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مناسب برای پایه های  هفتم ، هشتم و نهم

تسهیلگر و معلم: زهرا آزادفالح

 »مــرز« بــرای مــا خیلــی آشناســت. اغلــب در مــورد 
خــط  یــک  بــه  فقــط  مــرز  امــا  شــنیده ایم  کشــورها 
فرضــی خالصــه نمــی شــود. مــرز ده هــا و شــاید صدهــا 
ــاید  ــا دارد. ش ــن م ــود در ذه ــراه خ ــر را هم ــوم دیگ مفه
امــور،  بــرای اداره بهتــر  بــه نظــر برســد کــه  اینطــور 
ــه  ــا ب ــم. ام ــیم می کنی ــی تقس ــوط فرض ــا خط ــن را ب زمی
ــه  ــی ک ــویم. مالکیت ــن می ش ــک زمی ــی مال ــکل عجیب ش
ــتفاده   ــم. در اس ــود آورده ای ــا خ ــا ب ــت از کج ــوم نیس معل
تمــام و کمــال از منابــع ایــن زمیــن خــود را بــه حــق 
می دانیــم و بــرای کســب قــدرت بیشــتر، ســهم بیشــتری 
از ایــن زمیــن می خواهیــم. از پــس غــرور ایــن مالکیــت، 
در  و  می شــویم  انســانی  مفاهیــم  و  انســان  مالــک 
نهایــت دیــواری فرضــی میــان انســان ها می کشــیم. 
ــرای  ــیژن ب ــوا و اکس ــل ه ــم مث ــن ه ــه زمی ــل از اینک غاف

همــه ی انسان هاســت؛ هیــچ کــس حــق بیشــتری در 
برخــورداری از آن نســبت بــه دیگــران نــدارد. در ایــن 
طــرح درس می خوایــم بــا انجــام چنــد فعالیــت کوتــاه 
دانش آمــوزان را بیشــتر بــا کژکارکــردی )کارکــرد منفــی( 
مرزهــای جغرافیایــی آشــنا کنیــم. بــه آنهــا بیاموزیــم کــه 
بــا نگاهــی انتقــادی بــه ایــن خطــوط فرضــی ســاخته ی 
انســان و تأثیــرات آن بــر هویــت و روابــط انســان ها 
بنگرنــد. بداننــد کــه ایــن مفاهیــم چــه تبعیض هــا و 
نابرابری هــا و تحقیرهایــی را بــه بســیاری از انســان ها 
تحمیــل می کنــد و زمینــه ی قدرتمندتــر شــدن صاحبــان 

ــت.  ــرده اس ــم ک ــدرت را فراه ق
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طرح درس
 »مرز و هویت«

اهداف تدریس
مشارکت در این درس به دانش آموزان کمک خواهد 

کرد تا:

ــه  	 ــی ک ــت جمع ــرز و هوی ــه م ــوم چندگان ــاره مفه درب
ــد. ــل کنن ــتر تام ــت بیش ــته اس ــه آن وابس ب

دربــاره این  کــه مــرز و ملیــت مفهومــی ایســتا نیســت  	
بیشــتر بیاموزنــد.

بــا نژادپرســتی و ارتبــاط آن بــا مــرز و مهاجــرت آشــنا  	
شــوند.

ابزارهای مورد نیاز
دســتگاه پخش  کننــده صــدا و تصویــر )کامپیوتــر،  	

موبایــل، تبلــت و ...(
نقشه ایران در دوره سلجوقیان 	

انتظارات:
را  دانش  آمــوزان  بتوانــد  تســهیل  گر  مــی  رود  انتظــار 
ــنا  ــی آن آش ــات اجتماع ــرز و تبع ــه م ــای چندگان ــا معن ب
کنــد. بــا بررســی ابعــاد تاریخــی مــرز دانش  آمــوزان 
بایــد بتواننــد بدیهــی بــودن ملیــت را مــورد تردیــد قــرار 

ــند.  ــته باش ــادی داش ــه انتق ــا آن مواجه ــد و ب دهن

حوزه های یادگریی
مطالعات اجتماعی  	
 مهارت های اجتماعی )یا مهارت های زندگی ( 	
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مراحل تدریس
نمایش فیلم

فیلــم »قلمــروی ایــران در طــول تاریــخ« را از لینــک ســایت آپــارات )کــه در زیــر آمــده( دانلــود کنیــد و بــرای 
دهیــد. نمایــش  دانش آمــوزان 

https://bit.ly/2VMkOPB

بحث کالیس
بعــد از پخــش فیلــم از آنهــا بپرســید کــه قلمــروی ایــران در دوره  هــای مختلــف چقــدر تغییــر کــرده و بــه نظرشــان در 
کــدام دوره بیشــترین وســعت و در کــدام دوره کمتریــن وســعت را داشته اســت. می توانیــد بــه آنهــا بگوییــد کــه ایــن 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــم وج ــواران ه ــاره  ی جان ــتان  هایی درب ــت. داس ــان نیس ــوص انس ــط مخص ــرو فق ــرز و قلم ــتان م داس
ریختــن ادرار یــا مدفــوع خــود و یــا تولیــد صــدا و خوانــدن آواز، قلمــروی خــود را تعییــن می  کننــد. آنهــا هــم ممکــن 
ــن  ــرز، بی ــن م ــردن ای ــت نک ــورت رعای ــد. در ص ــخص کنن ــود مش ــرای خ ــدی ب ــروی جدی ــی، قلم ــد از جابجای ــت بع اس
آنهــا جنــگ و درگیــری ایجــاد مــی شــود. از آنهــا بخواهیــد دربــاره  ی یــک حیــوان خــاص جســت  وجو کنیــد و نتیجــه  ی 

ــد. ــه کالس بیاورن ــط ب ــد خ ــود را در چن ــت  وجوی خ جس
ــت.  ــوده اس ــم ب ــرز مه ــت از م ــد و حفاظ ــود جنگیده  ان ــروی خ ــترش قلم ــرای گس ــخ ب ــول تاری ــم در ط ــان  ها ه انس

ــت. ــوع اس ــن موض ــری ای ــت تصوی ــد روای ــش ش ــه پخ ــی ک فیلم

کار گرویه
 دانش آمــوزان را بــه گروه هــای چهــار یــا پنــج نفــره تقســیم کنیــد. از گروه هــا بخواهیــد دربــاره ســواالت زیــر گفت وگــو 
ــاره  ــا درب ــایر گروه ه ــا س ــی ب ــه عموم ــک جلس ــپس در ی ــند. س ــه بنویس ــک صفح ــا را در ی ــه گفت وگوه ــد و خالص کنن

نتایــج خــود صحبــت کننــد. 
۱.معنای مرز چیست؟ 

۲. در زندگی خود کجاها از کلمه ی مرز استفاده می کنید به جز مرز کشورها؟
۳. ایــن مرزهایــی کــه در زندگــی روزمــره می شناســید چــه رفتارهایــی را بــرای شــما تعییــن مــی کننــد؟ اگــر آن مرزهــا 

نبــود چــه تغییــری در رفتــار و زندگــی شــما اتفــاق می افتــاد؟
ــاک  ــا را پ ــدام مرزه ــتید و ک ــرز می گذاش ــی م ــه چیزهای ــرای چ ــد ب ــن کنی ــا را تعیی ــتید مرزه ــما می توانس ــر ش ۴. اگ

می کردیــد؟
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داستان سامان و احمد
داستان زیر را با صدای بلند در کالس برای دانش آموزان بخوانید:

ــی  ــد تای ــی و چن ــای آلمان ــا بچه ه ــی رود و ب ــه م ــه مدرس ــا ب ــده. در آنج ــد ش ــان متول ــش در آلم ــال پی ــامان ۱۳ س س
ایرانــی دوســت اســت. ســامان ســالی یــک بــار بــرای دیــدن پدربــزرگ و مادربزرگــش، بــه ایــران می  آیــد. پــدر و مــادر 
ســامان هــر دو در ایــران متولــد شــده  اند و ایرانــی هســتند. ســامان فارســی را کمــی از آنهــا یــاد گرفتــه و بــه ســختی 
ــوم  ــه س ــی و در مرحل ــد انگلیس ــی و بع ــی او آلمان ــان اصل ــی زب ــد ول ــت کن ــی صحب ــه  ای فارس ــد جمل ــد چن می  توان
ــی  ــهروند آلمان ــک ش ــان او ی ــت آلم ــر دول ــی دارد و از نظ ــپورت آلمان ــامان پاس ــه س ــد ک ــه نمان ــت. ناگفت ــی اس فارس
اســت. او در مدرســه دربــاره  ی تاریــخ آلمــان خوانــده و جنــگ جهانــی دوم او را خیلــی تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. او 

ــت. ــخ اس ــرن مونی ــه  ی بای ــدار دو آتش ــادی دارد و طرف ــه  ی زی ــال عالق ــه فوتب ب
ــر دو  ــادرش ه ــدر و م ــد. پ ــد ش ــران متول ــش در ته ــال پی ــد ۱۰ س ــیم. احم ــد می رس ــی احم ــتان زندگ ــه داس ــاال ب ح
بیــش از ۳۰ ســال پیــش در همیــن شــهر متولــد شــده انــد. پــدر بــزرگ و مــادر بــزرگ احمــد حــدود ۴۰ ســال پیــش 
از افغانســتان بــه تهــران بــرای کار و زندگــی مهاجــرت کردنــد. دوســتان احمــد اغلــب چنیــن سرگذشــتی داشــته انــد. 
ــته  ــه از گذش ــانی ک ــی کس ــه خوب ــد ب ــد. احم ــرت کرده ان ــران مهاج ــه ای ــادی ب ــتانی های زی ــته افغانس ــال گذش از ۲۰ س
هــای دور در ایــران بــوده انــد فارســی حــرف می  زنــد و همچنیــن می  توانــد بــا گویــش افغانســتانی هــم صحبــت کنــد. 
ً می  دانیــد کــه ایــران و افغانســتان چقــدر بــه هــم شــباهت دارنــد و ایــن شــباهت عــالوه بــر مذهــب و برخــی  احتمــاال
آیین  هــا، شــامل زبــان هــم می  شــود. احمــد بــا وجــود اینکــه حتــی یــک بــار هــم افغانســتان را ندیــده،  امــا بــه آنجــا 
هــم »احســاس تعلــق خاطــر« دارد و هــر ســال موقــع جشــن نــوروز پرچــم ایــران و افغانســتان را کنــار هــم می  گــذارد. 
احمــد بــه دلیــل نداشــتن کارت هویــت ایرانــی، نمی توانــد بــه راحتــی در مــدارس دولتــی ثبــت نــام کنــد. او طرفــدار 
ــد  ــی  رود. احم ــگاه م ــه ورزش ــدرش ب ــا پ ــراه ب ــازی هم ــای ب ــرای تماش ــب ب ــت و اغل ــپولیس اس ــم پرس ــرص تی پر  و  پا  ق
تهــران را مثــل کــف دســتش بلــد اســت و عاشــق قــدم زدن در خیابــان ولیعصــر و دیــدن موزه  هــای تاریخــی اســت.

کار گرویه
 

از دانش آموزان بخواهید در گروههای خود درباره این سوالها بحث کند و جواب خود را بنویسند.
۱.به نظر شما سامان ایرانی محسوب می شود یا آلمانی؟ چرا؟

۲. به نظر شما احمد ایرانی محسوب می شود یا افغانستانی؟ چرا؟ 
۳. آیــا ملیــت آدم  هــا مهــم اســت؟ اگــر ملیــت آدم هــا مهــم نباشــد چــه اتفاقــی بــرای زندگــی شــما و ســایر انســان ها 

ــود؟ ــل می ش ــری حاص ــه تغیی ــان ها چ ــب انس ــل و نس ــتن اص ــا ندانس ــتن ی ــا دانس ــد؟ ب می افت
۴. چه چیزهایی تعیین می کند که ملیت یک فرد چیست؟

بحث گرویه
از گروه ها بخواهید جوابهای خود را در کالس مطرح کنند و از دالیل خود دفاع کنند.

نکتــه: بهتــر اســت جــواب دانش آمــوزان بــه ســوال ســوم را بــه چالــش بکشــید و از آنهــا بپرســید »خــب ایــن دلیلــی 
کــه نوشــتید چــه اهمیتــی دارد؟« 
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به نقشه نگاه کنیم
ــگاه  ــری ن ــکل دیگ ــه ش ــوع را ب ــم موض ــد »می  خواهی ــا بگویی ــه آنه ــد. ب ــان دهی ــوزان نش ــه دانش آم ــر را ب ــه  ی زی نقش
کنیــم. در فیلمــی کــه دیدیــم متوجــه شــدیم کــه نقشــه و قلمــروی ایــران در دوره  هــای مختلــف تاریخــی تغییــر کــرده 
اســت. نقشــه  ی دوره  ی ســلجوقیان را بــرای شــما انتخــاب کــردم کــه بــا جزئیــات بیشــتری ببینیــد. در تخیّلمــان فــردی 
ــد،  ــه می  بینی ــور ک ــان همان  ط ــرده و در آن زم ــی می-ک ــر« زندگ ــلجوقیان در »دیاربک ــه در دوره  ی س ــم ک ــور کنی را تص
دیاربکــر در قلمــرو و درون مرزهــای ایــران قــرار داشــته اســت. در زمــان حیــات او قلمــروی ایــران محــدود می  شــود و 
دیاربکــر از مــرز و محــدوده  ی ایــران خــارج می  شــود. بــه نظرتــان او ایرانــی بــوده اســت یــا نــه؟ اگــر تصــور کنیــم کــه 
ــدام  ــده از او ک ــا مان ــه ج ــای ب ــل ه ــد، االن نس ــرت کرده  ان ــز مهاج ــه تبری ــالیان دراز ب ــی س ــای او ط ــوه ه ــدان و ن فرزن
هویــت را دارنــد؟ بــه حالــت عکــس ایــن ماجــرا فکــر کنیــم. همــان طــور کــه ممکــن اســت گذشــتگان مــا از تبریــز یــا 
ــدان  ــواده  ای از هم ــلجوقیان خان ــد در دوره  ی س ــور کنی ــند، تص ــرده باش ــرت ک ــران مهاج ــه ته ــری ب ــتان دیگ ــر اس ه
بــه موصــل مهاجــرت می  کردنــد و تصــور می  کردنــد کــه از منطقــه  ای بــه منطقــه  ای دیگــر، مهاجــرت درون کشــوری 

انجــام داده  انــد. تکلیــف آن خانــواده بعــداز تغییــر مرزهــا چیســت؟«
درباره این موضوع در کالس بحث کنید و از دانش آموزان بخواهید نظراتشان را بگویند. 
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کار در کالس
ــوید.  ــوگل ارث )google earth( ش ــه  ی گ ــد وارد صفح ــور داری ــو پروژکت ــر و ویدئ ــه کامپیوت ــی ب ــر در کالس دسترس  اگ
ایــران را ســرچ کنیــد. روی مــرز ایــران بــا کشــورهای همســایه زوم کنیــد. دقیق تــر شــوید و ببینیــد کــه در کجاهــا مــرز 
خاکــی اســت و در کجاهــا آبــی. ببینیــد مــرز ایــران بــا کــدام کشــور بیشــتر اســت و بــا کــدام کشــور کمتــر اســت. یکــی 
از شــهرهای مــرزی ایــران را انتخــاب کنیــد و آن را بــا یکــی از شــهرهای کشــور همســایه مقایســه کنیــد. مــی توانیــد از 
شــهرهای جــدول زیــر انتخــاب کنیــد و آنهــا را بــا هــم مقایســه کنیــد. هنــگام مقایســه می  توانیــد بــه ایــن فضاهــا ســر 
بزنیــد و همــراه دانش آمــوزان آنهــا را در دو کشــور قیــاس کنیــد، شــباهت ها و تفاوت هــای دو ســوی مــرز را مشــاهده 

کنیــد: مســجد، دانشــگاه، پــارک، خیابــان هــای اصلــی، بــازار و مناظــر طبیعــی مثــل کــوه و جنــگل.... 

عراق: بصره ایران: خرمشهر       

پاکستان: تربت ایران: زابل

افغانستان: هرات              )ایران: خراسان )تربت جام

ترکمنستان: عشق آباد    )ایران: استان گلستان )آق بند

عراق: اربیل ایران: سردشت

ترکیه: وان ایران: ارومیه یا تبریز
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سخن پایاین
مباحــث کالس را جمع بنــدی کنیــد و بــا ســخنان خــود بــه آن پایــان دهیــد. می توانیــد از چنیــن محتوایــی یــا 
مشــابه آن اســتفاده کنیــد: همــه ی کشــورها بــا کشــیدن مرزهــای جغرافیایــی ســعی می کننــد قلمــروی خاکــی خــود 
ــای  ــا و نماده ــی ه ــا از ویژگ ــد. م ــی دهن ــرزی م ــای درون م ــت و ملیت ه ــان ها، هوی ــه انس ــا ب ــد. آنه ــخص کنن را مش
ــود را  ــه خ ــم ک ــتفاده می کنی ــت و ..... اس ــگ پوس ــخ، ژن و رن ــب، تاری ــان، مذه ــم، زب ــل پرچ ــری مث ــری و غیرظاه ظاه
ــم  ــه ه ــان را ب ــد امنیتم ــی نتوانن ــه راحت ــران ب ــه دیگ ــم ک ــرل می کنی ــن کنت ــا قوانی ــا را ب ــم. مرزه ــز کنی ــران متمای از دیگ
ــای  ــت در کمپ ه ــن حال ــا در بهتری ــوند ی ــرق می ش ــا غ ــادی در دریاه ــی زی ــران غیرقانون ــاله مهاج ــر س ــد. ه بریزن
ــردم  ــای م ــائل و مصیبت ه ــد. مس ــی کنن ــی م ــان، زندگ ــور میزب ــادی کش ــهروندان ع ــدا از ش ــران، ج ــوص مهاج مخص
ــر  ــث بدت ــر باع ــت، اگ ــن حال ــران در بهتری ــد و دیگ ــی می مان ــان باق ــدوده ی مرزهایش ــف در مح ــورهای مختل کش
ــتان  ــردم افغانس ــم. م ــود داری ــور خ ــه ی آن را در کش ــتند. نمون ــر هس ــرون نظاره گ ــط از بی ــوند، فق ــاع نش ــدن اوض ش
ــی  ــال ها کار و زندگ ــود س ــا وج ــدند. ب ــود ش ــور خ ــرک کش ــه ت ــور ب ــات، مجب ــه ی حی ــرای ادام ــی* ب ــگ داخل ــداز جن بع
در ایــران آنهــا همچنــان شــهروندان درجــه دو* حســاب می شــوند و از حقــوق یــک شــهروند عــادی محرومنــد. ایــن 
ــی  ــورها »خارج ــایر کش ــتر از س ــورها بیش ــن کش ــهروندان ای ــت و ش ــتر اس ــوم بیش ــان س ــورهای جه ــرای کش ــرا ب ماج
ــا  ــرای آنه ــا ب ــدر م ــه چق ــم ک ــم می بینی ــفر می کنی ــی س ــور اروپای ــک کش ــه ی ــی ب ــوند. وقت ــی ش ــوب م ــه« محس و بیگان
یــک غریبــه و جهــان ســومی هســتیم. زبــان و رنــگ پوســت و مذهــب و چنیــن معیارهایــی همیشــه در طــول تاریــخ 
احساســات نژادپرســتانه* ایجــاد کــرده و موجــب جنــگ یــا نــگاه منفــی شــده اســت. امــا مــا در تمرینــی کــه بــا هــم 
داشــتیم متوجــه شــدیم کــه ایــن مرزهــا فقــط بــرای اداره ی بهتــر و راحــت تــر کشــور هســتند و ممکــن اســت در طــول 
زمــان تغییــر کننــد. مرزهــا نبایــد ماننــد دیــواری در مقابــل مفاهیــم انســانی عمــل کننــد و مرزهــای جغرافیایــی نباید 
مــالک طبقه بنــدی انســان ها باشــند. مــا بایــد در اخــالق و بســیاری از رفتارهــای انســانی حریــم و مــرز قائــل باشــیم 

ــم.  ــتفاده کنی ــه اس ــر و عادالن ــه ی براب ــرای جامع ــی ب ــای اخالق و از مرزه

ــی های  ــط کش ــه خ ــت و ب ــه اس ــده گرفت ــورها را نادی ــای کش ــزی مرزه ــر چی ــتر از ه ــا بیش ــن روزه ــا ای ــروس کرون *وی
ــرفته،  ــورهای پیش ــا کش ــوم ت ــان س ــرب و از جه ــا غ ــرق ت ــد. از ش ــی می کن ــان ها بی اعتنای ــی* انس ــی و جغرافیای سیاس
همــه را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و بــه مــا ثابــت کــرده کــه مرزهــای جغرافیایــی قراردادهــای انســانی هســتند و 

همیشــه نمــی تواننــد ابــزاری بــرای اعمــال قــدرت باشــند.
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*جدول توضیحات تکمییل
ــا  ــی ی ــای سیاس ــان جناح ه ــارزه می ــه مب ــی ب ــگ داخل جن
مناطــق مختلــف در داخــل مرزهــای یک کشــور یــا جنگ 
بیــن گروه هــای مختلــف مردمــدر داخــل یــک کشــور، یــا 
جنــگ بیــن شــهروندان یــک کشــور بــا نظامیــان و شــبه 

نظامیــان مســلح آن کشــور گفتــه مــی شــود.
در ســال ۱۳۷۴ خورشــیدی )۱۹۹۶ میــالدی( طالبــان، 
ــالمی  ــارت اس ــرف ام ــتان( را تص ــت افغانس ــل )پایتخ کاب
افغانســتان را تاســیس کــرد. آنهــا بیــش از ۹۰ درصــد 
کشــور افغانســتان را تحــت کنتــرل گرفتنــد. در آن زمــان 
ــای  ــواده ه ــود. خان ــی ب ــگ داخل ــر جن ــتان درگی افغانس

ــد. ــرت کردن ــتان مهاج ــادی از افغانس زی

جنگ داخلی
جنگ داخلی افغانستان

داشــتن  و  شــهروند  اســم  برخــالف  کــه  اســت  فــردی 
یــا  ادارات  یــا  قضایــی  سیســتم  در  قانونــی،  اقامــت 
فضاهــای عمومــی دیگــر مــورد تبعیــض قــرار مــی گیــرد، 
شــهروند  نداشــته.  قانونــی  خــالف  رفتــار  صورتــی  در 
درجــه دو دارای حقــوق قانونــی محــدود، و فرصــت هــای 
ــرض  ــتند و در مع ــری هس ــادی نابراب ــی و اقتص اجتماع

ــد. ــی گیرن ــرار م ــاری ق بدرفت

شهروند درجه دو

ــت.  ــژادی اس ــای ن ــای تفاوت ه ــر مبن ــض ب ــی تبعی نوع
ایــن تفــاوت هــا شــامل ویژگــی هــای جســمی و ظاهــری 
)مثــل رنــگ پوســت و چشــم و ... ( و تفاوت هــای فرهنگــی 
حاصــل از زبــان، آداب و رســوم، دیــن، تاریــخ و .... اســت. 
مثــال برتــر دانســتن سفیدپوســتان بــر رنگین پوســتان 
یــک رفتــار نژادپرســتانه اســت و در آن بــا سفیدپوســتان 

رفتــار بهتــری دارنــد.

نژادپرستی

منظــور مرزهایــی هســتند کــه مهمتریــن کارکردشــان 
ــت و  ــه اس ــا منطق ــور ی ــی دو کش ــردن جغرافیای ــدا ک ج
ایــن مرزهــا باعــث مــی شــود سیاســت هــای هــر کشــور و 
منطقــه متفــاوت و گاهــی فقــط بــه نفــع خــودش باشــد.

خط کشی سیاسی-جغرافیایی

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

info@baztabschool.ir :ایمیل
baztabschool.ir :وبسایت
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