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  نگاھی به کتابھای فارسی دبستان

 ]مکاتب ابتدائی[
ی، کوکب خانم و مھمانانش، دھقان قصه ھای کودکی، که با آنھا بزرگ شديم خاله خرسه، بزبز قندی، پدرھای نامرئ

  ... باالخره با اين جمله درس را شروع کرديم؛ بابا آب داد و مادر آش می پزد و...  فداکار، حسين فھميده و

سالھاست که در کتابھای درسی می بينيم ومی خوانيم بابا آمد؛ بابا از سرکار آمد و مادر ھمچنان در آشپزخانه آش می 

شايد خيلی چيزھا از آن دوره تغيير کرده . عالقه است، کوکب خانم ھمچنان با سليقه سفره می چيندپزد، و منبع عشق و 

 که ريشه در ، جنسيتی با کارکردھای مشخص زنان و مردانۀاست اما آنچه که ھمچنان بدون تغيير باقی است ھمانا کليش

  . بينش اجتماعی و فرھنگی زن ستيزانه و مرد ساالر حاکميت دارد

اين فرمول چنان قالب .  بيان می کنند که دخترھا و پسرھا  قرار است چه کاره شوندبھای آموزشی مدارس مشخصاً کتا

به ی است که ھويت انسان را به ئطلبيدن  تابوھای جامعه است؛ تابوبندی شده است که گريز از آن به نوعی به مبارزه 

  .نبرد فرا می خواند

ه جای دارد و  ھدف از حضور کودکان در آن آموزش ارزشھا و قواعد اجتماعی مدرسه سازمانی است که در دل جامع

ی به تبعيض جنسی دامن می زند، از ھمان ئھنگامی که جمھوری اسالمی با استفاده از تصاوير کليشه . به کودکان است

ی نيست که وقتی چيزی در ئمدرسه جا.  آشنا می کند، بپذيرندابتدای دوران کودکی، کودکان را با نقشھای قالبی که بايد

  . آموزش و پرورش يکی از سازمانھای دولتی ايدئولوژيک مسلط در ايران است. آن آموختيم به آسانی از يادمان برود

کودک بيش از  .مدارس ھستند که مھارتھای تکنيکی و فرھنگی الزم برای کار در مناسبات توليدی را به افراد می دھند

  . ير است آسيب پذ،ھمه احاد جامعه

اء ايدئولوژی حاکم به ق فرصت ال، دوران تحصيلی کودکان و نوجوانان،در سيستم ديکتاتوری مانند جمھوری اسالمی

ی و رکن اصلی ئ بخش پايه ،ه کردن تبعيضننھادي .بدين طريق مناسبات ارتجاعی ــ  مذھبی بازتوليد می شود. آنان است

 دبستان اين تبعيض آشکارتر می ۀی اجمالی به تصاوير کتابھای دوربا نگاھ. سازمان آموزشی جمھوری اسالمی است

  .شود

نقشھای دختران از تنوع کمتری . تصاوير و مطالب استفاده شده از دختران به مراتب کمتر از تصاوير پسران است

رش تحت اين يعنی تحميل ايدئولوژی اسالمی در آموزش پرو. الگوپذيری از دختران محدودتر است. برخوردار است

خواھد در جامعه جا  يعنی تکرار مکرراتی که جمھوری اسالمی به ضرب بگير و ببند می. حاکميت جمھوری اسالمی
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يعنی خالقيت و دنيای کودکی را از بين بردن، زمينه ھای .  خالف عرف طبيعی انسان استچيزی که اساساً . بيندازد

  .  ھر آنچه که در ذھن کودک موجود استيعنی وارونه جلوه دادن. انتقادی را درنطفه خفه کردن

ست که مطيع فرمان کردن و تربيت موجوادتی اه  گوش ب،خط کردنه نقش آنھا ب.  ايدئولوژی غالب ھستندۀکليشه ھا زاد

بازتوليد تبعيض . عھده دارنده  توجيه فرودستی جامعه را نيز ھمين قالبندی ھا بۀرعين حال وظيفد. اوامر حاکميت  اند

  . يا يک گروه نيز بخش ديگری از اين وظايف است،يک جنسنسبت به 

 جنس ضعيف يا ۀبايد واژ! شود  نصف مرد محسوب می،صالحيت حقوقی کافی ندارد در جمھوری اسالمی، زن عمالً 

کند،  ارزش اضافی توليد نمی. کند چون کارش با کار مرد برابری نمی. شھروند درجه دوم را به دنبال خود يدک بکشد

اما کار پدر ارزشمند و مولد .  پس فاقد ارزش است،شود عنوان کاری پست و غير مولد محسوب میه ر خانه بکار د

از !  ھم ويژه است،عنوان نان آور خانوادهه احترام به او ب. پس او جايگاه ويژه ای می يابد.  چون منبع درآمد است،است

  .ده می شود کليشه ھای جنسيتی بنا نھاۀھمينجا است که بنياد و ريش

که   شغل معلمی است يا اين خانه داری و بچه داری و يا نھايتاً ،از کودکی به ما آموخته اند بھترين حرفه برای دختران

  ".اگر ھر شغل ديگری ھم داشته باشی بايد بچه بزرگ کنی"باالخره 

مشغول خواندن کتاب برای پسر طور آشکار می بينيم، صفحاتی که پدر ه در کتابھای درسی دبستان تفکيک جنسيتی را ب

پدری با نان در دست از کار برمی گردد و دختر با عروسکی که در دست دارد، شعر بابا نان !  است و مادر برای دختر

يا در .  عھده دارده وليت  مراقبت از فرزندان در خانه را بؤنقش پدر نان آوری است و مادر مس. خواند را می... آورد 

  ).حتی در پيک نيک(تصويری ديگر می بينيم که پدر و پسر در قايق ھستند و مادر و دختر مشغول وظايف خانه داری 

 با سينی ھای چای در تصاوير ھستند و پسران حتی اگر کوچکتر از دختران ھم باشند در دختران يا مادران معموالً 

ل انجام مردان در ھر کجا مشغو.  د و يا مشغول انجام خريدھای کوچک ھستندفعاليتھای بيرون از خانه مشغول ھستن

 اسباب بازی ۀی، پارچه فروشی و حتی در مغازئمی شوند، مزرعه دار، کفاش، نانوای که پول ساز ھستند ديده ئکارھا

  .فروشی ھم  مردان فروشنده ھستند

 شود اما ته آشپزخانه باز ھم مادری در حال شستن در بعضی از تصاوير پسری از آشپزخانه با سينی چای خارج می

ظرف ديده می شود يعنی حضور دائمی زن در آشپزخانه نشان از کارکردھای از پيش تعيين شده بر اساس جنسيت 

  .  دارد

 فروشندگی ديده نمی شوند، ھيچ زنی خلبان نيست، ھيچ زنی نويسنده نيست، ۀطور کلی زنان در ھيچ بازاری در حرفه ب

 شغل مادری و خانه داری می باشد وجود ۀتنھا شغل معلمی يا پرستاری که آنھم ادام...  چ زنی موسيقی نمی نوازد وھي

 .ی ناپذير يک زن و يک مادر استئجزء جدای ئرد، بدين ترتيب آشپزخانه و ظرفشودا

  .کارکرد ظرف شستن در کتاب سوم دبستان معرفی می شود

کتابھای درسی به کرات معرفی شده اند که ھمگی مرد ھستند مانند ريزعلی دھقان از چھره ھای موفق و فداکار در 

ه ؟ تا از او ھم ب!نداخته استی نکرده يا جان خود را به خطر ني فداکاری  در زندگ،بايد پرسيد آيا ھيچ زنی... فداکار و

  ؟!فداکار در امور اجتماعی ياد شودۀ عنوان چھر

ی رازی  و کريان ھيچ زنی وجود ندارد که نامش آورده شود و ھميشه از فردوسی و زدر معرفی اديبان  و مشاھير جھا

  .غيره سخن گفته شده است

ی جنسيتی در ئکان در ناخودآگاه خود به اين جدای مشاھده می شود و کودئر به کرات در کتابھای مقطع ابتدااين تصاوي

ل که به سال باالتری می رويم حضور زنان در کتابھا در کل مقطع دبستان به ترتيب ھر سا. خانواده نقش می دھند

  .کمرنگ تر می شود، تعداد تصاوير زنان با مردان قابل قياس نيست
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با نگاھی اجمالی به تعداد تصاوير زنان و مردان و بررسی کيفيت و حضور آنھا  می توان نتيجه گرفت که تفاوت 

ی جنسيتی دارد که در اين مقطع تحصيلی به ئکيک و جداود دارد که حکايت از تفچشمگيری بين حضور دو جنس وج

  . کودکان آموخته می شود

 زنان را ضعيف تر و دلسوزتر و مصرفی معرفی می کند و ،الگوھای ارايه شده به دنبال پيش داوری حاکم بر جامعه

  .  کارآمد و توليد کننده معرفی می کند،قویرا مردان 

 آن تشکيل کليشه در ذھن کودکان است که به توليد و ۀجنسيتی می پردازند نتيجی از اين دست که به تفکيک ئآموزشھا

به مرور زمان در ادبيات و گفتار حاکم بر . بازتوليد نابرابر قدرت در جامعه منجر، و به ماندگاری آن کمک می شود

  .جامعه شکل می گيرد

  

  :منابع

  .، نشر نگاه١٣٧۶پوينده، چاپ اول محمد جعفر : آندره ميشل، پيکار با تبعيض جنسی، برگردان-

  .، نشر ديگر١٣٨۵ی، چاپ سوم ئکتايون بقا:  جنسيت، برگردان استفانی َگِرت، جامعه شناسی-

 . دفتر برنامه ريزی و تأليف کتابھای درسی، فارسی دبستان- 

 ١٣٩٢ ]ميزان[ مھر ماه١٠٨ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

  
  :يادداشت

ری از ران مطرح گرديد و نمونه ھای بارزق راجع به تعليم و تربيت اطفال در اي که در فویگذشته از مطالب تر و خشن ت
ا  ون درسی کشور م وان در مت ستان«آن را می ت ود، » افغان شاھده نم ه وضاحت م ارف ب ون درسی شاگردان مع در مت

ردن،  ه ک اشغال نيزجای بس عظيمی را افغانستان، حاکميت طبقاتی طبقات باالئی جامعه و آن را در ذھن شاگردان حقن
ار را زد« از قماش ینموده مطالب ا خر ک صاويری از » مام ا ت م ب ا«آنھ ائی» مام درن اروپ اس شيک و م ه لب بس ب  و مل

اکم و  به وسيلۀ نويسندۀ آنبا ھمان لباس وطنی و طرز افادۀ مطلب» کارخر« ات ح ع تالشی است از جانب طبق ، در واق
اکم در درون   آماده ساختن شاگردان مکاتب بهنماينده ھای فرھنگی شان، جھت سانی ح ر ان ه و غي ط ظالمان ذيرش رواب پ

  .جامعه
 AA-AA ادارۀ پورتال


