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Abstract: The purpose of this study is to 

narrate the difficulties of cultural transition 

between three cultures of family, classroom and 

education system for a first grader Kurdish 

student when beginning primary school. This 

research applied a critical autoethnography 

approach and the data were collected from three 

sources. The first experience was lived 

experiences of the first researcher as a first 

grader; the second the narration of experiences 

from current first graders as expressed by the 

researcher as their teacher; and the third the 

experiences of 21 teachers and mothers. The data 

analysis was conducted based on the principles 

proposed by Ellis and Buchner .When a Kurdish 

child enters school and classroom culture, s/he 

does not find many of the cultural elements of his 

or her family, including language, customs, and 

cultural values. With the help of her mother and 

teachers, she often learns the escape routes to 

success and promotion without internalizing 

many of the values of school culture. 
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 لهئمس بیان

 دوران اند،همراه خطراتی و خاطرات با همه برای و همیشه مدرسه آغازهای سال و دبستان اول

 بلوغ به شدن، بزرگ انسان، روحی و جسمی رشدهای لحظهترین حساس وترین پرهیجان

 بردن لذت والدین، و خانواده کنار در دائمی زیستن هستی، جهان شفک و آشنایی رسیدن،

 زندگیهای مهارت آموختن و زندگی گوناگونهای مسئولیت از بودن فارغ کردن، بازی پیوسته،

 و خانواده اجتماعی و مذهبی سیاسی، هنجارهای یادگیری برای دورانی (.212 :2234 )فاضلی،

 یک در بودن حس کورد، کودکان ما برای شدن «اولی پایه» و مدرسه به ورود تجربه اما؛ جامعه

 کند.می کمرنگ را کنند تجربه بودن ایرانی واسطه به باید اول پایه کودکان ،که«مشترک مای»

 از متفاوت بسیار دنیای دو با ها،کتاب محتوای دیدن وای مدرسههای آموزش آغاز با که چرا

 که است آن از کوچکتر کوردی غیره. و زبان فرهنگ، دین، ،جغرافیا تاریخ، شویم.می روبرو هم

 را خود فرهنگ و زبان که آنهایی و یابد راهها کتاب محتوای و رسمیهای آموزش محیط به

های کتاب این البالی بزرگ،های لوحه این روی فراخ،های کالس این در دانند،می برتر

 نجوا گوشمان در سال 0 که وجودمان در شده حک فرهنگ و هویت برای جایگاهی رنگارنگ،

  نیستند. قائل اند،کرده

 دبستان اول وارد تازه که گرددمی بر 83 سال مهر اول به اول( )نویسنده من اول روایت

 بودن، دختر آن از پیش افزود. من به را دیگری جدید هویت جدید، دنیای این به ورود شدم.

 من برای نیز بودن آموزدانش هویت موقع آن بودم، کرده درک را بودن مسلمان و بودن کورد

 دنیا به دیگرهای هویت با من زیرا بود. متفاوت بسیار جدید، هویت ماهیت اما شد. زده رقم

 از جدید هویت اما بودند. نکرده نقض و نفی را دیگری کدام هیچ و بودم شده بزرگ و آمده

 غارتگری بود، من باسوادی صدد در که متظاهرش و مهربان چهره پس در مدعی، نرسیده راه

 بر تا خواستمی سفیدی لوح را من او بگیرد! من از را هستم که آنچه تمام خواستمی که بود

 و من میان شکاف سبب و کند حک خواستمی خود آنچه هر من جان و روح کالبد

 شود. من هویتی و فرهنگی عاطفی، ارتباطی،های زنجیره

 کوردم خانواده با را ارتباطاتم اولین و بود کوردی زبان آموختم من که زبانی نخستین

 ساخت و بافت در و شناختم کوردی زبان با را خود پیرامون جهانهای پدیده کردم. برقرار

 و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، عناصر آغاز در کردم. تخیل و تفکرها آن همه درباره کوردی زبان
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 و هویت با من وجودی ابعاد یافتم. هویت و پذیرفتم تأثیر آن از کردم، لمس را کوردی دینی

 متفاوت محتوایی و شکل با من بودن آموزدانش هویت اما یافت. قوام کوردی زبان و فرهنگ

 خواستندمی درس کالس و مدرسه فرهنگ همدستی با پیرامونم، محیط و خانواده فرهنگ از

 ابعاد و هستی تواندمی که است بودشناسانه دابعا این به توجه عدم بربایند. را بودنم تمامی

 به و شود دار خدشه شناسانه هستی ابعاد این اگر زیرا بیندازد، مخاطره به را کودک وجودی

 توانمی سالی میان آنگاه و جوانی و نوجوانی تا کودک آتی مسیر در و نشود، بارور کافی اندازه

 )مرادی، بود فرد در گریکنش عدم امسرانج و زندگی برای شور عدم خالقیت، عدم شاهد

2230: 02-01.) 

 عایدمان مادری فرهنگ و زبان به نسبت مدرسه که سرخوردگی و تحقیر حس بر عالوه

 یادگیری -یاددهی جدی موانع از یکی فارسی، زبان به مختلف دروس یادگیری چالش کرد،می

 زمینه آموزش، ابزار همین اغلب و بود فارسی زبانای، مدرسههای آموزش رسمی ابزار بود. ما

 بسیاریهای پژوهش (.22 :2260 )حمیدی، شدمی مدرسه و خانه زبان دوگانگی مشکل ساز

 ترک و مردودی (2238 دیگران، و قادری ،2260،حمیدی ؛2260،عصاره ؛2266 )مدرس،

 به نوشتاری و خوانداری گفتاری، شنیداری، مشکالت و شدید تحصیلی افت تحصیل،

 آموزشی زبان بیگانگی محصول که دانندمی مشکالتی جمله از را ابتدایی دوره رد خصوص

  است.

 چندالیه فرهنگ و زبان» به یابیدست ایران، جامعه زبان و فرهنگ امروز ضرورت و بحث

 و رنگارنگی و کثرت دارای و واحد فرد عنوان به رنگارنگ، و واحد ملت عنوان به «ایرانی

 ایجادگر و بیانگر درواقع فرهنگ و زبان و زیدمی فرهنگ و زبان در انسان است. چندالیگی

 و پوشش گستردگی سبب به آموزشی نظام (.03-04 :2230 )روحانی، اوست فردیت و هویت

ها زبان نوسازی و حفظ وسیلهترین مهم به دارد زبان یادگیری و پذیری فرهنگ در که نقشی

 این دهیم، قرار استفاده مورد آموزشی زبان کنار در را مادری زبان اگر پس است. شده تبدیل

 به در انآموزدانش تقویت سبب و دهندمی پوشش را یکدیگرهای محدودیت هم کنار در دو

 ارتباطی ابزار یک عنوان به فقط محلی و بومی هایزبان نباید شوند.می زبان دو هر کارگیری

 و فرهنگ و سنت تاریخ،ها گویش وها بانز این از یک هر دل در بلکه شوند، گرفته نظر در
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 زبان کنار در تراصولی و بیشتر چه هر توجه نیازمند پس است. نهفته منطقه یک زندگی روش

 (.242 -241 :2238 دیگران، و )قادری است رسمی

 پایه معلم شدم. معلم من شد. زده رقم من برای نیز دیگری جدید هویت 38 مهر اول در

 راه آموزشی، نظام از نمایندگی به باید من بار این کوردستان. استان رهایشه از یکی در اول

 خوبی همدست توانمنمی اما گرفتم.می را انآموزدانش زبان و فرهنگ و هویت کشیدن نفس

 را درس کالس فضای معلم، من بود. درد و آگاهی از برآمده جدیدم هویت چون باشم.

 و دهدمی پیوند کوردی زبان و فرهنگ هویت، با را آن یرهزنج که دانممی اجتماعیای برساخته

 ورود از قبل کهای جامعه و خانه از کودک کل تدریس است. ناگسستنی پیوند این شک بدون

 از فرهنگ بر مبتنیهایی روش خود با همراه کودک شود.می شروع داشته تعلق آن به مدرسه به

 از برخوردار پداگوژی نظریه اساس بر که آوردمی مدرسه به دهی پاسخ و فهمیدن دیدن، قبیل

 تجارب این بندیچارچوب برایهایی روش فرهنگی ربط از برخوردار معلمان ،2فرهنگی ربط

-60 :1421 کوپر، و جفی -)براون کند کمکها آن به معنا کسب جهت در تا یابندمی فرهنگی

80.)  

 آن در شده خلقهای کنش باب در مت،مقاو اجتماعی پردازان نظریه که نهادهایی از یکی

 نهاد روبروست، خود امر تحت افراد مقاومت با همیشه معتقدند و گویندمی سخن بسیار

 جوامع در حاکم ایدئولوژیک بازتولید نهادهایترین مهم از یکی مدرسه که چرا است. مدرسه

 که کندیم تشریح سیاسی علوم دانشمند و شناس انسان (،2334) اسکات است. مختلف

 تنش قومی و فرهنگی سیاسی، ساختار با که دهندمی رواج را دانشیای مدرسههای آموزش

 در گفتمانی مقاومت از شکلی به را معلمان وها خانواده ان،آموزدانش امر این رو این از دارد،

 بانصاح حضور در علناً و مستقیماً را آن تواننمی چون اما دهد،می سوق رسمی دانش برابر

 نشانای پرده پسهای گفتمان در جمله از پیچیده هنری مانند به را خودش کند، بیان قدرت

 مستقیم تجسس از که است هنگامی ایدئولوژیک مقاومت رشد شرایط بهترین زیرا دهد،می

 نظر از کند.نمی سنگینی آن سر بر قدرت سایه که است جایی صحنه پشت دقیقاً و باشد مصون

 شود، اعمال ترخودسرانه و باشد بیشتر فرودست و فرادست میان قدرت برابرینا چه هر او

 چه هر دیگر، عبارت به کند.می پیدا تریآیینی وتر قالبی شکل فرودستان عمومی نمایش

                                                 
1. Culturally Relevant Pedagogy (CRP) 
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 )اسکات، استتر ضخیم گذارندمی چهره بر فرودستان که نقابی باشد، تهدیدآمیزتر قدرت

  (.20-20 :2238 خاکباز، ترجمه:

 زندگی درهایی گریزگاه همواره مدرسه، گفتمانی قدرت وجود با گفت توانمی رو این از

 نتایج کند.می میسر را رهایی امکان و مقاومت شرایط که دارد وجود انآموزدانش روزمره

 دارابی، و معیدفر ؛2231 رضاپور، و حاضری ؛2230 )یعقوبی، ایران در شده انجامهای پژوهش

 مدرسه،های تالش رغم علی که است آن دهنده نشان نیز (،2260 کاشی، و رضایی ؛2232

 وها ارزش مقابل درها خانواده و معلمان ان،آموزدانش سوی از مقاومت گفتمان همواره

 باشد، مشترک مدرسه با خانواده ذهنیت چه هر البته است. داشته وجودای مدرسههای آموزش

 اما ؛شودمی کمتر مقاومت آن متعاقب و شودمی لیدبازتو سهولت به مدرسههای ارزش

 حاکم فرهنگ با متفاوت فرهنگی و هویت که انیآموزدانش میان در خصوص بهها مقاومت

 نمود باشند،می ایمدرسههای گفتمان بازتولید برابر در منتقدان ثرترینؤم نیز خانواده و دارند

 دارد. بیشتری

 اقتدار که دانستهایی متن وها گزاره احکام، همه ازای همجموع توانمی را مدرسه گفتمان

 از پس مدرسه گفتمان پژوهش این در (.2260 کاشی، و )رضایی گیردمی مدرسه از را خود

 به حاکم ایدئولوژیک محتوای تغییر به که است مدنظر 2200 سال در اسالمی انقالب پیروزی

 کرده پیدا سوق همه سازیهمگن رایب تالش همچنین و امور همه «سازی اسالمی» سوی

 دستگاه بازتولید راستای در دولت نمایندگان عنوان به نیز کورد مناطق مدارس است،

 را انآموزدانش ذهنیت سازی همگن سیاست تا تالشند در و کنندمی حرکت ایدئولوژیکی

 به را قاومتم مختلف طرق معلمان، همچنین و مادران ویژه به و والدین چه اگر کنند. دنبال

  دهند.می آموزش جدید نسل

 اول پایه کورد انآموزدانش تجارب تفسیر و فهم دنبال به بررسی این در اوصاف این با

 سه حداقل تعامالت و کنش برهم حاصل دبستان، اول کورد انآموزدانش تجارب هستم.

 خالتتدا و همپوشانی که است آموزشی نظام و مدرسه درس، کالس خانواده، فرهنگ

 نشان نیز آنان گوناگونی تداخالت و همپوشانی زیر تصویر در که دارند هم با نیز گوناگونی

  است. شده داده
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 مدرسه فرهنگ و درس کالس فرهنگ خانواده، فرهنگ تداخل و همپوشانی :2 شکل

های لیتقاب بهصرفاً  تواننمی راای مدرسههای آموزش یادگیری وقوع عدم یا وقوع بنابراین

 فرآیند با مرتبط مشکالت و مسائل از بسیاری بلکه منحصرکرد. انآموزدانش شناختی و ذهنی

 که دانست فرهنگیهای تفاوت از ناشی توانمی را درسهای کالس در یادگیری -یاددهی

 محیط با خود دوستان و خانواده رفتارهای و انتظارات ها،ارزش انطباق میزان میان انآموزدانش

-می« 2فرهنگی مرزهای از گذار» اصطالح به را آن (2331) ژیرو که کنندمی احساس درسهم

 نامد.

 این کند،می ضروری عملی و نظری سطح دو در حداقل را پژوهش این اهمیت که آنچه

 که فرهنگی وای اندیشههای الیهترین عمیق از تفسیری و فهم نظری، سطح در که است

 دانش نظری از موضوع این کند.می آشکار را کنندمی تجربه بستاند اول پایه کورد کودکان

 و یادگیری کهغیره  وها مساله ها،چالش فهم و دهدمی ارتقا ایران بافت در را درسی برنامه

 این هم عملی نظر از کند.می آشکار را متفاوتند غالب فرهنگ با که ایران از مناطقی در آموزش

 و کشورمان کورد دبستان اول پایه انآموزدانش تجربه فهم با یراز است؛ اهمیت حائز پژوهش

 توانندمی آموزشی، گذارانسیاست مدیران، معلمان، آموزشی، نظام و مدرسه با آنان مواجهه نیز

 دست و معلمان از بسیاری حاضر حال در بگیرند. پی را خود آموزشی اقدامات ثرترؤم و بهتر

 کورد کودکان یادگیری وقوع عدم یا وقوع از مناسبی و تدرس تفسیر آموزشی، اندرکاران

  دهند.می نسبت استعداد و هوش مثل عواملی بهصرفاً  را آن و ندارند

                                                 
1. Cultural Border Crossing 
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 بر تکیه با هم نگارانه، مردم خود منظر از پژوهش این در مذکور، مسئله اهمیت درک با

 و مادران هم و معلم هم و آموزدانش عنوان به مدرسه و تحصیل دوران از خود زیسته تجارب

هایی تنش چه اول پایه کورد انآموزدانش که بود خواهیم پرسش این به پاسخ دنبال به معلمان،

 سؤال خصوص این در کنند.می تجربه درس کالس فرهنگ و مدرسه فرهنگ رویارویی در را

 اصلی السؤ دو رواین از است. رویارویی و مواجهه این در معلمان و مادران نقش دیگر مهم

 است: قرار این به پژوهش این

 چگونه راای مدرسه نظام فرهنگ به خانواده فرهنگ از گذار اولی پایه کورد انآموزدانش -

 کنند؟می تجربه

 چگونه را درس کالس فرهنگ به خانواده فرهنگ از گذار اولی پایه کورد انآموزدانش -

 ؟ کنندمی تجربه

 پژوهش روش

 برنامه در پژوهشهای پارادایم گانه سه بندی طبقه منظر از و یفیک پارادایم در پژوهش این

 (،16 ص ،2233 دیگران، و )مهرمحمدی انتقادی و عملی فنی، ،2شوبرت سوی از مطرح درسی

 پسامدرنیزم به متکی فلسفی، لحاظ به انتقادی، پارادایم دارد. قرار انتقادیهای پژوهش دسته در

 جویی پی برندمی میان از را مردم قدرت که نیروهایی برمالکردن و آشکارسازی و است

های شاخه زیر از که است شده استفاده 1نگاری خودمردم روش از نیز روش لحاظ به کند.می

 روش، این پیشگامان از (،1440) 2الیس کرولین نظر از شود.می محسوب نگاری مردم روش

 را دخو نیدروهای ندیشها و تمالأت هنویسند آن در که است هشیوپژ نگاری مردم خود

 خویشای نامه ندگیز دخو نستادا تیرعبا به و شخصی ربتجا تا کندمی نوشتن یابرای بهانه

  زد.سا متصل تریکالن سیاسی و فرهنگی ،جتماعیا تکاادر و معانی به را

 فرهنگی، بستر یک در «خود زیسته تجارب»های جنبه برخی یا «خود» فهم روش، این در

 در تنها نگاری خودمردم که پنداشت اینگونه نباید البته شود.می تلقی محقق آگاهی مهم منبع

 آن راه از که یابدمی ایدریچه را خود تجارب بلکه است، خود تجارب بر صرف تمرکز صدد

                                                 
1. Schubert 

2. Autoethnography  

3  . Ellis 
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 به (.2231 )فاضلی، است آن ترعمیق حقایق و جامعه( و )فرهنگ دیگران فهم جستجوی در

 تجارب نویسنده، آن سوی یک در که گیردمی قرار طیفی روی نگاری ردمم خود دیگر عبارتی

 پژوهش در کنندگانشرکت کنار در را تجاربش دیگر، سوی در و کندمی روایت را خود زیسته

 و خود تجارب میان تعادلی ایجاد به و (02 -00 :1448 دیگران، و )فاستر کشدمی تصویر به

 (.132-104 :1422 ،2بوچنر و )الیس پردازدمی مشخص عرصه یک در پژوهشگران سایر

 خودمردم» رویکرد به که است نگاری مردم خود از نوعی مطالعه، این در پژوهش روش

های داستان نگار مردم یک بومی، نگاری مردم خود در است. زدیکن الیس «بومی نگاری

 بومی نگاری دممر خود نویسد.می را آن سپس و کندمی مطالعه را خود شخصی و فرهنگی

 قرار مطالعه مورد را خود مردمی گروه که شودمی نوشته اقلیت گروه یک اعضای توسط

 در مقاومت به خود، مردم توصیف ضمن استعماری، گفتمان و قدرت بازنمایی با آنان دهند.می

 شوند،می گرفته نظر در افراد سایر از معتبرتر بومی نگاران مردم پردازند.می سلطه نظام برابر

 از بهتر و هستند خود مطالعه مورد دنیای نماینده دیگر مردم ازتر بیش آنان شودمی ادعا زیرا

 هستند. دنیا این معتبر بازنمایی به قادر دیگران

 و خاطرات نخست منبع گیرد:می نشات منبع سه از پژوهش این در استفاده موردهای داده

 2283 سال در دبستان اول کالس آموزدانش وانعن به نوشتار این اول محقق زیسته تجارب

 به تاکنون، 2230های سال در دبستان اول معلم عنوان به او زیسته تجارب دوم منبع باشد.می

 نفر 12 تجارب سوم منبع و کوردستان استان شهرهای از یکی مریوان شهر در سال چهار مدت

 نمونه راهبرد باشد.می اول پایه وردک انآموزدانش مادران و معلمان بر مشتمل رساناطالع

 ترجمه )کرسول، است بوده دسترس در و یدؤم غیر موارد گونی گونه نوع از و هدفمند گیری،

 نظر این بر (1422) الیس از نقل به (2231) فاضلی (.208-200 ،2230) کاظمی و فرد دانایی

 انگاری دوگانه بر بطالن خط و شکندمی هم در را علم و هنر تقابل نگاری خودمردم که است

 و تحلیلی جنبه بر عالوه خودمردنگاری، در پژوهش بازنمائی و نوشتن رواین از کشد.می آنها

 تالش پژوهش، این در اساس این بر دارد. نیز هنری و احساسی شناسانه، یزیبای بعد نظری،

 و حسی ادراکی ندهخوان تا باشد داشته شناسانه یزیبای و برانگیزاننده ویژگی متن است شده

 آورد. بدست کورد انآموزدانش تجارب از شناختی

                                                 
1  . Ellis & Bochner 
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 باید را نگاری مردم خودهای پژوهش در پذیری تعمیم و بودن استناد قابل ها،داده روایی

 این بر راها داده روایی نگاران مردم خود کرد. فهم مدرنیزم پست آن، ساز زیر فلسفه با متناسب

 روایات خوانندگان، و پژوهش در کنندگان شرکت نویسنده، ونهچگ که کنندمی بررسی اساس

 اعتبار همچنین دهند.می نشان واکنشها آن به چگونه و نمایندمی استفاده آن از و درک را

 به باید شده ارائه روایت که است آن معنای به نگاری مردم خودهای پژوهش درها داده

 اتفاقات که معناست بدان این باشد. ممکن و باور قابل خوانندگان برای و باشد شبیه واقعیت

 کند. نقل واقعی شواهد اساس بر را آن و باشد افتاده روایتگر برای

 و باشدمی مربوط محقق کودکیهای سال به مطالعه اینهای روایت اغلب که آنجا از 

 غیر گاه و سخت زیادی حدود تا آن همراه احساسات و وقایع آن بیان و جایزالخطاست حافظه

 بیشتری جزئیات و است داده رخ واقعا که را اتفاقاتی که است کرده سعی محقق است، ممکن

 برای همچنین باشند استنادتر قابل مطالعههای داده تا کند نقل را است مانده حافظه در آن از

 یایزوا از سواالت طرح با و دقیق و پیاپی طور به نویسندهها داده اعتبار و روایی افزایش

  است. گرفته قرار مشاور استاد و راهنما استاد نظارت مورد مختلف،

 آموزدانش من اول: داستان

 من زیسته تجارب که گرددمی باز 2283 سال مهرماه به نگارانه خودمردمهای روایت این آغاز

 در دکور کودکان مسائل وها چالش از بخشی و دهدمی انعکاس اول پایه آموزدانش مثابه به را

 با را دبستان اول که آورممی یاد به کند.می نقل راای مدرسههای آموزش و یادگیری زمینه

 همان در بودم چیده مدرسه برای کههایی فانتزی وها رویا همه زیرا کردم. شروع عمیق بحرانی

 با را «شدن آموزدانش» مدرسه به ورود نخست روزهای همان در خورد. شکست اول قدم

  کردم. شروع دلهره و سرخوردگی از یقیعم حس

 مادریم هویت و فرهنگ بر عرصه کردن تنگ و جدید هویت نمایی رخ که باری نخستین

 دیوار به که هفتگی برنامه به نگاهی نیم معلم خانم آورم.می یاد به خوب کردم، احساس را

 بهها که وره گه گوله عکس وا وه ئه کانتان، فارسیه کتیو» گفت: و انداخت بود شده نصب

 خود پوست در خوشحالی از «.2ن مکه بازی بالم میزکانتان، سر نه بیخه ییو، که رووه

                                                 
 را باز نکنید.. کتاب فارسی هایتان همان که عکس گل بزرگی روی جلد آن است را روی میز بگذارید، اما آن 2
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 است قرار و شد شروع نوشتن و خواندن انتظار، همه این از بعد باالخره که گنجیدیمنمی

 و بود اول لوحه تصویر و بزرگتر یکی کهای صفحه دو نخی حلقه هم معلم خانم شویم. باسواد

 تخته باالی که میخ دو به داد،می نشانای خانه داخل راای خانواده تصویر و کوچکتر دیگری

 گه گوی جوان بسه، را هه را هه ئیتر،» گفت: و کرد ما به رو وقت آن کرد. آویزان بودند سیاه

 تخته باالی لوحه روی ببینید کنیم.می شروع خدا نام با را کاری هر ما عزیزمهای بچه ،2بوم رن

 تصویر این کنید. نگاه تصویر این به دقت با حاال خدا. نام به گیممی پس خدا. بنام نوشته هم

 جا که جایی تا را دهانمان همه «.خانه بگید» گفت: معلم خانم «.1مال»: هم با همه «کجاست

  «.خانه» گفتیم: و کردیم باز داشت

 مدرسه کنیم،می زندگی هایمانخانواده اب و خانه در ما، که همانطور» داد: ادامه معلم خانم

 این کنید. نگاه خوب اول لوحه تصویر به ماست. دوم خانواده و خانه هم درس کالس و

 هستند. انآموزدانش هست. نقشه هست، گچ هست، تخته کالس توی کالسه. یک تصویر

  «. پوشیدند.... آبی روپوش که ببینید صفحه این در رو دختر انآموزدانش

 در زنگ ابتدای از متفاوت کلماتی و اصوات با و کرد تغییر معلم خانم زبان باره یک به

 سنگینی گردباد در گنگ و گیج من و گفتمی و گفتمی او بود. لوحه درباره توضیح حال

 به چشمانم جلوی امگذشته زندگی سال هفت هراسان لحظات، همان در خوردم.می چرخ

 زبان کوردی، خانواده کوردی، خانه کرد. رفتن جلو و قبع به شروع فیلم سکانس مانند

 هر کردم،می تیز را هایمگوش چه هر من اما . کوردی... رسوم و آداب کوردی، لباس کوردی،

 و لباس و زبان توانستمنمی کردممی ملأت بیشتر چه هر دوختم،می لوحه به را هایمچشم چه

  کنم. پیدا آن درون از را امساله هفت رسوم و آداب

 «0کچ» آن به چرا مادر! گوید:می« 2دایک» به چرا گفت!می چه معلم خانم بودم. شده گیج

 داده دست از را فهمم و درک قدرت کوبندمی سرش بر پتکی که کسی مثل دختر! گوید:می

 ما کردن پرتاب باره یک با خواستمی معلم خانم گویی شدم.نمی متوجه را چیزی هیچ و بودم

                                                 
 . دیگه سر و صدا کافیه، همه به دقت به من گوش بدید.2

 . خانه1

 . مادر2

 دختر. 0
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 کنیم.می را فکرش که است آن ازتر جدی مسئله بدانیم هم و کند غرقمان هم جدید زبان در

 را قبلی جمله چند معلم خانم «بگو! کوردی خدا رو تو معلم خانم» آمد: در صدایش کژال

 شد! آسوده خیالمان کمی داد. توضیح کوردی دوباره

 هیچی که برآوردند فریاد سرگل و شلیر بار این کرد. تغییر معلم خانم زبان دوباره اما 

 مدرسه ایدآمده شما» کرد: بلند را صدایش تحکم با معلم خانم بار این شویم.نمی متوجه

 در «.کنید تکرار فارسی باید شما هم، من از بعد بدهم، توضیح فارسی باید بگیرید، یاد فارسی

 در را ما باسوادی معلم خانم یعنی گویممی خود با کنممی فکر روزها آن به که لحظات این

 رو گر اشاره عنوان به که چوبی با حاال معلم خانم دانست.می فارسی زبان به نوشتن و خواندن

 بتواند شاید تا کنیم تکرار بلندتر خواستمی ما از بار این بود، گرفتهها لوحه تصاویر به

 کالس،» بنوازد: ردیکو زبان برگوش محکمتری سیلی و بزند فریاد بلندتر را خود فرمانبری

 ...«. و آبی دختر، ،آموزدانش معلم، تخته،

 بمباران پی در مریوان مردمها سال آن که است آن کنم عنوان است الزم اینجا کهای نکته

 و کم کم و بودند برده پناه اطراف روستاهای و دشت و کوه به و کرده ترک را مریوان شهرها،

 حال در عادی، روال به شهر بازگشت و عراق و ایران میان بس آتش توافق امضای از بعد

 به برسد تا نبود خبری خانه معمولی وسایل از حتی رو این از بودند، شهر به بازگشت

 را یتأثیر بود نتوانسته تلویزیون مشخص طور به وها رسانه امروز مثل بنابراین . ... و تلویزیون

 مدرسه و خانه تفاوت متوجه بیشتر را ودکانک و بگذارد داشت 64 تا 04 دهه اواسط در که

های قول نقل و اتفاقات و شهر اجتماعی احوال و اوضاع در بیشتر راها تفاوت ما بکند.

 شدیم.می متوجه بزرگترهایمان

 را دربند من و درآمد صدا به آخر زنگ و گذشتند هم پی از روال همین بهها زنگ باالخره

 و کالس به خانه، راه در زدم. بیرون مدرسه از پریشان حالی و نگرانی با داد. رهایی قفس از

 اول روزهای خوشی حتی و گذشته سال 8 خوش روزهای تک تک به کردم.می فکر مدرسه

 آن که است آن تصورم کنممی فکر روزها آن به که حال بود. باخته رنگ زود آنقدر که مدرسه

 زبانش معلم خانم یا بعد روزهای و فردا داشتم امید و بودم نشده مایوس کامالً هم هنوز روز

 کالس و کتاب و معلم خانم تا شود فارسی شبه یک زبانم من و شود غیبی امدادی یا کند تغییر

 شوند! راضی من از مدرسه و
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 حسابی و شد زده باطلم خیاالت بر خطی مدرسه پنجم و چهارم و سوم روز گذشت با اما

ها صحبت فهم و درک در ناتوانی و سردرگمی نگرانی، بودم. وردهآ کم کرد. ناامیدم و درمانده

 و خواندن در بسیار تالش او،های پرسش به پاسخگویی در ناتوانی معلم، خانمهای تدریس و

 وضعیت از من تنفر سبب مادریم، فرهنگی و زبان از سرخوردگی و کم عایدی و نوشتن

  بود. شده موجود

 را من فردیت کهها آن نهایت در و کردممی صحبت رمماد و پدر باها شب و روزها

 جز راهی گفتند من به صراحتاً داشتند، توجه من یآموزدانش هویت به فقط و دیدندنمی

 در را خودم بعدترش و بعد روزهای ناچار به نیست. شرایط این به دادن تن و رفتن مدرسه

 و فرهنگ عاریتی مخصوص لباس و کردممی خداحافظی پدرم از دیدم،می مدرسه در پشت

 گذاشتم.می مدرسه در پشت در و خیابان در را متعلقاتم و پوشیدممی را دیگر زبان

 زود خیلی که انیآموزدانش و آفاق و شکوفه و فاروق و هیمن و ربرز سه به بیشتر امروز

 0 با وتمتفا فضایی تدارک با آموزشی نظام چگونه اینکه کنم.می فکر کردند ترک را مدرسه

 مدرسه از راها آن راندن بیرون شرایط جامعه، و خانواده و خانه درون در آنان زندگی سال

 را آنان آموزشی نظام چگونه اند!نداشته را مدرسه تحقیر تابها آن چگونه اینکه کرد! فراهم

 که دهدمی نشان زبانی گروه 284 و کشور 11 درها داده تحلیل و تجزیه میراند! و پژمرده

 در حضور و نام ثبت به بیشتری تمایل است، بوده آموزش زبان آنها مادری زبان که کودکانی

 گنگی و سختی آن از کمی مرور به باالخره اما ؛(2230 سنجبد )سبحانیاند داشته مدارس

  گرفتم. خو کم کم شرایط با و شد کاسته اولهای ماه

 جامعه در را فرمانبری و است دولت ایدئولوژیک کارگزار پرورش و آموزش که آنجا از

 نظام هژمونی بازتولید با خواستمی مدرسه («.08 :2260 /2303،)آلتوسر کندمی بازتولید

 فرآیند داندمی زیرا کند،می شروع اول پایه از را آن و دهد تغییر مرور به را هویتمان حاکم،

 به اول پایه کودکان خصوص هب و ابتدایی دوره انآموزدانش در ذهنیت تکوین و معناسازی

 از نیز معلمان وها خانواده شود.می نهادینه خوبی به دوره، این عاطفی روانیهای ویژگی خاطر

  اند.آگاه موضوع این

های رسانه معلمان، و مادران و پدر برخی کوردستان، فرهنگی محیط سو یک از رو این از

 کوردی فرهنگ و هویت خواستند،می هابچه ما از خانواده، فرهنگ حفظ مقام در ... و کوردی
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 برنامه و مدرسه فرهنگی ضدهای ارزش مقابل در و بمانیم کورد و داریم نگه زنده همیشه را

 و موجود سیاسی و اجتماعی نظم بازتولید برای نیز مدرسه هم و کنیم مقاومت درسی

 پرداختمی مذهبی و لیغیتب ترویجی،های فعالیت طراحی بهای مدرسه نظام فرهنگ پاسداشت

 مدنظر سازی همگن واحد، و متمرکز درسی برنامه طریق از ها،تفاوت تمام به توجه بدون تا

 به مدرسه فرهنگ و خانواده فرهنگ میان تنش صحنه عمل، در رو این از کند. اعمال را خود

 تجارب شد، گفته یزنتر پیش که همانطور زیرا است. داشته ادامه نیز کنون تا که بود آمده وجود

 خانواده، فرهنگ سه حداقل تعامالت و کنش برهم حاصل دبستان، اول کورد انآموزدانش

 است. آموزشی نظام و مدرسه و درس کالس

 نخست هست. و بوده کورد انآموزدانش روی پیش دشواری راه دلیل چند به تفاسیر این با

 چارچوب در را کوچکی روزنه اداری،های دستورالعمل کههایی زمان جز به مدرسه آنکه،

 گشودمی مدرسه فرهنگی ربط فاقد و بسته محیط پذیری تحمل جهت به پنهان، درسی برنامه

 دیگر در کند، مهیا رسمی برنامه پیشبرد برای را تریآماده بستر عمومی، نمایش این از تا

 آن کوردی، زبان به ریکدیگ با انآموزدانش و معلم میان گوهای و گفت جز به سال، روزهای

 کوردی فرهنگ و زبان و قومیت بوی که را فعالیتی گونه هر راه رسمی، ساعات از خارج هم

 عنوان به معلمان همراهی با انآموزدانش کوتاه، گریزگاه این وجود با اما بود. بسته بدهد، را

 ایجاد فضاهای خرده از دارند، درس کالس فرهنگ گیری شکل بر را تأثیر بیشترین که کسانی

 است مدرسه و درس کالس فرهنگ خانواده، فرهنگ میان همپوشانی کننده تداعی که شده

 تولید به طریق این از و داشتند را آن دادن انجام کیفیت با چه هر در سعی و برده را بهره نهایت

  پرداختند.می پنهان درسی برنامه چارچوب در خویش کوردی هویت تولید باز و

 علنی را خود مقاومت کورد انآموزدانش که شودمی حادث بابت این از نیز ومد دشواری

 دهند.می انجام احترام نقاب و تمکین و کاری مالحظه تاکتیک با را کار این و کنندنمی ابراز

 مقاومت رویکرد سالهاست کمتر، زیان از پرهیز برای نیز خود معلمان وها خانواده زیرا

 نمایش ها،گروه سایر مانند به رسمیهای محیط و نخبگان حضور در ود انبرگزیده را خاموش

  کنند.می اجرا قدرت انتظارات برآوردن و احتیاط سر از را باورپذیری عمومی

 طرف دو هر نفع به اغلب عمومی نمایش این کندمی بیان (،2334) اسکات که همانگونه 

 سو یک از زیرا (.20 ،2238 )خاکباز، نندک تبانی واقعیت قلب برای تلویحی طور به که است
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 را آن چون اما گذرد،می چیزی چه صحنه پشت داندمی زیادی حدود تاها سال پی در مدرسه،

 درسی، کتب اتمام درس،های کالس در انآموزدانش حضور نمایش و داندنمی آشکار نافرمانی

 مدرسه ظاهری نظم همگی که وژیکایدئول مراسم برگزاری همه ازتر مهم و امتحانات در قبولی

 درها بچه اینکه از نیز والدین سو، دیگر از کند.می کفایت دهد،می نشان طبیعی و تصدیق را

 با آنکه همه از مهمتر و پردازندمی دانش و علم کسب به برند،می سر به خود همتایان با مدرسه

 و مذهب و است کودکان یزندگ زبان همچنان کوردی زبان صحنه، پشت در آنان اقدامات

  اند.پذیرفته را طرفه دو سازش این پیماید،می را خود مسیر ظاهر به نیز رسوم و آداب

 خوبی به خود معلمان از بسیاری و والدین مانند به باید نیز کوردهای بچه ما رو این از

 اصلی ظیفهو البته که بیاموزیم مختلف افراد نزد و مختلفهای مکان در را احساس مدیریت

 مختلف دالیل به مادران گیرند.می عهده به خانواده مادران اغلب را تشریفات نوع این آموزش

 کردن درونی وها بچه شخصیت گیریشکل در که بدیلیبی نقش واسطه به اینکه جمله از

 دهبرعه باشدمی نیز گزارش این توجه کانون که اول پایه در ویژه به و کودکی اوان درها ارزش

 معلمان با بیشتر همزبانی و همدلی به منجر که مدارس با بیشتر تعامل دلیل به همچنین و دارند

 انتقال وای مدرسههای یادگیری صحنه پشت و صحنه روی در مهمی بسیار نقش شود،می

های آموزه زبان، و فرهنگ درباره آنها آنچه رو این از دارند. انآموزدانش به خانواده فرهنگ

 تحت را کودکانهای آموخته تواندمی اندیشند،می غیره و درسیهای کتاب آموزش، سی،سیا

 رقم را سومی مقاومت عرصه و شود مادران و مدرسه بین تنش ایجاد موجب و داده قرار تأثیر

 اختیار در قوی ابزارهای و بستر حاکم، ایدئولوژی بازتولید راستای در مدرسه اگرچه زیرا زند.

 برساند. مصرف به خود دلخواه به را آن کوشدمی قوا تمام با نیز مقاومت اما دارد،

 اکنون )که زبانی فارس معلمان همچنین و مهاجر انآموزدانش والدین باید قضیه این از البته

ای مدرسههای آموزش با اغلب که است(تر کم منطقه در تعدادشان انقالب، اوایل به نسبت

 مادران و معلمان شد، گفته نیزتر پیش که همانطور همچنین کرد. جدا هستند، هماهنگ و همراه

 زبان آموزش، زبان باید معتقدند آنان اندیشند.می گونه این نیزها آن که باشندمی نیز کوردی

  بود. خواهد مفید بسیار فرزندشان شغلی و تحصیلی آینده برای امر این و باشد فارسی

 که انیآموزدانش تدریج به اساساً که که کرد اذعان توانمی شد گفته آنچه به توجه با

 واسطه به نیست، یکیای مدرسههای آموزش فرهنگ و زبان با آنان مادری زبان و فرهنگ
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 عمل خانواده فرهنگ حفظ مقام در که مادران نقش خصوص به و خانوادگی و قومی فرهنگ

 کمک واسطه به که هستند انیآموزدانش اول طبقه شوند:می تقسیم طبقه چند به کنند،می

 زبان و فرهنگ با همخوانی و همراهی و مادری زبان از عبور مادران، ویژه به وها خانواده

 دهد.می روی آسانتر آنان برای فارسی

 و آموزشی نظامهای ارزش با آنان خانوادگیهای ارزش میان که انیآموزدانش دیگر طبقه

 برابر در خالقانه و همواره مادرانشان همراهی با رو این از ندارد. وجود همسوییای مدرسه

 بدون توانمی چگونه که دانندمی انآموزدانش از دسته این کنند.می مقاومت مدرسه فرهنگ

 به ارتقاء وها آزمون در موفقیت برای کهای اندازه به فقطای مدرسههای آموزش از معنادار فهم

 به واقعی زندگی در را آن و کنند نگهداری خود حافظه در را البمط دارند، نیاز باالتر مقطع

 این در طیف، این انآموزدانش و مادران که است آن از حاکیها نشانه مجموع در نگیرند. کار

  دارند. بیشتری رواج مناطق

 دریافت مادران ویژه به و کوردی جامعه از که بسیاریهای آگاهی واسطه به دیگرای دسته

 بسیارای مدرسههای آموزش دنیای با را کنندمی زیست آن در که دنیایی میان فاصله ند،کنمی

 هم را آن از خالقانه و آمیز موفقیت عبور پتانسیل دوم دسته مثل وجود، این با اما بینند.می زیاد

 و دداننمی نامطلوب و ناروا را حاکم شرایط خانواده، محیطهای گریروشن دلیل به ولی دارند،

  کنند.می مقاومت آن برابر در

 معلم من دوم: داستان

 در اول پایه معلم شدم. معلم من خورد. رقم من برای نیز دیگری جدید هویت 38 مهر اول در

  کوردستان. استان شهرهای از یکی

 بیشتر رسیدیمها نشانه تدریس به که زمانی ویژه به آنهای چالش و تدریس دشواری

 بیشتر را شدمی روا آنان زندگی زبان و انآموزدانش حق در که را اجحافی و کرد خودنمایی

 که شوندمی ویژه نیازهای با انیآموزدانش مانند کورد کودکانها زمان این در کردم.می احساس

 شود. هرز مسیر این در استعداهایی چه داندمی خدا و کنند کمکها آن به طرف هر از باید

 به توجه باها نشانه آموزش در من رویکرد کردم، تدریس را «0ق» هنشان اول زنگ امروز

                                                 
های ای است که تمام مصوتاولین نشانه «ق»شود، اما چون ها این اتفاق تکرار می. برای ترکیب صامت و مصوت تمام نشانه2

 به توضیح درباره رخ دادهای پیرامون این نشانه پرداختم.شود ترکیبات را کامل انجام داد، قبل آن خوانده شده و می
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 آن کلمه و هجا جمله ازها نشانه بزرگتر عناصر ساخت در مصوت و صامت ترکیبات اهمیت

 بسازند. کلمه آن باها بچه خود تا نویسممی روها مصوت و صامت ترکیب که است

 گذشته روزهای روال به رسیدیم.ها مصوت و صامت ترکیب به و کردم تدریس را ق نشانه

  گذاشتم. انآموزدانش عهده بر را ترکیبات با سازی کلمه ترکیبات، خوانش از بعد

 خوانیم:می هم با را ترکیب اولین

 قا

 قَـ:

 قو:

 ... و

  کردند: شروعها بچه

  .0«قاقز مثل قا»

 «ک» اولش صدای چون و گویندمی کاغذ آن به فارسی به کوردیست،ای کلمه «قاقز» دخترم

  بنویسیم. را کلمه این توانیمنمی اینجا بنویسیم، «ک» نشانه ترکیبات در باید و ست

  .2«قار بگیم: ما بگیم، ما خانم»

  بگویید. قَـ ترکیب برای را آن باید پس قهر، گوییممی فارسی زبان در قار به عزیزم

 فارسی کلمات فقطها بچه گویند!می الغک فارسی زبان در قاالو به خوب دختر .3«قاالو خانم»

 لغات خزانه به چه رو کورد ساله 0 بچه گویم؟!می دارم چه است؟! خوب حالم واقعا بگویید.

 ببرد؟! کار به باید کجا را مادری مانند بی و زیبا واژگان گنجینه همه آن پس فارسی؟!

  بگید: هکلم «قَـ» ترکیب برای نازنینمهای بچه گذشتیم. "قا" خیر از

  .4«قَزوان»

  گن.می ون فارسی در و اون نه

  «.ندان قه خانم»

                                                 
 . کاعذ2

 . قهر1

 . کالغ2

 . ون0



اول در مواجهه با گفتمان مدرسه هیان کورد پاآموزدانشتجربه  فیتوص  

07 

 

  نویسیم.می را آن «قَـ» ترکیب زیر در و تخته روی ست. فارسیای کلمه قندان بله دخترم. مرحبا

 .0«پ قَه خانم» گفت: بلند باصدای و زده ذوق کالس خانم تپل انیس

 کوردیست.ای کلمه "پ قَه" جان انیس گفتم: شد. منفجر خنده از کالس

 تک تک چهره در شوند. سرخورده این از بیشترها بچه آنکه از پیش کردم،می فکری باید 

 هزاران با من که را بحرانی مبادا زد.می موج آمده پیش اوضاع از گنگی و سردرگمیها آن

 جودیمو را خودم بکشند. دوش به نیز معصوم کودکان این را کردم عبور آن از مصیبت

 و بود مادریمان هویت و فرهنگ و زبان سویم یک که کردممی تصور نبرد میدان در میانجیگر

 از بود. آن ازها بچه آمیزموفقیت عبور لزوم و درسیهای کتاب و آموزشی نظام دیگر سوی در

 و کوردی کلمات راست سمتها بچه گفتم و کردم تقسیم نیمه دو به را کالس تخته رو این

 را فارسی کلمات فقط تکلیفتان دفتر درها بچه ولی نویسیم.می رو فارسی کلمات چپ سمت

 شود.می گرفته کلمات همین از هم امال فقط و بنویسید

 و انآموزدانش میان ارتباط و دارد حضور کالس بطن در نیز معلم اینکه به توجه با

 معلمان گفت توانمی کند، ایجاد تواندمی خواهدمی که طریقی هر به راای مدرسههای آموزش

 عهده بر درس کالس و خانواده فرهنگ دو میان کردن سازگار و قرابت در بسزایی نقش نیز

 کنند مجهزهایی استراتژی به را خود کنند،می سعی کورد معلمان از بسیاری رو این از دارند.

 انآموزدانش تا کنند استفاده آموزشیهای فرصت گسترش جهت در کالس فرهنگی تنوع از که

 درسیهای فعالیت در و کنند طی بیشتری سهولت با راها فرهنگ خرده بین مرزی گذار

 با را آن درسی، مطالب فهم برای باشد نیاز جا هر مثال طور به باشند. داشته فعال مشارکت

 تسهیل برای کوردی رسوم و آداب از برگرفته عینیهای نمونه از دهند،می توضیح کوردی زبان

 است، منطقه مذهب و فرهنگ با مغایر کامالً که را محتواهایی یا و گیرندمی بهره یادگیری

  کنند.می آن جایگزین را متناسب موضوعات و حذف

                                                 
 . لقمه2
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 ایمدرسههای آموزش بازتفسیرکنندگان

 زا شود.می ثرأمت عامل چندین از اول پایه انآموزدانش تجارب شد، بیانتر پیش که گونه همان

 گفتیم. سخن کند،می تجربه را آنها کودک که متفاوتی فرهنگ سه از یک، شکل در رو این

 کنند،می کسب مدرسه آغازینهای سال در کودکان کههایی معنادهی و تجارب این از بخشی

 سخن، دیگر به است. خانواده فرهنگ از برگرفته و مادران ویژه به و خانواده تفاسیر از برآمده

 و درس کالس خود، به کورد کودک و آیدمی در سخن به مادران ضمیر و زبان از فرهنگ

 نقش نیز کودک زندگی مهم دیگر بزرگسال عنوان به معلم دهد.می معنا منظر آن از مدرسه

 بطورای مدرسه آموزش و مدرسه و درس کالس از کورد کودک که برداشتی و فهم در مهمی

 نظام و معانی بلکه نیستند. او صرف حسیهای تجربه ودک،ک زیسته تجارب دارد. سازدمی کلی

 کند.می برساخت را آنها دارد، قرار آن در که مادی و معنایی شبکه دلیل به کودک کهاند داللتی

 تفسیرهای از ثرأمت و درس کالس در اول، پایه انآموزدانش تجارب از مهمی بخش رو این از

 که معلمانی یا و اول پایه معلمان نظرات تا شدم آن پی در دلیل این به خورد.می رقم معلم

 بازتفسیرکنندگان عنوان به را مادران نظرات همچنین و بودند کرده تدریس اول پایه در پیشتر

 پایه انآموزدانش زیسته تجارب وای مدرسههای یادگیری با ارتباط درای، مدرسههای آموزش

 است: قرار این بهها رسان اطالع این در شده شناسایی کالن دسته دو شوم. جویا اول

 با همسو معلمان و مادران -ب وای مدرسه آموزش فرهنگ با ناهمسو معلمان و مادران -الف

 کشور.ای مدرسه آموزش فرهنگ

 نیستند همسوای مدرسههای آموزش فرهنگ با که است مادرانی و معلمان ازهایی قول نقل

 تا بگیرد شکل کوردی جامعه اجتماعی فرهنگی بافت در انآموزشدان یادگیری باید معتقدند و

 است: قرار این به کنند طی بیشتری سهولت با راها فرهنگ بین مرزی گذار انآموزدانش

 برای بلکه یابیم، دست بزرگی دستاوردهای به توانیمنمی مادری زبان با تنها ما حال، دنیای در  
 این داد. انجام بهایی هر با را کار این نباید اما شویم، آشنا یزن بیگانگان زبان به باید پیشرفت

 کلی به را مادری هویت و فرهنگ و زبان دیگر، زبان با آشنایی برای که است سنگینی بهای
 (.2 کد )معلم کندمی کوردی زبان با آموزشی نظام که کاری همان مثل بگذاریم، پا زیر
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 چه او بزرگان چیست؟ او فرهنگ کیست، او اینکه رسند،ب خودشناسی به باید ابتدا کودکان   
 اما بیاموزد، ابتدایی دوره در باید راها این همه چیست؟ او رسوم و آداب اند؟بوده کسانی
 البالی در من باشد.می فارسی زبان آموزش وها بچه کردن همانند فکر به فقط مدرسه

 هویتم و فرهنگ با که چیزی هر داریا و وزارتیهای دستورالعمل حتی وها کتاب صفحات
 آداب برخالف که ببینند اگر روستاها در خصوص به چون روم.می طفره آن آموزش از نخواند

ها بچه رفتن مدرسه جلو حتی و کنندمی مقاومت حتما شود،می مطرح مباحثی کوردی آیین و
 (.0 کد )معلم گیرندمی را

 خانه در سال 8 که چرا کند، تحصیل کوردی زبان و فرهنگ با ام بچه دارم دوست قطعا من   
 اول پایه در که است سخت واقعا برایش است، گرفته یاد کوردی فرهنگ و زبان با را چیز همه
 فارسی فرهنگ و زبان یادگیری به و بگذارد کنار کامل مدرسه در را فرهنگ و زبان این

 تا هم کنار در زبان دو این بعد و یندبب آموزش مادری زبان به سوم کالس تا حداقل بپردازد.
 و دارد مشکل فارسی زبان به نوشتن یا خواندن با واقعا نسیم بیایند. پیش تحصیالت پایان

 تمام تا ندارد. آن از فهمی و درک چون کند،می حفظ گیردمی یاد که هم چیزی هر مطمئنم
 (.1 کد )مادر گیردنمی دیا را مفهومی هیچ ندهم توضیح کوردی زبان با کامالً را مطالب

ها اهمیت وها اولویت اما دارد، وجود ملی فرهنگ و ما فرهنگ میان تشابهاتی چه اگر   
 زیادی اهمیت آن به خانه در ما که چیزی آنها فرهنگ و رسوم و آداب بحث در متفاوتند.

 اعیاد این به رکمت مدرسه محیط در اما است، قربان عید و فطر عید چون مذهبی اعیاد دهیم،می
 کد )مادر شودمی داده بها نوروز عید و یلدا شب چون مراسماتی به بیشتر و شودمی داده بها
0.) 

 زبان وجود لزوم بر همه که است آن دسته این معلمان و مادرانهای صحبت اشتراک نقطه

 تحقق برای ستنی حاضر قومی هیچ اما داشتند، تأکید ایرانی اقوام سایر با ارتباط برای میانجی

 که داشتند تأکید آنان بپردازد. را هویتش و فرهنگ و زبان حذف چون سنگینی بهای امر، این

 خود مادری هویت و فرهنگ و زبان با رسمی آموزش نظام چارچوب در کودکان باید نخست

 تر،بر زبان نه میانجی زبان یک مثابه به و رسمی زبان عنوان به را فارسی زبان سپس شوند، آشنا

 ببینند. آموزش
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 در قومیهای فرهنگ و زبان برای چندانی اهمیت که که معلمانی و مادران دوم دسته

 بر رو این از پذیرند.نمی را قومی و فرهنگیهای تفاوت اساساً و نیستند قائل آموزش

 دارند. تأکید کوردی فرهنگ اختصاصات به توجه بدون یکسانای مدرسههای آموزش

 و زبان با خانه محیط در کافی اندازه به کودک کند. فرق خانه زبان با باید آموزش زبان  
 پس گیرد،می یاد را آن رسمی آموزش بدون و دارد کار و سر کوردی رسوم و آداب و فرهنگ

 (.3 کد )معلم بگیرد یاد فارسی فرهنگ و زبان با راها آموزش مدرسه در است بهتر

 سیستم و کنند پیدا باید شغلی و روندمی دانشگاه به آینده درها بچه اینکه به توجه با   
 داده آموزش فارسی زبان با مدرسه در اگر شود،می اداره فارسی زبان با کشور اداری و آموزشی

 و مدارج به و است شدهها آن حق در بزرگی ظلم نگیرند، یاد را فارسی زبانها بچه و نشود
 (.21 کد لم)مع کنندنمی پیدا دست باال مناصب

 بینندمی را ما همچنین و کنیممی صحبت کوردی زبان بهها بچه با خانه در کافی اندازه به ما   
 گیرند،می یاد راها آن نیزها آن کنیم،می حفظ خانه در را خودمان رسوم و آداب و فرهنگ که
 گیرند.نمی یاد چیزیها بچه که شوند داده آموزشها همین هم مدرسه در باشد قرار اگر

 (.6 کد )مادر است بهتر باشد فارسی زبان بهها درس

 واسطه به آنان آنکه نخست است. ذکر قابل مادران و معلمان از دسته این درباره نکته دو

 جایگاه تصاحب راه تنها کشور، ارکان تمام بر فارسی هویت و فرهنگ و زبان حاکمیت

 دوم و بینندمی فارسی زبان گذرگاه از را نشانفرزندا برای آینده در مناسب شغلی و تحصیلی

 اینگونه آنان به که بودند، حکومت ترویجی و تبلیغی فضای تأثیر تحت دیگران از بیش آنکه

 مشترک هویت و فرهنگ و زبان با فقط کشور ثبات و امنیت حفظ لزوم که است کرده القا

  بود. آموزشی نظام فعلی وضعیت جیهتو برای آنان اصلی دالیل از عامل، دو این باشد.می میسر

 هایافته

 معلم هم و اول پایه آموزدانش عنوان به هم نوشتار، این اول محقق زیسته تجارب به توجه با

 و مادران جمله از مدرسه، و خانواده ازهایی رسان اطالع نظرات همچنین وها اولی پایه
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 به پاسخ قالب در پژوهش هاییافته از ایخالصه بندی،جمع منظور به بخش، این در معلمان،

 شود.می بیان پژوهشهای پرسش

 نظام فرهنگ به خانواده فرهنگ از گذار اولی پایه کورد انآموزدانش نخست: پرسش به پاسخ

 کنند؟می تجربه چگونه راای مدرسه

 بـدو  در آنکه نخست کنند:می تجربه مدرسه فرهنگ با مواجه در را بسیاریهای چالش کودکان

 فرهنـگ هـای  ارزش و رسـوم  و آداب مادری، زبان جمله از خود مادری فرهنگ عناصر ورود،

 به را خود موضوع این و یابندنمی مدرسه در رااند یافته هویت و شخصیت آن با که را کوردی

 و خشـم  حقـارت،  احسـاس  اندوه، دلهره، گیجی، قبیل از مختلف رفتارهای و احساسات شکل

  دهد.یم نشان خودخوری

 و پـدر  کوردستان، فرهنگی محیط سو یک از شودمی حادث بابت این از نیز دیگر دشواری

 هـا بچـه  مـا  از خـانواده،  فرهنـگ  حفـظ  مقـام  در غیـره  و کـوردی هـای  رسانه معلمان، مادران،

 مقابـل  در و بمـانیم  کـورد  و داریـم  نگـه  زنده همیشه را کوردی فرهنگ و هویت خواستند،می

 بازتولیـد  بـرای  نیـز  مدرسه هم و کنیم مقاومت درسی برنامه و مدرسه فرهنگی ضدهای ارزش

هـای  فعالیـت  طراحـی  بـه ای مدرسـه  نظام فرهنگ پاسداشت و موجود سیاسی و اجتماعی نظم

 درسـی  برنامـه  طریق از ها،تفاوت تمام به توجه بدون تا پرداختمی مذهبی و تبلیغی ترویجی،

 میـان  تنش صحنه عمل، در رو این از کند. اعمال را خود ظرمدن سازی همگن واحد، و متمرکز

 راها تنش بیشترین میان این در کودکان که بود آمده وجود به مدرسه فرهنگ و خانواده فرهنگ

 کنند.می تجربه

 بـا  را کـار  ایـن  و کننـد نمـی  ابـراز  علنی را خود مقاومت کورد انآموزدانش دیگر، سوی از

 خـود  معلمـان  وها خانواده زیرا دهند.می انجام احترام نقاب و کینتم و کاری مالحظه تاکتیک

 حضـور  در واند برگزیده را خاموش مقاومت رویکرد هاست سال کمتر، زیان از پرهیز برای نیز

 احتیـاط  سر از را باورپذیری عمومی نمایش ها،گروه سایر مانند به رسمیهای محیط و نخبگان

 بـه  را مضـاعفی  روانـی های تنش نیز تاکتیک نوع این کنند.می ااجر قدرت انتظارات برآوردن و

  کند.می تحمیل انآموزدانش

 چگونـه  را درس کـالس  فرهنـگ  بـه  خانواده فرهنگ از گذار اولی پایه کورد انآموزدانش -

 ؟ کنندمی تجربه
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 یبـرا  کـه  بیننـد می را فرهنگی و زبان ها،کتاب البالی و کالس درون در کودکان آنکه نخست

 ارزشـمند  گنجینه نابودی قیمت به اگر حتی گذارد،نمی فرو تالشی هیچ از خود هژمونی تثبیت

 خـاکی  کـره  بـر  خـود  زنـدگی  سال هزاران در بشر آورد دست که باشد مادری فرهنگ و زبان

   است.

 بـا  ضـدیت  در را آن که شوندمی مفاهیمی آموختن مانع مادران ویژه به خانواده، که آنجا از

 ایـن  کننـد. می آن جایگزین را خودهای ارزش و بینندمی خویش فرهنگهای آرمان وا هارزش

 موضوعات و مفاهیم بسیاری از عمیقی و درست درک انآموزدانش که شودمی سبب دوگانگی

 موقـت  حفـظ  به باشند، نداشته آن متفاوت زبان دلیل به مختلفهای دانشای پایه مفاهیم حتی

 معنـادار  یـادگیری  نتیجـه  در و کننـد  اکتفـا  آزمـون هـای  برگه روی بر زیسا پیاده برای مطالب

  نگیرد. صورت

 موفقیـت،  سنجش برای مدارس استاندادهای وها آزمونهای شیوه که آنجا از دیگر سوی از

 راهـا  ارزش وهـا  دانـش  انآموزدانش آیا که کنند مشخص تا نیستند درونی و کیفیهای مقیاس

 داد خواهـد  رخ فریبکارانه توافقی مدرسه و والدین میان کنند،می ظاهرسازی یااند کرده درونی

 دسـت  به طرف دو هر رضایت قبولی نمره به یافتن دست و کردن حفظ به یادگیری تقلیل با و

 رفتـاری  و عـاطفی  شـناختی،  تغییـر  انآمـوز دانش درای مدرسههای آموزش آنکه بدون آید،می

 0 بـا  نیـز  فارسـی  زبان یادگیری برای کورد انآموزدانش انآموزشدان دیگر سوی از کند. ایجاد

   اند:مواجه جدی چالش

 همـه  آنکـه  دلیـل  به جدید، زبان با مواجهه در و ناگاه به و مدرسه به ورود بدو در کودکان -2

 بـه  احساسـات  اسـت،  شـده  برقرار کوردی زبان با پیرامونی محیط در و خانه در آنان ارتباطات

   کنند.می تجربه را حقارت احساس و اندوه دلهره، گیجی، جمله از منفی شدت

 دریافـت هـا  خانواده و کوردستان فرهنگی محیط از کههایی گریروشن با و زمان گذشت با -1

 بـه  و نـدارد ای مدرسههای آموزش در جایگاهی آنان مادری فرهنگ و زبان که این از کنند،می

 رغبتـی  و تـالش  عامدانـه  و باشندمی خشمگین و ناراضی ه،سرخورد شود،نمی داده اهمیتی آن

 ندارند. آن یادگیری برای

 بـا  ارتبـاط  و آمـوزش  و اسـت  فارسیها کتاب زبان و است کوردی آنان مادری زبان چون -2

 بـه  بسـتگی  هـم  آن کـه  شـود مـی  محدود مدرسه در حضور ساعت چند همان به فارسی زبان
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 چقـدر  نیـز  مدرسـه  در حضـور  ساعت چند آن در که داردها خانواده و انآموزدانش و معلمان

 ایـن  بینند.نمی آن یادگیری به نیازی چندان رو این از باشند، داشته زبان این از استفاده به تمایل

 پایینی تحصیلی موفقیت و یادگیری عملکرد و نگیرند یاد خوبی به را دروس شودمی سبب امر

 و شـلوغی  جملـه  ازهـایی  مقاومـت  فارسـی  زبـان  و درسـی  برنامـه  بـه  نسبت نتیجه در دارند،

 نسـبت  رغبتی بی مسلط، فرهنگ و زبان به نسبت کجی دهن و تمسخر سرکالس،های شیطنت

 گیرد.می شکل پایه، تکرار و مردودی تنهای در و درسی مطالب وار طوطی حفظ و درس به

 برایای انگیزه نشین، کورد مناطق در مضاعفهای محرومیت ویژه به آموزشی نظام ساختار -0

 گذارد.نمی فارسی زبان یادگیری

 گیرینتیجه و بحث

 فرهنگ سه میان کورد آموزدانش فرهنگی گذارهای دشواری ایمکوشیده نوشتار، این در ما

 دبستان اول پایه و آموزشی نظام به ورود آغاز در راای( مدرسه نظام و درس کالس )خانواده،

 کودکان این که تجاربیهای الیهترین عمیق از تفسیری و فهم تا کنیم پذیررویت و آشکار

 کنیم. ارائه کنندمی کسب

 کردن دنبال دلیل به اول، پهلوی زمان در مدرن ملی دولت گیریشکل زمان از کشورمان در

 محلی و قومیهای ارزش باای مدرسه نظام (،2230 )مناشری، سازیهمگن سیاست

 آداب مذهب، قومی، زبان تنها نه گذشته، قرن یک به قریب طول در است. نداشته سرسازگاری

 برای ارزشمند محتوای و فرهنگی میراث عنوان به کوردستان، مدارس در کورد مردمان رسوم و

 از آموزشی نظام در شده تالش درجاتی به بلکه است، نگرفته قرار توجه مورد کودکان، آموزش

 مختلف، تاریخی مقاطع در موضوع این حدت و شدت البته شود. جلوگیری نیز آنها ترویج

  است. بوده متفاوت

 کردن آشکار و برمال شود،می محسوب آن زمره در پژوهش این که انتقادی پارادایم در 

 فرودست و غیرمسلطهای گروه حق در شده داشته رواهای شدگی رانده حاشیه به وها تبعیض

 نیروهای تأثیر تحت همواره آموزشی نظام و مدرسه منظر این از است. پژوهش توجه کانون

 و سوگیری از فارغ و خنثیهایی مکان سنتی،های نگاه برخالف و شودمی دیده سیاسی

 و اسلتری رینولدز، )پاینار، شودنمی تصور بنگرد، یکسان را انآموزدانش همه که جانبداری
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 تالش متعددی، نظری مفاهیم از گیریهرهب با انتقادی، مربیان (.100و102 صص ،2330 تابمن،

 کههایی تنش و جنسیتی و مذهبی فرهنگی، زبانی، قومیتی،های تبعیض انواع و اشکالاند کرده

 و پذیر رویت دیده، را کنندمی تجربه شده، رانده حاشیه بههای گروه به متعلق انآموزدانش

 (.2233 نام، نیک و )فاضلی کنند پذیر روایت

 پایه معلم و دیروز کورد آموزدانش عنوان به اول محقق نگارانه خودمردم پژوهش این در 

 دو تدریسش و تحصیل دوران از خود زیسته تجارب بر تکیه با مریوان، شهر در امروز اول

 تصویر به انشآموزدانش و خود کرده تجربههای چالش وها تنش از نگارانه خودمردم روایت

 خودمردم پیشگامان از (1422) بوچنر و الیس که آنگونه ها،روایت نای ارائه در است. کشیده

 شناسانه زیبایی و احساسی وجوه کنند،می تصریح تحقیق روش این نظرانصاحب و نگاری

 پدیدار خواننده در غائبانه ادراکی متن، جذابیت و برانگیزانندگی تا باشد توجه مورد باید

 کرهنیم دو هر باید پژوهش محصول که نظرند این بر نگاری خودمردم نظرانصاحب گرداند.

 پژوهش در مفهومی و شناختی وجوه هم که معنی این به کنند. درگیر را آن خواننده مغز

  شناسانه. زیبائی و هنری وجه هم و باشد پررنگ

 خود درونی حال و حسترین عمیق از هدف، این مینأت برای اول محقق پژوهش این در

 پژوهش مفهومی و نظری وجه مینأت برای است. گرفته بهره شخص اول و یصمیم بیانی از

 ابداع انتقادی پداگوژی نظرانصاحب که مفاهیمیهای بخشی الهام و انتقادی رویکرد از نیز،

 مقاومت (،1444 و 2362 )اپل، بازتولید از بودند عبارت مفاهیم این است. جسته سود اند،کرده

 اپل، و 2303 )آلتوسر، سلطه (،2232 اپل و 2303 )آلتوسر، لوژیایدئو (،1446،2331)ژیرو،

 از برخوردار پداگوژی و ( 2230 اپل، ؛1420 الرن، مک )مونزو پنهان درسی برنامه (،2232

 گردید. میسر آنها پرتو در تجارب فهم و تفسیر امکان که (1422بیلینگز، )لدسون فرهنگی ربط

 اصلیهای داده از دیگرای دسته که دبستانی اول پایه معلم و مادر 12 نظرات وها دیدگاه بعالوه

 شهرستان تروسیع بافت در پژوهش اینهای یافته تا کرد، کمک کردندمی مینأت را پژوهش این

 اینکه در پررنگی بسیار نقش اول پایه معلمان و مادران گردد. پذیرفهم و معنا مریوان

 آنها، تفسیر دریچه از کودک دارند. کند، تجربه هچگون را درس کالس و مدرسه ،آموزدانش

 آموزش بازتفسیرکنندگان عنوان با آنان از پژوهش این در رواین از کند.می معنا را خود تجارب

 شد. برده نامای مدرسه
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 تجربه بر عالوه آنان اند.مواجه بسیاریهای چالش با مدرسه ورود بدو در کورد کودکان 

 بزرگی تغییر اول پایه کودکان برای که بزرگتر اجتماع به ورود و وادهخان از جدایی اضطراب

 در که شرحی به کنند.می تجربه نیز را بزرگی فرهنگی شوک آغاز همان از شود،می محسوب

 و مذهبی باورهای رسوم، و آداب زبان، کورد، کودک آمد، پژوهش این دوم و اول روایت

 آن با که او مادری فرهنگ و زبان بیند.نمی نیپذیرفت و حاضر مدرسه در را خود قومی

 ندارد. جایگاهی هیچ درسیهای کتاب الی البه وای مدرسه نظام در یافته هویت و شخصیت

 فرهنگ از گذار این دارد. تفاوت بسیار او قومیهای ارزش با که شودمی مدرسه دنیای وارد او

 بسیاری هویتی و فرهنگی مذهبی، زبانی،ی هاتنش با را آنانای مدرسه نظام به ورود و قومی

 از شدیدی منفی احساسات مادری، فرهنگهای ارزش نشدن شناخته رسمیت به کند.می روبرو

 روایت دو هر در که آوردمی بوجود کودک در خشم و خودخوری و اندوه دلهره، گیجی، قبیل

 (2266 مدرس، و 2260 ره،)عصا یابتدای دوره در باال تحصیل ترک نرخ شد. پرداخته آنها به

 و انآموزدانش باالتر پایه به خودکار شبه ارتقا با آموزشی نظام که دوری چندان نه هایسال در

ای مدرسههای آموزش ضعیف کیفیت بر سرپوشی الزمهای یادگیری کسب از اطمینان بدون

  باشد. کورد انآموزدانش در منفی تجارب این موید درجاتی به تواندمی بود، نگذاشته

 وقوع عدم یا وقوع غالب، تصور برخالف که است آن از حاکی پژوهش اینهای یافته

 آنها شناختی و ذهنیهای قابلیت بهصرفاً  آنکه از بیش کورد کودکانای مدرسههای یادگیری

 و خانواده انتظارات باورها، ها،ارزش میان ناهمسویی یا همسویی با مرتبط باشد، مرتبط

 بیگانگی احساس درس کالس در که کودکی است. مدرسه و درس کالس فرهنگ با دوستان

 در نبیند، پذیرفته رسمیت به را خود رسوم و آداب فرهنگی،های ارزش زبان، بکند، فرهنگی

 مواجه زیادیهای صعوبت وها دشواری با درس کالس فرهنگ به خانواده فرهنگ از گذار

 و تسهیل در مهمی نقش ژیرو، تعبیر به فرهنگی، واسط وانعن به معلم میان این در شود.می

 در اول، محقق پژوهش این در کند.می ایفا آن کردن دشوارتر و ناممکن یا گذار این کردن روان

 این است. داده شرح را کورد انآموزدانش برای فرهنگی گذار تسهیل چگونگی دوم، روایت

 آن به (1422 بلینگز،-)لدسون فرهنگی ربط از برخورد پداگوژی مدافعان که است چیزی همان

  اند.کرده اشاره
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 از کههایی روشنگری با ان،آموزدانش که است آن از حاکی پژوهش، این دیگرهای یافته

های ارزش و زبان برابر در کنند،می دریافت مادران خصوص به و کوردستان فرهنگی محیط

 هویت حفظ منظور به که فرهنگی، مقاومت این کند.می مقاومت مدرسه، تحمیلی فرهنگی

 و شلوغی شکل به است، گرفته شکل آموزشی نظام ساز یکدست هژمونی برابر در بومی

 نسبت رغبتی بی مسلط، فرهنگ و زبان به نسبت کجی دهن و تمسخر سرکالس،های شیطنت

  کند.می بروز درسی مطالب وار طوطی حفظ و درس به

 انآموزدانش یادگیری -یاددهی جدی موانع از آموزش، رسمی زبان یادگیری در ضعف

 گفتاری،های مهارت در ضعف با را خود موضوع این هست. نیز شان دیگران دروس در کورد

 مردودی تحصیلی، افت تفکرات، بیان از هراس مطالب، درک نوشتاری، و خوانداری شنیداری،

 هادیان و مهرجو (،2231) یزدیا (،2238) دیگران و قادری دهد.می نشان تحصیل ترک و

 با آنان مادری زبان که انیآموزدانش عملکردی ضعف بر خودهای پژوهش در نیز (،2200)

 کار به و فهمیدن کتاب، مطالب درک در که مشکالتی همچنین و نیست یکی آموزش زبان

 انآموزدانش که است مطرح وقتی مشکل این است گفتنی اند.کرده اشاره دارند،ها آن بردن

 زبان برابر در خود، قومی و زبانی تضعیف از جلوگیری منظور به و خانواده، فرهنگ از متاثر

  کنند.می مقاومت آموزش رسمی

 فرهنگی محیط سو یک از که است آن کشند،می دوش به کورد کودکان کههایی دشواری از

 فرهنگ حفظ مقام در غیره و کوردیهای رسانه بومی، معلمان مادران، و پدر کوردستان،

 کورد و دارند نگه زنده همیشه را کوردی فرهنگ و هویت خواهند،می هابچه از خانواده،

 با را کار این انآموزدانش کنند. مقاومت درسی برنامه و مدرسههای ارزش مقابل در و بمانند

 از دهند.یم انجام مدرسه در (2234 )اسکات، احترام نقاب و تمکین و کاری مالحظه تاکتیک

 نظام فرهنگ پاسداشت و موجود سیاسی و اجتماعی نظم بازتولید برای نیز مدرسه دیگر، سوی

 تمام به توجه بدون تا پردازدمی مذهبی و تبلیغی ترویجی،های فعالیت طراحی به آموزشی

 همگن واحد، و متمرکز درسی برنامه طریق از دارد، وجود ایران در که فرهنگیهای تفاوت

  کند. اعمال را خود مدنظر یساز

 یعنی مدرسه، گفتمان از غیر دیگریهای گفتمان به دبستان اول پایه کورد انآموزدانش اما

 دوره عاطفی -روانیهای ویژگی دلیل به گفتمان، این دارند. دسترسی کوردی جامعه گفتمان
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 شده ترویجهای رزشا رواین از اثرگذارترند. خانواده،های ارزش با همسویی و کودکی، سنی

های پژوهش در موضوع این شود.می کمرنگ کورد کودک ضمیر و ذهن در مدرسه، در

 دارابی و معیدفر و (2260) کاشی غالمرضا و رضایی (،2230) یعقوبی (،1421) هندریکسون

 توجه مورد نیز اند،کرده واکاوی را مدارس آموزشی هایفعالیت سیاسی منظر از که (،2232)

 است. گرفته قرار

 زندگی» آموزش طریق از آنها فرزندان که دارند زیادی امید مادران ویژه به وها خانواده

 از کنند. کسب آینده در تریمناسب اجتماعی و اقتصادیهای فرصت و باشند داشته «بهتری

 نههمانگو دارند. ناهمسویی دیگرای دسته با و همسویی مدرسههای ارزش ازای دسته با رواین

 راای مدرسه آموزش فرهنگ با والدین مواجهه داد، نشان پژوهش اینای مصاحبههای یافته که

 مدرسه عمده کارکرد که دارند قرار والدینی طیف سوی یک در کرد. تصور طیفی روی توانمی

 دانند.می فرزندان برای زندگی بهترهای فرصت آوردن فراهم و اقتصادی و اجتماعی تحرک را

 کارکرد را هویتی و قومی ارزشهای استمرار و حفظ که هستند والدینی طیف، مقابل طهنق در

 است. تصور قابل هادیدگاه انواع از ترکیبی طیف این روی دانند.می ایمدرسه نظام غالب

ای مدرسه نظام که نظرند این بر والدین غالباً است آن از حاکی پژوهش این نگارانه مردمها داده

 کثرت و قومی تنوع وجود باید باشد. کوردی فرهنگ و زبان و هویت به توجه با اههمر باید

 وحدت آنکه بر عالوه تا بشناسد رسمیت به را قومیهای آرمان و زبانی -فرهنگیهای هویت

 سیاسی -اقتصادی -فرهنگی -اجتماعیهای نابرابری ریشه شود، حفظ ایرانیان میان انسجام و

 ها،آنهای فرهنگ و زبان ها،قومیت کردن اعتبار بی با است داده اننش تاریخ بخشکاند. را

  (.2260 کاشی، غالمرضا و آورد)رضائیمی وجود به قومیهای دشمنی و ضدیت مقاومت،

 اقوام فرهنگ متنوع ظرفیت از استفاده و تعامل جهت مناسب تمهیدات انجام رو این از

 توجه آموزشی نظام وظیفه اکه چر است. ضروری تربیتی هایفعالیت طراحی در ایرانی مختلف

 و رسمی فرهنگ با همگامها آن ترویج و توسعه به کمک وها فرهنگ تمامی به احترام و

 (.1440 )بی، است مشترک

 به ورود تجربه گفت: توانمی پژوهش این اول محقق روایت به بندی، جمع مقام در

 چه اگر اول، پایه انآموزدانش سایر برای و کورد کودکان برای، شدن «اولی پایه» و مدرسه

 از ییزدا فرهنگ دلیل به اما است، شدن باسواد آغاز آن مهمترین که دارد زیادیهای مشابهت
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 راها نابرابری و تعارضات بذرای، مدرسه آموزش نظام در مادری زبان به توجهی بی و آموزش

 کودکان همه که را ،«مشترک مای» یک در نبود حس شدن، اول پایه کارد.می راه آغاز همان در

 تجارب این روایت بیان در من تالش کند.می متزلزل را کنیم تجربه بودن ایرانی واسطه به باید

 کودکان برای مسلط فرهنگ و زبان هژمونی کههایی چالش به توانم حد در که بود آن زیسته

  کنم. آشکار را هستند ئینامر و پنهان گاه و آوردمی ارمغان به اول پایه کورد

 سازیهمگن پی در و کندمی تبعیت حکومت گفتمان از که است دولتی نهادی مدرسه

 این در مدرسه تازی یکه برای عرصه همیشه اما است، مسلط ایدئولوژی با مطابق خود مدنظر

 فضای در رو این از دارند. وجود نیزها رسانه وها خانواده گفتمان مقابل، در نیست، مهیا زمینه

 شکل برای نیز آنان که دارند حضور نیز کوردیهای رسانه و کوردی خانواده گفتمان مدرسه،

 این از کدام هر کوشند.می مادری فرهنگ و زبان تثبیت و انآموزدانش ذهنیت به دادن

 را انآموزدانش ذهنیت که دارند سعی و دانندمی خود تملک در را انآموزدانش ها،گفتمان

  دهند. شکل خود اهداف وها آرمان با ناسبمت

 کوردی جامعه و خانواده گفتمان از متاثر شدت به اول پایه کورد انآموزدانش که آنجا از

 باشد،می نیز گذارترتأثیر سنی، دوره این در کودکان عاطفی -روانیهای ویژگی دلیل به و است

 کنند.می پیدا آن به انتقادی دیدی غلبا مادران، کمک به و باشدمیتر کمرنگ مدرسه گفتمان

 وها ارزش با ضدیت در را آن که شوندمی مفاهیمی آموختن مانع مادران ویژه به خانواده،

 کنند.می آن جایگزین را خودهای ارزش و بینندمی خویش فرهنگهای آرمان

 بـه  پنهـان،  درسـی  برنامـه  چـارچوب  در را کـوچکی  روزنه مدارس کههایی زمان همچنین

 نمـایش  ایـن  از تـا  گشـایند مـی  مدرسـه  فرهنگی ربط فاقد و بسته محیط پذیری تحمل جهت

 معلمان همراهی با انآموزدانش کند، مهیا رسمی برنامه پیشبرد برای را تری آماده بستر عمومی،

 فضـاهای  دارند، درس کالس فرهنگ گیری شکل بر را تأثیر بیشترین که کسانی عنوان به بومی

 ایجـاد  فضـاهای  خرده از آنان کنند.می خلق مدرسه مکان در را خود گریزپای و السی کوچک،

 کـالس  فرهنگ خانواده، فرهنگ میان همپوشانی کننده تداعی کهها جشن و مراسمات مثل شده

 و داشـتند  آن دادن انجام کیفیت با چه هر در سعی و برده را بهره نهایت است، مدرسه و درس

 پنهـان  درسـی  برنامـه  چـارچوب  در خـویش  کـوردی  هویت تولید باز و تولید به طریق این از

   است. شده اشاره نیز (2268) رضایی، پژوهش در موضوع این پردازند.می



اول در مواجهه با گفتمان مدرسه هیان کورد پاآموزدانشتجربه  فیتوص  

29 

 

 منابع

  (،2260) صدرآرا روزبه ترجمه دولت. ایدئولوژیکهای برگ و ساز و ایدئولوژی (.2303) لویی آلتوسر،

 چشمه. نشر تهران:

 نوشته. تهران: سرشت. پاک جعفر محمد ترجمه درسی. برنامه و ایدئولوژی (.2230) دبلیو مایکل اپل،

 (،2238) خاکبـاز  افشـین  ترجمه نهانی.های روایت مقاومت: هنر و سلطه (.2334) سی جیمز. اسکات،

 مرکز. نشر تهران:

 مجموعـه  یی.ابتدا دوم پایه در زبانه تک و زبانه دو انآموزدانش عملکرد مقایسه (.2231) صمد ایزدی،

 پژوهشـگاه  راهکارهـا.  و انـدازها  چشـم  هـا، چـالش  آمـوزش  و دوزبـانگی  ملی همایش مقاالت

 تبریز. کاربردی تربیت و تعلیم پژوهشی مرکز پرورش، و آموزش مطالعات

 مقاومـت  بـروز  بـر  مـوثر  عوامـل  برخـی  مطالعـه  (.2231) رضـاپور  اسـماعیل  و محمد علی حاضری،

 صـص:  ،0 شـماره  ،20 دوره ایران، شناسی جامعه مجله مدرسه. هایهنجار برابر در انآموزدانش

28 - 80. 

 در پیامـدهای  وها زمینه نمود ایران: در آموزشگاه و خانه زبان دوگانگی (.2260) علی منصور حمیدی،

 ،00 شـماره  پـانزدهم،  سـال  )س(، الزهـرا  دانشگاه انسانی علوم پژوهشی -علمی فصلنامه «.پرلز»

  .20-2 :2260 تابستان

 پرورش(، و آموزش در کاربردی نگاه )با آموزش: در مادری زبان نقش (.2230) حاتم سنجبد، سبحانی

 اختران. تهران:

 گرایـی  خلـوص  شـکنی  شالوده مقاله اجتماعی، علوم گفتمان در مادری زبان (.2230) حسین روحانی،

 .03-82 ص فرهنگ: نقد تهران: (.2230) میری جواد سید گردآورنده ایرانی. جامعه در زبانی

 نشر تهران: ی.آموزدانش روزمره زندگی از تحلیلی مدرسه: گفتمانهای ناسازه (.2268) محمد رضایی،

 فرهنگ. و جامعه

 طریـق  از دولـت  هژمـونی  بازتولیـد های چالش (.2260) کاشی غالمرضا جواد محمد و محمد رضایی،

 .06 _ 10 صص: ،0 شماره ،ششم دوره ایران، شناسی جامعه مجله مدرسه. گفتمان

 سمت. نشر تهران: دیگران. و مهرمحمدی ترجمه درسی. برنامههای فرهنگ (.2233) همکاران و ژوزف

 فصـلنامه  زبانـه.  دو منـاطق  در اول پایـه  کودکان آموزی زبان مشکالت بررسی (.2260) فریده عصاره،

 .01-84 صص: (:3) 2 درسی، برنامه مطالعات

 خوارزمی. تهران: داد. اهلل سیف و بیرشک احمد ترجمه دیدگان. ستم آموزش (.2206) پائولو فریره،
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 پـرورش  و آموزش زمینه در نگارانه مردم مطالعه چند آموزش: نگاری مردم (.2234) اهلل نعمت فاضلی،

 علم. نشر تهران: ایران، امروز

 نگـاری  مـردم  ردهـای کارب و روش فراینـدها،  اسـت؛  شـهری  دریاها پشت (.2231) اهلل نعمت فاضلی،

 تیسا. تهران: شهری،

 تیسا. تهران: ،دانشگاهی هویت نگاری خودمردم (.2238) اهلل نعمت فاضلی،

 درسی. برنامه ایرانی دانشنامه درسی، برنامه سیاسی مبانی (.2238) زهرا نام، نیک و اهلل نعمت فاضلی،

 معلمـان  زیسته تجربه (.2238) بکانیبا سمیرا و فاطمه بیگی، هواس کیوان؛ بلندهمتان مصطفی؛ قادری،

 و تعلـیم  فصـلنامه  دوزبانـه.  منـاطق  در مـادری  زبان به تدریسهای چالش مورد در ابتدایی دوره

 .242-241 صص: :222 شماره تربیت،

 دانـایی  حسن ترجمه رویکرد. پنج میان از انتخاب پژوهش: طرح و کیفی پویش (.2300) جان کرسول،

 .200-208 صص: اشراقی. صفار: تهران: (.2230) کاظمی حسین و فرد

 عرفـان  و بـادامچی  حسین محمد ترجمه مدرن. ایران ساختن و آموزشی نظام (.2230) دیوید مناشری،

 )بصیرت(. سینا حکمت تهران: مصلح.

 گـویی  تک پایه مادری، زبان مقاله اجتماعی، علوم گفتمان در مادری زبان (.2230) علی، محمد مرادی،

 .02- 06 صص: فرهنگ، نقد تهران: (.2230میری) جواد سید آورندهگرد درونی.

 اجتمـاعی،  مطالعات مدرسه. و خانه میانه در انآموزدانش ذهنیت (.2232) دارابی سارا و سعید معیدفر،

 .200 -200 صص: (،8) 0

 اولین تمقاال چکیده زبانه. دو انآموزدانش تحصیلی افت میزان و زبانی عامل (.2266) سولماز مدرس،

 .21-20 صص: تربیت: و تعلیم پژوهشگاه ناشر تهران: آموزش. و زبانگی دو ملی همایش

 پسر زبانه یک و زبانه دو انآموزدانش تحصیلی پیشرفت مقایسه (.2200) مجید هادیان، و علی مهرجو،

 .خوزستان استان پرورش و آموزش اداره اهواز: پژوهشی. طرح گزارش اهواز، ابتدایی سوم سال

 درسی. برنامه ایرانی دانشنامه نگاری، مردم پژوهش (.2044) نام نیک

 رخـدادهای  فرهنگـی  فهم جستجوی در درسی؛ برنامه در نگارانه مردم پژوهش (.2238) زهرا نام، نیک

 محمـود  پدیدآورنـده  انـدازها،  چشـم  و رویکردهـا  هـا، نظرگـاه  درسـی،  برنامه در درسی، برنامه

 سمت. تهران: سوم(، راست)وی همکاران، و مهرمحمدی

 .8 ص درسی: برنامه ایرانی دانشنامه درسی. برنامه فرهنگی مبانی (.2236) زهرا نام، نیک
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 تجربی علوم آموزش (.2234فردانش) هاشم و فاضلی اهلل نعمت و مهرمحمدی محمود و زهرا نام، نیک

 سال ایران، درسی برنامه مطالعات فصلنامه تجربی. علوم یادگیری شناختی انسان تبیین فرهنگ: و

 .28 -6 ص ،14 شماره ششم،

 اسـتان  انآمـوز دانـش  مطالعه مدرسه: گفتمان و یآموزدانشهای خوانی مخالفت (.2230) علی یعقوبی،

 .288 - 226 صص: ،0 شماره نهم، دوره ایران، اجتماعی مطالعات مجله گیالن.
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