی،

توانستند به معلمی موظف شد به تأمین و تهیه معلمان مدارس اقدام کند. از آن پس تنها کسانی می

وزارت معارف همچنین ت کرده باشند. دریاف« نامة معلمیتصدیق»بپردازند که از وزارت معارف 
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تشکیل هایی را در مدرسة دارالفنون برای تکمیل معلوماتِ معلمانِ مکاتب و مدارس، کالس

های داخلی و پراکندگی شورش، (، اما وقوع برخی حوادث27هـ ق، ش1329داد)روزنامة مجلس، 

ها و تغییرات سریع ولتنیروهای اجتماعی سیاسی، نبود یک دولت مرکزی مقتدر و عمر کوتاه د

های مالی و در نهایت، وقوع جنگ جهانی اول مانع از آن شد تا وزارت دولتمردان و نیز محدودیت

های داخلی و اتمام دادن مدارس و تربیت معلم اقدام کند. با سرکوب شورشمعارف به سروسامان

و  1297های در سال 1مدت، دولت وقت توانستجنگ جهانی اول و برقراری ثبات نسبی کوتاه

تعداد سی باب دبستان مجانی دو تا چهار کالسه، ده باب مدرسه دخترانه و نه باب دبیرستان  1298

ها دایر کند و چندین مدرسة ابتدایی در شهرستان 2های ابتدایی در تهرانیک یا دو کالسه با کالس

 (. 180، ص1375)یغمایی، 

برای « کمبود معلم»ارت معارف با آن مواجه بود در گسترش کمّی مدارس یکی مسائلی که وز

آگاهان فن »ای از های گذشته مورد انتقاد عدههای تأمین و تدارک معلم در دورهمدارس بود. شیوه

شود می های پیشین واردمهمترین نقدی که بر تربیت معلم در دوره قرار گرفته بود.« تعلیم و تربیت

ها حتی و معلمین آن دنداصول تعلیم و تربیت علمی بی بهره بومدارس جدیده همه از »این بود که 

آنان که در دارالفنون درس خوانده بودند از اصول تعلیم و تربیت بر طبق موازین علمی چیزی نمی 

التحصیالن دارالفنون و دیگر (. معلمان مدارس یا از فارغ397، ص1354)محبوبی اردکانی، « دانستند

ز میان طالب مدارس قدیم یا از میان کسانی که تازه تحصیالت خود را در مدارس جدید بودند یا ا

ای از علوم و فنون در فرنگ به اتمام رسانیده و به ایران برگشته بودند و داوطلب شغل معلمی رشته

تربیت نشده « شغل معلمی»شدند. نه معلمان و نه مدیران مدارس هیچ یک برای بودند انتخاب می

                                                           

. با گرفتن یک درصد از حقوق کلیة مشاغل به عنوان مالیات و اختصاص این درآمد برای ساخت و گسترش مدارس 1

 (.179، ص1375)یغمایی، 

. مدارس دبستان پسرانة امیر اتابک، اشراف، ترغیب، فاریابی، ابن سینا، خاقانی، بصیرت، هدایت، عنصری، عسجدی، حکیم 2

ی، ایمان، سعادت، رودکی، سنایی، منوچهری، صفوی، ناصر خسرو، دانش، ثریا، حسینیه، فرخی، اقبال، نظامی، مولو

اند و نه مدرسة دبستان دخترانه که با اعداد مشخص شده 10دقیقی، انتصاریه، توفیق، فرهنگ، ترقی، و عالمه. به عالوه 

 (.179، ص1375ایی، اند )یغمها نیز با عدد مشخص شدهباب دبیرستان پسرانه که آن
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هایی برای مدرسه و کالسهای درس خود تنظیم و اجرا با ذوق و سلیقة خود برنامهبودند و هر یک 

(. مفتش وزارت معارف در گزارشی که از وضعیت معارف و 6، ص1355کردند )مشایخی، می

در مدارس اشاره « معلم ماهر و متخصص»بار بر کمبود دهد برای اولینتعلیمات عمومی ارائه می

دارد که یکی از وظایف اساسی وزارت معارف باید آموزش رش اعالم میکند. او در این گزامی

 دارد:رت علوم در این گزارش بیان میزاو تربیت معلمانی متخصص باشد. بازرس و« مهارت معلمی»

است که « مهارت معلمی»تهیة معلم اسبابی الزم دارد که بهیچ وجه موجود نیست و ان اسباب »

ها حسن تلقی ننموده و مین براید ممکن است که این اظهار را بعضیبتواند از عهدة تربیت متعل

ام. بنابراین، الزم است توضیحات خود مدعی گردند که بنده به کلی منکر وجود معلمین تهران شده

را قدری مشروح به عرض برسانم تربیت اطفال مبتدی از اعمال مشکله ایست که باید بعهده اشخاص 

تواند علم خود مند نشده باشد نمیمًا اگر شخصی از اصول تعلم بهرهمتخصص تفویض شود و مسل

را باطفال مبتدی بیاموزد هر قدر هم که در ان علم بخصوص متبحر باشد ... پس اینکه اظهار نمودم 

معلم نداریم مقصود بنده این قسم معلم بود که عالوه بر اطالعات کامل از مواد تعلیمی تربیت اطفال 

هستم نه اشخاص « معلمین ماهر»را هم کما ینبغی بداند به عبارت اخری منکر وجود  و اصول تعلیم

 (.14-13هـ ق، ص1329)منصورالسلطنه، « عالم

در پی این گزارش و به منظور تربیت معلمان متخصص و ماهر، مجلس شورای ملی در سال 

ـ ش همزمان با تصویب قانون اساسی فرهنگ، قانونی را برای اعزام 1290 التحصیالن نفر از فارغ 30 ه

شود کند. در این قانون اعالم میدارالفنون به منظور فراگیری علوم و فنون جدید به اروپا تصویب می

رشتة »شوند باید در دانشجویی که برای تحصیالت علوم جدیده به اروپا اعزام می 30نفر از  15

ه پیامد مهمی در نظام آموزشی کشور داشت. نفر به فرانس 15به تحصیل بپردازند. اعزام این « معلمی

آیند و نقش مهمی در نظام آموزشی در ایران به شمار می« متخصصان علوم تربیتی»این افراد از اولین 

برای تحصیل در  1290(. دانشجویانی که در سال 365، ص1354ایران ایفا کردند )محبوبی اردکانی، 

های وقت پیشنهاد کردند س از بازگشت به ایران به دولترشتة معلمی به فرانسه اعزام شده بودند پ

ثباتی که مرکزی برای تربیت معلم ماهر و متخصص دایر کند، اما به سبب هرج و مرج اجتماعی و بی

هـ ش به دلیل ثبات نسبی سیاسی و توسعة کّمی 1297سیاسی این کار ممکن نشد. سرانجام در سال 
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زان، وزارت معارف را ناچار به برپایی مرکزی برای تربیت آمومدارس و نیز افزایش شمار دانش

بار تربیت معلم به طور هـ ش تأسیس شد و برای اولین1297معلمان ساخت. دارالمعلمین در سال 

هدف از تأسیس  تخصصی در یک مرکز آموزشی در دستور کار وزارت معارف قرار گرفت.

و متوسطة کل کشور ذکر شده است. در مادة اول  دارالمعلمین، تربیت معلمانی برای مدارس ابتدایی

مقصود از تأسیس دارالمعلمین تهیة دو قسم معلم برای مدارس »اساسنامه دارالمعلمین آمده است که 

(. مؤسسان و مدرسان دارالمعلمین معتقد 1297)وزارت معارف و اوقاف، « تهران و والیات است

کافی نیست و معلمان باید با « حرفة معلمی»بودند صرف حسن اخالق و داشتن معلومات برای 

 شناسی و علوم تربیتی نیز آشنا باشند.های تخصصی مانند رواندانش

برای یک نفر معلم داشتن اخالق و معلومات کافیه نیست، بلکه باید طرز تعلیم و تربیت را هم »

است نایل شود. تحصیل  بداند تا بتواند با سهل طرق به نتیجه مقصود خود که تعلیم و تربیت اطفال

های مختلفه تعلیم دهند یعنی به معلم راهاصول تعلیمات عملی سررشتة این مقصود را به دست می

 (.160هـ ق، ص1337)صدیق، « نمایاندو تربیت را می

های تخصصی تعلیم و تربیت را دانشجویان دارالمعلمین عالوه بر فراگیری معارف جدید دوره

اصول تعلیم و تربیت »دورة تخصصی تعلیم و تربیت در دارالمعلمین عبارت بود از گرفتند. نیز فرا می

ای به نام عملیات طراحی شده بود که در سال آخر دارالمعلمین دوره«. به صورت علمی و عملی

ای که به دارالمعلمین ضمیمه بود برای باید شاگردان به صورت عملی تحت نظر معلمین در مدرسه

(. تفاوت اساسی که مدرسة 1297ه تدریس بپردازند )وزارت معارف و اوقاف، تمرین معلمی ب

ساخت، این بود که در این مدرسه برای می متمایزدارالمعلمین را از دیگر مدارس دولتی آن زمان 

داد. دانشجویان این مدرسه موظف بودند برای را به شاگردان آموزش می« مهارت معلمی»بار اولین

شناسی و فن تدریس و تعلیم را از مدرسان خود فرا هایی چون علوم تربیتی و رواننشبار دانخستین

ها و های عملی خود در مدارس به کار بندند. در واقع، فراگیری همین دانشبگیرند و در فعالیت

ها بود که دارالمعلمین را به عنوان اولین نهاد تخصصی تربیت معلم از دیگر مدارس و مهارت

 کرد. های دولتی آن دوران متمایز میآموزشکده
سمینارهایی با عنوان آشنایی با « فن معلمی»همچنین، به منظور آشنایی شاگردان دارالمعلمین با 
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اصول تعلیم و تربیت در دارالمعلمین تشکیل شد و شاگردان این مرکز موظف بودند در این سمینارها 

در اروپا بودند. این « رشتة معلمی»صیلکردگان شرکت کنند. سخنرانان اصلی این سمینارها از تح

هـ ق( به چاپ رسیده 1337سمینارها در قالب کتابی با عنوان نه کنفرانس در اصول تعلیمات عملی )

شد. سخنرانان در این سمینارها به و در اختیار شاگردان و معلمان دارالمعلمین قرار داده می

های تدریس، انواع سؤال س ابتدایی و روشموضوعاتی چون کمّیت و کیفت تدریس در مدار

پرسیدن، چگونگی مطالعه و لوازم آن، اوصاف کتاب خوب و استعمال آن در کالس، چگونگی ارائة 

تکالیف، لوازم کالس چون تخته سیاه، نقشه، کتاب و میز و نیمکت. چگونگی نظامات مدرسه، 

ی و انوع قرائت و چگونگی حل چگونگی تنبیه و تشویق، اهمیت قرائت و تکلم به زبان فارس

گفتن و انشانوشتن و تصحیح تکالیف و نیز شیوة تدریس تاریخ و جغرافیا تمرینات درسی و دیکته

رموز »هایی باشد که به آموزش رسد این کتاب از اولین کتابها پرداخته اند. به نظر میو سایر درس

 (. هـ ق1337به عنوان یک حرفه پرداخته است )صدیق، « معلمی

به عمل در آمد انتشار مجالت تخصصی در حوزة « معلم متخصص»اقدام دیگری که برای تربیت 

( توسط 1317-1304)تعلیم و تربیت  ( و1298)اصول تعلیمات  دو مجلة تعلیم و تربیت بود.

متخصصان تعلیم و تربیت به منظور آموزش تخصصی معلمان منتشر شد. اکثر نویسندگان مجلة 

های یافتگان رشتة معلمی در فرانسه بودند و این مجله را به یکی از رسانهاز تربیت تتعلیم و تربی

)رجوع شود به وزارت معارف انتشاردهندة گفتمان معلم متخصص و علوم تربیت جدید تبدیل کردند 

 (. 1305و اوقاف، 

جدید ( و نفوذ متخصصان علوم تعلیم و تربیت 1320-1304با تثبیت حکومت رضاشاه پهلوی )

در مراکز تربیتی و وزارت معارف و نیز گسترش مدارس ابتدایی و متوسطه در سراسر مملکت، لزوم 

بخشی به تربیت معلم در دستور کار دولت و وزارت معارف قرار گرفت. بر اساس این نیاز سامان

نی برخی متخصصان تربیتی موظف شدند برای ساماندهی به امر تربیت معلم در سراسر کشور قانو

( 1312راجع به تربیت معلم در ایران بنویسند. بدین ترتیب قانونی با عنوان قانون تربیت معلم )

نوشته شد. در این قانون معلمان ابتدایی آموزگار و مدارس ابتدایی دبستان نامیده شدند، معلمان 

 (.1313، مدارس متوسطه، دبیر و مدارس متوسطه، دبیرستان خوانده شدند )وزارت معارف و اوقاف
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دانشجویان دانشسراهای تربیت معلم عالوه بر معارف عمومی چون فارسی، عربی، جغرافیا و 

ساعت علم النفس و منطق از لحاظ تربیت و اصول تعلیم  2تاریخ، علوم طبیعی و ... موظف بودند 

ساعت  3و تربیت عملی و علمی در سال اول و دوم بگذرانند. در زمینة عملی و تمرین معلمی نیز 

ساعت در سال دوم موظف بودند در دبستانی که ضمیمة دانشسرها بود تحت  5در سال اول و 

ساعت در دبیرستان یا  50نظارت معلمین به تدریس بپردازند. هر یک از محصلین ملزم بودند الاقل 

م در دانشسراهای مقدماتی تحت نظر و مراقبت استادان به تدریس بپردازند. در زمینة آموزش علو

اصول تعلیم و تربیت جدید از شناسی تربیتی نیز کتابهایی در دانشسراها با عناوین تربیتی و روان

( 1317از علی اکبر سیاسی ) شناسی برای تربیتکتاب معرفه النفس یا روانو  (1314عیسی صدیق )

اصول  شود. در کتابها به معلمی به عنوان یک حرفة تخصصی تاکید میتألیف شد. در این کتاب

تعلیم و تربیت جدید آمده است که معلم باید به فن آموختن تسلط داشته باشد. دانستن تمام مسائل 

(. در این 136، ص1314بخشد ... )صدیق، مذکور بدون آموختن فن تدریس نتیجه مطلوب نمی

دریس های تشناختی کودکان و نحوه آموزش آنان و نیز روشهای روانکتاب لزوم آشنایی با ویژگی

شناسی برای تربیت معرفه النفس یا روانو آموختن و تمرین معلمی شرح داده شده است. در کتاب 

شناسی در تعلیم و تربیت بیش از شعب و فنون دیگر است دارد: فایده رواننویسنده بیان می (،1317)

ت که هر آموزگاری آموزان سروکار داشته باشد، زیرا شکی نیس... معلم ناچار است که با روحیة دانش

آموزان به درس او دقت کنند و آن را بفهمند و در حافظه نگهدارند و در مواقع خواهد دانشمی

مقتضی به خاطر آورند ... معلم بایستی راجع به سایر استعدادها و خصوصیات ذهنی اطفال تسلط 

 (.21، ص1317ها بر آید )سیاسی، داشته باشد تا بتواند از عهدة آموزش آن

بدین ترتیب گفتمان معلم متخصص و ماهر با افزایش مدارس ابتدایی و متوسطه، حضور معارف 

ای از دانشجویان به شدن مدارس در ایران شکل گرفت. اعزام عدهخواهان در نظام سیاسی و دولتی

ه اروپا برای فراگیری مهارت معلمی و تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات از اولین اقداماتی بود ک

، برپایی دانشسراهای تعلیم و تربیتبه منظور تربیت معلم متخصص و ماهر به اجرا درآمد. چاپ مجلة 

تربیت معلم و انتشار کتابهای تخصصی تعلیم و تربیت اقدامات دیگری بود که به منظور تربیت معلم 
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ی دارند و متخصص و ماهر به اجرا در آمد. در این گفتمان تنها کسانی شایستگی و صالحیت معلم

توانند در مدارس به تدریس و آموزش بپردازند که عالوه بر حسن اخالق و آشنایی با معارف می

جدید با اصول تعلیم و تربیت به صورت نظری و عملی آشنا باشند. گفتمان معلم متخصص و ماهر 

سوی  شود. این گفتمان ازهای معلم در نظام تربیت معلم محسوب مییکی از مهمترین گفتمان

شود. توسعه و گسترش متخصصان و بزرگان تعلیم و تربیت، در نظام تربیت معلم بازتولید و منتشر می

های مختلف شناسی یادگیری و رشد و همچنین رشتههای مختلف روانشناسی تربیتی، روانشاخه

یت علوم تربیتی و مشاوره موجب قوت و قدرت یافتن گفتمان معلم متخصص و ماهر در نظام ترب

های معلم شده است. امروزه نیز گفتمان معلم متخصص تأثیر بسزایی در تدوین و طراحی برنامه

 های نظام تربیت معلم دارد. درسی و سیاستگذاری

 گفتمان معلم ملی گرا و وطن پرست

های بیگانگان در ، دخالت1299تا  1290های اجتماعی سال -های سیاسیها و هرج و مرجآشفتگی

لی و نیز نوجوانی و ناپختگی احمدشاه در سلطنت قاجار، ضرورت برپایی یک دولت مقتدر امور داخ

مرکزی را در میان برخی نیروهای اجتماعی و سیاسی مطرح کرد. برخی نیروهای سیاسی اجتماعی 

های بیگانگان در های اجتماعی و دخالتها و ناامنیهای سیاسی، ناپایداری دولتعلت هرج و مرج

(. با توجه 1377دانستند )آبراهامیان، خلی ملت ایران را نبود یک حکومت مرکزی قدرتمند میامور دا

فراهم شد و پس از مدتی رضاخان با  1299های اجتماعی و سیاسی کودتای به این شرایط، زمینه

های سیاسی برخی نیروهای داخلی و خارجی به عنوان وزیر جنگ، نخست وزیر و سپس حمایت

التحصیالن دارالفنون و معلمان دارالمعلمین رسید. بسیاری از نیروهای فرنگ رفته، فارغ به پادشاهی

ها و احزاب ایران و مدرسة سیاسی از حامیان سلطنت رضاشاه در ایران بودند و با تشکیل انجمن

، 77، ص1366جوان و حزب تجدد نقش مهمی در به سلطنت رساندن رضاشاه داشتند )سیاسی: 

گرایی بود و بسیاری از (. دولت پهلوی اول مبتنی بر یک نوع ایدئولوژی ملی268ص ،1340صدیق، 

گرایانه و ناسیونالیستی وارد دولت پهلوی اول شدند های ملییشگرا با گرانیروهای تحول

یابی رضاخان، به کسانی (. در دورة قدرت1396؛ زیرینسکی، 1383؛ ماتی، 1390)آبراهامیان، 
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گفتند که به تقلید از ناسیونالیسم سکوالر غربی از ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند، ناسیونالیست می

، 1396دادند )زیرینسکی، گری، زبان فارسی و عظمت ایران پیش از اسالم داد سخن مینظامی

های آموزشی، حقوقی، اداری، اقتصادی، (. با تثبیت دولت پهلوی اول اقداماتی در زمینه83ص

ی اجرا شد. ثبات سیاسی نسبی، استقرار نظام مالیاتی منظم، فروش نفت و انضباط اجتماعی و نظام

های نظامی، فرهنگی گذاری در بخشاداری و مالی منجر به افزایش توان اقتصادی دولت برای سرمایه

در زمینة آموزشی، سیاست دولت رضاشاه مبتنی بر (. »130، ص1390و اجتماعی شد )آبراهامیان، 

(. با توجه به اینکه دولت پهلوی اول خاستگاه طبقاتی 1383)ماتی، « یونالیسم و تجدد بودتمرکز، ناس

و قومی و دینی مشخصی نداشت این دولت نیازمند تربیت نیروهایی بود که به دولت پهلوی احساس 

تعلق و تعهد داشته باشند. بر اساس این نیاز، حاکمیت پهلوی تالش کرد تا مشروعیت سیاسی خود 

بر اساس تولید و انتشار ایدئولوژی ملی گرایی استوار کند. دولت پهلوی نیازمند آن بود تا نیروهایی را 

را برای تثبیت و انتشار این ایدئولوژی تربیت کند. بنابراین برای تثبیت و حفظ این ایدئولوژی از 

برد. معلمان یکی  نیروهای نظامی و حقوقی و برای ترویج و اشاعة آن از نظام تعلیم و تربیت بهره

 آمدند.گرایی در کشور به حساب میاز مهمترین نیروهای هدف برای انتشار ایدئولوژی ملی

نفر برای فراگیری و  100شود که هر ساله هـ ش قانونی در مجلس تصویب می1307در سال 

ن اعزام درصد از ای 35شود که تکمیل معلومات خود به اروپا اعزام شوند. در این قانون مقرر می

سازی شوندگان باید در رشتة تعلیم و تربیت باشند. رضاشاه در دیدار با این دانشجویان بر درونی

کند: ... البته شما باید بدانید که پرستی تأکید و توصیه می گرایی و حفظ روحیة وطنایدئولوژی ملی

پرستی حسن وطنداریم فقط برای این است که چرا شما را به یک مملکت جمهوری اعزام می

ها آموخته و با این ذخیره به وطن فرانسویان را سرمشق خود قرار داده مخصوصاً حب وطن را از آن

(. به زعم سیاستگذاران تربیتی 311، ص1375برگشته مشغول خدمت به مملکت شوید. ...)یغمایی، 

گرایی در مدارس ملی توانستند مروج و مبلغ ایدئولوژیدولت پهلوی اول، مهمترین نیروهایی که می

(. در زمینة تربیت معلم، ایدئولوژی دولت پهلوی 1314سراسر کشور باشند، معلمان بودند )صدیق، 

پرست معلمی بود که عالوه بر کسب بود. معلم میهن« پرستگرا و میهنتربیت معلمانی ملی»اول 

گرایی پرستی و بینش ملیعلوم جدیده و فراگیری رمز و راز فن معلمی باید دارای احساسات میهن
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گرا بیش از آنکه از سوی متخصصان و کارگزاران تربیتی دوست و ملیباشد. تربیت معلمانی میهن

شد. بر همین اساس، محمدرضا پهلوی در سال درخواست شود از سوی حاکمیت سیاسی تقاضا می

دوست پرست و شاهمیهن در قامت ولیعهد در بازدید از دانشسرای مقدماتی بر تربیت معلمانی 1317

 ورزد.تأکید می

کردن اشخاص میهن پرست و سرباز به دست خود شما و همکاران شماست البته تربیت»

طور که شما این آرزو را دارید ما بیش از شما آرزومندیم و متوقعیم که در انجام این وظیفة همان

آموزان این دانشسرا را که بعدها مقدس کوشش شود ..... و شما باید بکوشید که روح و جان دانش

پرستی آشنا سازید ... دوستی و میهنشوند، از آغاز با خداپرستی و شاهآموزگار کودکان کشور می

 (. 1317)مجلة تعلیم و تربیت، 

پرستی به اعتقاد مؤسسان و مدیران دانشسراهای تربیت معلم، مراکز تربیت معلم باید مراکز وطن

های ایران باشد. این مراکز باید معلمانی را تربیت کنند که خود بتوانند نسل و عشق به فرهنگ و ملت

آینده را طوری پرورش دهند که پیش از هر چیز به ملت و مفاخر ملی و فرهنگی و تاریخی خود 

های درسی و انتخاب موضوعات و (. بنابراین، در سازماندهی برنامه1314پایبند باشند )صدیق، 

های معلمی، شد که عالوه بر آموزش معلومات جدید و مهارته گونه ای عمل میمحتوای آموزشی ب

ترین مباحث ملی گرایی و وطن دوستی نیز در برنامه درسی مراکز تربیت معلم گنجانده شود. از مهم

پرستی را در معلمان درونی کند گرایی و روح میهنتوانست دانش ملیهای درسی که میبرنامه

الجتماع، زبان فارسی، تاریخ و جغرافیای ایران، هنر و موسیقی و تربیت بدنی بود. های علم ادرس

پرستی تأکید سازی روحیة وطنگرایی و درونیاالجتماع بر شناخت ملیدر محتوای درس علم

شود. همچنین، به شود. در برنامة درسی به زبان فارسی به عنوان زبان ملی توجه زیادی میمی

و جغرافیای ایران ساعات بیشتری اختصاص یافت تا دانشجویان از طریق این های تاریخ درس

دروس با تاریخ فرهنگی و تمدنی و نیز جغرافیای سرزمینی ایران بیشتر آشنا شوند و از این طریق 

های هنری و ورزشی همچون موسیقی و سرود و نوعی هویت ملی در آنان تقویت شود. در برنامه

پرستی در بین گرایی و وطنشد احساسات و روحیة ملیمواره تالش میمسابقات ورزشی نیز ه

 (.1313دانشجویان دانشسرهای تربیت معلم درونی شود )وزارت معارف و اوقاف، 
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آهنگی گرا به اجرا درآمد، برپایی تشکیالت پیشاز اقدامات دیگری که به منظور تربیت معلم ملی

( بود. کارگزاران تربیتی دولت پهلوی 1342سپاه دانش )( و 1317(، سازمان پرورش افکار )1306)

گرایی در دانشسراهای تربیت معلم در عرصة تالش کردند عالوه بر اشاعة نظری ایدئولوژی ملی

های عملی نیز اقدام کنند. سیاستگذاران تربیتی دولت پهلوی اول معتقد بودند جوانانی که از فعالیت

رود صاحب احساسات و به آن درجه و میزانی که انتظار می»ند شوالتحصیل میمدارس دولتی فارغ

(. بنابراین، تشکیالت 4، ص1315)پازارگاد، « دوستی نیستندپرستی و میهنهیجان و شور شاه

های عملی و های درسی به فعالیتگرایی را از عرصة نظر و کتابآهنگی تالشی بود که ملیپیش

آهنگی در نظام آموزشی، تربیت جهت گسترش و توسعة پیش رفتاری گسترش دهد. اولین اقدام در

آهنگی را در مدارس به اجرا در آورند. بر این اساس آهنگ بود تا بتوانند دستورات پیشمعلمان پیش

های فرهنگی و جمعی همچون اردوهای تفریحی یا ورزشی، فعالیتهای گروهی و دستهدر فعالیت

گرایی به اجرا در آمد. معلمان زمینة رفتارسازی ایدئولوژی ملی هنری، مسابقات ورزشی اقداماتی در

توانستند به عنوان کردند و میآهنگی دریافت میهای پیشنامهها تصدیقبا شرکت در این برنامه

، 1315های پیش آهنگی اقدام کنند )پازارگاد، آهنگی در مدارس به تشکیل کالسمعلمان پیش

توان در سوگندنامه، آهنگ را مینه دولت پهلوی در تربیت معلمان پیشگرایا(. ایدئولوژی ملی56ص

آهنگی و اساسنامة پیشاهنگی نشان داد )وزارت معارف و اوقاف، های پیشمواد آموزشی، منش

1306.) 

آموزشگاه پرورش »گرا به اجرا در آمد تاسیس اقدام دیگری که به منظور تربیت معلمان ملی

هـ ش سازمان پرورش افکار توسط برخی از زمامداران فرهنگی حاکمیت  1317بود. در سال « افکار

پهلوی رضاشاه تشکیل شد. هدف اصلی این سازمان تربیت عموم مردم و به خصوص کارمندان 

(. اما مهمترین نیروی تأثیرگذار در اشاعه 1354گرایی بود. )صدیق، دولت بر اساس ایدئولوژی ملی

گرایی در جامعه، معلمان بودند. به همین منظور اولین اقدام سازمان یکردن ایدئولوژی ملو درونی

پرورش افکار برپایی آموزشگاه پرورش افکار برای دبیران و آموزگاران بود. کلیة دبیرانی که کمتر از 

شدند. هدف اصلی پنجاه و آموزگارانی که کمتر از چهل سال داشتند باید در این آموزشگاه حاضر می

گاه این بود که معلمان با فراگیری تاریخ و جغرافیای مملکت خود و آشنایی با میراث و این آموزش
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بزرگان ادب فارسی و نیز مفاهیمی چون ملیت و هویت ملی نوعی تعلق و تعهد نسبت به ملیت و 

هویت ایرانی در معلمان ایجاد شود و بدین وسیله معلمانی وفادار به مهین و وطن تربیت شوند. 

ها تعیین کرده بود )دبیرخانة رهنگ شرط ترفیع و ارتقا در شغل معلمی را گذراندن این دورهوزارت ف

 (.1318سازمان پرورش افکار، 

هایی بود که در دولت پهلوی دوم برای حل کمبود معلم به اجرا در طرح سپاه دانش از سیاست

فرهنگ موظف به توسعه و  ( وزارت1342آورد. به دنبال اصالحاتی با عنوان انقالب شاه و ملت )

گسترش سواد عمومی در روستاها و مناطق دورافتادة کشور شد. کارگزاران تربیتی دولت پهلوی دوم 

(. محمدرضاشاه در آغاز 1342برای اجرای این سیاست، پروژة سپاه دانش را مطرح کردند )خانلری، 

دارد: سپاهیان دانش، گونه بیان میدر بخشی از پیام خود به معلمان سپاه دانش این 1343سال تحصیلی 

آموزگاران و دبیران کشور باید همواره هدف و غایت اساس تعلیم و تربیت را که تقویت روح ایمان، 

پرستی است منظور نظر داشته و برای حصول این منظور غفلت و مسامحه روا دوستی و وطنشاه

 (.1343ندارند )مجلة آموزش و پرورش، 

پرست در اولویت گرا و میهنة حاکمیت سیاسی پهلوی، تربیت معلم ملیبدین ترتیب در دور

دوستی و ترین ویژگی معلمی، داشتن روحیة وطنمراکز تربیت معلم قرار داشت. در این دوران مهم

های آموزشی و تربیتی های درسی و برنامهگرایانه بود. شیوة پذیرش دانشجو، برنامهاحساسات ملی

پرست در اولویت سیاستگذاران و گرا و میهنشد که تربیت معلم ملیراحی میای طدیگر به گونه

 ریزان نظام تربیت معلم قرار داشته باشد. برنامه

 گراگفتمان معلم انقالبی و اسالم

چرخش »و « تغییر ایدئولوژیک»در حاکمیت سیاسی ایران نوعی  1357با وقوع انقالب اسالمی 

گرای متمایل به غرب به گفتمان اسالمی مخالف غرب تبدیل ولت ملیرخ داد. ایدئولوژی د« نخبگان

های دولتی اخراج و کنار گذاشته شدند و جوانان شد. بسیاری از کارگزاران دولت پهلوی از دستگاه

و نیروهای انقالبی و مذهبی نهادهای حکومتی را در اختیار گرفتند. یکی از مهمترین نهادهایی که به 

قرار گرفت، نظام تربیت معلم بود. از نظر انقالبیون  1357قوع انقالب اسالمی شدت تحت تأثیر و
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یک انقالبی در جامعه شده است و یک سری معیارهایی که جامعه قبول ندارد کنار زده شده است »

توانند به و یک سری معیارهای جدید جایش آمده است. تنها گروهی که رسالت این انقالب را می

متن جامعه بگیرند فرموله کنند و بعد به جامعه برگردانند همین هایی هستند که  دوش بکشند و از

(. کارگزاران سیاسی انقالب اسالمی معتقد بودند که 8، ص1361)رجایی، « گوییمما به آنها معلم می

ما انقالب کردیم و انقالبمان شعار دارد که این است شعار ملی: خدا، قرآن، خمینی ... هر کسی 

ای داشته باشد، اما آن شخص معلم جمهوری اسالمی نمی تواند باشد، تکرار اند یک عقیدهتومی

کنم این مردم منتظرند که یک عده با اعتقاد به خدا و اسالم بیایند و معلمانشان بشوند. معلم غیر می

توانست به (. بر این اساس کسی می53، ص1361معناست)رجایی، مسلمان در حکومت اسالمی بی

های اسالمی و ستخدام نظام آموزش و پرورش در آید و عنوان معلمی را کسب کند که به ارزشا

انقالبی متعهد و ملتزم باشد. به اعتقاد انقالبیون اولین نهادی که باید متناسب با شعارها و معیارهای 

ب اسالمی شد نظام تربیت معلم بود. اولین حرکتی که پس از پیروزی انقالانقالبی سازماندهی می

کردن فرهنگ اسالمی در شروع شد محو آثار فرهنگ استعماری از مراکز تربیت معلم و جایگزین

های آموزشی و تربیتی مراکز بود. ... مقرر شده بود که مراکز تربیت معلم نیروهای متدین الیق برنامه

ه شود. این آرمانی بود که ها استفادروزی باشند تا از تمام وقت آنو مستعد را استخدام کرده و شبانه

 (. 90، ص1391نظام ما داشت )حداد عادل،  1358و 1357در سال 

اساسنامة جدید مراکز  1362های نظام تربیت معلم، در سال ای کوتاه در فعالیتپس از وقفه

تربیت معلم به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید. در اساسنامة مراکز تربیت معلم هدف 

مراکز تربیت معلم این چنین بیان شده است: مراکز تربیت معلم به منظور تربیت معلمان  از تأسیس

صالح، ذی فن، آگاه و معتقد به والیت فقیه جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش 

شوند )شورای های قبل از دبستان، دبستان و راهنمایی تحصیلی سراسر کشور تأسیس میدر دوره

(. از آن پس پذیرش داوطلبان شغل معلمی بر اساس تعلق و تعهد 1362آموزش و پرورش، عالی 

نسبت به نظام اسالمی و اصل والیت فقیه تعیین شد. داوطلبان ورود به نظام تعلیم و تربیت باید به 

نظام جمهوری اسالمی، قانون اساسی و اصل والیت فقیه معتقد و ملتزم باشند. همچنین، داوطلبان 
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لمی پس از موفقیت در امتحانات ورودی از نظر صالحیت اخالقی و اعتقادی مناسب با شئون مع

شدند. بر همین اساس، تغییراتی اساسی نیز معلمی در نظام جمهوری اسالمی مصاحبه و گزینش می

های درسی مراکز تربیت معلم در دروس های درسی نظام تربیت معلم انجام شد. برنامهدر برنامه

، اختصاصی و انتخابی مورد تجدید نظر قرار گرفت و ساعات بیشتری از دروس عمومی به عمومی

(. سیاستگذاران 41، ص1391معارف اسالمی و تعلیم و تربیت اسالمی اختصاص یافت )صافی، 

بینی اسالمی، دروس اسالمی بیشتری را در برنامة درسی تربیتی بر اساس شرایط انقالبی و جهان

ای نیز نسبت به تربیت دینی داوطلبان شغل معلمی های ویژهاندند و حساسیتتربیت معلم گنج

 داشتند.اعمال می

خی عناوین درسی مراکز تربیت معلم دورة کاردانی عبارت بود از: مبانی تعلیم و تربیت اسالمی بر

 4ساعت، کاربرد مواد آموزشی  4های ارزشیابی ساعت، شیوه 12ساعت، فن معلمی  8و اخالق 

ساعت،  2ساعت، احکام 2ساعت، روخوانی قرآن و آشنایی با قرآن  4اعت، بهداشت و تغذیه س

ساعت، تاریخ تحلیلی اسالم و  4البالغه و حدیث ساعت، نهج 12بینی اسالمی و مبانی اخالق جهان

ساعت،  12ساعت، زبان عربی با تمرین در متون قرآنی و حدیث  4سیر تفکر جدید در ایران و جهان 

 (.1362ساعت )شورای عالی آموزش و پرورش،  4بیات فارسی و آیین نگارش اد

شود بخش زیادی از برنامة درسی طور که در برنامة درسی مراکز تربیت معلم مشاهده میهمان

به تربیت دینی دانشجویان اختصاص داده شده است. دروسی چون تعلیم و تربیت اسالمی، روخوانی 

البالغه و حدیث، تاریخ اسالم، زبان عربی دروسی هستند که اسالمی، نهجبینی قرآن، احکام، جهان

های علمی و عملی اسالمی در یابد و آموزشمستقیم و غیر مستقیم با تربیت دینی معلمان ارتباط می

اولویت سیاستگذاران تربیت معلم قرار داشته است، به طوری که تربیت معلمانی متعهد به انقالب و 

های اول مراکز تربیت معلم در دهة شصت بوده است. برگزاری مسابقات دینی لویتاسالم در او

هایی بودند که به جد های مذهبی از برنامهالبالغه و حدیث و نیز برگزاری مراسم همچون قرآن، نهج

« معلم متعهد»توان دورة تربیت شد. بدین ترتیب دهة شصت را میدر مراکز تربیت معلم اجرا می

گرا در این دورة معلم با مفاهیمی چون تعهد، انقالبی، اسالمی پیوند یافته و گفتمان معلم اسالم نامید.

 و انقالبی را پدید آورده بود.
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های هفتاد و را باید دورة فترت در نظام تربیت معلم دانست. در دهه 1380و  1370دو دهة 

تربیت معلمانی متعهد و معتقد به اسالم هشتاد بیش از آنکه دغدغة دولتمردان و کارگزاران تربیتی، 

و انقالب باشد، اولویت کارگزاران سیاسی تربیتی تأمین و تدارک معلمان مورد نیاز آموزش و پرورش 

های مراکز تربیت معلم و فرارسیدن زمان با هزینة کمتر بود. پس از دو دهة رکود و فترت در فعالیت

کرد. حاکمیت ش را دچار کمبود شدید معلم میبازنشستگی معلمان دهة شصت، آموزش و پرور

ای در تربیت معلم داشت. بدین منظور شورای عالی انقالب فرهنگی های ویژهسیاسی نیز حساسیت

ه.ش برنامه و نقشة راهی با عنوان سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی 1390در سال 

ظام آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان تنها نهاد تدوین و طراحی کرد. در سند تحول بنیادین در ن

رسمی و انحصاری تربیت معلم به رسمیت شناخته شده است )شورای عالی انقالب فرهنگی، 

الف(. بدین ترتیب دانشگاه فرهنگیان با هدف احیا و بازتولید گفتمان تربیت معلم اسالمی و 1390

هدف از تأسیس دانشگاه تأمین و تربیت و  انقالبی برپا شد. در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

توانمندسازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش مبتنی بر معیارهای نظام اسالمی و انقالبی بیان 

شده است. تأمین و تربیت معلمان، مدیران، مربیان، کارکنان و پژوهشگرانی مؤمن و متعهد معتقد به 

های واالی انسانی کارآمد و دارای فضایل اخالقی و ارزشمبانی دینی و ارزشهای اسالمی و انقالبی 

توانمند در تراز جمهوری اسالمی ایران از مهمترین وظایف دانشگاه فرهنگیان تعیین شده است. 

های علمیه و مبتنی بر مبانی و های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه نیز در تعامل با حوزهبرنامه

 ب(.1390ود )شورای عالی انقالب فرهنگی، شمعارف اسالمی طراحی و اجرا می

طور که از اهداف دانشگاه فرهنگیان مشخص است تربیت دینی دانشجو معلمان در اولویت همان

سیاستگذاران این دانشگاه قرار دارد. دانشگاه فرهنگیان به عنوان متولی اصلی تربیت معلم وظیفه 

ترتیب، تربیت معلم دیندار و متدین و معتقد به تربیت معلم در تراز جمهوری اسالمی را دارد. بدین 

آید. بر همین های اصلی دانشگاه فرهنگیان به حساب میاسالم و نظام جمهوری اسالمی از اولویت

اساس، هرساله در گزینش دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان عالوه بر کسب حداقل رتبة علمی در 

های تربیتی و نیز شناختی و صالحیتخصصی، روانامتحان کنکور، داوطلبان شغل معلمی از نظر ت
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گیرند. در این میان، به نظر های اخالقی مورد مصاحبه و ارزیابی قرار میاعتقادات دینی و ویژگی

ها و معیارهای های مذهبی و انقالبی از شاخصهای دینی و اخالقی و فعالیترسد صالحیتمی

آید. همچنین، مقرر ان دانشگاه فرهنگیان به شمار میاصلی و مهم در انتخاب و گزینش دانشجومعلم

 شده تدوین و طراحی برنامة درسی دانشگاه فرهنگیان در تعامل با اساتید حوزة علمیه انجام شود.

واحد درسی در دو سال اول  35های دانشگاه فرهنگیان حداقل تعداد در برنامة درسی تمام رشته

ینی و تعلیم و تربیت اسالمی است )شورای عالی انقالب ها مشتمل بر دروس معارف دتمام رشته

های درسی دانشگاه فرهنگیان بر آموزش معارف جدید و ب(. اگرچه در برنامه1390فرهنگی، 

های تربیتی و معلمی توجه بیشتری نسبت به مراکز تربیت معلم های تخصصی و توانمندیمهارت

(، اما همچنان گفتمان معلم 1395گیان، دهة شصت شده است )معاونت آموزشی دانشگاه فرهن

 گرا و انقالبی بر نظام تربیت معلم غالب است.اسالم

 گیریبحث و نتیجه

در مقالة حاضر تالش شده است تحوالت معنایی معلم در نظام تعلیم و تربیت ایران معاصر مورد 

رای معلم متصور مطالعه و بررسی قرار گیرد. در بررسی گفتمانی معلم، معنای ثابت و مشخصی ب

های تاریخی دچار شود. بر اساس رویکرد گفتمانی، مفهوم معلم در طول تاریخ و در برههنمی

تحوالت معنایی شده است. این تحوالت معنایی پیامدهایی در نظام تربیت معلم به همراه داشته 

ام تربیت معلم های درسی نظاست. با تحوالت معنایی معلم، شیوة گزینش و انتخاب معلم و برنامه

تغییراتی اساسی یافته است. با بررسی گفتمانی اسناد برجای مانده از تاریخ تربیت معلم در ایران 

گرا و معلم اسالمی را شناسایی توان چهار گفتمان معلم عالم، معلم متخصص، معلم ملیمعاصر می

 کرد. 

یابد. در این گفتمان، یوند میدر گفتمان معلم عالم، مفهوم معلم با مفاهیمی چون معارف جدید پ

شد که عالوه بر حسن اخالق و کردار مناسب با علوم و فنون جدید آشنا معلم به کسی گفته می

باشد و بتواند این علوم را در مدارس به کودکان و نوجوانان آموزش دهد. این معنای معلمی با نیاز 

د در ایران شکل گرفت. با وقوع گیری مدارس جدیدولت و ملت به علوم و معارف جدید و شکل
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شدن مدارس، گفتمان معلم متخصص ظهور کرد. در انقالب مشروطیت و افزایش مدارس و دولتی

های جدید و مهارت این گفتمان مفهوم معلم با مفاهیمی چون حسن اخالق، آگاهی و اطالع از دانش

شد که عالوه معلم گفته می یابد. در این گفتمان، معلم متخصص به کسیو تخصص معلمی پیوند می

نیز آشنا باشد و بتواند از  شناسیبر حسن اخالق و اطالع از معارف جدید به علوم تربیتی و روان

آموزان بهره گیرد. گسترش این گفتمان منجر به علوم و فنون تربیتی برای انتقال اطالعات به دانش

های تخصصی تعلیم و تشار مجالت و کتاببرپایی مدرسة دارالمعلمین، دانشسراهای تربیت معلم، ان

تربیت شد. با روی کار آمدن دولت پهلوی، ثبات نسبی سیاسی و افزایش درآمدهای دولتی، 

گرایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی حاکم شد. دولت پهلوی که فاقد پایگاه اجتماعی ایدئولوژی ملی

گرایی افرادی متعلق ة ایدئولوزی ملیقومی و مذهبی خاصی بود تالش کرد از طریق گسترش و اشاع

ها مؤثر برای این هدف بودند. بنابراین، و متعهد به حاکمیت پهلوی تربیت کند. معلمان یکی از گروه

گرا کسی بود گرا پیوند یافت. معلم ملیمفهوم معلم با مفاهیمی چون اخالق، عالم، متخصص و ملی

پرست گرا و وطنو مهارت معلمی، فردی ملی که عالوه بر اخالق خوب؛ باسواد بودن و تخصص

پرستانه داشته باشد. بدین گرایی و احساسات وطنباشد. در این گفتمان یک معلم باید بینش ملی

آهنگی، سازمان پرورش افکار و ترتیب، در برنامة درسی دانشسراهای تربیت معلم، تشکیالت پیش

تربیت شوند. با وقوع انقالب اسالمی و ورود  گراسپاه دانش تالش شد معلمانی وطن پرست و ملی

نیروی انقالبی و مذهبی به حاکمیت سیاسی و تغییر ایدئولوژیک دولت از ناسیونالیسم متمایل به 

گرایی مخالف غرب، گفتمان معلم اسالمی و انقالبی شکل گرفت. در گفتمان معلم غرب به اسالم

عالوه بر حسن اخالق و عالم و با سواد بودن و شد که اسالمی و انقالبی به کسی معلم گفته می

مهارت معلمی به ارمانهای اسالم و انقالب معتقد و ملتزم باشد. اعتقاد و التزام به نظام جمهوری 

های درسی تربیت شدن است. بنابراین، گزینش دانشجو و برنامهاسالمی یکی از شرایط اصلی معلم

مذهبی ساعات بیشتری را به خود اختصاص دادند و  معلم تغییراتی اساسی یافت. دروس دینی و

 های مراکز تربیت معلم قرار گرفت.های مذهبی در اولویت برنامهانجام فعالیت

مفهوم ثابت و « معلم»دهد که این تحلیل تاریخی از تحوالت تاریخی گفتمان معلم نشان می
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دلیل اتفاقات تاریخی، های مختلف تاریخی به ای ندارد. مفهوم معلم در برههشدهمشخص

های تربیتی و شرایط اجتماعی سیاسی با مفاهیمی چون آموزش معارف جدید، آشنایی با ضرورت

دوستی و نیز تعهد و تعلق اسالمی و انقالبی پیوند گرایی و وطنشناسی، ملیعلوم تربیتی و روان

ها، ور هر یک از این گفتمانهای متفاوتی از معلم ظهور و بروز یافته است. ظهیافته است و گفتمان

 های درسی و تربیتی مراکز تربیت معلم پدید آورده است.تغییراتی در شیوة پذیرش دانشجو و برنامه

تری از تغییر و تحوالت نظام تربیت معلم تواند درک و فهم عمیقرویکرد گفتمانی به معلم می

تربیت معلم قرار دهد. تاریخ تربیت معلم در مندان به ریران و عالقهدر اختیار سیاستگذاران و برنامه

وگو در خصوص ایران فاقد یک پیشینه نظری است. فقر نظری در نظام تربیت معلم مانع نقد و گفت

شود. در این مقاله تالش شده است روایتی های حاکم در نظام تربیت معلم در ایران میسیاستگذاری

ه شود. مطالعة گفتمانی معلم موجب بینش و نگاهی تئوریک از تاریخ معلم در ایران معاصر ارائ

شود. رویکرد گفتمانی به معلم نشان می دهد که مفهوم عمیقتر به تحوالت معنایی معلم در ایران می

وقایع تاریخی و  معلم و نظام تربیت معلم به شدت تحت تاثیر ضرورتهای تربیتی، اوضاع اجتماعی،

توان معنایی ثابت و ابدی برای معلم قائل شد. اتخاذ راین نمیآرایش نیروهای سیاسی قرار دارد. بناب

نظام »و « معنای معلم مستقر»رویکرد گفتمانی به معلم و نظام تربیت معلم ، درک و فهمی تاریخی از 

توان به عنوان کاربرد عملی دهد. انچه در پایان این مقاله میدر اختیار ما قرار می« تربیت معلم حاکم

توان سیستمی منسجم و ربیت معلم ارائه داد، این است که نظام تربیت معلم را نمیدر مطالعات ت

رسد سیستمی یکپارچه و گفتمانی یکدست یکپارچه تصور کرد. تربیت معلم آن طور که به نظر می

های دیگری از کشد و امکاننیست. رویکرد گفتمانی به معلم انحصار گفتمانی معلم را به چالش می

 شناسد. م را به رسمیت میتربیت معل
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دبیرخانة شورای عالی آموزش (. اساسنامة مراکز تربیت معلم، 1362شورای عالی آموزش و پرورش ) 

 و پرورش.

 . تهران: سمت.سازمان و قوانین آموزش و پرورش(. 1385صافی، احمد )

 . تهران: ویرایش.تربیت معلم در ایران ژاپن مالزی المان انگلیس هند و پاکستان(. 1391صافی، احمد )

 . تهران: روشنایی.اصول تعلیم و تربیت جدید(. 1314صدیق، عیسی )

 . تهران: دارالمعلمین.نه کنفرانس در اصول تعلیمات عملیهـ ق(. 1337عیسی )صدیق، 

 . تهران: سازمان سمعی و بصری.یادگار عمر(. 1340صدیق، عیسی )

 . تهران: چاپ زیبا.تاریخ فرهنگ ایران(. 1354صدیق، عیسی )

 .تهران: انتشارات شبگیر احمد )سفینه طالبی(.(. کتاب 1356طالبوف، عبدالرحیم )

بررسی وضع تربیت معلم دورة ابتدایی)دانشسرای (. 1354ای )های عمومی و حرفههای آموزشگروه
 ریزی علمی و آموزشی.تهران: مؤسسة تحقیقات و برنامه مقدماتی و دانشسرای عشایری(.

کتاب رضاشاه فر از (. آموزش و پرورش در دورة رضاشاه، ترجمة مرتضی ثاقب1383ماتی، رودی )
 آوری استفانی کرونین، تهران: انتشارات جامی.، جمعیری ایران نوینگو شکل

، دورة 4(. پیام محمد رضاشاه به مناسبت بازگشایی مدارس، شمارة 1343مجلة آموزش و پرورش )

 .4، ص34

، 10و  9های (. بازدید ولیعهد از دانشسرای مقدماتی تربیت معلم. شماره1317مجلة تعلیم و تربیت )
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، 5. روزنامة مجلس، سال اعالم به معلمین مدارس و مکاتبهـ ق(. 1329س شورای ملی )مجل 
 .27شمارة 

(. تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران. تهران: انجمن دانشجویان 1354محبوبی اردکانی، حسین )
 دانشگاه تهران.

 ع.اسپانلو، تهران: نشر آگه.. به کوشش م.بیگنامة ابراهیمسیاحت(. 1384العابدین )ای، حاج زینمراغه
 . جلد اول، تهران: تهران مصور.تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه(. 1343مستوفی، عبداهلل )
 . تهران : انتشارات امیر کبیر.تاریخ تربیت معلم(. 1355مشایخی، محمد )

( برنامة (. طراحی کالن )معماری1395معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان )
 ریزی آموزشی، تهران: دانشگاه فرهنگیان.درسی تربیت معلم، مصوب شورای عالی برنامه

. تهران: راپورت سالیانه در باب معارف و تعلیمات عمومیهـ ق(. 1329منصورالسلطنه، مصطفی )
 وزارت معارف و اوقاف.

، تهران: انتشارات سپاه سالگرد سپاه دانش(. اساسنامة سپاه دانش. از کتاب 1342وزارت فرهنگ )
 دانش.

 . تهران: انتشارات سپاه دانش.سالگرد سپاه دانش (.1342وزارت فرهنگ )
 ، 297. سند شمارة اساسنامة دارالمعلمین ،مرکز اسناد کتابخانه ملی(. 1297وزارت معارف و اوقاف )
 .3، شمارة 1. سال مجلة تعلیم و تربیت(. 1305وزارت معارف و اوقاف )

 .3، شمارة 1، سال آهنگیمجلة پیشآهنگی. (. اساسنامة پیش1306عارف و اوقاف )وزارت م
 . تهران: روشنایی.قانون تربیت معلم و اساسنامة دانشسرای مقدماتی(. 1313وزارت معارف و اوقاف )

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.وزیران علوم ومعارف و فرهنگ ایران(. 1375یغمایی، اقبال )
ترجمة هادی جلیلی،  .نظریه و روش در تحلیل گفتمان(. 1389) ریان، و لوئیز فیلیپسیورگنسن، ما

 .تهران: نشر نی
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