
طرح درس  »نژادپرسیت«
زهرا آزادفالح: معلم و تسهیلگر

مناسب برای پایه های ششم تا دوازدهم
اجتماعــی،  مطالعــات  درســی:  حوزه هــای 
تئاتــر و  هنــر  نــگارش،  اجتماعــی،  مهارت هــای 
.......................................................................

ــی  ــرای تمام ــتی ب ــوع نژادپرس ــا موض ــرح درس ب ــن ط ای
ــن  ــه ای ــه دغدغ ــی ک ــر کالس درس ــی و ه ــع تحصیل مقاط
موضــوع را حــس می کننــد پیشــنهاد می شــود؛ امــا بــرای 
مقطــع دبســتان الزم اســت کــه تســهیلگر یــا معلــم برخــی 
از فعالیت هــا را ســاده کنــد. مثــال در فعالیــت مواجهــه 
اســتفاده  شــخصیت هایی  از  می تــوان  کلیشــه ها  بــا 
ــا  ــتند و ی ــر هس ــک جالب ت ــای کوچ ــرای بچه ه ــه ب ــرد ک ک
ــا  ــزوم ب ــورت ل ــرد و در ص ــزار ک ــاده تر برگ ــا را س نمایش ه

نمایــش فیلم هــای کوتــاه، مســئله را بــرای دانش آمــوزان 
ــت  ــا تقوی ــوع را در آن ه ــا موض ــی ب ــس همدل ــاده و ح س
کــرد. ایــن طــرح درس بــرای پایــه ششــم تــا دوازدهــم بــه 
همیــن شــکل قابــل اجراســت و بــرای پایه هــای پائین تــر 
بــا ایجــاد تغییراتــی می توانــد اجــرا شــود. قابــل ذکــر 
اســت کــه اجــرای ایــن طــرح درس احتمــاال دو یــا ســه 
ــد و  ــی نباش ــم کاف ــاید ه ــرد )ش ــد ب ــان خواه ــه زم جلس
نیــاز بــه مقدمــه مفصل تــری بــرای ایجــاد همدلــی در 

دانش آمــوزان داشــته باشــد(.
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ضرورت طرح درس

1 فعالیتی مشابه را می توان از این لینک دریافت کنید: 
http://baztabschool.ir/wp-content/uploads/07/2019/piade.pdf

وقتــی از نژادپرســتی و رفتارهــای تبعیض آمیــز حــرف می زنیــم، اغلــب بــه یــاد آلمــان نــازی و اردوگاه هــا و کوره هــای 
تاریــخ  بــه  پایــان نیافتــه اســت.  آغــاز نشــده و در همان جــا  از آن جــا  امــا نژادپرســتی  انسان ســوزی می افتیــم. 
کشــورها و قبایــل کــه رجــوع کنیــم، شــاهد رفتارهــای تبعیض آمیــز و خشــونت بار بســیاری از انســان ها نســبت 
بــه یکدیگــر خواهیــم بــود. رفتارهایــی کــه مترکــز بــر تفاوت هــای نــژادی اســت و بــر ویژگی هایــی از قبیــل رنــگ 
پوســت، زبــان، دیــن، آداب و رســوم و تاریــخ تأکیــد دارد. سال هاســت کــه بــا آمــار و ارقــام کشته شــدگان نژادپرســتی 

گاهــی  هســتیم.  و  بــوده  یــا مواجــه  شــهر  و  خــود،  از  را  وقایــع  ایــن 
لحظاتــی کشــوری کــه در آن زندگــی می کنیــم  در  امــا  می بینیــم.  دور 
تحقیرآمیــز  رفتارهــای  از  شــکلی  کــه بــا  می شــویم  مواجــه  دیگــران  بــا 
زیــادی  تفــاوت  آن  و آســیب های  احساســات  نــدارد.  قتل عــام  بــا 
ســطح  در  تبعیض آمیــز  ندارنــد رفتارهــای  قــرار  مــا  بــرای  آگاهانــه ای 
آن  منفــی  تأثیــرات  متوجــه  کلیشــه های و  از  بســیاری  نیســتیم. 
جهــان  بــا  مواجهــه  در  مــا  احساســات ذهنــی  همیــن  از  پیرامون مــان 
کــه  تقابلــی  می گیرنــد.  می کنیــم، نشــأت  حــس  عــرب  جهــان  بــا 
کشــورهای  بــا  کــه  و تخاصمــی  )افغانســتان  شــرقی  همســایه  
غــالم  جایــگاه  و  داریــم،  ــتند( پاکســتان(  ــرده هس ــادل ب ــه مع ــز )ک و کنی
هســتند. در فرهنــگ و ادبیــات، نمونه هایــی  تبعیض هایــی  چنیــن  از 
رفتارهــای  ایــن  نســبِت  اگــر  حکومت هــا، البتــه  بــا  خشــونت آمیز 
را  رســمی  قدرت هــای  و   نادیــده بگیریــم، در تحلیــل نهایــی قانــون 

ــان  ــوران اجرایی ش ــان و مأم ــد و حاکم ــی دارن ــتوانه  قانون ــا پش ــن تبعیض ه ــیاری از ای ــم. بس ــه می روی ــه بیراه ــود ب خ
ــا  ــان، ب ــران و جه ــته در ای ــاه گذش ــار دو م ــرور اخب ــا م ــد. ب ــال می کنن ــتا اعم ــن راس ــونت ها را در همی ــدیدترین خش ش
ــتان  ــه سیاه پوس ــران و علی ــتانی در ای ــران افغانس ــه مهاج ــه علی ــویم ک ــه می ش ــتماتیکی مواج ــونت های سیس خش
الزم  هســتند.  می شــوند  اعمــال  کــه  خشــونت هایی  از  مثال هایــی  تنهــا  این هــا  و  می شــود  اعمــال  آمریــکا  در 
ــبت  ــادی نس ــی انتق ــرض آموزش ــد- در مع ــی دارن ــر و بازیاب ــکان تغیی ــه ام ــلی ک ــوان نس ــه عن ــوزان -ب ــت دانش آم اس
ــه  ــد ک ــالش می کن ــتا ت ــن راس ــرح درس در همی ــن ط ــد. ای ــرار گیرن ــتی ق ــل نژادپرس ــیب زایی مث ــای آس ــه رویکرده ب
دانش آمــوزان را بــا کلیشــه های ذهنــی خــود مواجــه کنــد و آن هــا را نســبت بــه ایــن مفاهیــم حســاس کنــد.

مواجهه با کلیشه ها 1
اســم چنــد نفــر از افــراد مشــهوری کــه بــه واســطه فعالیت شــان شــهرت مثبــت یــا منفــی گرفته انــد را انتخــاب 
ــیتی  ــه های جنس ــا کلیش ــوزان را ب ــوان دانش آم ــا بت ــطه آن ه ــه به واس ــد ک ــاب کنی ــوری انتخ ــراد را ط ــن اف ــد. ای کنی
و نــژادی و مذهبــی و.... مواجــه کــرد. پیشــنهاد می شــود از ایــن شــخصیت ها اســتفاده شــود: لیــال خالــد، ِبــل 

ــی. ــاب مارل ــر، ب ــس، هیتل
ْ

هوک
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معرفی شخصیتنام شخصیت

زن مبارز عرب )فلسطینی( که به دلیل نقشی که در دو هواپیماربایی در سال ۱۹۶۹ و لیال خالد
۱۹۷۰ داشت مشهور شد.

س
ْ

زن نویسنده و کنشگر اجتماعی آمریکایی. او تحصیالت ابتدایی خود را در مدارس ِبل هوک
دولتی نژادی )سیاهان( گذراند. دارای مدرک دکتری از دانشگاه ادبیات است و بیش از 

۱۰ جلد کتاب در زمینه نظریه های فمینیستی و شعر و داستان از او به چاپ رسیده.
رهبر حزب نازی در جنگ جهانی که با ترویج ملی گرایی و یهودستیزی و .... حامیان هیتلر

زیادی در آلمان به دست آورد.
خواننده )مرد سیاه پوست( معاصر جامائیکا، صاحب سبک ِرِگی )رگه(، ترانه سرا، باب مارلی

نوازنده گیتار و فعال اجتماعی.

ــک از  ــم هری ــود. اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــوزان ب ــرای دانش آم ــا ب ــخصات آن ه ــم و مش ــت اس ــرار نیس ــه اول ق در مرحل
ــه  ــوند روی تخت ــده نش ــم ها دی ــه اس ــوری ک ــت، ط ــه پش ــا را ب ــید. کارت ه ــک بنویس ــک کارت کوچ ــخصیت ها را روی ی ش
بچســبانید. بنابرایــن شــما بــه تعــداد شــخصیت ها، کارت هایــی روی تختــه داریــد کــه پشــت هریــک از آن هــا یــک 

شــخصیت نوشــته شــده اســت.
روی  کارت، یعنــی چیــزی کــه دانش آمــوزان می بیننــد فقــط یکــی از ویژگی هــای بــارز کــه بیان گــر جنســیت، نــژاد، 
ــته  ــد نوش ــال خال ــم لی ــت آن اس ــه پش ــی ک ــال روی کارت ــید. مث ــت را بنویس ــخصیت نیس ــادی آن ش ــه  اقتص ــب و طبق مذه
ــر« و روی  ــید »رهب ــر بنویس ــنده«، روی کارت هیتل ــید »نویس ــس بنویس

ْ
ــل هوک ــارز«، روی کارت ِب ــید »مب ــده بنویس ش

ــم  ــت و اس ــن ویژگی هاس ــد، ای ــه می بینن ــوزان روی تخت ــه دانش آم ــزی ک ــده«. چی ــید »خوانن ــی بنویس ــاب مارل کارت ب
ــت. ــی اس ــت کارت مخف ــخصیت ها پش ش

حــاال از دانش آمــوزان بخواهیــد کــه ســایر ویژگی هــا را حــدس بزننــد و شــخصیت را بســازند. می توانیــد از آن هــا 
دانش آمــوزان  از  بنویســید.  آن  مقابــل  در  را  می زننــد  حــدس  کــه  چیــزی  چیســت؟  کــدام  هــر  جنســیت  بپرســید 
ــگ  ــژاد )رن ــا ن ــد ب ــواالت را می توانی ــد. س ــر نکنن ــا فک ــاره آن ه ــد و درب ــان را بگوین ــر ذهنی ش ــن تصوی ــه اولی ــد ک بخواهی
ــس  ــم، جن ــگ چش ــد، وزن، رن ــری )ق ــای ظاه ــر(، ویژگی ه ــدار و فقی ــادی )پول ــه اقتص ــب، طبق ــت، مذه ــت(، ملی پوس
ــر  ــه و ه ــادات روزان ــاری و ع ــای رفت ــف و ....(، ویژگی ه ــدر، ضعی ــور، مقت ــالق، صب ــان/ بداخ ــخصیتی )مهرب ــو و ...(، ش م
ــال  ــید. مث ــل آن بنویس ــخ ها را مقاب ــد و پاس ــه دهی ــد ادام ــوزان می رس ــا دانش آم ــان ی ــن خودت ــه ذه ــه ب ــری ک ــز دیگ چی
ممکــن اســت طبــق ایــده بچه هــا دربــاره  شــخصت مبــارز: مــرد چهارشــانه، سفیدپوســت، خشــن و جــدی و ... نوشــته 

شــود.
و  اســم  و  برگردانیــد  را  کارت هــا  شــد،   ســاخته  دانش آمــوزان  ذهنــی  تصــورات  بــا  شــخصیت ها  این کــه  بعــداز 
مشــخصات واقعــی هــر شــخصیت را برایشــان بخوانیــد. از آن هــا بپرســید کــه مثــال چــرا بــرای فــالن شــخصیْت جنســیت 
ــه و  ــای کلیش ــاره معن ــد. درب ــدس زده ان ــی ح ــور ذهن ــدام تص ــاس ک ــت را براس ــژاد و ملی ــا ن ــد و ی ــدس زده ان ــرد را ح م

چگونگــی شــکل گیری کلیشــه های ذهنــی بــا آن هــا بــه گفتگــو بنشــینید.

تفکــر قالبــی یــا کلیشــه ای: بــه یــک نظــِر از پیــش تشکیل شــده در ذهــن جمعــی گروه هایــی از جامعــه اشــاره دارد 
کــه مانــع قضــاوت و شــناخت منطقــی افــراد نســبت بــه دیگــران شــده و ویژگی هــای خاصــی را بــه تمــام اعضــای یــک 
گــروه دیگــر یــا مجموعــه ای متفــاوت نســبت می دهــد. ایــن امــر ســبب می شــود افــراد برپایــه اطالعــات ناچیــز و 
ــران  ــی از دیگ ــناخت کاف ــه ش ــدون آن  ک ــت-، ب ــانه ها اس ــا رس ــه ی ــه از جامع ــا برگرفت ــه غالب ــود -ک ــی خ ــای ذهن تصوره

ــد. ــاوت کنن ــا را قض ــند، آن ه داشته باش
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موقعیت نماییش ۱
از قبــل نمایشــی را بــا گروهــی از دانش آمــوزان آمــاده کنیــد و در جلســه  بعــد از بــازِی کلیشــه ها، نمایــش را اجــرا 
در  سیاه پوســت  کودکــی  موقعیــت  می شــود:  طراحــی  تبعیض آمیــز  موقعیــت  یــک  مضمــون  بــا  نمایــش  کنیــد. 
را نــدارد. کــودک مجبــور می شــود در مــدارس مخصــوص  آمریــکا کــه اجــازه ثبت نــام در مــدارس سفیدپوســتان 
را  نمایــش  کلــی  و  اولیــه  طــرح  شــما  کنــد.  نــام  ثبــت  اســت  کافــی  و  ضــروری  امکانــات  فاقــد  کــه  سیاه پوســتان 
ارائــه می دهیــد. وقتــی بخــش قابل توجــه و اصلــی نمایــش برگــزار شــد، همــان لحظــه بــه دانش آموزانــی کــه 

بگوییــد  هســتند  در تماشــاچی  نقشــی  می خواهــد  کســی  آیــا 
یعنــی  باشــد؟  داشــته  ــزی نمایــش  ــا چی ــد ی ــر ده ــنامه را تغیی نمایش
نظراتــی  کنــد؟  اضافــه  آن  دربــاره بــه  می توانــد  می دهنــد  کــه 
ــر  ــا تغیی ــش ی ــه نمای ــی صحن ــد. طراح ــری باش ــز دیگ ــر چی ــا ه ــا ی لحن ه
از  می توانــد  نمایــش  تماشــاچی ها بنابرایــن  کــه  تغییراتــی  بــا  اول 
اجــرا  دوبــاره  می کننــد  ــن اعمــال  ــدف از ای ــه ه ــد ک ــه کنی ــود )توج ش
بــه  دانش آمــوزان  دعــوت  اســت کار  وضعیــت  ترســیم  و  مداخلــه 
اجــرای  نحــوه   بــه  نیســت  قــرار  دوستانشــان فقــط ایراداتــی بگیرنــد. و 
دانش آمــوزی  اســت  ممکــن  بگویــد در فــالن قســمت از نمایــش مثــال 
گریــه  سیاه پوســت  ورود کــودک  اجــازه  آن  هــا  بــه  یــا  می کنــد، 
نمی دهنــد  را  مدیریــت  اتــاق  ــه بــه  ــرون از مدرس ــه بی ــان اول ب و از هم
مراقــب  می شــوند...  ــه هدایــت  ــش ب ــرای نمای ــان اج ــه زم ــید ک باش
ــا  ــی بی  معن ــه اجرای ــد و ب زمــان درازا نکش در  را  آن  نشــود.  تبدیــل 

مناسب به پایان برسانید(.
بــه یــک  از اجــرای نمایــش،  دانش آمــوزان بعــد  بــا  جمعــی  بحــث 
دربــاره  هم چنیــن  در بپردازیــد.  کــه  مداخالتــی  نحــوه  چرایــِی 
گفت وگــو  داشــته اند،  .نمایــش  کنیــد
ســواالت  می توانــد  بحــث  ایده هــای محــور  و  نظــر  بــا  و  باشــد  زیــر 

معلم تلفیق شود:
ــود  ــت ش ــوری هدای ــث ط ــت بح ــر اس ــه: بهت ــود؟ )توج ــه ب ــتان ناعادالن ــن داس ــی در ای ــه چیزهای ــما چ ــر ش ــه نظ ۱.ب
کــه بــه مجموعــه ای از بی عدالتی هــا اعــم از تاثیــر رنــگ پوســت بــر رفتارهــا و حــق برخــورداری از رفتارهــای فــارغ از 
ــت  ــش و امنی ــورداری از آرام ــق برخ ــت، ح ــا کیفی ــل ب ــورداری از تحصی ــق برخ ــودکان و ح ــل ک ــت تحصی ــض، وضعی تبعی

ــود(. ــاره ش ــان ها و ... اش ــه انس ــرای هم ــی ب ــات رفاه و امکان
۲. به نظر شما چرا چنین بی عدالتی هایی شکل گرفته؟

۳. اگر شما جای آن کودک بودید چه می کردید؟
۴. اگر شما جای مسئولین مدرسه بودید چه می کردید؟

از یکــی از دانش آمــوزان بخواهیــد کــه متــن زیــر را بخوانــد. در ایــن مرحلــه اگــر امــکان پخــش فیلــم در کالس را 
داریــد، می توانیــد بعــداز خوانــدن کادر زیــر، فیلــم »I am not your negro« )مــن کاکاســیاه تــو نیســتم( را در کالس 
ــک  ــم کم ــش فیل ــد. پخ ــوزان بپردازی ــا دانش آم ــتری ب ــث بیش ــو و بح ــه گفت وگ ــم ب ــداز فیل ــد و بع ــش بگذاری ــه نمای ب
ــر  ــار نظ ــاره آن اظه ــد درب ــند و بتوانن ــته باش ــوع داش ــا موض ــتری ب ــی بیش ــاس همدل ــوزان احس ــه دانش آم ــد ک می کن

کننــد.

ــتان  ــتان از سیاه پوس ــدارس سفیدپوس ــال م ــود. مث ــم ب ــژادی حاک ــز ن ــن تبعیض آمی ــکا قوانی ــادی در آمری ــال های زی س
جــدا بــود و سیاه پوســتان حــق تحصیــل در مــدارس ســفید پوســتان را نداشــتند. ایــن در حالــی بــود کــه مــدارس 
مخصــوص سیاه پوســتان برخــالف مــدارس سفیدپوســتان، فاقــد امکانــات بــود و عــالوه بــر ایــن، جدایــی آنهــا از 
ــت در  ــوزان سیاه پوس ــش آم ــال ۱۹۵۱، دان ــار س ــت. در به ــراه داش ــه هم ــان ب ــادی برایش ــی زی ــیب های روان ــران آس دیگ
ویرجینیــای آمریــکا نســبت بــه شــرایط نابرابــر خــود در نظــام آموزشــی تفکیــک شــده ایالتــی معتــرض شــدند. دانــش 
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ــات  ــود امکان ــتان و نب ــد دبیرس ــش از ح ــلوغی بی ــام و ش ــه ازدح ــبت ب ــود را نس ــراض خ ــون اعت ــتاِن موت ــوزان دبیرس آم
ــارزه  ــرای مب ــه ب ــی ک ــتان )انجمن ــرفت سیاه پوس ــی پیش ــن مل ــی انجم ــران محل ــی از رهب ــد. بعض ــراز کردن ــهیالت اب و تس
علیــه قوانیــن تبعیض آمیــز شــکل گرفتــه بــود( ســعی کــرده بودنــد دانــش آمــوزان را بــه کناره گیــری از اعتــراض 
بی اعتنــا  درخواســت  ایــن  بــه  دانش آمــوزان  امــا  کننــد.  ترغیــب  مــدارس  در  نــژادی  تفکیــک  قوانیــن  بــه  نســبت 
ــرفت  ــی پیش ــن مل ــد. انجم ــق ش ــدارس ملح ــژادی در م ــک ن ــه تفکی ــارزه علی ــه مب ــز ب ــن نی ــه، انجم ــد. در نتیج ماندن
ــب  ــا در ترکی ــات، بعده ــن اقدام ــید؛ ای ــش کش ــه چال ــدارس را ب ــر م ــم ب ــام حاک ــده، نظ ــی ۵ پرون ــا بررس ــتان ب سیاه پوس

ــد. ــکیل دادن ــی را تش ــده ای حقوق ــر پرون ــا یکدیگ ب

ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــه هیئ ــده  علی ــوص پرون ــود را در خص ــم خ ــده، تصمی ــاالت متح ــی ای ــوان عال ــی ۱۹۵۴، دی در ۱۷ م
ــای  ــت از بچه ه ــای سیاه پوس ــک بچه ه ــه تفکی ــد ک ــی بودن ــده مدع ــن پرون ــاکیان ای ــرد. ش ــالم ک ــزاس اع ــکای کان توپ
سفیدپوســت در مــدارس دولتــی، بــر خــالف قانــون اساســی اســت. دادگاه اعــالم کــرد »تفکیــک بچه هــای سفیدپوســت 
ــر،  ــن تأثی ــذارد. ای ــت می گ ــای رنگین پوس ــی روی بچه ه ــر زیان بخش ــی تأثی ــدارس دولت ــت در م ــای رنگین پوس از بچه ه
ــت  ــه سیاس ــرا ک ــد؛ چ ــد ش ــز خواه ــتر نی ــت، بیش ــوردار اس ــون برخ ــی قان ــت اجرای ــژادی از ضمان ــک ن ــه تفکی ــی ک زمان
ــع:  ــت.« )منب ــر شده اس ــتان تعبی ــیاه پوس ــدن س ــت خوان ــرای دون و پس ــتی ب ــوان سیاس ــه عن ــوال ب ــژادی معم ــک ن تفکی

ویکی پدیــای فارســی(

اعتراضــات و جنبش هــای مشــابه زیــادی در آن ســال ها علیــه قوانیــن تبعیض آمیــز نــژادی صــورت گرفــت. بــرای 
ــد. ــتر بپردازی ــه  بیش ــق و مطالع ــه تحقی ــد ب ــتر می توانی ــات بیش اطالع

اکتشاف یا استعمار؟
ــاره   ــه ق ــو ک ــخصیتی ماجراج ــاره ش ــتان هایی درب ــاال داس ــود؟« احتم ــه ب ــب ک ــتف کلم ــید »کریس ــوزان بپرس از دانش آم
ــب  ــتف کلم ــرای کریس ــان از ماج ــتان ها و روایت هایش ــنیدن داس ــد از ش ــد. بع ــف می کنن ــرده تعری ــف ک ــکا را کش آمری

مطالــب کادر زیــر را برایشــان بخوانیــد.

ــف  ــکا را کش ــاره آمری ــاق ق ــب اتف ــر حس ــه ب ــود ک ــا ب ــوا در ایتالی ــل جُن ــورد اه ــوداگر و دریان ــک س ــب ی م
ُ

ل
ُ

ــُتف ک کریس
کــرد. او کــه از طــرف پادشــاهی کاســتیل )بخشــی از اســپانیا( مأموریــت داشــت تــا راهــی از ســمت غــرب بــه ســوی 
ــکا  ــه آمری ــیا ب ــای آس ــه ج ــا ب ــت ام ــس گذش ــوس اطل ــرض اقیان ــتی از ع ــه کش ــا س ــال ۱۴۹۲ ب ــد، در س ــتان بیاب هندوس

رســید. کلمــب هرگــز ندانســت کــه قــاره ای ناشــناخته را کشــف کرده اســت.

ــئول  ــکا– او را مس ــتان آمری ــر سرخ پوس ــه اکث ــی –از جمل ــت. برخ ــخ اس ــز تاری ــای بحث برانگی ــب از چهره ه ــتف کلم کریس
مســتقیم یــا غیرمســتقیم کشــتار ده هــا میلیــون نفــر از مــردم بومــی و عامــل اســتثمار آمریــکا از ســوی اروپــا می داننــد.

در ســفر دوم، کلمــب بــا ناوگانــی از هفــده کشــتی مجهــز بــا همراهــی یــک گــروه ۱۲۰۰ نفــری جهــت اســتعمار و ســرکوب 
بومیــان، عــازم آمریــکا شــد.

هنگامــی کــه اروپاییــان اســتعمار قــاره آمریــکا را آغــاز کردنــد، بــردگان را بــرای کار کــردن در کشــتزارها و معــادن جدیــد 
آفریقایــی  سیاهپوســت  میلیــون   ۱۵ حــدود  در  میــالدی   ۱۸۰۰ تــا   ۱۵۰۰ ســال های  بیــن  بردنــد.  بدان جــا  آفریقــا  از 
بــه قــاره آمریــکا انتقــال یافتنــد. تجــار بــرده آن هــا را از غــرب آفریقــا می خریدنــد. بیش تــر در زیــر عرشــه کشــتی، 
ــر  ــک نف ــرده ی ــر ۵ ب ــا از ه ــند. تقریب ــا نباش ــه دری ــدن ب ــا پری ــرار ی ــه ف ــادر ب ــا ق ــتند ت ــم می بس ــه  ه ــر ب ــا زنجی ــا را ب برده ه
ــوت  ــود را تاب ــرده خ ــل ب ــتی های حام ــا کش ــر(. پرتغالی ه ــون نف ــوع ۳ میلی ــرد )از مجم ــی می م ــذرگاه میان ــیر گ در مس

می نامیدنــد.
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موقعیت نماییش ۲
کنیــد.  آمــاده  را  دوم  نمایــش  دانش آمــوزان  از  دیگــری  گــروه  بــا 
ــام  ــازه ثبت ن ــه اج ــران ک ــتانی در ای ــودک افغانس ــت ک ــار موقعی این ب
او  دهیــد.  قــرار  نمایــش  موضــوع  را  نــدارد  دولتــی  مــدارس  در 
مخصــوص  مــدارس  در  شــهریه  پرداخــت  بــا  می شــود  مجبــور 
همــان  بــه  هــم  بــار  ایــن  کنــد.  ثبت نــام  افغانســتانی  کــودکان 
شــیوه  نمایــش اول، مداخلــه  دانش آمــوزان در نمایــش را جلــب 
درک  مختلــف  موقعیت هــای  در  دانش آمــوزان  از  بســیاری  کنیــد. 
و تجربــه ای از حضــور مهاجــران افغانســتانی دارنــد و احتمــاال بــا 
خواهنــد  مداخلــه  نمایــش  در  خــود  ذهنــی  تصویرهــای  کمــک 
کــرد. از آن هــا بخواهیــد کــه ایــده  نمایــش بــرای موقعیتــی خــارج 

از مدرســه را هــم بدهنــد. آن هــا درک و حســی از نمایــش دانش آمــوز افغانســتانی داشــته اند و می تواننــد آن را در 
ــفری  ــس و اتمس ــن ح ــه و چنی ــن تجرب ــابه چنی ــه مش ــید ک ــا بپرس ــد. از آن ه ــیم کنن ــم ترس ــف ه ــای مختل موقعیت ه
ــای  ــل موقعیت ه ــد. )مث ــش بگذارن ــه نمای ــا را ب ــه آن موقعیت ه ــد ک ــود دارد و بخواهی ــاال وج ــا احتم ــدام فضاه در ک

همســایگی یــا شــهروندی هنــگام خریــد از فروشــگاه، یــا فضاهــای کاری و...(.
دو  بــا  احتمــاال  مختلــف  رویکردهــای  کنــار  در  می پردازیــد،  دانش آمــوزان  بــا  گفت وگــو  و  بحــث  بــه  کــه  هنگامــی 
ــتانی،  ــران افغانس ــت مهاج ــت فرودس ــه موقعی ــز ب ــگاه ترحم آمی ــا ن ــه ب ــی ک ــد؛ گروه ــد ش ــه خواهی ــز مواج ــرد نی رویک
ــرت  ــرای مهاج ــتانی ها ب ــخصی افغانس ــم ش ــه تصمی ــه ب ــی ک ــد، و گروه ــی آزار می دانن ــوب و ب ــان هایی خ ــا را انس آن ه
اشــاره می کننــد و می پرســند کــه اگــر زندگــی در ایــران برایشــان دشــوار اســت چــرا بــه کشــور خــود برنمی گردنــد؟ 
بنابرایــن بهتــر اســت فعالیت هایــی بــرای به چالش کشــیدن ایــن دو رویکــرد داشته باشــید. مشــابه ســواالتی کــه 
بعــد از نمایــش کــودکان سیاه پوســت طــرح شــد، این جــا هــم می تــوان پرســش هایی را مطــرح کــرد و عــالوه بــر 

ــید: ــز پرس ــر را نی ــوارد زی ــا،  م آن ه
۱. مهاجــران افغــان را اغلــب در چــه موقعیت هــای شــغلی ای دیده ایــد؟ تاکنــون هیــچ افغانســتانی را در ِســَمت 

دیده ایــد؟ مدیریــت 
۲. کودکان و زنان مهاجر افغان را اغلب در چه موقعیت هایی دیده اید؟

۳. آیا تاکنون همکالسی افغانستانی داشته اید؟
۴. آیا تا به حال دوست و همبازی افغانستانی داشته اید؟

۵. آیــا بــا خانــواده ای از مهاجــران افغانســتانی همســایه بوده ایــد؟ )داشــتن ســرایدار افغانســتانی شــامل ایــن 
نمی شــود.( موضــوع 

۶. آیا با خانواده ای از مهاجران افغانستانی معاشرت خانوادگی دارید؟
 بحــث و گفت وگــو را طــوری هدایــت کنیــد کــه دانش آمــوزان بــه تأثیــر متقابــل طبقــه  اقتصــادی و دیدگاه هــای 
نژادپرســتانه نیــز توجــه کننــد. این کــه وضعیــت اقتصــادی مزیــد بــر علــت می شــود کــه مهاجــران افغانســتانی 
ــت  ــدید وضعی ــب تش ــتانه موج ــای نژادپرس ــه رفتاره ــه چگون ــا این ک ــد. و ی ــرار بگیرن ــت ق ــت فرودس ــتر در موقعی بیش
ــی و  ــاظ اجتماع ــه لح ــه ب ــد ک ــت می کن ــاغلی هدای ــمت مش ــه س ــا را ب ــود و آن ه ــران می ش ــادی مهاج ــت اقتص فرودس

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــت فرودس ــادی در موقعی اقتص

چرا مهاجرت؟
ــرد  ــه و می گی ــورت گرفت ــی ص ــن مهاجرت های ــرا چنی ــه چ ــود ک ــرح ش ــوزان مط ــرای دانش آم ــوال ب ــن س ــت ای ــن اس ممک
ــه  ــد. این ک ــو بپردازی ــه گفت وگ ــرت ب ــواع مهاج ــاره ان ــا درب ــا آن ه ــد. ب ــاز نمی گردن ــود ب ــور خ ــه کش ــران ب ــرا مهاج ــا چ و ی
نبــود  و  طوالنــی  جنگ هــای  و  ناامنــی  پــی  در  افغانســتانی  پناهجویــان  و  مهاجــران  کــه  اســت  ســال   ۵۰ از  بیــش 
ــه  ــان ب ــرت ایرانی ــکلی از مهاج ــابه ش ــْت مش ــن وضعی ــد. ای ــرت کرده ان ــران مهاج ــور ای ــه کش ــتان ب ــتغال در افغانس اش
خــارج از کشــور در دهــه پنجــاه بــوده اســت. هنگامی کــه کشــوری درگیــر ناآرامی هایــی می شــود، بحران هایــی بــه 
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ــه  ــت ک ــر اس ــورهای دیگ ــه  کش ــن وظیف ــود و ای ــور می ش ــهروندان آن کش ــاری ش ــرت اجب ــب مهاج ــه موج ــراه دارد ک هم
ــن  ــود از ای ــوزان خ ــا دانش آم ــد. ب ــت کنن ــگ زده حمای ــورهای جن ــهروندان کش ــات، از ش ــا و دادن امکان ــرش آن ه ــا پذی ب
ــند و  ــته باش ــاب آن را داش ــق انتخ ــان ها ح ــه انس ــت ک ــزی نیس ــی چی ــات محیط ــد و امکان ــل تول ــه مح ــد ک ــخن بگویی س
ــاب  ــرت و آزادی در انتخ ــت و مهاج ــانی اس ــای غیرانس ــان و مرزبندی ه ــل حاکم ــی و تحمی ــر جغرافیای ــک جب ــی از ی ناش

محــل زندگــی بایــد از حقــوق انســانی باشــد.
چرا افغانستانی ها به ایران مهاجرت کردند؟

ــرزی/  ــایه م ــا: همس ــید. کلیدواژه ه ــدواژه بنویس ــک کلی ــا ی ــدام از آنه ــر ک ــد و روی ه ــت کنی ــک درس ــدادی کارت کوچ تع
نیــروی کار ارزان/ کارفرمــا/ بیمــه مشــاغل/ کارگــر/ شــباهت فرهنگــی/ شــباهت زبانــی/ شــباهت مذهبــی و هــر 
ــم  ــتون رس ــه دو س ــاند. روی تخت ــران می رس ــا ای ــتانی ها ب ــرت افغانس ــای مهاج ــه علت ه ــما را ب ــه ش ــری ک ــدواژه دیگ کلی
ــید  ــر بنویس ــتون دیگ ــاالی س ــد« و ب ــاب کرده ان ــران را انتخ ــتانی ها ای ــرا افغانس ــید »چ ــتون بنویس ــک س ــاالی ی ــد. ب کنی
ــد و  ــرار دهی ــوزان ق ــار دانش آم ــا را در اختی ــته«. کارت ه ــران داش ــرای ای ــودی ب ــه س ــتانی چ ــران افغانس ــور مهاج »حض
ــا  ــان ب ــد و در پای ــرار دهن ــتون ها ق ــی از س ــر یک ــا را زی ــد و آنه ــو کنن ــث و گفت وگ ــر کارت بح ــورد ه ــد در م ــا بخواهی از آنه
کمــک کلیدواژه هــا و تیتــر ســتون ها بــه یــک تحلیــل نهایــی در خصــوص علــت ایــن مهاجــرت برســند. بــه جمع بنــدی 
بپردازیــد؛ اینکــه مــرز مشــترک و شــباهت های میــان ایــران و افغانســتان موجــب انتخــاب ایــران بــرای مهاجــرت 
شــده و از طرفــی هــم حضــور افغانســتانی ها بــه عنــوان نیــروی کار ارزان و بیمــه نشــدن آنهــا بــه نفــع کارفرمایــان 
ــا را  ــف آنه ــتی مضاع ــات فرودس ــری موجب ــاغل کارگ ــتانی در مش ــران افغانس ــن مهاج ــرار گرفت ــت. ق ــوده اس ــی ب ایران
فراهــم کــرده اســت. در تمــام کشــورها بــا »مهاجــران« بــه عنــوان شــهروندان درجــه دو رفتــار می شــود کــه آنهــا را 
ــله  ــگاه سلس ــن و ن ــتمزد پائی ــل دس ــه دلی ــری ب ــغل کارگ ــن ش ــد. همچنی ــرار می ده ــت ق ــت فرودس ــت اقلی در موقعی
ــران  ــف مهاج ــتی مضاع ــب فرودس ــان موج ــت همزم ــن دو موقعی ــرار دارد. ای ــی ق ــه پايین ــاغل، در مرتب ــه مش ــی ب مراتب

ــد.  ــدید کرده ان ــر را تش ــده و یکدیگ ــان ش افغ
چطور صدایش کنم؟

از  اســت.  تحقیرآمیــز  القــاب  بــا  او  دادن  قــرار  خطــاب  »دیگــری«،  یــک  بــه  نســبت  تحقیرآمیــز  رفتارهــای  از  یکــی 
ــات  ــنیده اند؟ کلم ــی ش ــه چیزهای ــود و چ ــاد می ش ــان ی ــران افغ ــی از مهاج ــه عناوین ــا چ ــه ب ــید ک ــوزان بپرس دانش آم
هــر  نظرشــان  بــه  بپرســید  دانش آمــوزان  از  و  بنویســید  تختــه  روی  را  افغانســتانی  و  افغــان  افغانــی،  افغاســتان، 
ــول  ــد پ ــی واح ــه افغان ــد ک ــح دهی ــان توضی ــپس برایش ــود؟ س ــتفاده می ش ــزی اس ــه چی ــرای چ ــر ب ــات زی ــک از کلم ی
افغانســتان اســت و خطــاب قــرار دادن افغانســتانی ها بــا واحــد پولشــان وجــه تحقیرآمیــز دارد و بایــد از کلمــات 

ــود.  ــتفاده ش ــتانی اس ــا افغانس ــان ی افغ

شما تاریخ را پیشاپیش بنویسید.

در کادر اول خواندیــم کــه جنبــش سیاه پوســتان بــرای حــذف قوانیــن تبعیض آمیــز و دیدگاه هــای نژادپرســتانه 
چطــور آغــاز شــد و البتــه سفیدپوســتانی هــم بــرای رســیدن بــه جهانــی عادالنه تــر بــه ایــن جنبش هــا پیوســتند. 
در تاریــخ کشــورهای مختلــف دانش آمــوزان نقــش فعالــی در تغییــر یــک وضعیــت داشــته اند. مثــل آن چیــزی 
دانش آمــوزان  هــم  ایــران  در  فهمیدیــم.  ســال ها  آن  در  دانش آمــوزان  نقــش  و  سیاه پوســتان  جنبــش  دربــاره   کــه 
زیــادی در تاریــخ جنبش هــا نقــش داشــته اند. مثــل حضــور و فعالیــت دانش آمــوزان در روزهــای انقــالب ۱۳۵۷ و 
اعتصاباتــی در ســال های پیــش از انقــالب و حتــی جنبش هــای اخیــر؛ بــه عنــوان مثــال اعتراضــات دانش آمــوزان 
بــه دســتگیری و حبــس معلم هایشــان. خوشــبختانه در قوانیــن مــا هــم بــه حــق عضویــت در احــزاب سیاســی و 
شــهروندان  حقــوق  از  یکــی  راهپیمایی هــا  و  اعتراضــات  در  شــرکت  و  شــده  اشــاره  شــهروندان  سیاســی  مشــارکت 
اســت و شــهروندان می تواننــد بــا شــرکت در راهپیمایی هــا اعتــراض خــود را اعــالم کننــد و نســبت بــه تغییــر یــک 
وضعیــت فعالیــت کننــد. از ســوی دیگــر مســئوالن نیــز همــواره بــر اهمیــت حضــور و نقــش دانش آمــوزان تأکیــد 
کرده انــد. تصــور کنیــد چنــد ســال دیگــر تغییراتــی در ایــران رخ داده و در کتاب هــا، تاریــخ جنبش هــا و تغییــرات 
ــه  ــاده و چ ــران افت ــی در ای ــه اتفاقات ــاال چ ــان احتم ــه نظرت ــد. ب ــران را می خوانی ــز در ای ــای تبعیض آمی ــن و رفتاره قوانی
جنبش هایــی بــرای تغییــر قوانیــن تبعیض آمیــز شــکل گرفتــه اســت؟ شــما چقــدر در ایــن تاریــخ حضــور داریــد و 

چــه می کنیــد؟ تخیــل کنیــد و دربــاره اش بنویســید.
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اطالعات تماس:
@baztabschool
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info@baztabschool.ir :ایمیل
baztabschool.ir :وبسایت

مرور اخبار
نژادپرســتانه   کشــتارهای  و  وقایــع  دانش آمــوزان  بخــش  ایــن  در  بخوانیــد.  دانش آمــوزان  بــرای  را  زیــر  خبرهــای 
کشــورهای مختلــف را کنــار هــم می شــنوند و می تواننــد بــه یــک جمع بنــدی درخصــوص شــباهت میــان آن  هــا 

ــند. برس
• طی جنگ جهانی دوم بیش از یک میلیون یهودی در اردوگاه های آلمان نازی به رهبری هیتلر کشته شدند.

• در تاریــخ ۲۵ مــه ۲۰۲۰ یــک سیاه پوســت آمریکایــی بــه نــام جــورج فلویــد  بــا فشــار زانــوی پلیــس سفیدپوســت 
آمریکایــی بــر گردنــش، جــان داد. 

ــکا  ــاره آمری ــف ق ــق مختل ــر مناط ــلطه ب ــور س ــه منظ ــی ب ــتعمارگر اروپای ــورهای اس ــم کش ــرن نوزده ــه دوم ق • در نیم
دســت بــه کشــتار بومیــان آمریــکا )سرخ پوســتان( زدنــد.

ــت  ــت دول ــورد آزار و اذی ــلمان م ــون مس ــک میلی ــش از ی ــون بی ــال ۲۰۱۶ تاکن ــار از س ــلمانان میانم ــی مس ــی نسل کش • ط
میانمــار قــرار گرفتــه و بــه کشــورهای همســایه فــرار کرده انــد.

ــتگیر و  ــی دس ــان ایران ــط مرزبان ــرز توس ــور از م ــگام عب ــتانی هن ــر افغانس ــداد ۵۷ نف ــت ۱۳۹۹ تع ــخ ۱۲ اردیبهش • در تاری
ــدند. ــرق ش ــرود غ ــته و در هری ــان کش ــداد ۲۳ نفرش ــه از آن تع ــدند ک ــکنجه ش ش

ــه  ــت و س ــش گرف ــس آت ــلیک پلی ــا ش ــزد ب ــتانی در ی ــران افغانس ــل مهاج ــودرو حام ــک خ ــرداد ۱۳۹۹ ی ــخ ۱۴ خ • در تاری
تــن کشــته و پنــج تــن دچــار ســوختگی شــدید شــدند.

ــا  ــباهت هایی ب ــه ش ــا چ ــن خبره ــد و ای ــان می رس ــه ذهنش ــی ب ــه چیزهای ــار چ ــن اخب ــنیدن ای ــا ش ــید ب ــا بپرس از آن  ه
هــم دارنــد؟ چــه اتفــاق مشــابهی در تمامشــان رخ می دهــد؟

جمع بندی
ــت  ــن اس ــی ممک ــدارد. یعن ــرار ن ــه ای ق ــطح آگاهان ــت و در س ــی اس ــرات قالب ــر تفک ــت تأثی ــا تح ــای م ــیاری از رفتاره بس
ــه  ــا ریش ــات از کج ــن احساس ــه ای ــیم ک ــی آگاه نباش ــیم ول ــته باش ــت داش ــزی را دوس ــا چی ــد ی ــمان نیای ــزی خوش از چی
ــر  ــر و محق ت ــود را برت ــده ای خ ــه ع ــود ک ــث می ش ــی باع ــرات قالب ــن تفک ــت. ای ــی اس ــا واقع ــت ی ــدر درس ــه و چق گرفت
بداننــد و نتیجــه  آن بــروز رفتارهایــی همــراه بــا خشــونت یــا تبعیــض باشــد. گاهــی بــا خشــونت می خواهیــم دیگــراِن 
پســت را از خــود دور کنیــم و گاهــی هــم بــا دیــده  ترحــم می خواهیــم وجــدان خــود را بــا صدقــه یــا توجــه آرام کنیــم. در 
ــت. ــم داش ــیب زا خواهی ــی آس ــیم، رفتارهای ــته باش ــراد نداش ــانی اف ــأن انس ــه ش ــر ب ــگاه براب ــه ن ــی ک ــا زمان ــورت ت ــر ص ه

امــا ایــن تفکــرات قالبــی و نــگاه تحقیرآمیــز یــا تحســین آمیزی کــه نادرســت در انســان ها شــکل می گیــرد از کجــا 
می آینــد و چگونــه تقویــت می شــوند؟ شــاید بــا نــگاه دقیق تــر بــه تاریــخ کشــورها، قوانیــن و رفتــار حکومت هــا و 
تبلیغــات رســانه ها بهتــر و بیشــتر بفهمیــم کــه قــراردادن عــده ای از انســان ها در موقعیــت فرودســت و تحقیــر و 
حــذف کردن شــان بــه نفــع چــه کســانی اســت، قــدرت و ثــروِت چــه کســانی را بیشــتر می کنــد و چگونــه گروهــی از 
آدم  هــا از رویکردهــای نژادپرســتانه بــرای رســیدن بــه منافع شــان حمایــت می کننــد. زمانــی کــه آگاهــی مــا دربــاره  یــک 
ــردن  ــا متوقف ک ــن ی ــود را در ادامه یافت ــش خ ــه نق ــد ک ــن می رس ــه ای ــت ب ــود، نوب ــتر  ش ــلطه گر بیش ــتم س ــار و سیس رفت

ــم. ــف کنی آن تعری
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