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چکیده

با اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320و خروج رضاشاه از ساختار
قدرت سیاسی ،گسستی در روند تکوین دولت مطلقه در ایران پدید آمد و

منابع تمرکزیافتة قدرت تا اندازة زیادی پراکنده شدند .در فضای سیاسی ـ

اجتماعی جدیـد کـه از سـیطرة شـاه و دربـار بـر جریـان فر نـ
آموزش کاسته شد ،شورای عالی فر ن

بـهویـهه

نیز بهعنـوان یکـی از مهـ تـرین

نهاد ای رسمی تصمی گیر و نـارر عرةـة آمـوزش از ایـن فضـا تـرایرات
زیادی پذیرفت و تغییراتی در محتوای مباحث و مصوبات آن پدید آمد.
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پرسش مقاله حاضر این است که علل ،زمینه ا و پیامد ای تغییـر محتـوای
مباحث و مصوبات شورای عالی فر ن

از شهریور  1320تا مـرداد 1332

چه بود؟ در پاسخ میتوان گفت باوجود حفـ و تـداوم سـاختار بـه ار

رسیدة شورا از دورة رضاشاه ــ ساختاری که برای سیطرة کامل حکومـت
پهلوی و دولت بر امر آموزش ایجـاد شـده بـود ـــ تحـت تـرایر تحـوتت

سیاسی و اجتماعی و فضای نسـبتا بـاز و منتقدانـة دورة پـ
بازیابی نسبی جایگاه نهادی دولت و مجل

از رضاشـاه و

شورای ملـی ،تـا حـدودی از

دامنة اارگذاری کنشگران سیاسی بر آموزش در حمایـت از سیاسـت ـای

دربار کاسته شد .در این فضـا ،افـرادی بـا گـرایش ـای سیاسـی و فکـری

گوناگون (اسالمی ،ملیگرا و چپگرا) وارد شورا شدند و فرةـتی بـرای

نقشآفرینی در تهیه و تصویب موضوعاتی متفـاوت از دوره ـای قبـل در
زمینة آموزش پیدا کردند .فضای سیاسـی ـ اجتمـاعی حـاک بـر جامعـه از

جمله فعّالیّت ای احزاب و تشـکل ـای گونـاگون سیاسـی و اجتمـاعی و

مطبوعات نیز در این زمینه بیترایر نبود.

واژههــای کلیــدی :سیاســت ،آمــوزش ،شــورای عــالی فر نــ

،

پهلوی(حکومت).

مقدمه

شــورای عــالی معــار

(از ســال  1317شــورای عــالی فر ن ـ

) یکــی از نهاد ــای رســمیِ

تصمی گیر و ناررِ عرةة آمـوزش در دورة پهلـوی بـوده اسـت .گرچـه ایـن نهـاد در آ ـاز
ترسی

خود در عصر مظفرالـدینشـاه قاجـار ،بـا درپـیشگـرفتن را بـرد ـدایت و توسـعة

آموزش ای نوین بدون مداخلة دولـت ،از سـوی بیشـی از روشـنفکران آن عصـر فعّالیّـت
خود را آ از کرد ،ولی در ادامة مسیر مسائل و مشـکالت موجـود آن را بـه سـوی دولـت و
حکومت قاجار کشانید و بهتدریج آن را به نهادی کامال وابسته و تحت سیطرة دولت تبدیل
کرد .در دورة رضاشاه این وضعیت تشدید شد و شورا بـهمثابـه بـازوی فر نگـی نوسـازی و
تمرکزگرایی حکومت تبدیل گردید .اما با رخداد تارییی شهریور  1320و حذ

رضاشـاه

از سـاختار قــدرت ،تحــوتتی در جامعـه پدیــدار گردیــد کــه بـر ترکیــب اعضــا ،مباحــث و
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مصوبات شورا نیز ترایر گذاشت .حاةل این تحوتت ،مصـوبه ـایی متفـاوت و متناسـب بـا
فضای سیاسی و اجتماعی د ة  1320تا کودتای  28مرداد  1332بوده است.
سؤال اةلی پهو ش حاضر این است که مه ترین علل ایجـاد تغییـر در ترکیـب اعضـا،
مباحث و مصوبات شورای عالی فر ن

از شهریور  1320تا مرداد  1332چه بوده است؟

مفروض نگارندگان این است که در آن مقطع گرچه ساختار تثبیتشـدة شـورای عـالی
فر ن

در دورة رضاشاه ـ ساختاری که برای سیطرة کامل حکومت پهلوی و دولت بر امـر

آموزش ایجاد شده بود ـ دسـتکـ تـا  18دی  1331کـه قـانون جدیـد شـورا بـه تصـویب
شورای ملی رسید ،حف شد و تـداوم یافـت .در فضـای سیاسـی و فر نگـیِ پـ

مجل

از

خروج رضاشاه از سـاختار قـدرت و کاسـتهشـدن از دامنـة کنشـگری مسـلط دربـار در امـر
آموزش ،فضای مناسبی بـرای کنشـگری نماینـدگان گفتمـان ـای رقیـب بـرای اارگـذاری
سیاسی در روند آموزش پدید آمد.
ضرورت تحقیق در این است که ابعاد و زوایای زیادی از موضـو ناشـناخته بـاقیمانـده
است و تحقیق در این زمینه میتواند پیامد ای مداخلة کنشگران سیاسی در امـر آمـوزش را
روشن و تبیین کند.
از نظر پیشینة پهو ش ،در زمینة موضو تاکنون پهو شـی انجـام نشـده اسـت و تنهـا در
حاشیة پهو ش ای مربوط به عرةة فر ن
فعّالیّت ا و مصوبات شورای عالی فر ن

اســت .پــهو ش کلــی دولــت و فر نـ

 ،بـه ةـورت خیلـی گـذرا و سـطحی بـه رونـد
 ،در مورد آموزش این دوره

اشاره ایی شـده

در ایــران 1304 :ـ  1357ااــر محمــدعلی اکبــری

نمونهای از این پهو ش است .چند مقالة نهچندان جدی نیز دربارة سیر تارییی شورا انتشار
یافته است که «شورای عالی معار ؛ موافقان و میالفان» ،نوشتة سـیاوش شـو انی نمونـهای
از آنهاست .اما یچ پهو ش مستقلی تاکنون راجع به فعّالیّت ای شورای عـالی فر نـ

در

زمینة آموزش در فاةلة سال ای  1320تا  1332انجام نشده است.
پیشینه

پیشینة ترسی

ترسی

شورای عالی فر ن

به عصر مظفرالدینشـاه قاجـار و شـکلگیـری «انجمـن

مکاتـب ملیـة ایـران» در سـال 1275ش ،کـه بـه «انجمـن معـار » تغییـر نـام یافـت،
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بازمیگردد(یزدانی .)13 :1377 ،ترسی

این انجمن ،نیستین تالش سازمانیافتـة یردولتـی

بــرای اةــالن نظــام آموزشــی و تــرویج آمــوزش ــای نــوین و نشــانة جابجــایی پیشــگامی
اةالحات از جایگاه ةدراعظ و دربار به سوی مشارکت افرادی از طیـ

ـای گونـاگون

جامعه(رینگر 206 :1381 ،و  ،)223لبـة نیـروی تحـوتت سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی و
فر نگی متن جامعه و بیرون از حکومت بر ارادة میالفان تجدد و اةـالنگری(فراسـتیواه،
 112 :1388و  ،)115نشانة سیاسیشدن فزایندة جامعه و تمایل بـه مـدرنسـازی بـود(رینگر،
.)205 :1381
محمودخان احتشامالسلطنه از بانیان انجمن ،د
انتشار کتاب ای درسی جدید ،ترسی

آن را ترسـی

مـدارن نـوین ،تهیـه و

کتابیانة ملی و انتشار روزنامة معار

معرفـی کـرده

است(احتشامالسلطنه 314 :1367 ،ـ  .)316طولی نکشید که تنگنا ای مالی ،انجمـن معـار
را به طر

دولت کشانید و مقدمات تبدیل آن به یک نهاد دولتی تمامعیار و نظارت دولت

بر فعّالیّت ا و تصمیمات آن را فرا
پـ

کرد( مان 323 ،و .)327

از عــزل امــینالدولــه از ةــدرات ـ کــه از حامیــان جــدی انجمــن بــود ـ در ااــر

کشمکش ا و اختالفات درونی و نبود حامی مقتدر ،انجمن منحل شد .کارکرد مه انجمـن
در این دوره ،تالش برای دور نگهداشتن آن از نظارت مستقی دولت و مقاومت در پذیرش
اعضاء از رجال تراز اول سیاسی و فر نگی دولتی بود .حتی تالش میشد بودجـة انجمـن را
از راه ای دیگری یر از دولت و البا کمک ای مردمی ترمین کنند که موفـق نشـدند .در
این مرحله ،دربار از ناخشنودان فعّالیّت انجمن بود و تـرویج آمـوزش ـای نـوین و افـزایش
آگا ی ای مردم را مغایر منافع خود تشـیی
وجود انجمن معار

مـیداد(رینگـر .)209 :1381 ،لـذا میالفـان،

را بر ضد سلطنت معرفی کردند(فراستیواه.)117 :1388 ،

دورة دوم فعّالیّت انجمن با ةدرات میرزا علـیاةـغرخان امـینالسـلطان آ ـاز شـد .وی
بــرخال

تصــور اةــالنطلبــان و روشــنفکران ،کــه نگــران سرنوشــت انجمــن بودنــد ،از

فعّالیّت ای انجمن استقبال کرد .برای کا ش مناقشات درونی نیز نظامنامـهای بـرای انجمـن
در ایـــن دوره تهیـــه شـــد(رینگر213 :1381 ،ــــ  .)215براســـان فرمـــان آذر 1277ش
مظفرالدینشاه ،انجمن زیر نظر وزارت علـوم قـرار گرفت(سـههر .)329 :1328 ،ایـن فرمـان
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گام مه دیگری در سوقدادن فعّالیّت ای انجمن به سوی دولتـیشـدن و نظـارت و کنتـرل
دولت بر آن و ازبینرفتن استقالل انجمن و مهارِ جنبش آموزش ای نـوین بـود .فرمـان شـاه
به معنی تعیین محدودة فعّالیّت انجمن در چارچوب نظارت دولت و دربار بود.
در مهر 1280ش امینالسلطان خود مهار انجمن را در دست گرفت .وی در جلسهای کـه
با حضور سی تن از وزیران و افراد سرشنان دیگر تشکیل داد ،پیشنهاد ای اةالحی مطرن
کرد که یکی از مه ترین آنها تهیة نظامنامه با ترجمه و اقتبان از نظامنامـه ـای فرنگسـتان و
ایجاد ساختاری به سبک کشـور ای اروپـایی بود(دولـتآبـادی ،ج  297 :1362 ،1ـ .)299
پ

با وزارت علوم اد ام گردید و به «وزارت علوم

از تهیة نظامنامة یادشده ،انجمن معار

و معار » موسوم شـد .امـینالسـلطان در تکمیـل اقـدامات خـود ،در آذر 1280ش مجلـ
شورای معار (مجل

کبیر معار ) را برای ارائة پیشـنهاد بـرای اةـالن سـاختار آمـوزش

ابتدایی ،متوسطه و عالی تشکیل داد .در این مجل

مشـورتی عـدهای از اروپائیـان از جملـه

دکتر اشنایدر ،پزشک فرانسوی دربار و عضو انجمن ،مسیو هین
عدلیه و مسیو واشر ،رئی

 ،مشاور بلهیکـی وزارت

بلهیکی مدرسة فالحت نیز عضویت داشتند( مان 301 ،ــ .)302

تشکیل ایـن شـورا گـامِ تکمیلـیِ دیگـری در دولتـیشـدن و نظـارت دولـت بـر اةـالحات
آموزشی و حرکت به سوی نظام آموزشیِ سازمانیافته ،متمرکز و تحت کنترل دولـت بـود.
عمر مجل

شورای عالی معار

با پایان ةدارت امینالسـلطان بـه سـر آمـد(رینگر:1381 ،

 218ـ .)222
از مه ترین رخداد ا در روند فعّالیّـت شـورای عـالی معـار  ،تصـویب قـانون اساسـی

معار

در سال 1286ش در دورة دوم مجل

شورای ملی بود .براسان آن قـانون ،سـاختار

آموزش و پرورش ،برنامهریـزی آموزشـی ،تعلیمـات اجبـاری در دورة ابتـدایی بـرای مـة

ایرانیــان ،گســترش عــدالت اجتمــاعی در امــر آمــوزش ،حــدود اختیــارات وزارت علــوم و
معار  ،نحوة مشارکت مردم در ترسـی

ورای

شورای عـالی معـار

مـدارن ،بودجـة معـار

نیـز بـدینترتیـب مشـی

و یـره مشـی

شـد.

شـد -1« :حـل ـوامم معـار

 -2تسویة اختالفات بین مکاتـب و مـدارن  -3رد و قبـول ترلیفـات معینـه بـرای مـدارن و

مکاتب  -4مشورت در تدارک نواق

تعلیمات و لوازم تحصیالت االاـه از وجـوه اعانـه و
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یره و ترجیح بعضی تدارکات به مقتضیات حال  -5تعیین مصر

رس

وجوه فوقالعـاده کـه بـه

دیه و اعانه میرسد و وجوه موقوفـات کـه بـه اختیـار وزارت معـار

گـذارده شـده

شـود»(مجموعـة قــوانین و مصـوبات ادوار اول و دوم قــانونگـذاری مجلـ

شـورای ملــی،

باشد -6 .معاونت فکـری بـه وزیـر در ـر نـو مسـمله و مشـکلی کـه بـه آن یمـت رجـو

 255 :1318ـ  .)256نکتة قابل توجه در محتوای قانون معار

ایـن بـود کـه دولـت خـود را

حامیِ تـرویج آمـوزش ـای نـوین و تحصـیالت االاه(ابتـدایی ،متوسـطه و عـالی) دانسـت.
مچنین ،به انحصار دولت بر نظام آموزشی اةراری نکرد و در مـادة چهـارم آن «مکاتـب»

بهعنوان نهادی آموزشی به رسمیت شناخته شد .این امر بیانگر توجه به پیونـد آمـوزش ـای
نوین با آموزش ای سنتی بود ،موضوعی که در پویش تارییی جنبش آمـوزش ـای نـوین
در برخی مقاطع نادیده گرفته شد و موجب کنـدی رونـد جامعـهپـذیری و فر نـ

آموزش ای جدید گردید(فراستیواه155 :1388 ،ـ.)156

پـذیری

در مجمــو عصــر قاجــار دورة تمهیــد بــرای آمــوزش ــای نــوین بــود و زمــانی کــه

فارغالتحصیالن مدارن ابتدایی ،متوسطه و عالیِ برآمده از نظام نـوین آمـوزش وارد عرةـة
آموزش و کنشگری شدند و محصالن اعزامـی از خـارج بازگشـتند ،جنـبش آمـوزش ـای

نوین وارد مرحلة جدیتری شد(فراستیواه.)123 :1388 ،
مجل

شورای ملی قانون شورای عالی معار

را در  20اسفند 1300ش تصویب کـرد.

مطابق این قانون ،شورا اةلیترین نهاد برنامهریزی دولتی در زمینـة آمـوزش رسـمی کشـور

تعیین شد .به موجب آن قـانون برخـی از اختیـارات ،حـوزة تصـمی گیـری و نظـارت شـورا

بدینترتیب تعیین شد :پیریزی نظـام آمـوزش ،آموزشـگاه ـا و تعیـین مـدیران آنهـا؛ تهیـة
محتوای کتاب ای درسی و متون آموزشی؛ برنامـه ـا و آیـیننامـه ـای مـدارن؛ تشـیی
ةالحیت مؤسسان مدارن جدید؛ تشیی

ةحت و سق گـوا ینامـه ـا و دانشـنامه ـای

فارغالتحصیالن خارج از کشور؛ اةالن مکتبخانه ا؛ تعیین شهریة دانـشآمـوزان مـدارن

دولتی یرمجانی؛ تعیین ةالحیت آموزگاران و دبیران؛ تعیین شرایط دانشجویان اعزامی بـه

کشور ای خارجی به زینة دولت(مشرون مـذاکرات مجلـ

جلسة  20 ،78اسفند  .)1300د

شـورای ملـی ،دورة چهـارم،

محـوری قـانون یادشـده ،سـوقدادن آمـوزش بـه سـوی

تمرکزگرایی بیشتر و تالش برای ساختارمندی نهاد آموزش بود(فراستیواه.)206 :1388 ،
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از تصویب قانون یادشده ،نظام آموزشی فرانسه بهعنوان الگـوی آموزشـی مـدارن

پ

پذیرفته شد( مراز 54 :1376 ،ـ 55؛ خاطرات بازرگان ،ج .)145 :1375 ،1در زمینة آموزش
در خارج از کشور نیز ،بیشـترین محصـلین اعزامـی بـرای تحصـیل بـه فرانسـه رفتنـد .کـری
سنجابی در خاطرات خود ،که مربوط به اعزام نیستین گروه از محصـلین بـه کشـور فرانسـه
در سال  1307است ،به نظر رضاشاه درباره علت انتیاب کشور فرانسه اشاره کرده و نوشـته
است« :خ ودم در کاروان اولـی از محصـلین اعزامـی ایـران بـودم کـه بـه فرانسـه آمـدی  .در
آنروز که ما پیش رضاشاه رفتی  ،او به ما گفت :ایران یک کشور پادشا ی است و من شما
را بــه یــک کشــور جمهــوری بــرای تحصــیل مــیفرســت  ،ولــی چــون مــردم فرانســه مــردم
وطندوستی ستند من یقین دارم که شما آنجا درن وطنخوا ی یاد میگیریـد»(سـنجابی،
.)54 :1381
د

در دورة رضاشاه ،نوسازی ساختار آموزشی بهعنوان بیشـی

شورای عالی فر ن

از پروژة ملتسازی حکومت پهلوی(اکبری )40 :1391 ،و د

نهایی آن ،شـکلد ـی بـه

نظام آموزشی نوینِ مگون در چهارچوب طرن یادشده بود(خلیلیخـو .)158 :1373 ،پـ
از اینکه در سال  1317فر نگستان ایران واژة «فر ن
کرد ،عنوان وزارت معار  ،اوقا
یافت .شورای عالی معار

» را به جـای واژة «معـار » تصـویب

و ةـنایع مسـتظرفه نیـز بـه «وزارت فر نـ

نیز به پیروی از آن بـه «شـورای عـالی فر نـ

» تغییـر نـام

» تغییـر نـام پیـدا

کرد(ةافی 69 :1385 ،ـ .)70
حکومت پهلوی با خارجکردن قاجاریه از گردونة قدرت سیاسـی ،بـهدنبـال ایـدئولوژی
متمایز و منابع مشروعیتسازِ جدیدی بود تا وجه تمایز خـود را بـا نظـام حکـومتی قاجاریـه
نشان د د ،لذا با پیوند سیاست و آموزش به سمت آن د

حرکت کرد .نکتة شایان توجه

و ترمل این است که در دورة رضاشاه ،تمرکز عمدة یکسانسازی نظام تعلی و تربیـت البـا
در دورة ابتدایی و آموزش و القاء مفا ی و ارزش ای مورد نظر حکومت از پایه بود.
فضای سیاسی و اجتماعی پس از شهریور 1320

پ

از اشغال ایران توسط متفقین در شهریور  1320و استعفاء و تبعید رضاشـاه ،گسسـتی در

روند تکوین دولت مطلقه در ایران پدید آمد و از سـیطرة شـاه و دربـار بـر جریـان فر نـ
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بهویهه آموزش کاسته شد .با کا شِ کنشگریِ دربار و شاه در امر آمـوزش ،تـا حـدودی از
کــارکرد ایــدئولوژیک شــورای عــالی فر نـ

در حمایــت از سیاســت پهلویسـ از طریــق

آموزش نیز کاسته شد و تغییراتی در ترکیب اعضای کابینه ،مباحث و مصوبات شـورا پدیـد
آمد .در فضای سیاسی و فر نگی نسبتا باز و منتقدانة پ
نهادی دولت و مجل

از رضاشاه و بازیابی نسبی جایگـاه

شورای ملی ،تا حـدودی از دامنـة اارگـذاری کنشـگران سیاسـی بـر

آموزش در حمایت از سیاست ای دربار کاسته شد.
در فضای سیاسی جدید ،بسیاری از نیرو ای سیاسی و اجتماعی که در دورة رضاشاه بـه
حاشیه رانده یا سرکوب شده بودند ،دوباره به ةـحنة فعّالیّـت بازگشـتند .از جملـه ،ر بـران
مذ بی بهسرعت نفوذ قبلی خود را در میان بیش ایی از جامعه بازیافتند .با تضـعی

ارتـش

و نیرو ای انتظامی ،که البا نقش نیروی سرکوبگر را داشتند ،و کا ش اقتـدار دولـت در
مناطق پیرامونی ،ر بران محلی و سران ایالت و عشـایر مبـادرت بـه بازسـازی قـدرت خـود
کردند و گرایش ای گریز از مرکز از خود نشان دادند .سیاست ای فر نگـی تـدوینشـده
در عصر رضاشاه از جمله سیاست ای دینستیزانه ،نیز کنار نهاده شـد و تـالش ـای زیـادی
برای احیای فر ن

مذ بی ةورت گرفت .بیش مهمی از این تالش ا از طریـق آمـوزش

و بسط آموزه ای دینی توسط مدارن اسالمی و مطبوعـات دینـی و احـزاب و تشـکل ـای
اسالمی انجام یافت .از تحوتت مرتبط با شـورای عـالی فر نـ
برای شورای عالی فر ن

 ،انتیـاب اعضـای مجتهـد

جهت نظارت بر مصوبات مربوط به کتـاب ـای درسـی و سـایر

متــونِ مــورد ترییــد شــورا بــود(دتوری 218 :1390 ،ــ  .)221در مــوارد دیگــر ،ناسیونالیسـ
فر نگی باستانگرا ،که مبنای سیاست ای فر نگی و آموزشی در دورة رضاشاه بـود ،جـای
خود را به نمود ای دیگر ناسیونالیس از جمله ناسیونالیس بیگانهستیز و استقاللخوا انه داد.
از نظر فر نگی نیز جریان ای مـذ بی نوانـدیش فعّالیّـت ـای وسـیعی را شـکل دادنـد 1.در
مجمو  ،فر ن

رسمی بهار رسیده از دورة رضاشاه به ةورت جـدی بـه چـالش کشـیده

شد و آموزش روند ای نورهوری را تجربه کرد.
 . 1برای آگا ی بیشتر رک :جعفریان ،جریانها و سازمانهای مذهبی ـ سیاسی ایـرانااز رویکارآمـدن
محمدرضاشاه تا پیروزی انقالب) سالهای  1320ـ  .1357ص  23ـ .231
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یکی از تحوتت مه در این مقطـع ،ترسـی

یـا فعّالیّـت مجـدد احـزاب و تشـکل ـای

سیاسی گوناگون با ایدئولوژی ای متفاوت بود 1که در بیشی از فعّالیّت ای خود مطالبـات
فر نگی و آموزشی مورد نظر مردم را مطرن کردند .فعّالیّت ای مطبوعاتی نیـز بـه ةـورت

بیسابقهای افزایش یافت 2.در مجمو ساختار رسمی تحتالشعا ساختار یررسمی جامعـه
قرار گرفت و عرةة فر ن

و آموزش برای کنشگری سیاسی ـ فر نگی مستعد و مهیا شد.

در این فضا ،اعضـایی بـا سـاختار فکـری متفـاوت از ایـدئولوژی ـای میـال
حکومت پهلوی(اسالمی ،ملیگرا و چپگرا) وارد شورای عالی فر نـ
برای نقشآفرینی در تهیه و تصویب برنامه ای شورای عالی فر ن

و رقیـب

شـدند و فرةـتی

در امـر آمـوزش پیـدا

کردند .فضای سیاسی ـ اجتماعی حاک بر جامعه نیز در این زمینه بیترایر نبوده است.
تأثیر ترکیب اعضای شورای عالی فرهنگ در جهتدهی آموزش و سیاسـت

آموزشی

براسان قانون تشکیل شورای عالی فر ن

فر ن

 ،وزیر فر ن

مصوب  20اسفند  ،1300رئـی

وقت بود و اعضای شورا به پیشنهاد وزیر فر ن

شـورای عـالی
و تصویب شورا به

عضــویت شــورا درمــیآمدنــد .اعضــای رســمی شــورا  10نفــر بودنــد :یــک نفــر مجتهــد
جامع الشرایط ،دو نفـر از رسسـای مـدارن عالیـه و متوسـطه ،دو نفـر از معلمـین درجـة اول
مدارن عالیه و متوسطه و پنج نفر از دانشمندان .شورا  10عضو افتیاری نیز داشت که فقـط
حق شرکت در جلسات داشتند ولی حق رأی نداشتند(لوایح و قوانین تشکیل شـورای عـالی
معار  ،فر ن

 ،آموزش و پرورش.)9 :1379 ،

از شهریور  1320تا کودتای  28مرداد  1332وزیـران فر نـ

بیسـتویـک بـار عـوض

شدند و بـه ترتیـب عبـارت بودنـد از :اسـماعیل مـرآت ،عیسـی ةـدیق ،سـیدمحمد تـدین،
 .1برای آگـا ی بیشـتر در مـورد فعالیـت احـزاب سیاسـی رک :تحـوتت سیاسـی ـ اجتمـاعی ایـران  1357ـ
1320امجموعة مقاتت) .به ا تمام مجتبی مقصودی .تهران :روزنه ،1380 .ص  23ـ .273

 . 2برای آگا ی بیشتر در مورد مطبوعات رک :ساتن ،الول و گوئل کو ن ،شـهریور  1320و مطبوعـات ایـران؛
پژوهشی در ساختار مطبوعات ایران 1326ـ  .1320تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فر نـ

اسالمی .چاپ دوم ،1386 .اکثر ةفحات.

و ارشـاد
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مصطفی عدل ،علیاکبر سیاسی ،علی ریاضی ،قاس

نی ،باقر کـارمی ،المحسـین ر نمـا،

محمدتقی بهار ،فریدون کشاورز ،علی شایگان ،منوچهر اقبال ،محمد سـجادی ،عبدالحمیـد
زنگنه ،مسعود کیهان ،شم الدین جزایـری ،حبیـباهلل آموزگـار ،کـری سـنجابی ،محمـود
حسابی و مهدی آذر(یغمایی 336 :1375 ،ـ .)441
در میان وزیران یادشده ،چهره ایی از جریان ملیگرا و چـپگـرا بـه چشـ مـیخـورد.
یکی از مه ترین چهره ا ،فریدون کشاورز بود .وی از ر بـران حـزب تـودة ایـران و عضـو
کمیتة مرکزی آن حزب بود .قوامالسلطنه در اجرای یکی از سیاست ـای داخلـی خـود کـه
د

آن لبـه بـر ـرج و مـرج ،نـاآرامی ـای کـارگری ،کاسـتن از فشـار ای احـزاب و

جریــان ــای سیاســی و بهــرهبــرداری از آن در رویــارویی بــا شــوروی و فرقــة دمــوکرات
آذربایجان بود(عظیمی 276 :1387 ،ـ  ،)277کابینة کوتاهعمری( 12مـرداد  1325ـ  24مهـر
 )1325تشکیل داد که به ةورت بیسابقهای در آن افرادی با گرایش ای سیاسـی و فکـری
گونــاگون حضــور یافتنــد .از جملــه ســه وزیــر از ر بــران حــزب تــودة ایــران ،یعنــی ایــرج
اســکندری(وزیر بازرگــانی و پیشــه و نــر) ،مرتضــی یزدی(وزیــر بهــداری) و فریــدون
کشاورز(وزیر فر ن

) ،و مظفر فیروز(وزیـر کـار و تبلیغـات) کـه گـرایش چـپ داشـت و

پــدرش توســط رضاشــاه کشــته شــده بــود .از گــرایش ملــیگــرا نیــز اللهیــار ةــالح(وزیر
دادگستری) و شم الدین امیرعالئی(وزیـر کشـاورزی) بودنـد(دولت ـای ایـران از میـرزا
نصراهللخان مشیرالدوله تـا میرحسـین موسـوی .)216 :1379 ،در ایـن میـان ا میـت انتیـاب
فریدون کشاورز بهعنوان وزیر فر ن

بسیار زیـاد بـود ،زیـرا وی بـه سـبب تصـدی وزارت

شـورای عـالی فر نـ

نیـز بـود .مچنـین کمیتـة مرکـزی حـزب تـوده در

فر ن

 ،رئی

انتیــاب معاونــان و مــدیران کــل وزارت فر نـ

و رسســای ادارات فر نـ

شهرســتان ــا

دخالت داشت .یکی از آنها خلیل ملکـی بـود کـه بـه مقـام مـدیرکل فنـی وزارت فر نـ
منصوب شد و اندکی بعد به عضویت شـورای عـالی فر نـ
شورای عالی فر ن

ـ درآمد(ةـورتجلسـات

 ،جلسة  30 ،573مرداد  .)1325وی در رأن جنان اةالنطلب حـزب

توده قرار داشت و استادان دانشگاه عضو و طرفـدار حـزب تـوده مصـرانه مـیخواسـتند کـه
ملکی به جای معاونت وزارت فر ن

انتیاب شود و نسبت بـه انتیـاب علـی شـایگان کـه
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گرایش ملیگرایی داشت ،معترض بودند(ملکی 43 :1368 ،مقدمـه) .ملکـی در خـاطراتش
گفته است تشکیل دولت ائتالفی قوام ـ حزب توده ،امتیازی بود که قوام به شـوروی ـا داد.
مچنین او تصور میکرد با تقویت حزب توده مـیتوانـد در برابـر جنـان وابسـته بـه یمـت
حاکمه ،بهتر و بیشتر مقاومت کند .نیز قوام تصور نمیکرد که شـوروی ـا بـه ایـن زودی و
آســانی منــاطق اشــغالی در شــمال ایــران را تیلیــه کننــد و از خواســته ــای خــود دســت
بردارند( مان 363 ،ـ .)369
بنا به مندرجات ةورتجلسات شورای عالی فر ن

و خاطرات خلیل ملکی ،در مدت

وزارت فریدون کشاورز اقدامات مهمی برای اةالن آییننامه ا و برنامـه ـای آموزشـی از
جمله آییننامة امتحانات و برنامة آموزش متوسطه ،ةورت گرفت ،ولی فرةت برای ایجـاد
تغییرات و اةالحات عمیق بسیار ک بود و با خروج کشاورز از کابینة قوامالسـلطنه ،نـهتنهـا
اةالحات متوق

شد ،بلکه مصوبات مترار از تالش ای اعضای چپگرای شورا بـه محـاق

فراموشی سهرده شد(ةورتجلسات شورای عالی فر ن

 ،جلسه ای  568ـ  12 ،581مـراد

1325ـ  20مهر 1325؛ ملکی 370 :1368 ،ـ.)371
در سال  ،1331دولت محمد مصدق تیحة قانون جدید شـورای عـالی فر نـ
کرد و به تصویب مجل

را تهیـه

شورای ملی رسـانید .در قـانون جدیـد ،تغییـر اساسـی در ترکیـب

اعضای شورا ایجاد شد و عدة اعضـای آن افـزایش یافـت .از جملـة اعضـای جدیـد رئـی
دانشگاه تهران ،رئی

کمیسیون فر نگی مجل  ،یـک نفـر پزشـک عـالیمقـام بـه انتیـاب

پزشکان تهران ،یک نفر مهندن عالیمقام به انتیاب مهندسین تهـران ،یـک نفـر حقوقـدان
عالیمقام ،سه نفر از دبیران پایتیت به انتیاب نمایندگان دبیـران بودنـد .در تبصـرة  3فصـل
اول قانون یادشده آمده است« :با پیشنهاد وزیر فر ن

و تصویب شورا ممکن است بعضـی

خاورشناسان یا استادان تعلی و تربیت خارجی که تبلیغات و ترلیفاتی دربـارة معـار

ایـران

دارند ،به [عنوان] عضو افتیاری شورای عالی فر ن

ایران انتیاب شوند»( مان13 ،ـ.)14

برخی از وزیران و اعضای شورای عالی فر ن

جزو نیستین گروه دانشجویان اعزامـی

به اروپا بودند که پ

از بازگشت به ایران مصدر امـور فر نگـی و را بـریِ امـر آمـوزش و

به ویهه جزو اعضای شورای عالی فر نـ

شـده بودنـد .علـی شـایگان ،عبدالحمیـد زنگنـه،
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مهدی بازرگـان ،کـری سـنجابی ،لطفعلـی ةـورتگر و مهـدی آذر در زمـرة افـراد یادشـده
بودند(ســیدعلی شــایگان  ،...جلــد  .)46 :1385 ،1ایــن گــروه از کنشــگران البــا رونــد
علمیشدن آمـوزش را بـا ترکیـد بـا آمـوزش ـای رایـج در کشـور ای ربـی و بـا روحیـة
ملیگرایی ایرانی دنبال میکردند .در مقابل ،برخی دیگر ضمن مرا ی بـا اکثریـت اعضـا،
دنبال شکلد ـی ویـت دینـی از طریـق تـرویج آمـوزش ـای دینـی و اخـالق اسـالمی در
مدارن و دانشگاه ا بودند .فرد شـاخ

در ایـن زمینـه یـداهلل سـحابی بـود کـه بـه یکـی از

اعضای فعال و اارگذار شورا تبـدیل شـد و طـرن ـای گونـاگونی را از طریـق شـورا بـرای
ترویج آموزه ای اسالمی و گنجاندن آموزش ای دینی و اخالقی در برنامه ای مـدارن و
کتاب ای درسی دنبال کرد .او در سال  1325به جای المرضـا رشیدیاسـمی بـه عضـویت
شورا درآمد(ةورتجلسات شورای عالی فر ن

 ،جلسـة  5 ،593بهمـن  .)1325سـیدمهدی

مجتهد ت یجی(کهنـدانی )111 :1388 ،و مهـدی حـائری یـزدی اعضـای مجتهـد شـورا در
مقطع پهو ش حاضر بودند(خاطرات مهدی حائری یزدی.)8 :1395 ،
در دورة وزارت فریـدون کشــاورز در دولــت قــوامالسـلطنه( 12مــرداد  1325ـ  24مهــر
 )1325نیز شا د تمهیداتی برای کنشگری اعضای چپگرای شورای عـالی فر نـ

بـودی

که ةرفا به علت کوتا ی عمر وزارت فریدون کشاورز به امر ننشست.
ویژگیهای ساختاری شورای عالی فرهنگ
برخی ویهگی ای شورای عالی فر نـ
دیگر در فضای پ

تـدام ویهگـی موجـود در دورة رضاشـاه و برخـی

از شهریور  1320شکل گرفتند .مه ترین آنها عبارت بودند از:

ـ تداوم ساختارمندی :از ویهگی ای بارز شورای عالی فر ن
از ابتدای ترسی

کـه موجـب تـداوم آن

شده ،ساختارمندی آن بوده است .به دلیل این ویهگی باوجود رخـداد ای

مهمی از قبیل تغییرات پیدرپی دولت ـا ،نیسـتوزیـران ،وزیـران فر نـ
توسط متفقین در جریان جن

 ،اشـغال ایـران

جهانی دوم ،استعفاء و تبعید رضاشاه ،کشمکش ای سیاسـی

و بحران ای داخلی ،حیات شورا ادامه یافت.

ـ ترکیب متفاوت از ادوار قبلی :در ایـن دوره افـرادی وارد شـورا شـدند کـه قبـل از
شهریور  1320و پ

از کودتای  28مـرداد  1332ورودشـان ممکـن نبـوده اسـت .از جملـه
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میتوان به فریدون کشـاورز(از ر بـران حـزب تـوده) ،یـداهلل سـحابی(دارای تفکـر مـذ بیِ
ملیگرا) ،مهدی بازرگان(دارای تفکر مذ بیِ ملیگرا) ،کری سنجابی(ملیگـرا) و محمـود
حسابی(دوســتدار ایــرانِ علمــی و مســتقل) اشــاره کــرد .ســحابی و بازرگــان در کمیســیون
تعلیمات دینی این شورا عضو بودند(آرشیو مرکز پهو ش و اسناد ریاستجمهوری ،پایگـاه
نیستوزیری ،شمارة بازیابی  .)1746افراد یادشده در دولت محمد مصدق ،که فضـا بـرای
کنشگری سیاسی مستعدتر بـود ،در شـورای عـالی فر نـ

نقـش ـای اارگـذاری بـه سـود

جریان سیاسیِ حامیِ خود ایفا کردند(ةورتجلسات شورای عالی فر نـ

 ،جلسـات 776

تا  827ـ  28اردیبهشت  1330تا  10اردیبهشت .)1332

ـ تصویب آموزش متون اسالمی درمدارس و آموزشگاهها :از ویهگـی ـای ایـن
دوره ،توجــه زیــاد بــه تــدری

درون تعلیمــات دینــی و اخــالق در دبســتان ،دبیرســتان و

دانشسرا ا بود .این توجه در سال ای  1327و  1328و نیمة اول  1329بـه اوج خـود رسـید.
در این سال ا ،اعضا در تهیة کتاب ای مناسب برای درن تعلیمات دینـی مـدارن حسـان
بودند .از نشانه ای آن ،حج زمان اختصاصیافته بـرای درن تعلیمـات دینـی و اخـالق در
پایة سوم و چهارم دبیرستان ،پ

از درون حساب ،ندسه و فارسی ،بـیش از سـایر درون

بوده است(سیر تحول برنامه ای درسی .)137 :1379 ،...سیدحسن تقیزاده ،عضـو دانشـمند
شورا در جلسة  20شهریور  1327شدار داد که بایستی به موضو وحدت شـیعه و سـنی در
متن کتاب تعلیمات دینی توجه کافی بشود(ةورتجلسات شـورای عـالی فر نـ

 ،جلسـة

 20 ،654شهریور .)1327

ـ تداوم الگوگیری از غرب در امر نوسازی آموزشی :در دورة پ

از رضاشاه نیز

روند الگوگیری از روش ا و نظام آموزشی رب تداوم یافت .از جملـه بـرای آشـنا کـردن
معلمان بـا ترسیسـات آموزشـی و سـبک ربـی آمـوزش ،از سـال  1327عـدهای از آنهـا بـه
کشــور ای ربــی اعــزام شــدند .در ضــمن مقــرر شــد کــه اعــزام معلمــان مــهســاله تکــرار
گردد(سیدعلی شایگان ،...ج  59 :1385 ،1ـ .)62

ـ حمایت از تأسیس مدارس اسالمی :به گمان علما و نیرو ای مذ بی ،متـون درسـی
و شیوة تعلی و تربیت در مدارن نوین و خارجی یکـی از راه ـای اشـاعة فر نـ

ربـی و
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زدودن ارزش ا و معیار ای اسـالمی از جامعـة ایـران بـود .لـذا آنـان بـرای حفـ و اشـاعة
فر ن

اسالمی به ترسی

برعهده گرفتند که

مدارن اسالمی مبـادرت کردنـد .ایـن مـدارن تربیـت نسـلی را

مجهز به علوم روز بودند و ـ از آمـوزش مبـانی معـار

و اخـالق

اسالمی بهرهمند بودند .مدارن وابسته به جامعة تعلیمات اسالمی با مدیریت شـیخ عباسـعلی
اسالمی(ةورتجلسات شورای عالی فر ن

 ،جلسـة  10 ،683اردیبهشـت  ،)1328دبسـتان

دوشــیزگان اســالمی بــه مــدیریت نورســته ایزدجو( مـان ،جلســة  15 ،694مــرداد  )1328و
دبستان دوشیزگان دیانت به مدیریت کار حسیبی( مان ،جلسة  3 ،729اردیبهشـت )1329
نمونه ایی از مدارن اسالمی بودند که با مجوز شورای عالی فر ن
دیگری از نگرش مثبت شورا به ترسی

ترسی

شـدند .نشـانة

اینگونه مـدارن ،موافقـت بـا مـدیریت دارنـدگان

درجة اجتهاد برای مدیریت این مدارن بود .در ةورتجلسة شورا اشاره شده اسـت کـه از
ابتدای ترسی

شورا تا آن تاریخ چنین مجوزی در شورا مطرن و تصویب نشـده بود( مـان،

جلسة  26 ،699شهریور  .)1328نگاه تعاملی شورا ،ورود رجال سیاسی ـ مذ بی به تیه ـای
تصمی گیری شـورا و حـذ

نگـرش آمرانـة حکومـت ،نقـش مهمـی در ترسـی

مـدارن

اسالمی داشت .آاار و پیامد ای سیاسی و مذ بی فعّالیّت ای این مدارن در د ه ای آینده
نمایان شد و فارغالتحصیالن آنها در شکلد ی به ویت دینی و شکلگیری اسـالم سیاسـی
نقش مؤاری ایفا کردند.

ــ تصــویب تأســیس آموزشــگاه تعلیمــات دینــی :در  12شــهریور  1329اساســنامة
آموزشگاه تربیت معل تعلیمات دینـی ،کـه از سـوی یـداهلل سـحابی پیشـنهاد شـده بـود ،بـه
تصــویب شــورا رســید( مان ،جلســة  12 ،747شــهریور  .)1329ســحابی بالفاةــله نیســتین
آزمون را برای جذب دانشجو برای آموزشگاه در مان ماه برگزار کرد .آموزشگاه از مهـر
 1329فعّالیّت خود را آ از کرد .خود سحابی و بازرگان آموزش تعلیمات دینی و تعلیمـات
عملی را برعهده داشتند(یادنامة دکتر سحابی 71 :1377 ،ـ  .)76سحابی برای ترمین بیشی از
کادر آموزشی ،از کادر آموزشی مدارن جامعة تعلیمات اسالمی استفاده کرد(کرمـیپـور،
 .)28 :1389شایان ذکر است که یداهلل سحابی پ

از بازگشت از اروپا به ایران فعّالیّت ـای

سیاسی ـ مذ بی خود را با شـعار «تحکـی دیـن از راه تـرویج علـ » آ ـاز کـرده بود(ةـدر

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 71 /

حاجسیدجوادی ،ج  )109 :1381 ،9که آموزش در آن نقـش محـوری داشـت .آموزشـگاه
یادشده در رویارویی با اقدامات یرمذ بی و ضددینیِ رایج در مـدارن و عرةـة فر نـ
آن عصـــر و تثبیـــت درون دینـــی و ـــدایت مـــذ بی دانـــشآمـــوزان تـــرایر زیـــادی
داشت(کرمیپور .)26 :1389 ،تزم به توضیح است که آیتاهلل العظمی بروجـردی در سـال
 1325از محمدرضا شاه خواست تعالی دینی در کنار درون دورة ابتدایی گنجانده شود .او
نیز پذیرفت و به وزارت فر ن

دستور داد این خواسـته عملـی شود(فلسـفی 181 :1376 ،ـ

.)183

ـ تأثیرپذیری از فضای ضد استعماری :مباحث و مصوبات شورا

زمان با سال ـای

نهضت ملیشدن ةنعت نفت از فضای ضد استعماری حـاک تـرایر پـذیرفت .از جملـة آن،
میالفت با ادامة فعّالیّت مدارن خارجی و تحصـیل دانـشآمـوزان متعلـق بـه خـانواده ـای
ایرانی در این مدارن(ةورتجلسات شورای عالی فر ن

 ،جلسة  31 ،832خـرداد )1332

و منع ابت نام اطفال ایرانی در کودکستان ای خارجی بود( مان ،جلسة  4 ،690تیر .)1328
مهمترین مصوبات شورای عالی فرهنگ در عرصة آموزش
برخی از مه ترین مباحث و مصوبات شـورای عـالی فر نـ

کـه بـه نـوعی ناشـی از تغییـر

فضای سیاسی و اارگذاری کنشـگران سیاسـی در مسـیر طـرن و تصـویب آن بـود ،عبـارت
بودند از:

ـ حذف درس تعلیمات نظامی؛ ( مان ،جلسة  :427سهشنبه 8 ،مهر .)1320

ـ لغو مادهواحدة اجباریبودن پیشاهنگی در آموزشگاههـا؛ ( مـان ،جلسـة :427
سهشنبه 8 ،مهر .)1320

ـ تصویب مادهواحدة پیشنهادی ادارة امتحانـات در مـورد درس «تعلیمـات
مذهبی و قرآن مجید»؛ متن تصویبشده به شرن زیر بود« :بـه برنامـة ابتـدایی مصـوب

دی ماه  1319مواد مربوط بـه آیـات منتیبـه از قـرآن مجیـد و شـرعیات بـه قـراری کـه در
برنامه ای ابتدایی مصوب آذر ( 1316پسران) و اردیبهشـت ( 1317دختـران) تصـریح شـده
اضافه میشود»( مان ،جلسة  18 ،433آذر .)1320
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ـ توأمبودن تحصیل با تربیت دینی؛ در جلسة  20دی  1322دکتر عیسی ةدیق(وزیر
فر ن

) به رویکرد و سیاست وزارت فر ن

مبنی بر ا میتدادن به تربیت دینی در مقطـع

دبستان و لزوم و فواید توأمبودن تحصیل با تربیت مذ بی و اینکه در سال ای اخیر مترسـفانه
این امر تحتالشعا امور دیگر بود ،پرداخت .در این جلسه دعایی که بهوسـیلة راشـد تهیـه

شده بود تا نوآموزان دبستان ا ر روز ةبح آن را در دبستان بیوانند ،مورد بحث و بررسی
و تصویب شد( مان ،جلسة  ،473سهشنبه  20دی .)1322

ـ ترویج عقاید صحیح دینی و تهذیب مبادی اخالقـی؛ در جلسـة  25مهـر 1332

سیدمحمد تـدین نتیجـة مطالعـة خـود را نسـبت بـه دو جلـد کتـاب سـینان علـی( ) کـه از
نهجالبال ه بهوسیلة جواد فاضل ترجمه شده بود ،چنین بیان کرد« :مطالعة کتاب ای مـذکور

برای دانش آموزان و دانشجویان از ـر حیـث مفیـد و میصوةـا در تـرویج عقایـد ةـحیح
دینی و تهذیب مبادی اخالقی آنان بسیار سودمند و مؤار اسـت ،لـذا برطبـق پیشـنهاد ایشـان
مقرر گردید از طر

وزارت فر ن

با توجه به این نظر به کلیـة دبیرسـتان ـای پایتیـت و

شهرستان ا ابالغ شود که دانشآموزان را به مطالعة آن دو کتاب خارج از برنامـه تشـویق و
تر یب نمایند»( مان ،جلسة  ،498سهشنبه  25مهر .)1323

ـ تدریس تمام قرآن در دورة دبستان و تهیة کتاب مخصوصی برای آمـوزش
شرعیات؛ این موضو به پیشنهاد وزیر فر ن
گرفت و تصویب موارد زیر منجر شد:

(بـاقر کـارمی) در دسـتور کـار شـورا قـرار

«1ـ به جای آیات منتیبة که سابقا طبق برنامه در دبستان ا تدری

میشد مقـرر گردیـد

تمام کالماهلل مجید از ابتدا تا انتها تا پایان کالن شش آموزش داده شود.
2ـ به جای قسمت مربوط به شرعیات که در ضمن کتاب ای تدری

بود ،کتاب میصوةی تنظی و تهیه شود.
3ـ تدری

دبستان ـا منـدرج

شرعیات در کالن ای اول و دوم دبستان ا فتهای یک ساعت عمـال و در

کالن ای سوم تا شش دو ساعت خوا د بود.

4ـ چون در مدارن شبانهروزی دولتی و ملی دانشآموزان تمام ساعات شـبانهروز را در

آن مدارن به سر میبرند ،مقرر گردید اتاق ای میصوةی برای ادای فریضـة نمـاز در آن

آموزشگاه ا مهیا و مرتب شود»( مان ،جلسة  9 ،500آبان .)1323
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ـ تدریس تعلیمات اخالقی و شرعیات در دبیرستانها و دانشسراهای مقدماتی؛
پ

از مذاکرات مفصل در مورد تدری

تعلیمات اخالقی و شرعیات ،تصویب شـد از اول

سال تحصیلی آینـده (مهـر  )1324در دبیرسـتان ـا( مـان ،جلسـة  ،515سـهشـنبه  19اسـفند
 )1323و دانشسرا ای مقدماتی پسران و دختران تدری

شود( مـان ،جلسـة  :516شـنبه 11

فروردین 1324؛ جلسة  ،519شنبه  29اردیبهشت 1324؛ جلسة  ،520شنبه  2تیر .)1324

ـ تشکیل کمیسیونی برای تجدید نظر در برنامة پیشنهادی برای تعلیمات دینی
و اخالقی چهارسالة دورة دبسـتان؛ پـ

از بررسـی گـزارش مـور  17اسـفند 1325

دکتر یداهلل سحابی متضمن برنامة تعلیمات دینی و اخالقی چهارسالة ابتـدایی مشـمول قـانون
تعلیمات اجباری ،مقرر شد کمیسیونی در ادارة تعلیمات اجباری با حضور آقایـان ت یجـی،
فروزانفــر ،دکتـر ســحابی ،شــعرائی ،شــهابی و مهنــدن بازرگــان تشــکیل شــود و در برنامــة
پیشنهادی تجدیدنظر به عمل آورده ،نتیجه را برای تصویب شورای عـالی فر نـ

پیشـنهاد

نمایند( مان ،جلسة  :598شنبه  17اسفند .)1325

ـ تصویب برنامة تفصـیلی درس تعلیمـات دینـی بـرای چهارسـالة اول دورة
ابتدایی( مان ،جلسة  ،600شنبه  28اسفند )1325؛

ـ تدریس کتاب ستون دین در مدارس؛ با توجه به نظر شـورا بـرای تجدیـد نظـر در
کتاب تعلمات دینی ،آیتاهلل سیدمهدی مجتهد ت یجی(عضو مجتهد شـورا) و دکتـر یـداهلل
سحابی از تدری

کتـابی بـه عنـوان سـتون دیـن در مـدارن حمایـت و لـزوم آن را توجیـه

کردند( مان ،جلسة  2 ،650تیر .)1327

ـ گسترش برنامة آموزش درس تعلیمات دینی به کـل مقطـا ابتـدایی؛ شـورا
برنامة آموزش درن تعلیمات دینی را به کل مقطع ابتدایی یعنی تا پایان مقطع شش ابتـدایی
گسترش داد( مان ،جلسة  6 :652شهریور .)1327

ـ واکنش موردی به تبلیغات حزب توده در مـدارس؛ شـورای عـالی فر نـ

بـه

علت یرقانونینبودن حزب توده ،واکنشی به کنشگری سیاسی حزب توده در امـر آمـوزش
و بهرهبرداری از محیط ای آموزشی و عرةة آموزش برای تبلیغ مرام و خواسته ـای خـود

نشان نمیداد .حتی چنانکه در ةفحات قبلی اشاره شده ،در زمان تصـدی وزارت فر نـ
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توسط فریدون کشاورز ـ که از ر بران حزب توده بود ـ درةـدد تغییـرات و اةـالحاتی در
مقررات و برنامه ای آموزشی مقاطع تحصـیلی برآمدنـد کـه ةـرفا کمـیِ فرةـت مـانع از

تحقق اةالحات شـد .امـا پـ

از تـرور محمدرضـا شـاه در  15بهمـن  1327توسـط ناةـر

فیرآرایی از اعضای حزب توده در دانشگاه تهران و یرقانونیشـدن فعّالیّـت حـزب تـوده،
به تبلیغات و فعّالیّت حزب تـوده در مـدارن واکـنش نشـان داد .در جلسـة  23بهمـن 1327
شورا که مترار از فضـای سیاسـی پـ

از تـرور بـود ،عبدالحمیـد زنگنـه ،وزیـر فر نـ

بـه

گزارش ایی اشاره کرد که از مـدت ـا پـیش حـزب تـوده بـه تبلیغـات بـین دانـشآمـوزان
مبادرت کرده و در مدارن نفوذ داشته است ،بهطوریکه در دبیرستان ا عـدهای از معلمـین

عضو حزب توده بودهاند .زنگنه نمونهای از کتابچه ای آموزشی و تبلیغـاتی حـزب تـوده را

که معلمین تودهای بین دانشآموزان تبلیغ و پیش میکردند به اعضای شورا نشـان داد .وی

افزود« :آقایان تصدیق مـی نماینـد اگـر سیاسـت در کـار تـدری

و تعلـی راه یابـد مقصـود

به عمل نیاورند ...این منظور یکی از ورـای

اسـت».

فر ن

حاةل نیوا د شد و بهطورکلی باید یچ حزب یا دسـتة سیاسـی اقـدام عملـی یـا

تبلیغاتی در فر ن

بازرسـی فر نـ

در این جلسه بدیعالزمـان فروزانفـر ،تشـکیل کمیتـة دائمـی و اابـت بـرای نظـارت در امـور
مدارن از نظر فعّالیّت ای سیاسی را پیشنهاد کرد .نیـز بـا اسـتناد بـه اقـدام شـورای دانشـگاه

تهران مبنی بر اخراج استادان تودهای بعد از واقعة  15بهمن  ،1327اخراج فریدون کشاورز،

از ر بران حزب توده ،از شورا به تصویب رسید( مان ،جلسة  23 ،674بهمن .)1327

ـ تصویب قانون جدیـد شـورای عـالی فرهنـگ؛ یکـی از مهـ تـرین نشـانه ـای
اارگذاری کنشگران سیاسی در عرةة آموزش تصویب قانون جدید شورای عـالی فر نـ

در  18دی  1331در مجل

شورای ملی بـود کـه تیحـة آن از سـوی دولـت دکتـر محمـد

مصدق تهیه شده بود .تصویب این قـانون بـه منزلـة اةـالن قـانون مصـوب دورة رضاشـاه و

ایجاد تغییراتی در آن بود(کهنـدانی 37 :1388 ،ـ  .)51در مقدمـة قـانون جدیـد ،بـه تـرویج
معار

اسالمی نیز اشاره شده بود که مغایر با قانون قبلی بـود(مجموعـة قـوانین سـال ،1331

بیتا.)192 :

مادة  6قانون جدید ،اشاره به تشکیل « یمت عالی مطالعات» زیر نظر شورا داشت « :یمت

مذکور طرن ا و لوایح فر نگی را مطالعه نموده و نظر خـود را بـه شـورای عـالی فر نـ
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برای اتیاذ تصمی گزارش مید د» .نیز « یمت عالی مطالعات میتوانـد بـرای رسـیدگی بـه

امور میصوص یمت ای دیگری

از اشیاص ذیفـن تشـکیل داده ،از نظـرات آنـان در

تهیة گزارش خود استفاده نماید»(مجموعة قوانین سال  ،1331بیتا.)194 :

قانون مصوب سال  1331تحت ترایر سیاسـت روز در امـر آمـوزش در دولـت سرلشـکر

فضـلاهلل زا ــدی(دولت کودتـا) در جلســه ـای  861مــور  29آذر  1333و  862مــور 5
بهمن  1333شـورا لغـو گردیـد و مجـددا قـانون شـورای عـالی معـار

مصـوب  20اسـفند

1300ش جایگزین آن شد(لوایح و قوانین تشکیل شورای عالی معار  ،فر نـ

 ،آمـوزش

و پرورش .)17 :1379 ،ایـن اقـدام آشـکارترین نـو اارگـذاری کنشـگران سیاسـی در امـر
آموزش و بازگشت به سیاست فر نگی و آموزشی عصر رضاشاه بود کـه بـه معنـای تـالش
برای بازتولید فضای سیاسی و فر نگی آن عصر بود.

ـ همکاری بـا ادارة اصـل چهـار تـرومن؛ یکـی از فعّالیّـت ـای شـورا کـه نشـانگر

اارگذاری کنشگران سیاسی در امر آمـوزش در ایـران بـود ،مکـاری بـا ادارة اةـل چهـار

ترومن در ایران بود که از اوایل د ة  1330آ از گردید .آموزش یکی از برنامه ای اساسـی
اةل چهار ترومن بود( مراز .)78 :1381 ،د

اساسی دولت آمریکا از ارائة کمـک ـای

گوناگون بهویهه کمـک ـای آموزشـی ،ایجـاد تحـول در سـاختار نظـام آموزشـی و اداری

کشور ای دریافتکنندة کمک ،از جمله ایران بود( مراز .)136 :1381 ،نیز آمریکـا قصـد

داشت در درون تیه ای اجتمـاعی کشـور ای دریافـتکننـدة کمـک نفـوذ کنـد و ضـمن

آموزش برای بومیان در مورد سیاست ای ضد کمونیستی ،پایگاه داخلیِ حـامیِ ارزش ـا و

الگو ای آمریکایی را پدید آورد( مراز 18 :1381 ،ـ .)20

براسان موافقتنامة مور  27مهر  9/1329اکتبـر  1950میـان رزمآرا(نیسـتوزیـر) و

نـری گریدی(سـفیر آمریکـا در ایران)( مـراز 81 :1381 ،ـ  )82بـرای اجـرای اةـالحات

روستایی ترسی

مراکز تربیتی در نظر گرفته شده بود .ترمین متیصصین رشته ای فر نگی،

کشاورزی و بهداشت برعهدة دولت آمریکا بود .مچنین مقـرر شـده بـود در مراکـز مـورد

نظر عدهای معل ایرانی تربیت شوند تا بتوانند با وسایل عملی طرز کار را در سـایر روسـتا ا

آموزش و نمایش د ند(اسـنادی از اةـل چهـار تـرومن در ایـران ( 1346ـ 1325ش) ،جلـد

اول 58 :1382 ،ـ .)62
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براسان موافقتنامة دیگری که در اوایل سال  1330بین دو کشور مبادله شـد ،آمـوزش
نیـروی انسـانی در ایـران و انتیــاب عـدهای از اتبـا ایرانـی بــه منظـور مطالعـة سیسـت ــای
کارآموزی و آموزش ةنعتی جـاری در آمریکـا بـه فعّالیّـت اةـل چهـار تـرومن در ایـران
افزوده شد( مان 83 ،ـ  .)84ا لب گردانندگان اةل چهار ترومن در ایران تحصیلکردگان
و فارغالتحصیالن ایرانی از دانشگاه ای آمریکایی بودنـد(ناگفتـه ـا از روزگـار پهلـوی ـا؛
خاطرات عبدالرضا انصاری 28 :1389 ،ـ  .)30شایان ذکر اسـت کـه فعّالیّـت ـای آموزشـی
بود(اردشـیر زا ـدی و

اةل چهار در ایران با تصـویب و مکـاری شـورای عـالی فر نـ

راز ای ناگفتة سلسلة پهلوی 40 :1381 ،ـ  44و  299ـ 300؛ ناگفته ا از روزگار پهلـوی ـا؛
خاطرات عبدالرضا انصاری 28 :1389 ،ـ 30؛ اللهیار ةالح به روایـت اسـناد ،تهـران:1383 ،
 90ـ .)91
برخی از طرن ای آموزشی اجراشده در چهارچوب اةل چهـار تـرومن کـه بـه معنـای
اارگذاری کنشگران سیاسی در آموزش بود ،عبارت بودند از:
 -کمک ای مشورتی در امر آموزش به وزارت فر ن

از طریق اعزام کارشناسـان

تربیتی بـه ایـران و اعـزام کارشناسـان تربیتـی ایـران بـرای تحصـیل و آمـوزش در
آمریکا؛
 تدوین کتاب ای جدید درسی و اجرای طرن مطالعاتی ترمی برنامـه ـای درسـیِمقدماتی ،متوسطه و دانشگاه با ما نگی شورای عالی فر ن

؛

 ارتقاء سطح دانشِ آموزگاران در سطون دبستان و دبیرسـتان و توسـعة دانشسـرایمعلمان؛
 -ترسی

آموزشگاه ای فنی و حرفهای؛

 -ترسی

دانشسرای دخترانة قلعه نو در ورامین؛

 اجرای طرن خانهداری و تعلیمات اداری؛ آموزش بزرگساتن؛ پرداخت کمک زینه و بورن ای تحصیلی بـه دانشـجویان ایرانی( مـراز:1381 ، 135ـ .)149
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نتیجهگیری

شورای عالی فر ن

بهعنوان کنشگر اةـلی عرةـة آمـوزش ،از شـهریور  1320تـا مـرداد

 1332باوجود حف و تداوم ساختار بهار رسیدة از دورة رضاشـاه ـــ سـاختاری کـه بـرای
سیطرة کامل حکومت پهلوی و دولت بر امر آمـوزش و تمرکـز در آن ایجـاد شـده بـود ـــ
تحت ترایر فضای سیاسی و اجتماعی پ

از رضاشاه ،دچار تحوتتی نیـز شـد .علـت عمـدة

این تحوتت کاستهشدن از دامنة اارگذاری کنشگران سیاسی بر امر آموزش در حمایـت از
سیاست ای دربار و شاه و ورود کنشگران سیاسی ـ اجتماعیِ بـهحاشـیهرانـدهشـده در دورة
رضاشاه از جمله فعاتن سیاسـی ،فر نگـی و مطبوعـاتی از طیـ

ـای گونـاگون سیاسـی و

فکری به عرةة فعّالیّت و کنشگری بـود .در ایـن فضـا ،افـرادی بـا گـرایش ـای سیاسـی و
فکری متفاوت(اسالمی ،ملیگـرا و چـپگـرا) وارد سـاختار تصـمی گیـری شـورا شـدند و
فرةتی برای نقشآفرینی در تهیه و تصویب ایده ا و موضوعاتی متفاوت از دوره ـای قبـل
در زمینة آموزش پیدا کردند .رسیدن فریـدون کشـاورز از ر بـران حـزب تـوده بـه وزارت
و ریاست شورای عالی فر ن

فر ن

و تداوم عضـویت وی پـ

نمونة شاخصی در این زمینه بود .کنشگر شاخ

از پایـان دورة وزارت،

دیگر در این زمینه ،کـه وابسـته بـه جریـان

اسالمی محسوب میشد ،یداهلل سحابی بود کـه توانسـت موضـوعاتی مهمـی را بـه تصـویب
شورا برساند .ورود ادارة اةل چهار ترومن به عرةة آموزش ایران با تصویب شورای عـالی
نیز رونـد نورهـور دیگـری بـود .در مجمـو  ،بیشـترین مصـوبات جدیـد در حـوزة

فر ن

آموزش متعلق به حوزة مذ بی و دینی بـهویـهه تـدری

درون دینـی در مـدارن بـود کـه

نشاند ندة کنشگری مؤارتر نیرو ای مذ بی در قالب شورای عالی فر ن

بود.

منابا
-

آرشیو مرکز پژوهش و اسناد ریاستجمهوری ،پایگـاه نیسـتوزیـری .شـمارة
بازیابی .1746

-

آرشیو وزارت آموزش و پرورش .ةورتجلسات شورای عالی معـار

عالی فر ن

.

و شـورای

 / 78سیاست و آموزش در دورة پهلوی دوم؛ بررسی موردی علل ،چگونگی و فرایند تغییر مباحث ...

-

آة  ،محمدحسن( .)1384مبانی ایـدوولوژی

حکومـت در دوران پهلـوی.

تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
-

ابتهاج ،ابوالحسن( .)1371خاطرات ابوالحسن ابتهاج .ج  .1تهران :علمی.

احتشامالسلطنه ،میرزا محمودخان( .)1367خاطرات احتشامالسلطنه .به کوشـش سـید
محمدمهدی موسوی .تهران :زوار .چاپ دوم.

-

اردشیر زاهدی و رازهای ناگفتة سلسلة پهلوی( .)1381به کوشش سـعید قـانعی.
تهران :مهتاب.

-

اسنادی از اصل چهار ترومن در ایران ا 1346ـ 1325ش)ا .)1382ج اول .بـه

کوشش تیمور بشیرگنبدی .تهران :سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فر نـ

و ارشـاد

اسالمی.
-

اکبری ،محمدعلی(تابستان و پاییز « .)1391پروژة ملتسازی عصر پهلـوی اول در متـون

-

اللهیار صالح به روایت اسناد( .)1383تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

-

« تارییچة میتصـر تشـکیل شـورای عـالی آمـوزش و پـرورش و دبیرخانـة آن»(زمسـتان

-

خاطرات بازرگان؛ شصت سـال خـدمت و مقاومـت :گفتگـو بـا غالمرضـا

-

خاطرات و مبارزات حجتاتسالم فلسـفی( .)1376تهـران :مرکـز اسـناد انقـالب

آموزشی تاریخ» .فصلنامة تاریخ ایران .شمارة .70/5

 .)1364فصلنامة تعلیم و تربیتاآموزش و پرورش) .شمارة .4
نجاتی( .)1375ج  .1تهران :مؤسسة خدمات فر نگی رسا.

اسالمی.

-

خلیلیخو ،محمدرضا( .)1373توسـعه و نوسـازی در دورة رضاشـاه .تهـران :جهـاد
دانشگا ی واحد شهید بهشتی.

-

دربیگی ،بابک( .)1382سازمان پرورش افکار .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

-

دتوری ،ابوالفضل( .)1390جامعهشناسی تحوتت ایران از انقالب مشـروطه تـا

-

دولتآبادی ،یحیی( .)1362حیات یحیی .ج  .1تهران :عطار .چاپ چهارم.

-

قیام خرداد  .1342تهران :پهو شکدة امام خمینی و انقالب اسالمی.

دولتهای ایران از میرزا نصراهللخان مشـیرالدوله تـا میرحسـین موسـوی

براساس دفتر ثبـت کابینـههـای نخسـتوزیـری( .)1379بـه کوشـش علیرضـا
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اسماعیلی ،روناهلل بهرامی و علیاکبر علیاکبری بایگی .تهران :سازمان چاپ و انتشارات
وزارت فر ن

و ارشاد اسالمی .چاپ دوم.

-

رینگر ،مونیکـا .ام( .)1381آموزش ،دین و گفتمان اصالح فرهنگـی در دوران

-

ســههر ،عبدالحســینخــان( .)1328مــرآتالوقــایا مظفریــه و یادداشــتهــای

-

سنجابی ،کری ( .)1381خاطرات سیاسی کریم سنجابی .تهران :ةدای معاةر.

-

قاجار .ترجمة مهدی حقیقتخواه .تهران :ققنون.
مل

المورخین .به کوشش عبدالحسین نوایی .تهران :زرین.

سیدعلی شـایگان؛ زندگینامة سیاسی ،نوشتهها و سخنرانیهـا .جلـد  .)1385(1بـه
کوشش احمد شایگان .تهران :آگاه.

-

سـیر تحـول برنامـههـای درسـی ابتـدایی و راهنمـایی ا 1302تـا 1379
شمسی)( .)1379تدوین :جمیلهالسادات حسینی روناتمینـی .تهـران :دبیرخانـة شـورای
عالی آموزش و پرورش .چاپ سوم.

-

ةافی ،احمد( .)1385سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران .تهـران :سـمت.

چاپ چهارد .
-

ةافی ،احمد(« .)1369نقش شورای عالی آموزش و پرورش در پیشبرد نظـام آمـوزش و

-

ةدر حاج سیدجوادی ،احمد( .)1381مدخل یداهلل سحابی .دایرهالمعارف تشیا .جلد

پرورش» .فصلنامة تعلیم و تربیتاآموزش و پرورش) .شمارة .24
نه .

-

ةدیق ،عیسی( .)1342تاریخ فرهنگ ایـران از آغـاز تـا زمـان حاضـر .تهـران:

سازمان تربیت معل و تحقیقات تربیتی .چاپ سوم.
-

عظیمی ،فیرالدین( .)1387بحران دموکراسی در ایـران  1332ـ  .1320ترجمـة
عبدالرضا( وشن

-

) مهدوی و بیهن نوذری .تهران :نشر آسی  .چاپ سوم.

فراستیواه ،مقصود( .)1388سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران .تهران :مؤسسـة
خدمات فر نگی رسا.

 فرهنگستیزی در دورة رضاشاهااسناد منتشرنشدة سازمان پـرورش افکـار)، 1320ـ 1317هجری شمسی( .)1375بـه کوشـش محمـود دلفـانی .تهـران :سـازمان
اسناد ملی ایران.
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 کرمیپور ،حمیـد( .)1389کارنامة سیاسـی و فرهنگـی دبیرسـتانهـای کمـالنارم

 ،رفاه ،علوی .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

 کهندانی ،مصطفی( .)1388تـاریخ تطـور و تحـول شـورای عـالی آمـوزش وپرورش  1275تا 1388ش .تهران :نورالثقلین.

 لــوایح و قــوانین تشــکیل شــورای عــالی معــارف ،فرهنــگ ،آمــوزش وپــرورشا .)1379تهیـه و تنظــی  :مصـطفی کهنــدانی .تهــران :دبیرخانـة شــورای عــالی
آموزش و پرورش.
-

مجموعة قوانین سال (1331بیتا) .تهران :روزنامة رسمی کشور شا نشا ی ایران.

مجموعة قوانین و مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای
ملیا .)1318به کوشش ادارة قوانین و مطبوعات مجل شورای ملی .تهـران :چاپیانـة
مجل .

-

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی .دورة چهارم .جلسة  20 .78اسفند .1300

ملکی ،خلیل( .)1368خاطرات سیاسی خلیل ملکی .تهران :شـرکت سـهامی انتشـار.
چاپ دوم.

-

ناگفتهها از روزگار پهلویها؛ خاطرات عبدالرضا انصاری( .)1389تهـران :نشـر

عل .
-

مراز ،ویدا( .)1381بررسـی اهـداف و عملکـرد اصـل چهـار ترومناهیئـت

-

مراز  ،ویدا(بهار « .)1376نهاد ای فر نگی در حکومـت رضاشـاه» .فصـلنامة تـاریخ

-

یادنامة دکتر یداهلل سحابی( .)1377گردآورنده :محمد ترکمـان .بـه کوشـش بنیـاد

عملیات اقتصادی آمریکا در ایران) .تهران :مرکز اسناد و تاریخ دیهلماسی.
معاصر ایران .سال اول .شمارة اول.

فر نگی مهندن مهدی بازرگان .تهران :قل .
-

یزدانی ،مرضیه(پاییز و زمسـتان « .)1377تارییچـة معـار ایـران» .فصـلنامة گنجینـة

-

یغمایی ،اقبال( .)1375وزیران علوم و معارف و فرهنگ ایران .تهـران :مرکـز نشـر

اسناد .شمارة  31و.32
دانشگا ی.

