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هویت ملی به عنوان شایستگی ها و خصوصیاتی متاثر از وابستگی ها و پیوندهای تاریخی 
و فرهنگی ، معرف مردمان یک مرز و بوم است.کشور ایران یک جامعه ریشه دار تاریخی و دارای 

ران نظیر لر، فرهنگی متکثر و برخوردار از تنوع نژادی و قومی گسترده ای است. اقوام ساکن در ای
بلوچ، ترکمن، عرب، کرد و فارس که بعضاً دارای پیوندهای عمیق با سرزمین های همسایه ایران 

 و فرصت ها و تهدیدهای بالقوه ای را ایجاد کرده اند.تند، کشوری ناهمگون را شکل داده هس
 ها، تبادالت فرهنگی، نوسازی اجتماعی و غنی سازیوجود این تنوع، بسترساز نوآوری

فرهنگی کشور است. در عین حال ماهیت سلوک و تعامل دولت ها با این تنوع به نوبه خود 
بحران هایی را در گذر زمان ایجاد کرده است. فرایند سرکوب قومیت ها در طی دوران قبل از 
انقالب و تالش برای همانند سازی  در راستای ایجاد  ملتی یکدست ، برخاسته از ناسیونالیسم 

ای خود را  به تسامح و شنیدن صدای اقوام و فرهنگ های مختلف در قوانین و اسناد افراطی ج
باالدستی و سیاست های کالن  کشور  در دوران پس از انقالب داد. اما  در دهه های اخیر 

، سبب "رویکرد فرهنگی"به قومیت در ایران به جای  "نگرش و رویکرد امنیتی"حاکمیتی نوعی 
و مناقشه های قومی در برخی از نواحی به منصه ظهور برسد و یا از شده است که تنش ها 

 استعداد کافی برای رشد تفکرات تجزیه طلبانه برخورد باشد.

از  یکیچه آنکه همواره  ستین یتیامن یمقوله ا تیکه قوم ستیآن ن یبه معنا انیب نیا
 یو مناقشات نژاد یتیقوم یانهایجر تیمتخاصم، تقو یدولت ها یکشور از سو دیتهد یراهها

و بلوچستان،  ستانیمسلحانه در س یدر کردستان، شورش ها ریاخ یها در دهه ها یاست. ناآرام
و  یمیاقل رییجنوب، تغ نیمناقشات در مناطق عرب نش جان،یدر آذربا سمیترک انات پتفکر جیترو

 یدولت مرکز یهر چند ناقص و ناکاف یزاهدان، و ... به موازات تالش ها یمناطق مرز یتیجمع
کننده است. نمونه  دینگران کننده و تهد یامر ،یدر مناطق محل شتریب اریو اخت یآزاد یدر اعطا

 نیا هیتجز یدر عراق و تالش برا تهیبه کردستان در نظام فدرال یمحل کومتو ح یآزاد یاعطا
و  تین ملتوا ینم یتیرمدی – یو ادار یاقتصاد ،یاسیکشور نشان داد که تنها با اقدامات س

 ی) به عنوان امر ینژاد یحکومت ها لیبه تشک شیکشور را حفظ کرد و گرا کی یمل تیهو
 است. یدوران معاصر ( همچنان به قوت خود باق رو نژاد پرستانه د انهیواپس گرا
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، رانیادر  یدر نگاه به تنوع قوم یفرهنگ کردیاز رو یحاضر برآن است تا با تاس نوشتار
در  ستیزو  یریادگی یبرا یرا به عنوان فرصت یدرس یو برنامه ها تیو ترب میتعل گاهینقش و جا

 نیر عدنوع و احترام به ت یدموکراس نیو تمر انیبه دانش آموزان و دانشجو یکشور چند فرهنگ
 را مورد بحث قرار دهد. یمل تیهو دروحدت 

 یفرهنگ برجسته حوزه آموزش چند شمندانیتوسط اند یمتعدد یهاو پژوهش مطالعات
 ییارض یهاچر، گل چاردیمک الرن، ر تریاپل، پ کلیبنکس، ما مزیج ،یکامرون مک کارت رینظ

 یهنگفر چند ستیمفهوم آموزش و ز نییتب یرا در راستا یقابل توج یدستاوردها رهیو غ یرشت
 است. داشتهدر سطح جهان به همراه 

 یاکافن یداینجسم و تا حد زم ریغ  نهیزم  نیدر ا رانیمطالعات انجام شده در ا دامنه
 انیام خان، س1389و1391 هیبه همراه همکاران ) عراق سندهیکه توسط نو یبوده است. مطالعات

 یدرس یاهآن است که در برنامه  انگریانجام شده است، ب(  1397و  1396زاده  یدی، حم1390
 نیاو  ستیردار نبرخو یمناسب گاهیها از جا تیقوم ،یرسم یها و آموزش ها ابمدارس در کت

ا به ردن رانده ش هیو به حاش یفرهنگ ریو تحق یاز موارد موجبات سرخوردگ یغفلت در پاره ا
 دیتشد را یینارسا نیا یشتریبا شدت ب دیشا زیو پنهان ن یرسم ریغ یریادگیدنبال دارد. 

 کند.یم
را  یابهشم یو دستاوردها ندیفرا شیکم و ب زین یمل تیدر مورد هو یحت یا هیرو نیچن

 و تمدن خیارت انگریو ب یمل تیاز هو یخود انعکاس تیدر کل یبه دنبال داشته است. برنامه درس
 یرسد یاموجود در برنامه ه تیوضع فیتوص یتوان برا یکه م ی. به گونه استین نیسرزم نیا

 ات انجامعز مطالا یکیاستفاده کرد. در  "یخیانقطاع تار" ایو  "یخیبا گذشته تار هرق"مدارس، از 
 تید هونما نسبت به پرچم به عنوان انیمثال عملکرد دانشجو یشده نشان داده شده است که برا

 ایاول یتارها( صرف نظر از رف1390،  انیقرار ندارد)سام خان یمطلوب تیجامعه، در وضع کی یمل
 و ارسآلوده و غبار گرفته در مد ینسبت به پرچم و برافراشته کردن پرچم ها نو مسئوال

د به خو یاز ممالک جهان که پرچم را بر سر در خانه ها یاریدانشگاهها، برخالف مردمان بس
 نرایشور ام کاز پرچ انیکنند، دانش و اطالعات دانشجو یآورند و به آن افتخار م یاهتزاز در م
 داشته است. ارقر ینییدر سطح پا

 یمل تیبه هو دنیبخش قیو تعم یریتوسعه و شکل گ یحرکت منسجم برا کیفقدان 
و  یتعامل یاجتماع یو گسترش رسانه ها کسویاز  یو وطن پرست یمل هیروح فیکه موجب تضع

 نیغفلت شده در مدارس در ا یو نژاد یتیسرکوب شده قوم یانعکاس آداب، رسوم و ارزش ها
 باور خواهد بود. رانیدر ا تقومی – تیدر حوزه مل ندهیآ در یدیجد یرسانه ها، بستر تنش ها

مستلزم آن  رانیدر کشور ا یمناقشه ا نیچن راتیو تاث تیمقاله آن است که درک ماه نیا یاصل
) به یفرهنگ کردیبر توسعه و کاربست رو دیبا یتمرکز اصل ،یتیامن کردیاست که در کنار رو



ینیزم ریز ای هیسا یو برنامه درس یبر مفهوم اشغال فرهنگ یتأمل  

 ت 

( در  رانیدر ا یمل تیدر چارچوب هو یتیو قوم ینژاداحترام به تنوع  یبرا یبسترساز  یمعنا
 کشور باشد. یآموزشنظام 

 یدر برنامه درس یاشغال فرهنگ یها و نشان ها یژگیو
 

 یدر جا یساز یمل ئتینداشته، بلکه در ه یتیو امن یاشغال تنها شکل و قالب نظام
ور قرار کش در سطح ژهیبه و شمندانیقابل مالحظه بوده و کمتر مورد توجه اند نیسرزم نیا یجا

حور فرهنگ م یو نهادها یفرهنگ نی، سرزمشودیاشغال م نیگرفته است. همانطور که سرزم
خرده  یاراکه د یدر جامعه ا یعنیاشغال شوند.  توانندیهم م یدرس یها مهمدرسه و برنا رینظ

اشد و ب ادیز اشینیگستره سرزم یکه اشاعه  فرهنگ مل یفرهنگ ها و اقوام مختلف است، هنگام
مال دهد عنفرصت ظهور و عرض اندام  ایمناطق احترام نگذارد و  یفرهنگ یایجغراف یبه مرزها

 .دهدیرخ م یاشغال فرهنگ

 

 
 

 ه شوند:رشمردو ب نیتوانند تبب یم زین رینشانه ها به قرار ز نیتر ا قیبرداشت دق کیدر 
 یر رسانه هاراندن آنها د هیو به حاش یقوم یفرهنگ برتر و تاراج فرهنگ غیتبل •

 ،یآموزش
 یخیتار یهاو رخداد عیوقااز  رمنصفانهیغ ای یناکاف اینادرست  انیب ای فیتحر •
 
سبک پوشش و  ایغذا  رینظ ینامناسب از مظاهر فرهنگ یهاتمسخر و انتقاد و واکنش •

 یآموزش یها طینشناختن آنها در مح تیبه رسم
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 یمحل یو لباس و غذا یقیس، مو خیتار انیو عدم امکان طرح و ب یتوجه یب •
 ایانگاشتن  دهیناد قیاش از طر یفرهنگ نینژاد از سرزم ایقوم  کی یخیتار یپاکساز •

 و منسجم کپارچهیفرهنگ  تیبه بهانه قو یقوم تیطرح هو یمجال ندادن برا
  یبه عنوان زبان رسم یزبان قوم رشیعدم پذ •

  یدر کنار زبان مل یآموزش یها طیمح
 یاسام جیو ترو یآموزش یها طیدر رسانه ها و مح یمحل یو اشاعه نام ها عدم بازتاب •

نام   از عدم استفاده نیهمچن نه،یزم نیذائقه مردم در ا رییمورد نظر در فرهنگ غالب و تغ
 .یرهنگفو تحوالت  رییتغ جادیبا هدف ا یمحل یهاو کوچه هاابانیها و خمحله

ها و تمام آثار ها، کتابخانهها، شعرها، کتابترانه ها،کیموز ها،یمصادره به خود نقاش •
 یماندهاز فرهنگ قوم یبرجا یو فن یهنر

 ینیدو  یفرهنگ مل تیموجب تقو یا هیرو نیاتخاذ چن میاست که تصور کن نانهیخوشب
 کشور خواهد شد .

 یتبعات اشغال فرهنگ

ز د،  اشو یم جیوتر یطلب ییو جدا دیآ یبوجود م یانسداد فرهنگ یدر سطح جامعه وقت
 یه درسرنامتوان تحت عنوان: ب یدهد که از آن م یرخ م یتیدر نظام ترب یطیشرا یتیلحاظ ترب

نام  Underground Curriculumینیزم ریز یو برنامه درس Shadow Curriculum هیسا
 ود وجه عمالاست ک ییها یریادگیآموخته ها و  قتیدر حق ینیزم ریز ای هیسا یبرد. برنامه درس

 شود. ینم یمشروع تلق یرسم یبرنامه درس یاما از سو رددا
 ه درکاست  نیپنهان)که  معموالدر خصوص آن  باور بر ا یبا برنامه درس سهیمقا در

 یلگجم نرندگایادگیو  انیطراحان و مجر دیکه از د ییهمه آموخته ها یخوانش و برداشت سنت
و  گانرندیگادی دیطراحان بلکه از د دیه از دن یستینئومارکس ای دیپنهان است و در قرائت جد

 ،ینیرزمیز هنر ،ینیزم ریز یقیبسان موس ینیزم ریز یپنهان است( برنامه درس انیاحتماال مجر
 و دارند اطالع و نژاد است که وجود دارد و همه از آن تیدر مورد قوم ییباورها ایو  هیدولت سا

ظام ن یاز سو اما ندارند و ییو دفاع از آن ابا انیب از در صورت مورد پرسش قرار گرفتن،  احتماال
 .اشدم به یو مورد اقبال عموم ادینسبت به آن ز یاگرچه دلبستگ شودیشناخته نم روعمش یرسم

است و  یبرنامه درس یو انتقاد یاسیس هیمقاومت در نظر هیبر نظر یمفهوم مبتن نیا
 ینیزم ریز یقیود. همه ما از وجود  موسش یم یمستقر تلق یبرنامه درس یبرا اریتمام ع یچالش

است  یبرنامه ا  shadow curriculum هیسا یندارد. برنامه درس تیمشروع یول میآگاه هست
از نمونه  یکیتوان وجود آن را انکار کرد و  یشکل گرفته و نم یرسم یدرس مهکه  در کنار برنا

مورد  دیکه با ی، امراست رانیدر دوران معاصر ا تیو مل تیآن در بحث قوم یبارز تجل یها
دانند که هست  یم رندهیادگیو  یکه طراح، مجر ی. برنامه درسردیقرار گ یو کنکاش جد یبررس
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دهد و  اگر  یخود را نشان م ردیو اگر مورد پرسش قرار گ ستین کهکند  یانکار نم یو کس
شود. برنامه  یم یرسم یشدن برنامه درس یساز مقاومت و خنث نهیزم آن نشود، یبرا یفکر
قد  یرسم یاست  که در مقابل برنامه درس یآن نوع از برنامه درس قتیدر حق ینیزم ریز یدرس

اگر چه محبوب است و  ندارد، یوجاهت قانون یرسم یبرنامه درسهمانند  یکند ول یعلم م
 برخوردار است.  اگرچه مورد اقبال است و چه یو محل یدر جامعه آموزش یگسترده ا تیمقبول

و عمق آن از  ی. اما در عمل اثرگذارستیبرخوردار ن تیمورد توجه است اما از رسم یبطور جد
 است.  شتریب یرسم یبرنامه درس
ت کثر وحدت و نیجز حرکت به سمت موازنه ب یچاره ا تیو مل تیرابطه با تنش قوم در

  رفتیبپذ دیم باد  و هباش یرانیا  رندگانیادگیکه  رفتیبپذ دیهم با یعنی. ستین یدر برنامه درس
 دیبا گریعرضه کنند. به عبارت د و انیبا افتخار بکنند را  یکه در آن رشد م یکه آن قوم

 یعنیند  کن یمصدا استفاده  تیبه نام ترب  یشود. پست مدرن ها از واژه ا دهیآنها  شن یصداها
 یهنر .شود  دهینش گرید یفرهنگ ها یآرام شود  تا صدا یکم دیفرهنگ غالب با یصدا نکهیا
 تیا هود بشهرون قیاز طر نی. امیمرزها را پاس بدار یکم  دیبا دیگو یرابطه م نیدر ا رویژ

  یاه تیوهاز  توانیدوگانه م تیاست.در مورد هو ریامکان پذ ستیچند ز ای ستیدوز ایدوگانه 
 یرا طور افراد است که  نیا تیترب میمثال نام برد. هنر تعل یبرا یرانیا - ،کردیفارس -یلکیگ

مکان ا نیگوش دهد و ا نهایا یهردو یو به صدا ستدیدو با نیا نیب یکند که در مکان تیترب
 باشد. یدر دستور کار نظام آموزش یچند فرهنگ تیترب نکهیا رمگ ستین ریپذ
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