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ُخلقیات جمیع
»خلقیــات جمعــی« از مضامینــی اســت کــه معمــوال بحث هــای کالس هــای اجتماعــی بــا آن تالقــی پیــدا می کنــد. در بســیاری از 
ــی  ــتادن از اجتماع ــا دورایس ــی ب ــد. گاه ــه می کنن ــود گل ــی خ ــی و فرهنگ ــای اخالق ــوزان از ویژگی ه ــه دانش آم ــم ک ــا دیده ای کالس ه
ــد.  ــا می یابن ــز از آن  ه ــود را متمای ــند و خ ــد می کش ــه نق ــود ب ــدا از خ ــی ج ــوان جمع ــه عن ــا را ب ــتند، »ایرانی«ه ــق هس ــدان متعل ــه ب ک
ــت  ــا واقعی ــبت آن  را ب ــتند نس ــادر نیس ــه ق ــد ک ــه می دهن ــی ارائ ــای مطلوب ــده از ویژگی ه ــا اغراق ش ــی ی ــی آرمان ــز توصیفات ــی نی گاه
روشــن کننــد، توصیفاتــی متعلــق بــه گذشــته ای  دور کــه آن ویژگی هــا را دســترس ناپذیر می کنــد. کالس اجتماعــی، بــه ویــژه مبحــث 
ــرح  ــن ط ــد. ای ــرار گیرن ــد ق ــی و نق ــورد بازاندیش ــد و م ــدان بیاین ــه می ــا ب ــر و روایت ه ــن تصاوی ــا ای ــت ت ــبی اس ــت مناس ــگ، فرص فرهن
ــه دار و  ــی ریش ــای فرهنگ ــا ویژگی ه ــوزان ب ــد دانش آم ــادی و دغدغه من ــه  انتق ــمردن مواجه ــن مغتنم ش ــه ضم ــد ک ــک می کن درس کم
خلقیــات و ســنت هایی کــه جامعــه خــود را واجــد آن می دانــد، آن هــا را دعــوت بــه بازاندیشــی کنیــم تــا بتواننــد بــه فهمــی عمیق تــر 
و زمینه مندتــر از ایــن ویژگی هــا دســت یابنــد.  از ســوی دیگــر تغییــر تــالش بــرای تعدیــل »خودتخریب گــری« بــه ســوی نقــد ذهــِن 

ــد.   ــی باش ــای فرهنگ ــیاری از ویژگی ه ــف بس ــرای بازتعری ــی ب ــاز راه ــد آغ ــونگر« می توان ــده« و »یک س »تعمیم دهن
ســویه های نظــری متفاوتــی می تواننــد اثربخشــی ایــن طــرح درس را تقویــت کننــد. از ســویی ایــن پرســش کــه »آن چــه از ســر 
ــداوم و  ــر م ــخ و تاثی ــه  تاری ــه مطالع ــبت ب ــدی نس ــد دغدغه من ــت؟«، می توان ــر اس ــتیم مؤث ــه هس ــدازه در آن چ ــه ان ــا چ ــم ت گذرانده ای
ــم  ــرار می کنی ــی تک ــف اجتماع ــاحات مختل ــه در س ــی ک ــم و ویژگی های ــود داری ــی« خ ــای جمع ــه از »م ــی ک ــودآگاه آن را در تعریف ناخ
برانگیــزد. بــا طــرح ایــن پرســش مخاطــب خواهــد فهمیــد کــه مطالعــه  تاریخ بــرای فهــم وضعیــت حاضر تا چــه حــد می توانــد معنادار 
ــیم؟«  ــد می شناس ــا می ده ــه م ــا ب ــرب از م ــه غ ــناختی ک ــو ش ــود را در پرت ــدازه خ ــه ان ــا چ ــه »ت ــش از این ک ــر، پرس ــوی دیگ ــد. از س باش
می توانــد زاویــه  جدیــدی بــرای فهــم مناســبات اجتماعــی بگشــاید. در وجــه نظــری اندیشــه هایی کــه رویکــرد »شرق شناســی« 
ــد  ــد، می توانن ــث کرده ان ــی آن بح ــه های تاریخ ــی و ریش ــات ایران ــه  خلقی ــه در زمین ــی ک ــای اجتماع ــند و کاره ــش می کش ــه پرس را ب
الهام بخــش ایــن طــرح درس باشــند. طــرح درس پیــش رو تــا بــه حــال در دو ســال متمــادی بــا مخاطبــان مختلــف اجــرا شــده و بــه 

دلیــل دریافــت بازخوردهــای مثبــت بــرآن شــدیم تــا آن را در اختیــار ســایر دوســتان قــرار دهیــم.

اهداف تدریس
هــدف ایــن طــرح درس واکاوی تصویــری اســت کــه دانش آمــوزان از »مــای جمعــی« خــود بــه عنــوان یــک »ایرانــی« دارنــد ومتعاقــب 
آن واداشــتن آن ها بــه تــالش بــرای بازاندیشــی و مواجهــه انتقــادی بــا ایــن تصویــر اســت . هم چنیــن پرســش نهایــی کــه ایــن طــرح 

ــد. ــوار می کن ــخ هم ــه درس تاری ــاله مند ب ــرای ورود مس ــمندی را ب ــه  روش ــد، زمین ــد می کن درس تولی

ابزارهای مورد نیاز
کاغــذ، تختــه  کالســی )بــرای اجــرای حضــوری( یــا ابزارهــای اینترنتــی مشــارکتی مثــل Google Doc  )بــرای اجــرای مجــازی(، نســخه  
پــی دی اف کتــاب » خلقیــات مــا ایرانیــان« اثــر محمــد علــی جمالــزاده یــا هــر ســفرنامه ای کــه غربــی هــا نوشــته اند و معلــم مناســب 

می یابــد.
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انتظارات
رفتاری شــان 	  و  اخالقــی  فرهنــگ  رایــج  روایت هــای  بــا  بتواننــد  دانش آمــوزان  مــی رود  انتظــار  درس  طــرح  ایــن  پایــان  در 

کننــد؛ فاصله گــذاری 
انتظار می رود که بتوانند نگاه همدالنه تری به خود و فرهنگ جمعی شان داشته باشند؛	 
بتواننــد مطالعــه  تاریــخ را بــه عنــوان منبــع مناســبی بــرای فهــم ویژگی هــای خلقــی و ریشــه های تاریخــی آن بــه رســمیت 	 

بشناســند؛
مواجهه ای انتقادی با روایت ها و تعاریف غربی از شرق و فرهنگ شرق داشته باشند.	 

مراحل تدریس
الــف( دانش آمــوزان را بــه گروه هــای ۴ یــا ۵ نفــره تقســیم کنیــد. همــه  گــروه هــا می بایســت مشــابه جــدول زیــر را بــا بحــث و تبــادل 
نظــر دربــاره  »ایرانی بــودن« پرکننــد. بــرای نمونــه، ذیــل هــر عنــوان، یــک مــورد از ویژگی هــای پرتکــراری کــه دانش آمــوزان در 
ــدول را  ــد ج ــد، می توانی ــرا می کنی ــازی اج ــرح درس را در کالس مج ــن ط ــر ای ــت. اگ ــته شده اس ــد نوش ــاره می کنن ــه آن اش ــا ب کالس ه
در 1Google Docs   یــا  2Dropboxبــه اشــتراک بگذاریــد و از دانش آمــوزان بخواهیــد آن را تــا قبــل از شــروع کالس پــر کننــد. مــوارد 

ــود3 : ــخص ش ــود دارد مش ــا وج ــتری روی آن ه ــق بیش ــه تواف ــی ک ــا ویژگی های ــد ت ــذف نکنی ــراری را ح تک

ویژگی های خاص رفتاری و فرهنگی ماویژگی هایی که باعث خجالت ما هستندویژگی هایی که به آن افتخار می کنیم

آب ریختن پشت مسافر در هنگام سفردروغگویی و ریاکاریمهمان نوازی

پــر تکــرار  را بخواننــد و ویژگی هــای  از گروه هــا بخواهیــد ویژگی هــا  ســپس 
ــورت  ــه ص ــد ب ــوزان بخواهی ــش آم ــی از دان ــا از یک ــید ی ــه بنویس ــر روی تخت را ب
داوطلبانــه ایــن کار را انجــام دهــد. تعــداد ویژگی هــای نوشته شــده در هــر 
ســتون را در گروه هــای مختلــف مقایســه کنیــد. ویژگی هــای پرتکــرار منفــی 
ــرح  ــن ط ــه ای ــالی ک ــه  دو س ــید. در تجرب ــش بکش ــه پرس ــی را ب ــت و خنث و مثب
درس را اجــرا کرده ایــم، معمــوال ســتون وســط کــه مربــوط بــه ويزگی هــای 
منفــی اســت، بــه شــکل قابل توجهــی پرتعدادتــر از دو ســتون دیگــر اســت. 
را دربــاره  واجــد  بــا یکدیگــر بحــث کننــد و یکدیگــر  اجــازه دهیــد بچه هــا 
یــا واجــد نبــودن ویژگی هــا قانــع کننــد. از آن هــا بپرســید دلیلشــان بــرای 
ــاال  ــت؟ احتم ــد چیس ــی ای دارن ــن ویژگ ــا چنی ــد ایرانی ه ــور می کنن ــه تص این ک
بــه برخــی ویژگی هــا قــرار می گیرنــد و  انــکار نســبت  بعضی هــا در موضــع 
ــان  ــد احساسش ــا بخواهی ــتند.  از آن ه ــا هس ــد آن ه ــع تایی ــا در موض بعضی ه
راجــع بــه قضاوتــی کــه دربــاره خــود کرده انــد و نســبت آن بــا واقعیــت را 
بگوینــد. بپرســید چقــدر از چیزهایــی کــه نوشــته اند را در زندگــی شخصی شــان 
ــه  ــد در خان ــا بخواهی ــد از آن ه ــد. می توانی ــال بخواهی ــا مث ــد و از آن ه دیده ان

www.docs.google.com  1

www.dropbox.com  2

 برای دسترسی راحت تر به موارد پر تکرار و دسته بندی منظم آن می توانید از word cloud استفاده کنید. توضیحات بیشتر و ویدیوی آموزشی در اینجا. 3

https://www.bettercloud.com/monitor/the-academy/how-to-create-a-word-cloud-in-google-docs/#:~:text=To%20create%20your%20word%20cloud,they're%20used%20more%20frequently


4

ایــن ســواالت را از والدینشــان نیــز بپرســند و در جــدول مجزایــی بنویســند.
ب( در ســاعت یــا جلســه  بعــدی، کتــاب »خلقیــات مــا ایرانیــان« اثــر محمدعلــی جمالــزاده را بــا خــود بــه کالس ببریــد. اگــر اشــراف 
ــد،  ــفرنامه تاورنیه-داری ــا س ــاردن ی ــفرنامه ش ــد س ــد –مانن ــته ان ــران نوش ــه ای ــان ب ــان در سفرش ــه خارجی ــفرنامه هایی ک ــر س ــی ب خوب
ــان  ــده و ایرانی ــته ش ــی نوش ــان اروپای ــان سفرنامه نویس ــه از زب ــاب ک ــی از کت ــد. قطعه های ــاب کنی ــا انتخ ــان را از آن ه ــد متنت می توانی
ــد.  ــه می ده ــان ارائ ــی از ایرانی ــری منف ــب تصوی ــه اغل ــد ک ــاب کنی ــی را انتخ ــود قطعات ــنهاد می  ش ــد. پیش ــد بخوانی ــی کن ــف م را توصی

بــرای مثــال بنــد زیــر را ببینیــد:
    

  »الف و گــزاف اســاس وجــود ایرانیــان اســت. ایرانیــان حاضرنــد تــا دلــت بخواهــد بــه تــو قــول و وعــده دهنــد کــه اگــر اســبی، خانــه ای، 
ــه  ــد ک ــم دارن ــری ه ــب دیگ ــان دارد. و عی ــه خودت ــق ب ــد تعل ــورًا می گوین ــی ف ــد نمای ــف و تمجی ــان تعری ــزی را در حضورش ــه چی مزرع

دروغگویــی اســت کــه از حــد تصــور خــارج اســت.«
  ممکــن اســت بچه هــا از شــنیدن توصیفــات منفــی برآشــفته شــوند و هیاهــو کننــد امــا بــه خوانــدن ادامــه دهیــد. از آن هــا 
بپرســید چــه چیــز در متنــی کــه خوانــده شــد آن هــا را برآشــفته کــرده اســت؟ احتمــاال عــده ای خواهنــد گفــت کــه بعضــی چیزهایــی 
کــه غربی هــا دربــاره آن هــا نوشــته اند در فرهنــگ مــا معنــای منفــی نــدارد، یــا برخــی بــرای مقابلــه به مثــل ویژگی هــای منفــی 
غربی هــا را برمی شــمرند. از آن هــا بخواهیــد کــه اگــر بــا روایــت سفرنامه نویســان از خلقیــات ایرانــی موافقنــد، یــک ســمت بایســتند 
ــد  ــعی کنی ــدی س ــرای جمع بن ــد. ب ــث کنن ــم بح ــا ه ــد و ب ــان را بگوین ــد دالیلش ــروه بخواهی ــر. از دو گ ــمت دیگ ــد س ــر مخالف ان و اگ

دانش آمــوزان را بــه تفکــر دربــاره پرســش های زیــر حســاس کنیــد:
چقدر خلقیات ما حاصل تاریخی است که از سر گذرانده ایم؟	 
چقدر روایتی که غربی ها از ما ارائه داده اند در شناختی که اکنون از خود داریم موثر است؟	 
چقدر حاضریم خود را متعلق به »ما«یی بدانیم که آن را توصیف می کنیم؟	 

ج( در پایــان از بچه هــا بپرســید کــه آیــا تغییــری در نگاهشــان بــه خــود و خلقیــات ایرانــی حاصــل شــد؟ از آن چــه گذشــت چــه حســی 
داشــتند؟ آیــا حــس همدالنه تــری نســبت بــه فرهنگشــان دارنــد یــا از فرهنگشــان خشــمگینند؟ اگــر بخواهنــد بــرای برخــی ویژگی هــا 
ــاره   ــی درب ــه  تاریخ ــه مطالع ــا را ب ــی آن ه ــی اخالق ــدام ویژگ ــد؟ ک ــاز می گردن ــع ب ــا وقای ــا ی ــدام دوره ه ــه ک ــمرند ب ــی برش ــل تاریخ دالی

ــد؟ ــب می کن ــا آن ترغی منش

منابع مورد استفاده:
کتــاب خلقیــات مــا ایرانیــان  اثــر محمــد علــی جمالــزاده یــا هــر ســفرنامه ای کــه بتــوان از آن بــه توصیفــی از »مــا« از نظــرگاه غربی هــا 

دســت پیــدا کــرد.
می توانید از کتاب »ما ایرانیان« اثر مقصود فراستخواه برای سازماندهی بحث کمک بگیرید. 

مطالعــه  کتــاب »شــرق شناســی« اثــر ادوارد ســعید می توانــد ســویه  نظــری ایــن طــرح درس را تقویــت کنــد. در پایــان می توانیــد بــه 
صالحدیــد خــود بــا پخــش ایــن ویدیــو یــا ویدیوهــای مشــابه دانش آمــوزان را بــا مفهــوم »شرق شناســی« آشــنا کنیــد. 
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