ی
پەروەردەی ژینگەی 

منداڵ لە نێوان شوێن ،ژینگە و قوتابخانە دا
ئەفراسیاب گرامی   

کۆمەاڵیەتی بوون ،پڕۆسەیەکە کە کەسێتیی منداڵ تێیدا گەشە دەکات و دەبێتە بەشێک
لە کۆمەڵگا و کولتووری خۆی .لە ڕوانگەی کۆمەڵناسییەوە ،قۆناخەکانی تەمەنی مرۆڤ،
بەشداریی لە گرووپە کۆمەاڵیەتییەکاندا و هەروەها جیاوازیی وردە کولتووریی نێوان
نەوەکان ،هۆکاری گەشەکردن و کۆمەاڵیەتی بوونی مرۆڤە .لە ڕوانگەی پێداگۆگی یان
پەروەردەوە ،پڕۆسەی فێرکردن و گەیاندنی زانیاری ،بەستێنەکانی کۆمەاڵیەتی بوونی
مرۆڤ و تێکەڵ بوون بە گرووپە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگا فەراهەم دەکەن.

سەرەتا
بۆ زۆر کەس لە قوتابخانەدا ئەزموونی چوونە
دەرەوە و لە نزیکەوە تێکەڵ بوون بە سروشت
و ه��اوکات فێر بوون ،ئەزموونێکی تایبەت و
لەبیرنەکراو بووە .ئەم هەس��تە ،پێوەندیی بە
«پ��ەروەردەی ژینگەیی» ی��ان «فێرکردن لە
ژینگەی نزی��ک»ەوە هەیە ک��ە قوتابخانەی
گون��دەکان بەتایبەتی ،بە باش��ی بەکاریان
دەهێنا .مەبەس��ت لە پەروەردەی ژینگەیی
بەکارهێنان��ی فاکت��ۆرە کۆمەاڵیەتییەکانی
ش��وێنی نیشتەجێ بوون یان فاکتۆرە بوومی
(لۆکاڵی)یەکان��ی کۆمەڵ��گا ل��ە پ��ەروەردە
و فێرکردن��دا کە من��داڵ دەتوان��ێ دیاردە
کۆمەاڵیەتییەکانی دەورووبەری خۆی بناسێ
و ڕوانگەی لە لۆکاڵییەوە بۆ گلۆباڵ بەرفراوان
بکات .قوتابخانە ،باخچەی س��اوایان یان هەر
ناوەندێک��ی دیکەی پ��ەروەردە و فێرکردن،
«شوێن» یان «ژینگەی نزیک» بەکار دەهێنێ
ب��ۆ ئەوەی کە پڕۆس��ەی خوێن��دن تێکەڵ
ب��ە ئەزم��وون و نزیک بوون��ەوەی وانەکانی
خوێندن لەگەڵ ژیانی ڕۆژانەدا بکات .شوێن
دەتوانێ سروش��تی دەوروب��ەر ،مۆزەخانەی
ناوچەی��ی ،ش��وێنێکی مێژووی��ی ،کارخانە
ی��ان ناوەندێک��ی پەروەردەی��ی و هتد بێ.
هەروەها ژینگەی نزی��ک دەتوانێ پێوەندیی
مامۆستاکان ،هاوڕێیانی قوتابخانە و تەنانەت
ڕێگای قوتابخانەش (شەقام ،کۆاڵن ،دووکان
و ب��ازاڕ ،خەڵ��ک و  ) . . .بەش��ێک بن لە
بونیادنانی شوناس��ی کۆمەاڵیەتیی منداڵ لە
پانتایی شوناسی تاک و گرووپیدا .بۆیە یەکێ
لە باس��ە گرینگەکانی پەروەردە و فێرکردن
کە پێوەندیی ڕاس��تەوخۆی ب��ە قوتابخانەوە
هەیە ،ژینگ��ەی دەورووبەر و پ��ەروەردەی
ژینگەیییە .واتە پرسیاری سەرکیی ئەم باسە
ئەوەیە کە ش��وێن چ کاریگەرییەکی لەسەر
مەنتاڵیتێتیی منداڵ دادەنێ و چۆن دەتوانین
پەرس��پێکتیڤی منداڵ لە قوتابخانەدا گەشە
پێ بدات؟

چەمکی شوێن
ش��وێن یەکێ ل��ە چەمکە س��ەرەکییەکانی
زانس��تە کۆمەاڵیەتییەکان��ە ک��ە بریتییە لە
تێکەاڵو بوونی مرۆڤ و ژینگە کە ،کاریگەری
لەسەر کۆمەاڵیەتی بوون ،بونیادنانی شوناسی
سیاس��ی ـ کۆمەاڵیەت��ی ،ب��اری دەروونی و
بزاوت��ی کۆمەاڵیەتیی م��رۆڤ دادەنێت .تیم
کرێس��وێڵ ( )Tim Cresswell 2015ل��ە
پێناس��ەیەکی کورتی ش��وێندا دەڵێ« :شوێن
فەزایەکی وات��ادارە» .هەر ل��ەم پێوەندییەدا
بۆ زیاتر ش��یکردنەوەی ئەم پێناس��ەیە ،جان
ئەگنی��و( )١٩٨٧ل��ە ڕوانگ��ەی جوگرافیای
سیاس��ییەوە پێی وایە کە چەمکی شوێن لە
سێ ئاستدا ( . ٢٠١٧ Stokkeل  )٥٠پێوەندیی
بە ژیانی کۆمەاڵیەتیی مرۆڤەوە هەیە:
یەک��ەم ،ش��وێن وەک لۆکەیش��ن
( ،)locationواتە ماتریاڵ و کەرەس��تەی خاو
کە لە موختەسات()Coordinate systemێکی
جوگرافیاییدا هەڵکەوتووە وسنووردارە .پانایی،
درێژایی و بارس��تاییی ش��وێن بە شێوەیەکی
موتڵەق و س��ارد کە بریتییە لەژینگەی ژیانی
ڕۆژانە وەک ئینفراتراکچێر ،خانووبەرە ،ڕێگاوبان
و  . . . .لۆکەیش��ن پانتایەک��ی بەرفراوان بۆ
ئەزموونی کۆمەاڵیەتی و پێوەندییەکانی مرۆڤ
بە جوگرافیای دەورووبەرییەوە فەراهم دەکات.
دووهەم ،شوێن وەک لۆکاڵ ()Locale
یان بوومی .چەمکی بوومی پێوەندیی بە ژیانی
ڕۆژانەی م��رۆڤ و پێوەندییەکان��ی مرۆڤەوە
هەیە .واتە ئەزموون��ی پێوەندییەکانی مرۆڤ
و کۆمەاڵیەت��ی بوونی مرۆڤ ل��ە ڕووبەرێکی
دیاریک��راودا و تێکەڵ بوون ب��ە ڕووبەرێکی
گەورەت��رەوە .لە پێوەندی لەگ��ەڵ ئەزموونی
کۆمەاڵیەتیی مرۆڤ لە ش��وێندا ،پیێر بۆردیۆ
چەمک��ی «هابیتوس ی��ان خووگرتن» دێنێتە
ئاراوە ک��ە بریتییە لە ش��وێنگرتنی کۆمەڵگا
ل��ە مرۆڤدا و هەروەها جەس��تەی مرۆڤ کە
گرینگترینە و هەوێنی ئەم گرێدانەیە .لەگەڵ
ئەوەیدا کە جەس��تەی مرۆڤ بە شێوەیەکی
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فیزیکی ،بیۆلۆژیک و سروشتی نەگۆڕە ،بەاڵم
هەس��ت و ڕەفتاری کۆمەاڵیەتی��ی مرۆڤ و
پێوەندیی مرۆڤ بە دەورووبەریەوە لە شوێنەوە
سەرچاوە دەگرێ و بەردەوام لە گۆڕاندایە.
س��ێهەم ،ش��وێن س��ەرچاوەیەک
ب��ۆ مانابەخش��ین .ش��وناس ،هاوپێوەندی��ی
کۆمەاڵیەتی ،هەستی شوێن ()senseof place
ژێرخان��ی کولت��ووری و کۆمەاڵیەتیی مرۆڤ
پێک دەهێنن .هەستی شوێن لە ژیۆپۆلیتیکدا
گرینگی��ی تایبەت��ی هەیە ک��ە هێمایەکی
س��یمبۆلیک بە شوێن دەبەخش��ێ .دەکرێ
«مەی��دان تەحریری»ی میس��ر وەک هێمای
بەهاری عەرەبی بناس��ێنێ و لە سیمبۆلێکی
ناوچەییی��ەوە ب��ۆ س��یمبۆلێکی جیهان��ی
بگوازێت��ەوە« .مەیدانی تەحریر» جیا لە ڕووی
ماتریاڵی و مانا س��اردەکەی ک��ە مەیدانێکە
لە ش��اری قاهی��رەدا ،مانایەک��ی بەرفراوانی
بۆ س��یمبۆلەکانی بەهاری عەرەبی لە دنیای
گلۆباڵ��دا دەس��تەبەر ک��ردووە .واتە ش��وێن
دەتوانێ مانا لۆکاڵییەک��ەی خۆی بگوازێتەوە
بۆ ڕووبەرێک��ی بەرفراوانتر ک��ە گلۆباڵە .لەم
ڕوانگەی��ەوە نموونەیەک��ی دیک��ە دەتوان��ێ
«قەندی��ل» بێ کە ل��ە ڕووی جوگرافیایییەوە
ش��اخێکی کوردستانە ،بەاڵم س��یمبۆلەکانی
بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردستان دەگوازێتەوە
بۆ ڕووبەرێکی بەرف��راوان و جیهانی .بۆ زیاتر
تێگەیش��تن لە هەس��تی ش��وێن ،ئی��دوارد
ڕێل��ف لە کتێبی «ش��وێن و بێ ش��وێنی«دا
( )١٩٧٦دەڵ��ێ «مرۆڤ بوون وات��ە ژیان لە
جیهانێکدا کە لێوانلێوە لە شوێنی پڕ لە مانا».
جیهانێک کە پڕە لە ش��وێن بۆ واتادارکردنی
ئەزموون و س��ەرچاوەیەک ی��ان فەزایەک بۆ
مانابەخش��ین .ڕێلف چەمکی شوێن دەخاتە
بەر ڕاڤە و لێکدانەوەی جوگرافیای سیاسی و
سروشتییەوە .لە ڕوانگەی پێکهاتەگەرایییەوە
کە شوێن پێکهاتەیەکی کۆمەاڵیەتییە و مرۆڤ
بەرهەمهێنەرەکەیەت��ی .هەروەها لە ڕوانگەی
ک
دیاردەناس��ییەوە ،شوێن دیاردەیەکە بۆ نزی 
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بوونەوەی مرۆڤ لە سروش��ت و ئەو جیهانەی
کە لێی دەژی و ئەزموونەکانی کەڵەکە دەکات.
ڕێلف چەمک��ی «جیهانژینگەیی» ،بەو مانایە
کە ژیان مانا دەبەخش��ێ بە شوێن ،دەهێنێتە
ئاراوە .واتە ش��وێن بونیادنەری شوناس��ە کە
ڕێلف بە «شوناس��ی شوێن» ناوی هێناوە .بەو
تێگەیشتنەوە کە شوێن هۆکاری فیندەمەنتاڵی
ڤ بوونە و تێک��ەڵ بوون ،تێکهەڵچوون و
مرۆ 
توانەوەی مرۆڤ لە ژینگەدا ،و هەروەها ئاگایی
و تێگەیش��تنی مرۆڤ لە شوێنی دەورووبەری
خۆی ،دەتوانێ دنیای خۆی و ش��وێنی خۆی
بونیاد بنێ��ت .بەو واتایە ک��ە کەڵەکەکردنی
ئەزموونەکان��ی ،پ��اڵ بە دنیای دەس��کردی
خۆی ،واتە شوێنی دەسکردی خۆیەوە دەنێت
( ،٢٠١٤ Birkelandل ١١٩ .ـ .)١٣٠
یوڤ��اڵ ن��ووح ه��ەراری ل��ە کتێب��ە
بەناوبانگەک��ەی خۆی بە ناوی «س��اپیێنس،
مرۆڤی ژیر»دا ،ئاماژە بە «فانتازیای گێڕانەوە»ی
م��رۆڤ دەکات کە توان��ی وەک بوونەوەرێک
بەس��ەر زەویدا زاڵ ببێ و بونیادنەری شوێن
بێت .دەستەواژەی «خەیاڵی هاوبەشی مرۆڤ»
پێوەندیی بە ش��وێنەوە هەیە کە مرۆڤ تێیدا
گەشە دەکات و خەیاڵەکانی بەرفراوان دەکات.
ئ��ەم ڕوانگەیە الی زۆربەی کۆمەڵناس��ەکان
بایەخی تایبەت��ی هەبووە .کارڵ مارکس پێی
وابووە کە ئەزموونەکانی مێژوو بە بێ شوێنێکی
جوگرافیایی بوونی نەبووە و ناکرێ ش��وێن و
مێ��ژوو لە یەکتری داببڕی��ن .ئەم ڕوانگەیەی
مارکس بۆ «ش��وێن» ،لە الی ئانتۆنی گیدێنز
وەک پێوەندیی مرۆڤ بە ش��وێنەوە پێناس��ە
کراوە کە م��رۆڤ بونیادنەر و دروس��تکەری
شوێنە .ئەو پێی وایە کاتێ مرۆڤ بەشدارە لە
جموجووڵەکانی دنیادا ،ش��وێنی خۆی بونیاد
دەنێ ،مان��ای پێ دەبەخش��ێ و هاوکاتیش
مێژووی خۆی بونیاد دەنێت .مارتین هایدگێر
ل��ە کتێبی «کات و بوون»دا ،باس لە چەمکی
ش��وێن دەکات کە هۆکارێکە بۆ «بوون» .واتە
ش��وێن هۆی خوڵقاندنی دەرفەتەکانی مرۆڤ
ساڵی بیست و دووەم
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ل��ە پێناو «بوون»دا و هۆکارێ��ک بۆ بونیادنان
و گەشەس��ەندنی مرۆڤ وێن��ا دەکات .هەر
ب��ەو هۆیەوەیە کە هایدگێر پێی وایە ش��وێن
تەنی��ا هۆکاری ب��وون نیە ،بەڵک��وو هۆکاری
ئەزموون و بونیادنانیش��ە (٢٠١٤ ،Birkeland
ل ١٩٩ .ـ  .)١٣٠وێ��ڕای هەم��وو ئ��ەم ڕوانگە
جیاوازانە لەمەڕ چەمکی ش��وێن و پێوەندیی
مرۆڤ بە ش��وێنەوە ،جێگای باسە کە شوێن
ڕۆڵێکی گەورە لە ژیانی کۆمەاڵیەتیی مرۆڤدا
دەگێڕێت ،واتە ش��وێن م��رۆڤ فێر دەکات و
بونیادی دەنێت .گرینگیی ئەم باس��ە لێرەوە
دەس��ت پ��ێ دەکات کە مرۆڤ ل��ە داوێنی
دایکەوە بونیادنەری ش��وێن و مانابەخشین بە
شوێنە .هەر ئەم هۆکارەشە کە زانایانی بواری
پەروەردە و دەروونناسی ،گرینگیی تایبەتیان
ب��ە پەروەردەی ژینگەی��ی داوە و لە نزیکەوە
تێکەڵ بوون بە ژینگەیان لە قوتابخانەدا بڕەو
پێ داوە و بەش��ێکە لە دیداکتیک (شێوازی
وانەگوتنەوە)ی مامۆستاکان.

چەمک��ی کۆمەاڵیەتی بوون��ی مرۆڤ و
ژینگە
ئێم��ەی مرۆڤ بە پێی قۆناخەکانی تەمەن لە
ژینگەی جۆراوجۆردا پڕۆس��ەی کۆمەاڵیەتی
بوونی خۆم��ان تێدەپەڕێنی��ن .کۆمەاڵیەتی
بوون ،پڕۆسەیەکە کە کەسێتیی منداڵ تێیدا
گەشە دەکات و دەبێتە بەشێک لە کۆمەڵگا و
کولتووری خۆی .لە ڕوانگەی کۆمەڵناسییەوە،
قۆناخەکان��ی تەمەن��ی م��رۆڤ ،بەش��داریی
ل��ە گرووپ��ە کۆمەاڵیەتییەکان��دا و هەروەها
جیاوازی��ی وردە کولتووریی نێ��وان نەوەکان،
ه��ۆکاری گەش��ەکردن و کۆمەاڵیەتی بوونی
مرۆڤە .لە ڕوانگەی پێداگۆگی یان پەروەردەوە،
پڕۆس��ەی فێرک��ردن و گەیاندن��ی زانیاری،
بەس��تێنەکانی کۆمەاڵیەت��ی بوونی مرۆڤ و
تێک��ەڵ بوون ب��ە گرووپ��ە جۆراوجۆرەکانی
کۆمەڵگا فەراهەم دەک��ەن .واتە لە بنەماڵەوە
بۆ قوتابخان��ە و لە قوتابخان��ەوە بۆ کۆمەڵگا،
پڕۆسەیەکە کە قۆناخەکانی ڕەفتار و دنیابینیی
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منداڵ پ��ەروەردە دەبێ .بەاڵم ل��ە ڕوانگەی
دەروونناس��ییەوە کە پێوەندیی ڕاستەوخۆی
ب��ە گەش��ەی مێش��ک و دیاردەی ناس��ین
(کۆگنەتیڤ)ەوە هەیە ،دەروونناسەکان پێیان
وایە کە مرۆڤەکان لە ڕووی ڕەفتار ،بیرکردنەوە
و گەشەکردنەوە جیاوازن ،چێژ و حەز ،خەون
و بیری جیاواز و تایبەت��ی خۆیانیان هەیە و
ب��ە پڕۆس��ەی جی��اوازی کۆمەاڵیەتی بوونی
خۆیان��دا تێدەپەڕن .بەگش��تی ئەوەی کە لە
هەر س��ێ ڕوانگەی کۆمەڵناسی ،دەروونناسی
و پ��ەروەردەوە گرینگی��ی پ��ێ دەدەن،
ش��یکردنەوە و ڕاڤەی بایەخ��ی قۆناخەکانی
تەمەن��ی مرۆڤە .پڕۆس��ەیەکە کە لە ژینگەی
کۆمەاڵیەت��ی و هەروەها ڕۆڵ و بەش��داریی
تاک لە گرووپە جیاوازەکان��ی کۆمەڵگادا کە
شوناسی جیاوازیان هەیە و کاریگەریی لەسەر
شکڵگرتنی کەس��ایەتیی مرۆڤ دادەنێن ،ڕوو
دەدات .کۆمەاڵیەتی بوونی مرۆڤ پڕۆسەیەکی
هەمیشەیییە و ئامانجی کۆمەاڵیەتی بوونیش
تێک��ەڵ بوون بە کۆمەڵگا و خۆرێکخس��تن و
بەشداریی لە کۆمەڵگایە کە فاکتۆرەکانی ژیان،
س��ەرچاوەکانی ژیان ،ئاب��ووری کۆمەاڵیەتی،
کولتوور و یاس��اکانی کۆمەڵگا کۆنتێکس��تی
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کۆمەاڵیەتی بوونی م��رۆڤ پێک دەهێنن کە
تێیدا هەست و بیری مرۆڤ گەشە دەکەن.
ژینگەی قوتابخانە
لە دنیای ئەمڕۆدا پەروەردە و فێرکردن وەکوو
ژێرخانی پەرەس��ەندنی بەردەوام و س��امانی
گشتیی کۆمەڵگا چاو لێ دەکرێ .کۆڵەکەکانی
گەش��ەی ئابووری ،کولتووری و کۆمەاڵیەتیی
هەموو کۆمەڵگایەک لە پڕۆسەیەکی پەروەردە
و فێرکردن��ی ئازاددا بناغەک��ەی دادەنرێ و
ئایندەی پەرەس��ەندنی بەردەوام بۆ کۆمەڵگا
گەش��تر دەکات .ل��ەم ڕوویەوە هەتا ئێس��تا
قوتابخانە یەکەم ناوەندی پەروەردە و فێرکردن
بووە کە بە شێوەیەکی تۆکمە و سیستەماتیک،
هەم��وو دەوڵەتێک بۆ پ��ەروەردەی نەوەکانی
داهاتووی ،پالن و بەرنام��ەی بۆ دادەڕێژێت.
چەمک��ی قوتابخان��ە وەک ناوەندێ��ک یان
ئێنیس��تیتۆیەکە کە فەزایەکی کۆمەاڵیەتیی
بۆ پەروەردە و فێرکردن��ی منداڵ ،مێرمنداڵ
و گ��ەورە دەخوڵقێنێ ،و ش��وێنێکە بۆ «وانە،
وانەفێر بوون ،وانە وتنەوە».
ب��ە لەبەرچاوگرتنی پێگ��ەی مێژووییی
قوتابخان��ە ل��ە کۆمەڵ��گادا ،کارکردەکان��ی
ساڵی بیست و دووەم
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قوتابخان��ە ،کۆڵەکەی بونیادنانی س��ەرمایەی
کۆمەاڵیەت��ی و کولتووری��ی کۆمەڵ��گان کە
لێرەدا من بەکارکردی حەوتەوانەی قوتابخانە
لە ڕەوتی مێ��ژوودا دەستنیش��انم کردوەو و
بریتین لە:
بەرهەمهێنان��ەوەی میرات��ی زانس��تی
( ،)Knowledgeکولت��ووری و کۆمەاڵیەتیی
هاوبەش و گەیاندنی بە نەوەکانی داهاتوو.
کارامەکردنی دامەزراوە و ڕێکخراوەکانی
کۆمەڵ��گا و بەرهەمهێنانی زانیاری و تواناییی
نوێ بۆ کۆمەڵ و شارۆمەندیسازی.
کارکردی شووناسسازی و بەرزکردنەوەی
ئاس��تی ئاگایی ،تێگەیشتن ،زانین و توانایییە
سەرەتایییەکانی مرۆڤ.
کارک��ردی کۆمەاڵیەت��ی ب��وون و
دووهەمین بیاڤی بنەڕەتیی کۆمەاڵیەتی بوونی
مرۆڤ دوای بنەماڵە.
ش��وێنێک ب��ۆ بزاوت��ی کۆمەاڵیەتی و
بیچمگرتنی شوناسی گشتیی کۆمەڵ.
پێکهێن��ەری ف��ەزای پێوەندی��ی
کۆمەاڵیەت��ی و ئۆلگوی کۆمۆنیکەیش��ن لە
نێوان گرووپە جیاوازەکانی کۆمەڵ
بەرزکردنەوەی ئاس��تی مێتاکۆگنەیشن
الی من��داڵ و پ��ەروەردەی ڕەخنەگران��ە و
بەرفروانکردن��ی ڕوانگ��ەی مێژوو ،ئێس��تا و
داهاتوو.
کارکردی حەوتەوانەی قوتابخانە لە تیۆری
سۆس��یال کۆگنێتیڤی فێرکردن��ەوە (Social

 )cognitivelearning theoryئالبێرت باندورا
سەرچاوەی گرتووە کە ئامانجی گەشە کردنی
کارکردەکان��ی قوتابخان��ە و بەرزکردن��ەوەی
ئاگایی لە کۆمەڵدایە .باندورا بەوە ناسراو بوو کە
ڕوانگەیەکی تایبەتی بۆ کەسێتیی مرۆڤ هەیە
کە فێر بوون ،پێوەندیی کۆمەاڵیەتی و ناسین
(کۆگنەتیڤ) لە باس��ە س��ەرەکییەکانیەتی.
ل��ەم تیۆریی��ەدا کۆمەاڵیەت��ی بوونی مرۆڤ
بە پێ��ی فاکتۆرەکانی ناس��ین(کۆگنەتیڤ)،
ڕەفت��اری( )behaviorو ژینگەی کۆمەاڵیەتی
گەشە دەکات .فاکتۆرەکانی ناسین بریتین لە
زانس��ت ،ئەزموون و تێگەیشتن کە لە ڕووی
فیزیکی و مەنتاڵەوە الی مرۆڤ گەشە دەکەن.
فاکتۆرەکان��ی ڕەفتاری��ی کارزان��ی ،تەمرین،
هەس��تی کارامەیی ب��ە پێی گەش��ەکردنی
تواناییی��ە س��ەرەتایییەکانی منداڵ گەش��ە
دەکات .هەروەها فاکتۆەکانی ژینگەیی بریتییە
ل��ە نۆرم ،بەش��داری لە کۆم��ەڵ و تواناییی
باوەڕبەخۆ بوون لە کۆمەڵ و خوددا.
لێرەداب��ۆ زیات��ر ش��یکردنەوەی تیۆری
سۆسیال کۆگنێتیڤی فێرکردن و «پەروەردەی
ژینگەی��ی» لە ڕوانگ��ەی ژان پی��اژە و لێڤ
ڤیگۆتسکییەوە دەیخەینە بەرباس:
روانگەی کۆگنەتیڤی پیاژە
لە دەیەی شەستی س��ەدەی بیستەمدا ،ژان
پی��اژە ( ١٨٩٦ـ )١٩٨٠توانی گۆڕانکارییەکی
بنەڕەتی لە سیستەمی پەروەردە و فێرکردنی
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مۆدێڕن��دا بهێنێتە ئ��اراوە .پی��اژە پێی وابوو
کە قۆناخەکانی گەش��ەکردنی زەینی منداڵ
ب��ە ئەزم��وون و وش��یاری لە سروش��ت و
ژینگەی دەورووبەری و دەستڕاگەیش��تن بە
زانیارییەوە دەست پێ دەکات .منداڵ توانایی
بونیادنانەوەی زانیاریی لە یاریکردن و ئەکتیڤ
بووندا هەیە کە جیهانی دەورووبەری پێوەندیی
بە حەزەکانی منداڵەوە گرێ ئەدات.
پیاژە چوار قۆناخی س��ەرەکیی گەشەکردنی
منداڵ دەستنیشان دەکات(:)Imsen, 2008
یەکەم ،قۆناخی هەست و جووڵە ،لە لەدایک
بوونەوە هەتا دوو س��اڵی .لەم قۆناخەدا منداڵ
زمان فێر نەبووە و بە هەس��ت و جووڵەکانی
لەگەڵ دنیای دەورووبەریدا لە پێوەندیدایە و لە
دیاردەکان و کاریگەرییان تێدەگات .هەروەها
بە شێوەیەکی فیزیکی هەستە سەرەکییەکانی
وەک :هەس��تی چێش��تن ،بۆنکردن ،بیستن،
بینین ،هەستپێکردن دەناسێتەوە.
دووه��ەم ،قۆناخ��ی فامکردن��ەوە پێش
عەمەلیات ،لە دوو س��اڵ هەتا حەوت س��اڵ.
لەم قۆناخەدا منداڵ کارەکانی بە ش��ێوەیەکی
هێمایی و فیزیکی دەکات و بیرکردنەوەیەکی
ژیران��ەی ل��ە پێوەندی لەگ��ەڵ دیاردەکانی
دەورووبەریدا نییە .لەم قۆناخەدا زەینی منداڵ
هێش��تا بۆ کاری زەینی ئامادەییی نیە و پێی
وایە کە شتە بێ گیانەکان ،گیاندارن و یارییان
لەگەڵ دەکات .مەبەست لە عەمەلیات ،دانانی
چوارچێوە ی��ان ڕێکارێکی لۆژیکی بۆ کردنی
کارێکە.
سێهەم ،قۆناخی عەمەلیاتی هەستپێکراو
ل��ە حەوت س��اڵ هەت��ا دوازدە س��اڵ .لەم
قۆناخەدا منداڵ تواناییی ڕێکخستن ،ڕیزکردن
و جێخس��تنەوەی ش��تەکانی دەورووبەری
هەیە و لە واتاکانی ژمارە ،بارس��تایی ،پانی و
درێژی و  . . .تێدەگات .گرینگیی ئەم قۆناخە
ئەوەیە کە چاالکییەکان��ی ژیانی ڕۆژانەی بە
ش��ێوەیەکی کۆنکرێتە و تواناییی لێکدانەوەی
دیاردە ئابس��تراکت و زەینییەکانی الوازە یان
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هێشتا گەشەی نەکردوە بەاڵم بەدوای کەشف
کردنی دنیا و دیاردەکان��ی دەورووبەریەوەیە.
چوونە دەرەوەی مندااڵنی باخچەی ساوایان بۆ
ناو دارستان و دروستکردنی خانووی مندااڵنە
و یاریکردن لە سروشتدا بەشێکە لەو کەشف
و دۆزینەوەیە الی منداڵ.
چوارەم ،قۆناخ��ی عەمەلیاتی وێنەیی لە
دوازدە س��اڵ هەتا چواردە ساڵ .ئەم قۆناخە
ب��ەرەو پێگەیش��تووییی فیک��ری و گەنجی
دەڕوات .هەس��تی بااڵنس ،توانایی داهێنەرانە
و ڕەخنەگرانەی تێ��دا بەهێز دەبێ و نائارامە.
ژینگەی کۆمەاڵیەتی و شوێن دەوری سەرەکیی
لە چاالکییەکانی مێش��کیدا هەیە .پیاژە پێی
وای��ە کە پێکهات��ەی مەنتاڵیتێتی منداڵ لەم
قۆناخ��ەدا ب��ەرەو پێگەیش��توویی دەڕوات.
دەیڤید س��ۆبل ( )١٩٩٠لە توێژینەوەیەکدا،
گرینگییەکی تایبەتی بە تیۆریی کۆگنەتیڤی
پی��اژە ئەدات و ل��ە پ��ەروەردەی ژینگەییدا
وەک مۆدێلێ��ک بەکاریان دەهێنێت .س��ۆبل
ب��ە وتووێژ لەگەڵ س��ەدان منداڵ و گەورەدا
بۆی دەرکەوت کە پێوەندی لەگەڵ شوێندا و
دروستکردنی ش��وێن گرینگترین نیشانەکانی
کۆمەاڵیەتی بوونی مرۆڤن لە شوێندا .ئەو پێی
وابووە کە دروس��تکردنی خانوچکەی مندااڵنە
و کوالن��ە ،باوترینیان بووە .س��ەرنجراکێش
ئەوەیە کە منداڵ «ش��وێنی نهێنی» بۆ خۆی
بونیاد دەنێ کە پێوەندییەکی تایبەتیی لەگەڵ
دروست دەکات.
ئ��ەوەی الی پیاژە گرینگ��ە و بایەخی
پەروەردەی��ی هەی��ە ئەکتی��ڤ و چاالک
بوونی من��داڵ لە ژینگ��ەی قوتابخانەدایە
کە لە قۆناخەکانی س��ەرەتاییدا بتوانێ توانا
س��ەرەتایییەکانی خۆی گەش��ە پێ بدات.
لێ��رەدا بە ئام��اژە بەتێڕوانینی مێژوویی بۆ
ڕۆڵ��ی قوتابخان��ە ،توانا س��ەرەتایییەکانی
مندااڵنی��ان بریتین لە :توانایی خوێندنەوە،
نووس��ین ،حەس��ابکردن ،بەکارهێنان��ی
دیجیتاڵ و بی��ری ڕەخنەگران��ە .کارزانی
ساڵی بیست و دووەم
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و کارامەیی��ی من��داڵ ل��ە بوارەکان��ی
خوێن��دەوە ،نووس��ین و حەس��ابکردن لە
مێژووی فێرک��ردن و پەروەردەدا گرینگیی
تایبەتی هەبووە ،بەاڵم ل��ە دنیای ئەمڕۆدا
و ب��ە لەبەرچاوگرتنی پێش��کەوتنی دنیای
دیجیت��اڵ ،زانی��ن و بەکارهێنان��ی زمانی
دیجیتاڵ و ئامرازەکانی ،گرینگیی تایبەتی
خۆی هەیە .هاوکات بیری ڕەخنەگرانە کە
بریتیە لە خوێندنەوە ،نووس��ین و دیالۆگی
ڕەخنەگرانەش پانتاییەکی بەرفراوانتری لە
زانستی پەروەردە و فێرکردن داگیر کردوە.
لە کۆنتێکس��تی پ��ەروەردە و فێرکردندا،
توانایییە س��ەرەتایییەکانی منداڵ دەتوانێ
ئاس��تی زانین ،توانین و هۆشیاریی گەشە
پێ بدات .واتە منداڵ کاتێ ش��تێک بزانێ،
لەوانەی��ە توانایی��ی بەکارهێنان��ی نەبێت.
ب��ەاڵم لە قۆناخ��ی توانین ه��ەم تواناییی
بەکارهێنان��ی زانیاریی هەیە و هەم دەگاتە
هۆشیاری کە لە ئاکامدا پلەکانی داهێنەرانە
و بیری ڕەخنەگرانەی بەهێز دەبێت.

روانگ��ەی کۆمەاڵیەت��ی ـ کولت��ووری
ڤیگۆتسکی
روانگەی کۆمەاڵیەتی ـ کولتووریی فێرکاری،
پێوەندیی بە گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵ
و بەش��داریی تاک لەو گۆڕانکارییانەدا هەیە و
هاوکات کاریگەریی دیاردەکانی کۆمەڵ لەسەر
ڕەوت��ی ژیانی تاکەکانی کۆمەڵ و پڕۆس��ەی
پەروەردە و فێرکردن هەیە .ڤیگۆتس��کی پێی
وای��ە کە قۆناخی منداڵ��ی بەرهەمی فاکتۆرە
کۆمەاڵیەتییەکان��ە و دروس��تکراوی کۆمەڵ،
کولتوور و مێژووە .ڤیگۆتسکی لە تیۆرییەکەی
خۆیدا پێی وایە کە گرینگی بە سێ فاکتەری
کۆمەاڵیەتی بۆ فێرکردنی منداڵ ئەدات:
یەکەم ،زمان ،زم��ان مەنتاڵیتێتی مرۆڤ
پێک دەهێنێت .لەم ڕوانگەیەوە زمانی جەستە
کاریگەریی قووڵ لەسەر پەروەردە و فێرکردنی
قوتابی دادەنێ و منداڵ دژکردەوەی بە زمانی
جەستە بەرجەس��تە دەبێ و هاوکات فاکتۆرە
کۆمەاڵیەتییەکانی زمانی جەستە ئەناسێتەوە.
دووه��ەم ،نێوەنجیگەری :س��ەیرکردن،
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س��ەرنجدان ،واڵمدان��ەوە و هەڵس��ەنگاندن
کەرەس��تەی گرینگی پڕۆس��ەی فێرکردن و
گەشەکردنی باری دەروونیی منداڵن.
س��ێهەم ،هێڵ��ی گەش��ەکردنی ڕێژەیی،
ڤێگۆتس��کی پێی وابوو کە قوتابی لە هێڵێکی
تایبەت و سنوورداردا توانایییەکانی خۆی تاقی
دەکات��ەوە و هاوکات لە هێڵێکی س��نووداری
دیکەدا داوای یارمەتی لە دەورووبەری دەکات.
من��داڵ لە کات ،فەزا ،ش��وێن و کۆمەڵێکدا
لەدای��ک دەبێ و قۆناخەکان��ی فامکردنەوە و
تێگەیش��تنی بۆ دنیا بەدەست دێنێت .هەموو
کۆمەڵگای��ەک چوارچێوەیەک��ی تایبەتی بۆ
مومکی��ن و نامومکینەکانی خ��ۆی هەیە کە
چ��ۆن پێناس��ەی منداڵ و قۆناخ��ی منداڵی
دەکات .لەم تیۆرییەدا منداڵ لە کۆنتێکستی
جی��اوازی ش��وێن و ژینگ��ەی کۆمەاڵیەتیدا
پێدەگات .ئەزموون لە شوێندا و گەشەکردن
ل��ە ژینگەیەک��ی کۆمەاڵیەتی��دا کاریگەریی
لەس��ەر ئەزموون و چۆنیەتیی ئەزموونکردن
دادەنێت .بۆ نموون��ە مندااڵنی پەنابەر کە لە
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ش��ەڕ و نائارامی واڵتەکەیانەوە هەڵکەندراون،
تووش��ی تراوما و خەمۆکیی ق��ووڵ و ترس
دەب��ن کە لە مندااڵنی ب��ۆ نموونە کۆمەڵگای
سکاندیناویدا ئەو ئەزموونە نابینرێ .لەبەر ئەم
ئەزموونگەلەیە کە لۆیس چاڤال ( )١٩٩٢دەڵێ
ش��وێن دەبێ ژینگەیەک بێ ک��ە ئەمنیەت
و ئارام��ی ،پێک��ەوە ب��وون و هاوپێوەندی��ی
کۆمەاڵیەت��ی و دەرفەت��ی داهێنەران��ەی
هەبێت .لە پێوەندی لەگ��ەڵ ئەم تیۆرییەدا،
هێربێرت می��د( ١٨٦٣ـ  )١٩٣١لە تیۆرییە
بەناوبانگەک��ەی خۆیدا بەناوی «گش��تاندنی
ئەوی دی» و دروس��ت بوونی کەس��ایەتیی
منداڵ لە کۆنتێکستی کۆمەاڵیەتیدا ،پێی وایە
کە قۆناخی منداڵی ،قۆناخی الساییکردنەوەی
گەورەیە و بنەماییترین تێگەیشتنی منداڵ لە
ڕۆڵی گەورەیە .منداڵ لە ڕوانگە و مۆتیڤەیشنی
گەورەکانەوە (باوک و دایک) ،فێری «کارلێکە
هێماییی��ەکان »symbolicinteractionism
دەبێ کە کۆنتێکستی کولتووری و کۆمەاڵیەتی
بەرهەمیان هێناوە (.)Birkeland, 2014
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جوگرافی��ای ژیان��ی ڕۆژان��ەی منداڵ،
شوێنی منداڵ یان شوێنێ بۆ منداڵ
پرسیارێک کە هەمیشە ڕووبەڕووی ناوەندەکانی
فێرکردن و پەروەردە دەبێتەوە ئەوەیە کە چی
لەبارەی ش��وێنێکی تایبەت ب��ۆ پەروەردەی
مندااڵن دەزانین؟ تەنیا شوێنێک کە دەتوانێ
ل��ە گەش��ەکردنی قۆناخەکان��ی مندااڵندا بۆ
من��دااڵن وات��ای هەبێت ،ش��وێنێکە کە لە
ڕوانگەی خ��ودی مندااڵنەوە و بە پێی زەینی
مندااڵن دروست کرابێت .قوتابخانە ،باخچەی
س��اوایان و ناوەندەکانی دیک��ەی فیرکردن،
ڕووبەرێکی بەرفراوان بۆ پەروەردەی مندااڵن
دروست دەکەن کە یارمەتیدەری بیچمگرتنی
شوناس��ە الی منداڵ کە ب��ە ئەزموون کردن
و فێ��ر بوون بەدەس��تی دەهێنێ .س��یمۆن
کالتینگ بە جوگرافیای ژیانی ڕۆژانەی منداڵ
ناوی دەبات .بۆ منداڵ بونیادنەری هەس��تی
ش��وێنە و لە جوگرافیای ژیانی ڕۆژانەیدا مانا
بە ش��وێن دەبەخش��ێ کە لە پێنج ڕوانگەوە
گرینگیی هەیە:
فێر ب��وون :لە ش��وێندا منداڵ ل��ە ڕێگای
یارییەوە ،نەناس��راوەکان دەناسێ و کەشفیان
دەکات ،ئەزموونەکانی تاقی دەکاتەوە و فامی
بە دیاردەکان��ی دەورووب��ەری دەکرێتەوە و
هاوکات توانایییەکانی خۆی گەشە پێ ئەدات.
فێرکردن لە دوو بەستێنی بنەماڵە و ژینگەی
نزیک��دا ڕوو دەدات کە کەرەس��تە فیزیکی و
ئابستراکتەکانی پێوەندیگرتن بەکار دەهێنێت.
کەرەس��تەی ماتریاڵ و فیزیک��ی بریتین لە
کەرەس��تەی ی��اری پێ ک��ردن و بونیادنانی
ئیدەکان .کەرەس��تەی ئابستراکت بریتین لە
زمان و کولتوور.
زانیاری��ی ل��ۆکاڵ :من��داڵ ل��ە ڕێ��گای
زانیارییەکان��ی و وش��یاریی لەمەڕ ش��وێنی
دەورووبەری ،تواناییی بونیادنەوەی ش��وێنی
دەبێت .وات��ە کەرەس��تەکانی دەوروبەری بۆ
دروس��تکردنی ش��وێنی نوێ ئامادە دەکات و
بەکاریان دەهێنێ.

مانادار بوونی ش��وێن :منداڵ ش��وێنێکی
مانادار دروست دەکات کە پەیوەستە بە بیر و
زەینیەوە و بە ڕاڤەی ئەو لە شوێنی نوێ؛ کە
دەکرێ دروستکردنی خانوویەکی مندااڵنە بێ،
دەکرێ کوالنەیەک بێ ،دەکرێ دروستکردنی
یارییەک بێ کە ناوی لەسەر دانێ و چیرۆکی
خەیااڵویی بۆ دروست بکات.
هەست :منداڵ هەستە سەرەتایییەکانی خۆی
وەک :تووڕەیی ،خۆش��حاڵی ،خ��ەم و پەژارە،
بێزاری و ترس و  ...بە ش��وێنی دەس��کردی
خۆیەوە گ��رێ دەدات .لەب��ەر ئەوەیە مرۆڤ
هەس��تێکی هەمیش��ەیی و دانەبڕاوی لەگەڵ
کۆاڵن ،گەڕەک یان ش��وێنی گ��ەورە بوونی
خۆی��دا هەیە چونکا مرۆڤ هەس��تەکانی لەو
شوێنەدا پەروەردە کردوە.
ئەمنیەت و پارێزراوی :ئەمنیەت و پارێزراو
ب��وون ،گرینگتری��ن هۆکاری فێ��ر بوونە لە
ژینگەی دەورووبەر و ب��ە پێی گۆڕانکاری لە
ژیان��ی مرۆڤدا ،بایەخ��ی ئەمنیەتیش گۆڕانی
بەسەرداهاتووە .بۆ نموونە لە ژیانی شارنشینیی
نوێ��دا ،ترافیک و مەترس��ییەکانی گرینگیی
تایبەتی هەیە ،ی��ان نە بوونی فەزای کراوە و
ئازاد بۆ یاری��ی مندااڵن و چاالکیی فیزیکیی
مندااڵن .لە ڕوانگ��ەی مێژوویییەوە ئەمنیەت
و گۆڕانکارییەکانی ژینگەی مرۆڤ توانیویەتی
کاراکتەری قۆناخەکانی پەروەردە و فێرکردن
بگۆڕێ (.)Birkeland, 2014
دەیڤی��د س��ۆبل ( )Sobel, 1998ل��ە
تاقیکردنەوەی جوگرافی��ای ڕۆژانەی منداڵ،
پێ��ی وایە کە من��داڵ بە پێ��ی قۆناخەکانی
گەش��ەکردنی و کۆمەاڵیەتی بوون��ی (ئاماژە
بە تیۆریی پیاژە) ،پێرس��پێکتیڤ و ڕوانگەی
بۆ دەوروبەرەکەی ،گۆڕانی بەس��ەردا دێ .بە
شێوەیەکی کۆنکرێت ،تاقیکردنەوەیەک دەخاتە
ب��ەردەم مندااڵن بۆ ئەوەی کە نەخش��ەیەک
لە ش��وێنی ژیان و نیش��تەجێ بوونی خۆیان
بکێشن .نموونەی وێنەکان ( ،١٩٩٨ ،sobelل.
 ١٤ـ  )١٣بە پێی تەمەن بەم شێوەیە بووە:
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هەروەه��ا س��ۆبل ڕاڤ��ەی نۆس��تالۆژیکی بۆ
دروستکردنی نەخشەیەک لە شوێنی پەروەردە و
گەورە بوونی خۆی لە منداڵیدا دەکات و پێی وایە
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کە مەنتاڵیتێتی مرۆڤ لە قۆناخەکانی منداڵیدا
گەش��ە دەکات و دەمێنێت��ەوە ک��ە بەرهەمی
کۆنتێکستی کۆمەاڵیەتیی دەورووبەرییەتی.
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وێڕای ئەوەی س��ۆبل پێ��ی وایە جوگرافیای
ڕۆژانەی منداڵ بەردەوام لە گەش��ەکردندایە،
هاوکات بەدوای شوێندا دەگەڕێ و الی منداڵ
مانای دروست دەکات کە بە پێی قۆناخەکانی
تەمەن س��ێ جۆر پێرس��پێکتیڤیش (،sobel
 . ١٩٩٨ل )٣٠ .الی منداڵ گەشە دەکات:
ڕوانینی فڕۆکەیی:AerialView

(دەک��رێ لە زمانی کوردی��دا بە داڵبین
وەریبگێڕینەوە) .دی��اردەکان دوور و بچووک
دەبینێ و چوارچێوەی ڕوانینەکەی بەرفراوانە.
ڕوانینی پانۆرامیس��ک panoramic
:view
روانینی وێنەیی  :pictorial viewبە
 Frog perspectiveوات��ە ڕوانینی بۆقیش
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بەناوبانگە .بە شێوەیەک کە دیاردەکان گەورە
دەبینێ.
ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی س��ۆبل (ل )٤٥
لە پێوەن��دی لەگەڵ جوگرافی��ای منداڵەوە،
بەم شێوەیە کە ئاس��تی گەشەکردنی ڕوانین
و تێگەیش��تنی من��داڵ لەگ��ەڵ دیاردەکانی
دەورووبەریدا بە پێی تەمەن دیاری دەکات:
کاتلین سیمون لە کتێبی «Children›s
personal geographies and the
English Primary school geography
 »curriculumدا خش��تەیەکمان بۆ دادەنێ
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کە منداڵ لە پێوەندی لەگەڵ درووس��کردن،
ڕێکخستن و مانادار کردنی شوێنی دەسکردی
خۆی��دا ،دەتوانی توانایییەکانی بەم ش��ێوەیە
پەروەردە بکات:
ش��وێنێک بۆ کردنی کارێ :بەکارهێنانی
هەس��ت ،جموجووڵ ،دروس��تکردنی خەیاڵ
و چیرۆک ،چاالکی ،مەترس��ی و خوڵقاندنی
ڕووداو و هەروەها سنوورداردکردنی شوێن.
ش��وێنێک ب��ۆ بیرکردن��ەوە :کونجکۆڵی،
زانیاری��ی ،چاڵێنج ،ئەنگیزە و مۆتیڤەیش��ن،
سەرنج و تێڕامان.
ساڵی بیست و دووەم

بەهاری 2720

شوێنێک بۆ هەس��تپێ کردن :هەستی
ئەمنیەت و پارێزراوی ،هەس��تی پاراس��تن،
پش��تیوانی ،چاودێ��ری و خەمخ��واردن ب��ۆ
ش��وێنێک و هەروەها هەستی تێکەڵ بوون و
هاوپێوەندی بە شوێنەوە.
ش��وێنێک بۆ بوون :خاوەندارێتیی شوێن،
ئ��ازادی و توانایی لە ئیدارەکردنی ش��وێندا،
بەش��داری لە بونیادنانی هەس��تی گشتی و
کۆمەڵدا و هەستی باوەڕبەخۆ بوون (،Martin
 ٢٩ .٢٠٠٦ـ .)٥٤
روانگ��ەی مێژووی��ی ب��ۆ سیس��تەمی
پەروەردەی ئێران
ل��ە پێوەندی لەگەڵ فەزا ،ش��وێن و ژینگەی
کۆمەاڵیەت��ی کە پێوەندیی ب��ە کۆمەاڵیەتی
بوونی مرۆڤ ل��ە قوتابخانەدا هەیە ،قوتابخانە
سەرچاوەیەکە بۆ مانادارکردن و شوناسسازیی
منداڵ لەو قۆناخگەلەی کە پیاژە و ڤیگۆتسکی
گرینگیی��ان پێ داوە .ئەگەر بە ش��ێوەیەکی
کرۆنۆلۆگی لە پێگە و ڕۆڵی قوتابخانە بڕوانین
مێژوویەک��ی درێژخایەن��ی ل��ە کۆمەڵ��گای
مرۆڤایەتییدا هەیە و هاوکاتیش سیس��تەمی
خوێن��دن دیاردەیەک��ی دنی��ای مۆدێڕن و
بەرهەمی شۆڕشی پیشەسازییە.
وش��ەی « »schoolل��ە وش��ەی یۆنانی
 »σχολήـەوە وەرگیراوە کە بە واتای «کاتی
پشوو» هاتووە (ویکی پێدیا) .حەبیبوڵاڵ تابانی
ل��ە کتێبی «هاونەتەوەییی ک��ورد و ماد» ،لە
بەش��ی «رۆڵی کورد لە گەش��ەی کولتووریی
جیهانیدا» پێی وایە کە وش��ەی «سکووڵ» لە
«ئەس��کۆڵ»ەوە وەرگیراوە کە لە س��ەردەمی
ئەشکانی و ساس��انییەکاندا شوێنی خوێندنی
فەلس��ەفە و زانس��تی ئەو س��ەردەمە بووە و
هەروەها ئێس��تاکە ناوی گوندێکە لە ناوچەی
سنووریی «مەریوان»دا( .تابانی ،حەبیب اللە١٣٨٠ ،
ـ ه .ل .)٢٩٤ .ل��ە ئاتێنی کۆن��دا ،ئاکادێمیای
ئەفالتوون وەک��وو یەکەمین فۆرمی قوتابخانە
ناودێ��ر کراوە .دوات��ر قوتابخانەی پەروەردە و

خوێندن��ی ئایین��ی لە کەنیس��ە ،مزگەوت و
ش��وێنە ئایینییەکانی دیک��ەی دنیادا بڕەوی
پەیدا کردوە .لە کوردستاندا ،حوجرە بنەمای
خوێندن و پەروەردە بووە کە بێگومان هەموو
توێژەکانی کۆمەڵگا تواناییی دەستڕاگەیش��تن
بە خوێندنیان نەبووە.
ب��ەاڵم بە دوای شۆڕش��ی پیشەس��ازی
ل��ە ئەورووپ��ادا ،قوتابخان��ەکان ب��ۆ چینی
نەجیب��زادەکان پ��ەرەی س��ەند ک��ە هەتا
ناوەڕاس��تی س��ەدەی هەژدەهەم ب��ۆ هەموو
کۆمەڵگا ب��او نەبوو .ئ��ەو گۆڕانکارییانەی کە
لەسەدەی هەژدەهەمدا لە ڕووی کۆمەاڵیەتی،
ئابووری و سیاسییەوە ڕووی دا ،دەروازەیەکی
بەرین بەرەو خوێندن و بەرزکردنەوەی ئاستی
وشیاریی کۆمەڵگا بوو.
قوتابخان��ە لە کوردس��تاندا بە ش��ێوەی
ئەمڕۆیی لە س��ەرەتاکانی سەدەی بیستەمدا
و ل��ە ژێ��ر کاریگەری��ی ڕەوتە سیاس��ی و
کۆمەاڵیەتییەکان��ی دەوڵەت��ی عوس��مانی و
ئێرانی قاجاڕیدا برەویان پەیدا کرد .شۆڕش��ی
مەش��رووتە ( ١٩٠٥ـ  )١٩١١و ڕێفۆرم��ی
دەوڵەتی عوسمانی ( )١٨٣٩لە ژێر کاریگەریی
گۆڕانکارییەکانی دنیای ڕۆژئاوادا ،بوونە هەوێنی
گۆڕانکاریی قووڵ لە سیستەمی کۆمەاڵیەتیی
ئێران و عوس��مانی کە بێگوم��ان کاریگەریی
لەس��ەر کۆمەڵگای کوردس��تانیش هەبوو .لە
«متمم قانون اساسی مشروطه» و ئەسڵی ١٨
و نۆزدەهەم باس لە ئازادیی خوێندنی زانست
و مەعارف بۆ هەمووان دەکات بە مەرجێ کە
ش��ەرع ڕێگای پێ دابێ و هەروەها خوێندنی
ئیجباری دەبێ لە الی��ەن وەزارەتی علووم و
مەعارف��ەوە ڕێوش��وێنی بۆ دی��اری بکرێت».
(متمم قانون اساسی مشروطه)
کە لە ڕاستیدا بە کردەوە هیچ هەنگاوێکی
ب��ۆ هەڵنەگیرا و زیاتر بۆ چین��ی دەوڵەمەند
و نەجیبزادەکان��ی کۆمەڵ��گای ئێ��ران بوو.
لەو پێوەندییەش��دا کەنیس��ەی مەس��یحی،
جوولەک��ەکان و مس��یۆنێرەکانی ئەورووپایی

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  55ساڵی بیست و دووەم بەهاری 177 2720

لە ئێران و کوردس��تاندا ڕۆڵی سەرەکییان لە
دروستکردنی قوتابخانەکاندا هەبوو .قوتابخانەی
کڵدانییەکان لە گەڕەکی کڵدانییەکانی شاری
س��نە لە س��اڵی ١٨٩٦ی زایین��ی لە الیەن
ڕێکخ��راوی «پرماکد»ەوە دروس��ت کراوە .لە
سەرەتای سەدەی بیستەمیش��دا ڕێکخراوی
«ئاڵیان��س»ی جوولەک��ەکان ،کۆمەڵێ��ک
قوتابخانەی لە شارەکانی کرماشان ،هەمەدان،
ورمێ ،سنە و بیجاڕ و زۆر شاری دیکە کردەوە
کە تایبەت بە خوێندنی باوی ئایینی نە بوون
( .ویکیپێدیا).
ل��ە بەس��تێنەکانی دروس��ت بوون��ی
قوتابخانەکان لە ئێراندا دەتوانین ئاماژە بکەین
بە:
گۆڕانکاریی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی لە
سەدەی هەژدەهەم و کاریگەرییەکانی لەسەر
مەملەکەتی ئێران و عوسمانی.
پ��ەروەردەی کۆمەڵگا و بەرزکردنەوەی
توانا سەرەتایییەکانی نەوەی نوێی کۆمەڵگا.
زۆر بوون��ی حەش��یمەتی شارنش��ین،
گۆڕان��ی دێموگراف��ی و کاریگەریی لەس��ەر
فاکتۆرەکانی ژیان .
پێویستی هێزی کارامە و لێزان.
نیشتەجێ بوونی خێڵە کۆچەرییەکان و
تێکەڵ بوونیان لەگەڵ کۆمەڵگادا.
سیاسەتی کۆنترۆڵ ،یەکدەست کردنی
کۆمەڵ��گا لە هەموو ئاس��تەکانی سیاس��ی و
کۆمەاڵیەتیدا.
و...
زۆر هۆکاری دیکە کە فەزای سیاس��ی و
کۆمەاڵیەتیی ئەو سەردەمە پێکی هێنا بوون.
فەزایەک کە پێکهاتنی دەوڵەت ـ نەتەوەکان
بە خوێندنەوەیەکی فاشیس��تیانە بۆ کۆمەڵگا
و کەڵکوەرگرت��ن ل��ە سۆس��یال داریۆنزیمی
کۆمەاڵیەت��ی ،لە هەوڵی یەکدەس��ت کردنی
کۆمەڵ��گا و توان��ەوەی کەمایەتییە نەتەوەیی
و دینییەکان��ی کۆمەڵگادا ب��وون .لە ئەورووپا
دەوڵ��ەت نەت��ەوەکان ب��ە کەڵکوەرگرتن لە
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ئامرازەکانی خوێندنی زۆرەملێ و س��ەپاندنی
زمانی دەس��ەاڵت بەس��ەر کەمایەتییەکاندا،
زۆرب��ەی نەتەوە و ئەتنیکەکانیان س��ڕیەوە و
دەوڵەت نەتەوەکان دروس��ت ب��وون .قەرەج،
دۆم ،عەش��ایەر و خێلەکان��ی تر ،جوولەکە و
کەمایەتیی��ە ئایینییەکان��ی دیکە ڕووبەڕووی
هەڕەش��ەی لەناوچوون��ی یەکجارەک��ی
بوونەوە .ڕوانگەی فاشیس��تی بۆ کۆنترۆڵ و
بەکارهێنانی ئامرازەکانی خوێندن ،بریتی بوو
لە دروس��تکردنی هێماکانی ئووس��توورەییی
خاک ،زمان و کولتووری نەتەوەی بااڵدەست و
سڕینەوەی سیستەماتیکی نەتەوەی بندەست
و هەروەه��ا پێی واب��وو ئ��ەو نەتەوانەی کە
دەس��ەاڵتیان نییە خاوەنی شارستانیەت نین
و دەبێ یان تێکەڵ بە شارس��تانیەتی نوێ بن
یان بتوێنەوە .لە ئێرانی س��ەردەمی ڕەزاشادا،
قوتابخان��ە ب��ووە ئامرازی هاوش��ێوەکردن و
س��ڕینەوەی نەتەوەکان و بەتایبەتی نەتەوەی
کورد .لێ��رەدا بایەخی مێژووییی ئەم باس��ە
ئەوەی��ە ک��ە دیسکۆرس��ی پ��ەروەردە لەو
دەوڵەتانەی کە بەسەر کوردستاندا زاڵ بوون،
لە ڕێگای کۆنترۆڵی پرۆگرامەکانی خوێندنەوە،
ژینۆسایدی فەرهەنگییان بەڕێوە بردووە.
کۆنتێکس��تی پ��ەروەردەی کتێبەکانی
خوێندن و س��ڕینەوەی شوێن ـ کتێبی
توێژینەوە کۆمەاڵیەتیی��ەکان (مطالعات
اجتماع��ی) پۆلی پێنجی س��ەرەتایی بە
نموونە:
ل��ە کتێب��ی توێژینەوەکۆمەاڵیەتییەکانی
پۆلی پێنجەم��دا (چاپی  )١٣٩٨س��ەرەڕای
ئەوەی ک��ە «وتەیەکی خومەینی و وێنەیەکی
خومەینی» لە زۆربەی کتێىەکانی دەرس��ی
و بەتایبەت��ی لەم کتێبەش��دا بەدی دەکرێ،
پێرس��تی بابەتەکانی لە پێنج فەسڵدا هاتووە
ک��ە بریتین لە :ژی��ان لەگەڵ کەس��انی تر،
س��ەرزەوینی ئێ��ران ،ژیان لەگ��ەڵ جیهانی
دەورووبەر (واڵتانی دراوسێ) ،زیارەتی شوێنە
ساڵی بیست و دووەم
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پی��رۆزەکان (کەرب��ەال) و دوایین فەس��ڵی
کتێبەک��ە بابەتێكی مێژووییە س��ەبارەت بە
ئێران��ی دوای هاتنی ئیس�لام .لە فەس��ڵی
س��ەرزەوینی ئێراندا باسی جوگرافیای مرۆیی
ئێران دەکات و هیچ ئاماژەیەکی بۆ پێکهاتەی
نەتەوەی��ی ـ ئایینی دانیش��توانی ئێران نیە.
دواتر ل��ە الپەڕەی ٥١دا باس لە پێناس��ەی
حکوومەتی «کۆماری ئیسالمیی ئێران» دەکات
و لەگەڵ ڕێژیمی پەهلەوی بەراوردی دەکات
کە «کۆماری ئیس�لامی هەڵبژاردەی خەڵکە
و ڕێژیمی پەهلەوی س��تەمگەر بوە و خەڵک
هەڵیان نەبژاردوە .لە درێژەی پێناسەکەیدا بۆ
مەش��روعیەتدان بە پێناسەکەی ،هەڵبژاردنی
١١ی خاکێ��وەی س��اڵی ١٣٥٨ی هەتاوی و
ڕێ��ژەی ٪٩٨ی دەنگی «بەڵ��ێ» بۆ کۆماری
ئیسالمی دەهێنێتەوە .ئەم پێناسەیە لە ڕووی
زانستە کۆمەاڵیەتییەکانەوە بێ واتا و ناوەرۆکە،
بەاڵم گرینگترین پەیامی ئەوەیە کە مێژووی
ئێران بەسەر دوو بەشی بەر لە شۆڕش و دوای
شۆڕشدا پێناسە دەکات.
هەروەه��ا ل��ە الپەڕەی ٨٩دا کە باس��ی
کۆماری عێراق دەکات ،هی��چ ئاماژەیەک بە
دانیش��توانی ک��ورد لەو واڵتەدا ن��اکات .ئەم
ڕوانگەیە بۆ نووسینی کتێبەکانی خوێندن لە
پۆلەکان��ی دیکەدا بەردەوام دووپات دەبێتەوە.

ئەم ڕوانگەیە بۆ کتێبی فێرکاریی مامۆستاش
دووپات دەبێتەوە.
ل��ە الپ��ەڕەی ٣ی کتێب��ی فێرکاری��ی
مامۆستا بۆ زانس��تە کۆمەاڵیەتییەکان(چاپی
 ،)١٣٩٨ئامانجەکان��ی خوێندنی ئەو کتێبەی
بۆ مامۆس��تا ش��ی کردۆتەوە کە دەبێ منداڵ
لەو س��اڵەی خوێندندا زانیاری لەبارەی سێ
ئامانجی سەرەکی واتە :بەهێزکردنی شوناسی
نەتەوەیی (واتە شوناس��ی ئێرانی ـ ئیسالمی)،
ئەخالقتەوەری لە سیس��تەمی کۆمەاڵیەتی و
هەروەها کارامەییەکان��ی ژیان (یان توانایییە
سەرەتایییەکانی ژیان) هەبێت .وێنەیەک:
هەم��ان ڕوانگە بۆ س��ەرزەوینی ئێران و
شوناس��ی ئێرانی ل��ە کتێبەکان��ی خوێندنی
س��ەردەمی ش��ادا دەبینینەوە .ل��ە کتێبی
«فارسی» پۆلی پێنجەمی س��ەرەتایی (ساڵی
١٣٥٥ی هەت��اوی)دا ل��ە الپەرەکانی یەکەم
و دووهەم��دا ب��ە وێن��ەی ش��اژن و ش��ا و
کوڕەک��ەی ڕازاوەت��ەوە .دواتر لە پێناس��ەی
کتێبی «فارس��ی؟!» دا ،ڕاپۆرتێکی دوایین کار
و پرۆژەکانی «شاهەنش��ا» بەن��اوی «خدمات
اجتماعی شاهنش��ا» لە  ٢١خاڵدا هاتووە کە
هیچی��ان پێوەندیی بە کتێبی خوێندنی پۆلی
پێنجەمی فارسییەوە نیە.
ئەگەر بە وردی چاو لە مێژووی ژینگەی
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قوتابخان��ە ل��ە ئێراندا بکەی��ن و کتێبەکانی
خوێندن و شێوازی وانەگوتنەوەی مامۆستاکان
بخەینە ب��ەر ڕاڤە و توێژین��ەوەوە ،دەتوانین
س��ەدان نموونەی پ��ەروەردەی س��ەقەت و
فاشیستیانەی سیس��تەمی پەروەردەی ئێران
بخەین��ە بەرچاوە کە لە م��ەودای وتارەکەی
ئێمەدا نیە .هێنانەوەی ئەو دوو نموونەیە بۆ ئەوە
بوو کە لە ماوەی یەک ساڵی خوێندندا ،منداڵ
هیچ تێڕوانینێكی بۆ پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی
س��ەرزەوینێک ب��ە ن��اوی ئێ��ران نابینێ و
ناخوێنێتەوە .پارۆدۆکسی کۆنتێکستی خوێندن
تەنیا لە ئاست کتێبەکان ،دیداکتیک(شێوازی
وانەگوتنەوە) و تێڕوانینی مامۆس��تاکاندا نیە،
بەڵکوو پالنی سڕینەوەی شوناسە جیاوازەکانی
کۆمەڵگای��ە .بە پێی پێناس��ە و تیۆرییەکانی
گەش��ەکردنی کۆمەاڵیەت��ی ،من��داڵ ل��ە
ژینگەیەک��دا تێڕوانینەکانی بەرفراوان دەبێت
کە بەها کۆمەاڵیەتی و نۆرمەکانی ئەناسێتەوە.
ب��ەاڵم کاتێ منداڵ لە نێوان ش��وێنی نزیک
(واتە ژینگ��ەی کۆمەاڵیەتی��ی بنەماڵە هەتا
قوتابخانە) ئەزموونێ��ک تێدەپەڕێنێ و لە ناو
قوتابخانە دەکەوێتە ژێر کاریگەریی ئەجێندای
شوناسسازیی کۆنتێکس��تی پەروەردەیەکەوە
ک��ە خۆی تێدا نابینێتەوە ،لە ئاکامدا درزێکی
گ��ەورەی کۆمەاڵیەت��ی لە نێ��وان منداڵ و
شکڵگرتنی مەنتاڵیتێتی منداڵدا ڕوو دەدات.
وتەی کۆتایی
دیلەمای شوناسی نەتەوەیی
پ��ەروەردەی ژینگەیی وات��ە پەروەردەکردنی
منداڵ ل��ە جیهانێکدا کە نزیکە و هەس��تی
پێ دەکات .ژینگ��ە ،کولتوور ،ئابووری ،هونەر
و بزاوتە کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،هەموو ژێرخانی
ئەم جیهان��ەن کە بە کۆنتێکیس��تی لۆکاڵی
کۆمەڵ��گا ناودێر دەکرێن .لەب��ەر ئەوەیە کە
منداڵ لە ژینگەی نزیکی خۆیدا بەدوای حەز،
ئارەزوو ،ویست و خەونەکانی خۆیدا دەگەڕێ
و فانتازی��ای گێڕانەوەی دەس��ت پێ دەکات.
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بنەماڵە ،کۆاڵن ،ش��ەقام ،ڕێ��گای قوتابخانە،
دۆس��ت و ه��اوڕێ ،مامۆس��تا و قوتابخانە و
وانەکان��ی قوتابخان��ە هەموو س��ەرچاوەکانی
فێ��ر بوون دەبینن .ب��ەاڵم ئەگەر لە ڕوانگەی
جوگرافیای مێژوویییەوە بڕوانین ،نەتەوەکانی
ئێران ڕیش��ەی مێژوویییان ل��ە ئێراندا هەیە،
کەچی ئەوەی لە دیسکۆرس��ی سیس��تەمی
پەروەردەی ئێراندا ب��ەدی دەکرێ ،ڕوانگەی
کۆلۆنیالیس��تی ب��ۆ پێکهات��ە کۆمەاڵیەتی و
سیاس��ییەکان هەی��ە ودرزی کۆمەاڵیەتیی
گەورەی لە نێوان بیری ئێرانی و دیسکۆرسی
نەتەوەییی نەتەوەکانی ئێراندا هێناوەتە ئاراوە.
لە الیەکەوە بە بڕەو دان بە شوناسی دەستکرد
و ڕووکەشی ئێرانی لە هەوڵی سووک کردنی
شوناس��ەکانی دیکە و بەکارهێنانی «شوناسی
ناوچەیی» (هویت محلی) بۆ کەمایەتییەکانی
ئێراندایە و لە الیەکی دیکەش��ەوە بانگەشەی
شوناسی ئیسالمیی شیعە دەکات کە پەیوەستە
بە ڕێتۆریکی سیاس��یی کۆماری ئیسالمییەوە
ل��ە نێوخۆی ئێران و ناوچەک��ەدا .ڕاهێنان و
پ��ەروەردەی زەینی منداڵ بۆ ئەم جیهانبینیە
ناکۆکە ،دووڕێیانێکە لە بەردەم کەس��ایەتیی
منداڵدا کە دەبێتە گرێکوێرەیەک لە شوناس و
هەستی باوەڕبەخۆبووندا.
لەگەڵ ئەوەشدا سیس��تەمی پەروەردەی
ئێران وەکوو س��امانی کۆمەاڵیەت��ی چاو لە
سیس��تەمی پ��ەروەردە دەکات و ئەیه��ەوێ
ل��ە ڕێگای پ��ەروەردەوە شوناس��ی ئێرانی ـ
ئیس�لامی پەروەردە بکات .چەمکی شوناسی
ئێرانی ـ ئیس�لامی ،پێوەندی��ی بە تێڕوانینی
پاوانخوازانەی ناس��یۆنالیزمی فارس و شیعەوە
هەیە کە فاکتۆرە کولتووری ـ دینییەکانی بە
لێشاو لە کتێىەکانی خوێندندا بەدی دەکرێ
و ئەوەی پێگە و ش��وێنی نادی��ارە نەتەوە و
کولتوورە جیاوازەکانی ئێرانە.
ل��ە پێوەن��دی لەگ��ەڵ کۆنتێکس��تی
سیس��تەمی پ��ەروەردەوەدا ،مندااڵنی کورد،
ژینگەی کوردستان و بزووتنەوەی نەتەوەییی
ساڵی بیست و دووەم
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کوردستان لە هەڕەشەیەکی جیددیدان:
یەکەم :س��امانی سیاس��ی ،کۆمەاڵیەتی،
کولتووری و ئابووری کوردستان داگیر کراوە و
تواناییی شوناسسازی لە دەستی کورد ترازاوە.
دووه��ەم :سیس��تەمی پ��ەروەردە وەک
بنەمای پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی و پەروەردەی
نەوەکان��ی داهات��وو لە الی��ەن داگیرکەرەوە
پالنی ب��ۆ داڕێژراوە و ماوەی زیاتر لە س��ەد
ساڵە سیاسەتی توانەوەی شوناسی نەتەوەییی
کوردی گرتۆتە بەر.
س��ێهەم :ش��وێن یان ژینگ��ەی نزیکی
پ��ەروەردە ک��ە قوتابخان��ە و ناوەندەکان��ی
دیک��ەی فێرک��ردن و هەروەه��ا ژینگ��ەی
کۆمەاڵیەتیش دەگرێتەوە لە ژێر دەس��ەاڵت
و دەستڕۆش��تووییی دەوڵەتدایە و بە بیرێکی
کۆلۆنیالیس��تییانە مامەڵەیان لەگەڵ دەکات.
(نموونەی س��ڕینەوەی هێماکانی کۆمەڵگای
کوردس��تان لە ژینگ��ەی قوتابخانە و کتێبی
دەرسیدا)
چ��وارەم :بزووتن��ەوەی سیاس��یی کورد
ل��ە پێوەندیی لەگەڵ پ��ەروەردە و فێرکردندا
کەمتەرخ��ەم بووە و نەیتوانی��وە گرێکوێرەی
شوناسسازیی دەسکرد پێچەوانە بکاتەوە.
لە کۆتاییدا بە تێڕوانینێکی خەسارناسانە
ب��ۆ سیس��تەمی پ��ەروەردە و فێرک��ردن لە
مێژووی ئێراندا ،تا بەئەمڕۆ لەڕووی سیاسی و
کۆمەاڵیەتییەوە سیستەمێکی فاشیستی بووە.
سەپاندنی یەک کولتوور ـ یەک زمان بەسەر
ک��ۆی گوتاری خوێن��دن ل��ە قوتابخانەکاندا
و ڕێکخس��تنی پرۆگرامەکان��ی خوێن��دن بۆ
ئاس��میلەکردنی زمان ،کولتوور و شوناس��ی
کەمایەتییەکانی ئێران ،سەرەکیترین گوتاری
زاڵ بەس��ەر کۆنتێکس��تی پەروەردەدا بووە.
ئەم ڕوانگەیە جیا ل��ەوەی کە لە پەروەردەی
میدیایی و سیاس��ەتی نەرمئەفزاریدا گوتاری
زاڵ ب��ووە ،لە داڕش��تنی کتێب��ی خوێندن،
ش��ێوازیپەروەردەی مامۆس��تا و دیداکتیکدا
ڕەنگی داوەتەوە.
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