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ەەمکی فەلسەفە پڕایاموزیم ەل پەروهرده هەرێمی
کوردس تاددا – دێویي وهك منوودە
بەختيار ئيرباهمی فەاتح
کمگژژ پەروهرده بنەڕهت ،زانکم سلێامین ،سلێامین ،هەرێمی كوردس تان ،عژراق

پوختە :بەدرێژایي مژژوو ۆممەگاا مرییي وو ی ەەددهها یورویرفت و ئاراششە
جوراوجور بموەوه ،هەددێكيان شاايین ەارهسەركرددێكی هەدوۆەین ،بەاڵم هەددێكيان
بەردهوام شان بەشاین ۆممەگاا دهڕوات بە فمڕم و ش ێوه جياواز ەل ڕوو ەەددێیت
و چمدێتييەوه.
يەۆێكیش ەلو ۆژشە سەرهكيادە بەردهوام ڕوودهدهن ەل هەرێمی
كوردس تاددا،ۆژشە پریسەى پەروهردهو فژركرددە ،وهك ئەوه  ،ۆە ئەم ۆژشەيە بە
اباڵيدا بڕابژت .ەلم ۆممەگاايەدا ،هەردهم بە بەردهوامی هەرساگە و بە جمرو ش ێوهيەك
خم دووابره و ەەددابره دهاكوەوه ،بە ێب ئەوه ەارهسەرێكی زانس یت و یوجناو
ڕششەیي ەل ابر ۆە باوجنێت ەلیەڵ دا ۆەوت و ئاوێتە بژت بە ڕهوڕهوه پژشكەووین
یەلددا.
ووێژهر وهك پەروهردهاكرێك بم نزیكە چواردهيە يە ئایاداره ەل نزیكەوه بە ڕهو ی
پەروهرده و فژركردددا .ساڵ بە ساڵ ۆژشەو دەهامەویيەاكن ڕوو ەل زايدبوددايە،هماكرهاكن
زیر و هەمەەەشنن ،ەل سەروو هەمووايدەوه سااڵدە هەموو انوهددهاكین خوێندن بە
زانكمشەوه ژمارهيەۆی بژشومار ەل فژرخوازدهردهچوێنن بە ێب ئەوه ئەم فژرخوازهادە
بتوانن بنب بە ئەددامێكی اكرا ئەم ۆممەگاايەيە و بتوانن وواانو اكرامەیي و لێهاووو
خماين ەل اكيە زانس یت و ماريفييەاكددا ئەزموون بكەن  .هماكرهۆەش دايره چونكە
سیس تەمی انوهددهاكین خوێندین هەرێم زايتر یرنای بە ليەین ويمر (زارهۆی)
دهدرێت زايتر ەل كردارهۆی (پراۆتيكی) دايره هيچ بوریۆەيەك ماانو بەهاى انبژت،
ئەیەر وابەس تە دەبژت بە ئەزمون و اتقيكرددەوهى كردارهىك ەل ژايین فژرخوازان دا.
ئەم ووێژينەوهيە بە هەوگدادێىك زانس یت ،ۆە ئاماجنى دهستنیشانكردین ليەدەاكین
پریسەى پەروهردهو فژركردن ،بە یەرادەوه بم یرنايدان بە فەلسەفەى پرایامویشم.
(پراۆاموزیم جەختكرددەوهيە ەلسەر بەهاى اكركردن و هەوگدان بم بەدهس هتێناین زاديارى)
واات هزرێك ۆە شاشس تە پراۆتزیهكردن بژت ،چونكە پریسە پەروهردهو فژركردن
دەك ئامادهاكرييە بم ژاين ،بەگكو خود پریسە ژايدە ،جەختكرددەوهيە ەلسەر بەها
اكركردن و هەوگدان ی بەدهس هتێناین زاديار .

ئەم ووێژينەوهيە دابەشكراوه بم سێ وەوهرى سەرهىك وەوهرى يەۆەم ۆژشەو یرناى
و ئاماجن و بوارهاكین ووێژينەوهۆەو پژناىس ەەمكەاكین ەلخمى یرووه ،وەوهرى دوهم
وەرخانكراوه بم ش يكرددەوهى پرایاموزیم و ووێژينەوهاكین پژشوتر ،وەوهرى س ێهەم
پێكهاووه ەل سێ خاگى سەرهىك ۆە بريتني ەل (پەروهردهاكر ،فژرخواز و پرییرام) ەل
ۆماتيدا ئەجنامەاكن و لیس یت سەرەاوهاكن خراوهوە روو.
لكيەل وشەاكن :پرایاموزیم ،پەروهرده ،جمن دێوى ،خوێندن ،سیس تەىم پەروهرده.
 -1پژشەىك
ابشرت وايە اتىك كورد هەگوێس تەيەك باكت ،بم دارشتنەوهو سەرەلدوێكرددەوهى اتىك
پەروهردهى وەددروست ،هەرەەدد ئەم پریسە دور مەوداو اتقەت پریۆژن و بەئەرۆە،
بەاڵم موژه بەخشە بەداهاوووى یەل و دیش امتن ،پێموايە پریسەى ەاوپێداخشادەوهو
وهرەەرخاددین پەهروهردهى هيچى ۆەمرت ديە ەل دارشتنەوهى رژێمى راميارى ،ەلم
هەلومەرجە دژوارهدا ،بم ئەوه پەروهرده بكرێتە پریسە ژاين ،ئەوا پێوشست
دهاكت ،ۆە یرێدراو مەسەەلاكین ژاين بژت ،ئەوا پێوشس تە وش يار و ئایادار بژت و
مەرجەاكین یەشەسەددن و فژركردن و بەدهس هتێناین شارهزاييەاكن ،وه بم ئەوه
پریسەيەۆی ۆممەاڵيەىت بژت ئەوا دهخوازێت ئاوێتە بوون و اكرلێكی ۆممەاڵيەویيادە ەل
خمبارێت ەل ۆەشوهەوايەۆی دمیوكراسیيادە وەددروستيدا (ئەحلاج ،2008،ل .)162
ەل هەموو بەشەاكین فەلسەفە دێویي ەل ويمر پەروهردهو فژراكر دمیوكراويكدا ەل
پاڵ يەۆرتدا دادهنرێن ،ئەیەر پراۆتزیهبووین پرییرامی اكر ۆممەاڵيەویيەۆە
پەيوهدد بە ڕاس یت و دروس یت ئەو ويمرهييەوه هەيە.خواس یت دێویي ش ياكرييەۆی
ورايييادە دامەزراوهاكن بوو ەل ليەن ئەو پياو ئافرهاتدە ۆە وادە ويور ووێژينەوه،
اين خوێنددەوه (لينكس تەر،2007،ل .) 569
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 1-1کژشە ووێژينەوهکە :يەکێك ەلو کژشە و یرفتە فره ڕههەددادە بەدرێژایي مژژوو
بەرهوڕوو هەموو کممەگاايەك دهبژتەوه کژشە پەروهرده و فژرکرددە .یمڕین و
دايریکردین سیس متی پەروهرده پێوشس تە بە بەردهوامی ەل یمڕان دا بژت ،بم یوجناددین
ەلیەڵ داهاووو کممەگاايەىك ممدێرن دا.
ئەیەر هاووو پەروهرده اببەویيادە و هاوەەرخادە دەبوو ەلیەڵ سەردهمی (ئژس تا) و
(ئاينده) قواتیب دا ئەوه ماان وايە دشسادەوه پەروهرده ەلسەر بناغەيەىك ويمر و
خەايگی پەىت يە و انچێتە چوارچێوه ژايین کردار و پڕاکتيکەوه ،وەهنا فەلسەفەيەىك
دورساو سەر لپەڕه کتژبە مەهنەجييەاكن دهبژت (ئالین ،٢٠١٥ ،ل .)١١٥
دێویي جەخت ەلوه دهاكوەوه ،کە پێوشس تە ەلسەر دەماششکردین چمديەىت کژشەکە،
کژشە ئەیەر بە اب ی مناشش بکرێت دهبژتە هم ەارهسەرکردین ديوه کژشەکە
(الزهرة ،٢٠٠٥ ،ل .)١٢٩
دێویي وايدهبينێت ،کە پێوشس تە کژشەاكن دايريبکرێن ،چونکە يەکێك ەل مەریج
بووین کژشەکە ،ش يکرددەوه و دايریکردديەىت ،ئێمە بەێب بووین کژشە دايریکراو و
وهك ئەوه وايە دروومان بکەین ەل اتریکيدا (الزهرة ،٢٠٠٥ ،ل .)١٢٩
 2-1یرنای ووێژينەوهۆە :پریسە پەروهرده و فژرکردن پریسەيەکە درێژخايەدە و
بەردهوامە ەلیەڵ وەمەین مریڤ دا ،کردارێكی کممەاڵيەىت و ئابوور و س ياسیيە،
ابشرتین هماكره بم پەروهردهکردین اتکێکی سوودبەخش بە مریڤايەىت ،وەاددن و
ەەس پکردین چييەىت بەها و ممڕاگی منوودەیي ەل دەوهاكین داهاووودا.
أ .ئەو ڕووداو یەەل ەلم دواييەدا ڕووايددا ەل جهيان بە یش یت و هەرێمی
کوردس تان بەاتيبەىت ،پەروهرده و فژرکرددیش بەش ێك بووه ەلو یمڕاناكرييە،
ئژس تا بەڕون و ئاشکرا دهردهکەوێت کە بەو لژشاوه فژرخوازادە کە انووانن ەل
ابزاڕ اكردا وهك پێوشست اكر بدیزدەوه ،چونکە ەل کوردس تان دا هيچ یرنای
دەدراوه بە یرنای فەلسەفە پڕایاموزیم ەل پەروهردهدا ،ئەوشش بەستنەوه
فژریەيە بە ژايین فژرخوازادەوه.
ب .فەلسەفە پەروهرده پڕایاموزیم پێامن دهگێت یرنگ دیيە سااڵدە بەلژشاوو
فژرخوازان دهرچبێنیت وەهنا ەلڕوو ويمرييەوه دوور ەل پڕایاموزیم (ڕێباز
کردارهىك) اين (ڕێباز سوودخواز).
ت .یرنای دان و پياداچوودەوه بە داڕشتین فەلسەفەيەىك ممدێرن و دوور ەل هەموو
دییاميەىك هزر ەەقبەس توو.
ث .یرنای دهرخسنت و بەیەڕخسنت و پيادهکردین ەەمکی پەروهرده ل دێویي ەل
هەرێمی کوردس تان دا.
 3-1ئاماجنى ووێژينەوهۆە :ئەم ووێژينەوهيە هەوگدادێکە بم وێاەششتین فەلسەفە
پەروهردهیي ل زاان جمن دێویي ،ئەوشش ەلم خااڵدەدا خم دهبينێتەوه:
أ .انساددین بوروڕا پەروهردهييەاكین دێویي و زاان و ڕیش نبوراین پەروهردهیي بە
کممەگاا کورد .
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ب .انسیین انوهڕیك و ەەمکی (پڕایاموزیم) بە هاوزماانین کورد بە یش یت و
پەروهردهاكر بەاتيبەىت.
ت .خستنەڕوو کەمووکورویيەاكین پەروهرده کە خميدهبينێتەوه ەل پەروهردهيەىك
سودەىت و هەنااوانن بەرهو فەلسەفەيەىك پەروهردهیي ئەزموناەرایي.
ث .یمڕيین سیس تەم و پرییرامی پەروهردهیي ەل هەرێمی کوردس تان دا ،چونکە
جهياین ئێمە بەردهوام ەل یمراددايە و ئەددێشەاكین ئێمە بەردهوام ەل یمڕاددان (
ڕهئوف و ئەواین تر ،٢٠١٧ ،ل .)٣٣
 4-1بوار ووێژينەوهۆە:
أ .بوار مرییي :ووهژينەوهکە هەموو دامەزراوهاكین پەروهرده دهیرێتەوه.
ب .بوار شوێین :پەروهرده هەرێمی کوردس تان.
ت .بوار اكت)٢٠٢٠ – ٩ – ١( )٢٠٢٠ – ٢ – ١( :
 5-1ش يکرددەوه ەەمکەاكن:
پەروهرده
جمن دێویي :پریسە پەروهرده ئامادهکردن دیيە بم دواڕیژ ،بەگکو پریسەيەکە
بەردهوام ەلیەڵ ژايددا درێژه هەيە (موحەمەد ،٢٠١٩ ،ل .)٢٠
پژناسە ئالین :پەروهدهاكر یوجناددن و اكرلێکی فژرخاواز و ئەو ژيناەيەيە کە
ئەو فژرخوازه وێدا دهژ  ،ايخود پەروهرده کردار یوجنادددە ەلیەڵ ژيناە
دهروربەردا (ئالین ،٢٠١٥ ،ل )٢٤٨
پژناسە کممەاڵيەىت :ابيەخ بە بوژادددەوه وواانيە جمربەجمرهاكین مریڤ دهدات،
بە ئاماجنی وەواکردین ليەدەاكین کەسايەویيەکە (پەىت ،٢٠٠٠ ،ل .)٢٠٢
پژناسە حەمەدهمني :بريتیيە ەل پریسەيەىك سیس تەماويکی یش تاور و مەبەس تدار
ئاماجنی ڕاهێنان و پەرهپێداین ووااناكین اتکە ەلڕوو (جەس تەیي ،ئەقڵیی ،دهرووین،
مەعريفی ڕهفتار  ،سمزدار و کممەاڵيەىت) ،بەپێیی ئاماجن و پالین دايریکراو ،بم
ئەوه اتك ەل کماتييدا سود بم خم و کممەگاەکە هەبژت (حەمەدئەمني،
 ،٢٠١٨ل .)١٢
پژناسە ڕێاكر  :پریسەيەىك فژراكرييە بەدرێژا وەمەین مریڤ بەردهوامە،
بەئاماجنی پێاەايددین اتکێکی بەسود بم ڕاژه خم و مریڤايەىت.
پڕایاموزیم Pragmatism
پڕایاموزیم وهك ەەمكك پژناسەيەىك یش تاور و دامەزراو بم دەکراوه ،ئەمەش بم ئەو
جمراوجمرييە دهیەرێتەوه کە ەل بنەڕهوە فيکرييەاكین ئەم ئايداييەدا هەيە ،بميە هەوگدان
بم دیزينەوه پژناس ێك ،کە هەموو ليەدەاكین ئەم ئايداييە خباوەڕوو اكرێكی سەختە،
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ابشرتین بەگاە و منوودەش ئەو اكرهيە کە (ئارسەر لوجفو ) ەل ساگی ()١٩٠٨دا
ئەجناميداوه و وواین س يازده ماان جياواز بم پڕایاموزیم بدیزێتەوه .کە هەددێکيان دژ
و پێچەوادە هەددێکی تراين بوون (عزیز ،٢٠٠٨ ،ل .)١٢٣

ئەم واڵوە ژيناە و ئامادهاب ی وێدابوو بم بەرجەس تەکردین ئەم ڕێبازه هزريە اتزهيە.
دوا ئەزمون کردن و وابەس تەبوون ەل زیربە واڵاتین جهياددا بموە پەیڕهو و پڕییرام
ەل ژايدياددا.

پژناسە حمەمەد :فەلسەفەيەىك زانس تیيە و ەل کریىك ماترايلزیمەکە سەده بیس تەمدا
سەر هەگدا ،پڕایاموزیم بە ڕهوت سەرمايەداره و ەل ئەمریاك پەيدابووه ،بە پەرهسەددین
ڕێرهوهاكین پشکنيین زانس یت و ڕوادینە ڕايلزیمەاكین هاوەەرخەوه بەددبوو .واات اكر
سوودبەخش اين ئیشکردین بەسوود دهبەخشێ ،مەبەست ەل پڕایاموزیم ڕێڕهوێكی
زانس تیيە زايتر ەلوه فەلسەفەيەىك ميتافزییکی بژت (حمەمەد ،٢٠٠١ ،ل – ٢٩
.)٣٠

وشە پڕایاموزیم بە سێ قمانغدا وژپەڕيوه:
هەريەك ەلم فەيەلسوفادە ەل یمشنياااييەىك اتيبەوەوه وژڕوادينيان هەبووه بم ئەم ڕێچکە
فەلسەفييە.
 -١تشارلز بێورس :اكر بەرهەمدار پێوهر ڕاس یت و دروس یت ڕأاكن دهرابره
سود ئەو ڕاس تیيەن.
 -٢ويليەم جمیس :ئاراس تە بورکرددەوه خم ڕوو ەل (اكر و داهاووو) کردبوو.
ئەو وا بم دهچوو پێوهر ڕاس تەقينە یوتراو ئەو دهرئەجنامادەيە کە ەل هەگسوکەوت
و ابشرتکردین ژايین یشتامیددا بەدهس یت دهێنني.
 -٣جمن دێویي :دوو زاراوه بەاكردههێنا.
أ( .ڕێباز ئامڕاز ) ،ايخود هماكر  ،مەبەس یت ەلم زاراوهيەش بەها
ئەرکدارێیت ژمژرييە.
ب .ڕێباز ئەزموناەر  ،مەبەس یت ئەو شارهزایي و لژزادینەيە بم وهدهس هتێناین
زاديار و ەارهسەر ئەو کژشادە دێنەسەر ڕێاە اتك و کممەڵ
(ئەحلاج ،٢٠٠٨ ،ل .)١٦٠ – ١٥٩
ابشرته ئەم پرس ياره سەرهکيە دهێب بە بنەمايەىك ئەخالیق دايريبکەین (چمن
وابکەین هزر و بورمان ڕوون بژت؟) هەمیشە ەل پڕایاموزیمدا اكيەاكن بە ئەجنامەاكديان
دهپێورێن .ئەیەرچی فەلسەفە اكر هەردهم بەرژهوهدد خاوهن اكر ەل دەزهردهیرێ
بەاڵم ئازاد جووگە اكرکەر جمرێك ەل یرهوه ەلسەر ئەوه ات ەەدد کەسەاكن بم
یەششنت بە ئەجنامی ابش ڕهفتار جوان و هاوسەنگ دهیردەبەر (حوسني،٢٠١٨ ،
ل .)٢٨٥
بەل زیرينە بورمەددادەوه ،جمن دێویي دادهنرێت بە لوتکە هزر فەلسەیف
و پەروهردهیي و کممەاڵيەىت ەلسەده بیس تەمدا ،بەاتيبەىت ەل هزر فەلسەفە
پەروهردهیي و ریژئاوادا ،ئەمەش جەخت کرددەوهيە ەلوه  ،کە دێو ەل لووتکە
هزر پەروهردهیي جهيادیيە (سلطان ،١٩٨٣ ،ل .)١٩٣
بم نزیکە حەوت دهيەيە دێویي فەيەلسوف و زاان دهروودناىس و پەروهردهاكر
کە بەاتسەوه وهك پێوشس تیيەك وواڵاتن ەلسەر ئاس یت جهياددا بەدوا بوروڕا و ئاماجنە
پرایامویيەاكديدا وێڵن .یرنای ئەم فەلسەفەيە ەل سێ ەەمکدا خم دهبينێتەوه ،ئەوادیش
بريتیني ەل دمیوکراىس و پەروهرده و زانست .ئەم اكرهششی ەل پژناو دروس تکردین
پڕویرامێكدا بوو کە یرنای دهدات بە بەها ەالکييەاكین اتك ەلانو کممەگاەدا.
هەروهها پڕایاموزیم ش ێوازێکی اكرکردن و فەرمان بەجێاەايدددە دەك بەرانمەيەىك
ڕووىت عەقڵی ،جا نریخ بوروڕأاكن ەلخود و رسوش یت خماين ترازاوه و چووهوە قاگیب
ئەو ئااكمە کردارهکييادە لێيان دهکەوێتەوه ،هەروهها ڕاس تەقينە (احلقيقة) بە ڕاده
یوجناویي ەل هم ی ئاوهزماددا بەدد دیيە ،بەگکو ڕاس تەقينە بوریکە بەوه دهردهکەوێ
کە ات چ ڕادهيەك بەرهو هەوگی کردارهکامین دهابت ،هەروهها بە ڕاده ئەو سووده
پێامین دهیەيەدژت (حمەمەد ،٢٠٠١ ،ل .)٣٠
جمن دێویي وايدهبينێت کە پاگنەر اكراناكت بم دامەزراددین کممەڵ ،بەاڵم ڕێخراو
کممەاڵيەویيە کە پاگنەر دروست دهاكت ،دهگێت کە منداڵ هەمەکييەىك ئوریادیيە،
هزر و کممەاڵيەىت و ممڕاگی و فزییکييە .پێوشس تە ەلسەر منداڵ ەل دووووێیی کردار
پەروهرده ڕووبەڕوو ژاين ببژتەوه ەل کممەگاا یەورهکەدا ،ئەمەش ەل دهستپژشخەر

پژناسە احلاج :انوابنای ئەم فەلسەفەيە سەراتسەر جهياین یروەوه ،وەاندەت ببووه
فەلسەفە سەرهىك و بنەڕهىت ەل بوار پەروهردهدا دەك ەل ئەمریاك ،بەگکوو ەل زیرێك
ەل واڵاتین دیکە جهيان (احلاج ،٢٠٠٨ ،ل .)١٥٩
پژناسە حمەمەد :بەش ێوهيەىك یش یت بريتیيە ەلوه کە ئەزموین مریڤ و
دهرهاوشش تەاكین یەشتنە بە ڕاس تەقينەیي ،واات ئەو ش تادە کە ەل ڕێاە هەس تەاكدەوه
هەستيان پێدهکەین .انماناەيەدنە ئەجنامەاكن بەێب یرونەبەر ليەین پراکتيک (حمەمەد،
 ،٢٠١٢ل .)٦٠
پژناسە قەرهەەاتین :ئەم فەلسەفەيە وا ەل ئەمریکييەاكن کرد کە یرناييەىك زیر بە
ئەزموون و ژايین پڕاکتيکی بدهن و وەهنا بڕوااين بە ئەو بوروابوهڕادەوه هەبژت ەل دوا
پڕاکتزیهکردديان ەل ژايین واقيعيدا ،سوود و قازاجنيان بماين هەيە .ئەم جمره کەسادە
بەردهوام ەل ملمالدێدا بوون ەلیەڵ رسوشت و بەردهوام ەل هەوگی ئەوهدا بوون ،کە
بەهژز و وواان دهست و ابزواين ،ئەو رسوش تە خبەدە ژێر کمدرتیگی خماين بم خزمەىت
خماين و کممەگەکەاين بەاكر هبێنن (قەرهەەاتین ،٢٠١٤ ،ل .)٦٥
پژناسە ڕێاكر  :ميتمد ووێژينەوه زانس تیيە ،کە یرنای دهدت بە بەشەاكین
زانس یت فەلسەفە و پریسە پەروهرده و دمیوکراىس ،هەر هزرێك یوزارشت ەل
داکەوت دەاكت بەها دیيە ،پێوشس تە ژيناە فژریە ببەسرتێتەوه بە ژيناە داکەوىت
کممەاڵيەىت و پڕایتزیه بکرێت بەسەريدا.

 -2لێكدادەوهى ماانى پرایاموزیم و ووێژينەوهاكین پژشرت
 1-2ماان پڕایاموزیم:
انوێکە وهیوراوه ەل بژژه يمانین پڕایام ( )Pragmaبە ماان اكر ،هماكر هەگژباردین
ئەم وشەيە دهیەرێتەوه بم ( )Prttipnبەماان (دروس تکردن) دێت .دهکرێت بەم
وااتيەدەش بژت وهك (ەالك ،پریسە ،دهس تەبەرکردن ،پەيوهست بە بنچينە
اببەت )،واات انوهڕیکیش ،اكرایي و اكرکردین یش تیيە ،پڕایاموزیم وهك زانس تە ،و
دهووادژت بەاكرهبێرنێت و وهاڵمبداوەوه ،ئەیەر وهاڵمنەداوەوه و اكریاەر دەبژت،
وهل دهدژت (رهئوف و ئەواین تر ،٢٠١٧ ،ل .)٤٨
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دێو دیشان دهدات ەل بەاكرهێناین وشە کەسژیت ەلجياىت (پاگنەر) (رشوان،١٩٨٥ ،
ل .)١٩٨
ابوهڕ دێویي جمرێکە ەل پڕایاموزیم ،داوا دهکرد , Fonctionalis
 Instrumentalismبە ماان زانس یت ئامڕاز اين کردار ەل داوأاكرييەاكین ژايدە.
دێویي يەکێك بوو ەل ابناەشەاكراین اكریاەر زیر بە بڕاو هزر و ڕییح دمیوکراىت
(يوسف کرم ،١٩٦٢ ،ل .)٤٢٥
لژرهدا ابوهڕ دێویي (ئامڕازیەر ) ماان وهریروین هزر و وێناکردن و یرمیادە و
ش یت تر ەل ئامڕازهاكن بم یەششنت بە ئاماجنی دايریکراو ،بەاكربردین پێاەاكن بە ئاماجنی
ەارهسەرکردین کژشەاكن .زانست ل دێویي ئامڕازیەراييە ،دەك ڕاس یت ەەس پاو
هەبوو پژشاكت ،ئەکرێت زانس امتن دهستبکەوێت ئەیەر بڕیین بە دوا ڕێاااكین
ووێژينەوهدا (دێویي ،٢٠١٥ ،ل .)١٧
دێویي بەوەمان هێنادە ئارا سیس متێکی فژراكرييە ،کە ويايدا پرىس اتيبەت دەبژتە
هم هاونە ئارا جمرێك ەل مریڤ ،کە ئەو بە (پس پمراین خمبەزلزان) انودێراين
دهکت ،واوە مریڤاەلێك دەهێنژتە ئاراوه ،کە ەل بوارێكی س نوورداردا وواانيەىك
درهوشاوهاين هەيە ،بەاڵم بم ئەوه کە بوودەوهریەلێکی اب ی کممەاڵيەىت بن ئەزمووین
زيندواين دیيە ،ئاماجنی بمچودە ەاکسازادەاكین ئەو ەلمەڕ سیس متی فژراكر ئەوهيە يەکەم
دوو ئەرکە هاوسەنایی هبێننە ئاراوه (ليدمەن ،٢٠١٤ ،ل .)٦٨٦
ديد و وژڕوادیین فەلسەفە پڕایامىت اكریکرده سەر ويمره پەروهردهييەاكن،
ەلبەرئەوه پڕایامویيەاكن جەخت دهکەدە سەر یمڕان و پەرهسەددین بەردهوام،
هەروهها مریڤ ەل ڕێاا بەاكرهێناین ئەزموون و شارهزاييەاكین دهووادژت کمدرتیگی
ژيناە باكت ،بڕاير ەلسەر داهاووو خم بدات ،ەل ديد پڕایامویيەاكن ،پریسە
پەروهرده دهووادژت ايرمەىت مریڤ بدات ،اكرامەیي و شارهزاييەاكین خم بزادژت،
هاواكت ئەزموون و شارهزاييەاكین بم یمڕین و هەموارکرددەوه جهيان و ابرودییخ
ژايین بەاكرهبێنژت (قادر ،٢٠٢٠ ،ل .)١١٠ – ١٠٩
 2-2ووێژينەوهاكین پژشوو:
بەەاو پياداخشادددەوه مژژوو مریڤايەويدا بممان دردهکەوێت ،کە اكرلێكی
کممەاڵيەىت و ڕیشەدبور جمراوجمر هەبووه ەلدێوان یشت کممەگاااكددا ،پریسە
پەروهرده و فژرکردن هەریزی ەل کممەگاە دادەبڕاوه ،هەر واڵوێكیش خاوهن فەلسەفە و
بوروڕا اتيبەت بەخم هەيە ،بميە دهکرێت هەر واڵوێك ديد و وژڕوادیین جياواز
هەبژت ەل پەروهرده و فژرکردددا.
لژرهدا ەەدد ووێژينەوهيەك دهخەينە ڕوو ،کە پەيوهدديدار و نزیکن ەل ووێژينەوهکە
ئێمەوه.
 -١ووێژينەوه (البارعبد احلفيظ)( ،)٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ،فلسفة الرتبية عند جون
ديوي) ،لكية النسادية و العلوم الجامتعية – جامعة منتورى قس نطينة اجلزائرية.
ئاماجنی ووێژهر ەلم ووێژينەوهيەدا خستنەڕوو مش تومڕ ەەمکی فەلسەفە
پەروهرده و بنچينەاكديەىت ،چ ەل وێاە ەەمکی فەلسەفە پەروهرده و فژرکردن و
بناواین (مەدطقی) فەلسەفە و ڕیگی ويور زانس یت ەل هزر پڕایاموزیمدا .هەروهها
ووێژهر یرنای داوه بەوژڕوادیین پڕایاموزیمی فەلسەفە پەروهرده اتزه ئەوشش
ەلڕێاە هێڵاكر ڕاس تەوخم هزر پەروهرده پژشکەووووخواز ،کە باوجنێت
ەلیەڵ ڕهوىت دوێخواز ژايین کممەاڵيەىت و ئااكر س ياس يەوه.
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ەل کماتييدا ووێژهر هەس تاوه بە ش يکرددەوه دوور مەودا فەلسەفە پەروهردهیي
دێویي ەل یرنارتین پاشاموهاكین و اكریاەر ەلسەر داهاووو پەروهرده هەر واڵويكی
دوێخوازدا.
 -٢ووێژينەوه (صفاء عبيد)( ،)٢٠١٦ – ٢٠١٥( ،فلسفة الرتبية عند جون
ديوي) ،لكية العلوم النساديە و الجامتعية – جامعة قاصدي مرابح ورقةل.
ووێژهر هەس تاوه بە دايریکردن و ش يکرددەوه انوهڕیىك ووێژينەوهکە  ،کە
خميدهبينێتەوه ەل ماان و ەەمکك و بنەەە ژيناە فەلسەفە زانس یت پڕایاموزیم.
هەروهها هەس تاوه بە اتوووێكردین فەلسەفە و بوروبمچوودە پەروهرده و فژراكرييەاكین
دێویي.
ەل کماتييدا ووێژهر هەس تاوه بە دايریکردین پەيوهدد پرییرامی فەلسەفە پەروهرده
و فژرکردن بە پڕایاموزیمەوه ،و چمديەىت ەارهسەرکردین ەەمکی قواتخبادە و پەیڕهوکردین
رسوش یت اببەىت زانس یت ل دێویي.
 -٣ووێژينەوه (وورس حبيبة)( ،)٢٠١٢ -٢٠١١( ،فلسفة الرتبية عند جون ديوي)،
دراسة حتليلية لعالقة املدرسة ابجملمتع ،العلوم الجامتعية – قسم الفلسفة – جامعة
وهران.
ئاماجنی ووێژهر ەلم ووێژينەوهيە بريتیيە ەل وێاەششنێکی مژژوو بم ەەمکی مژژوو
پەروهرده و خوێندناا وهك خاگی دهس پكێك بم چوودە انو فەلسەفە پەروهرده ل
دێویي ،هەروهها ش يکرددەوه ش ێوه یش یت پڕایاموزیم ەل بنەما و دامەزرێنەراديدا،
و پەيوهدد فەلسەفە پەروهرده بە قواتخبادە ترادشش ناگەوه.
ەل کماتييدا ووێژهر هەس تاوه بە یرنايدان بە بنەما سەرهکييەاكین قواتخبادە
ئەزموناەر کە ديویي اكر ەلسەر کردووه .وه یرناياددان بە ەاکساز و
اتزهکرددەوه ەەمکی پەروهرده و فژرکردن و بەستنەوه بە پژشکەووین کممەگااوه.

 -3پەروهرده و فژرکردین پڕایاموزیم:
پەروهرده و فژرکردن مژژووييەىك دێريین هەيە ،ەل ئژس تادا بووه بە يەکێك ەل هەره خاگە
یرناەاكین دامەزراددن و داهاووو کممەگاا ،ئەیەر هەر اتکێكی انو کممەڵ باريت
پێوشس تیيەىك دەبڕاوه هەيە بەو پەروهردهييە  ،کە بم دهڕهخسژت .يەکێك ەل بنەما
سەرهکييەاكین پەروهرده بريتیيە ەل هەر سێ ڕهیەز (ماممس تا ،فژرخواز ،پرییرام)،
کەواوە یەر اكوێك ئەم ڕهیەزه سەرهکيادە فەراهەم بژت .پریسە پەروهرده بەردهوام
دهبژت ،لژرهدا دێینە سەر ابسکردین ئەم ڕهیەزادە:
 1-3ماممس تا (پەروهردهاكر):
پێوشس تە ماممس تا خاوهین هەموو خەسڵەوێكی مریڤادە بژت ،وواان هەبژت ،خم
باوجنێنژت ەلیەڵ هەموو ژيناە و مریڤێكدا ،بە اتيبەىت ەلیەڵ فژرخوازاددا ،پەروهرده
باكوە پریژه و ئاماجنی ژاين.
بە بڕوا دێویي ڕیگی ماممس تااين بريتیيە ەل ايرمەويداین فژرخوازان ،بەمەبەس یت
یەشە عەقاڵین و فژرکردن ،ەلبەر ئەوه ئەرىك ماممس تايە ،کە ايرمەىت فژرخاوازن
بدات بە ئەزمودەاكدياددا چبنەوه و ئەزموین دوێ وهربارن (ڕهئوف و ئەواین تر،٢٠١٧ ،
ل .)٤٤
ەل ڕواناە ديويدا خوێندن ەلسەر بنەما ڕێکەووین دێوان ماممس تا و قواتبیيان
ڕێك خراابيە (ليدمەن ،٢٠١٤ ،ل .)٦٩
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دايره ماممس تااين ەەدد بە سەليقە و اكرامە بژت ەل بواره پەروهردهييەاكديدا ،ئەیەر
هاواكر پەروهرده کممەاڵيەىت (خژزان – ژيناە) دەبژت ،پێموايە بەرهەمێکی ئەوووو
انبژت .ەلم وژڕوادینە بەرپرس ياريەوەوه ،کە دێویي سەدتەر و وەوهره سەرهىك ەل
ماممس تاوه بم منداڵ یواس تەوه و یەشش تە ئەو بڕوايە کە منداڵ (خوێنداكر)
وەوهره سەرهىك پریسە پەروهرده و فژربوودە دەك ماممس تا .دێویي ئەو بمچوودە
ڕهتکردهوه کە پێیی وابووه (منداڵ بم قواتخبادە وەرخانکراوه) بە پێچەوادەوه دێویي ئەو
بڕوايە ل دروست بوو کە (قواتخبادە بم منداڵ وەرخانکراوه) (قەرهەەاتین،٢٠١٤ ،
ل .)٦٨
دهکرێت بڵێني پەروهرده ئاماجنی سەرهىك و ابيەیخ یرنارت هەبژت ەل فژرکردن،
ئەوشش بەخمیەجناددین دێت ەلو ژيناە کممەاڵيەویيە فەراهەم بووه ،کە اتك (منداڵ)
بوو بە ەەقو داينەمم هەگسوڕاین پەروهرده ،بە ڕهەاوکردین ليەین کممەاڵيەىت ،لژرهدا
اتك سەرپشکە ەل هەگژباردین هەر اببەوێك و پرییرامێكی خوێندن ،کە شاشس تە
خم بژت ،بێاومان ئەم کردارهش پێوشس یت بە ڕێامنیي و شارهزاايین بوارهاكین پەروهرده
هەيە.
ەل قواتخبادەاكین کوردس تاددا بەداخەوه یوێارتن ەل قواتیب و خوێنداكر زیر کەمە،
ڕوونکرددەوه بەاب ی اندرێ ،زاديار بە هەژار و لواز پژشکەش بە قواتیب و
خوێنداكر دهکرێت .دەداین زاديار و ڕوونکرددەوه ،پش تاوێخسنت و یوێ لێنەیرتن
ش ێوهيەکە ەل ش ێوهاكین سەرکوتکردن و ەەوسادەوه ،کە بموە هم ئەوه سیس تەمەکە
هەموو س تەمێكی ڕهقە و دوور ەل ئارهزوو و خمشەوشس یت قواتیب و خوێنداكر بم
فژربوون و یەشەکردن (قەرهداغى ،٢٠١١ ،ل .)١٩٦-١٩٥
جمن ديویي ل وايە ،کە ماممس تا ڕاست ئەو کەسەيە ،کە ریحێکی بەهژز
هەبژت بم پرس يارکردن و هەواڵ پرسني ،پرس يارێك دهاكت ،کە دهبژتە مايە
بورکرددەوه ،ڕێباز و ڕێاايەك دهدیزێتەوه بم بورکرددەوه ەلو دايردادە  ،کە دهيبینني و
ەلو ڕووداوادەدا کە ڕوودهدهن (عەدهس ،٢٠٠٥ ،ل .)٣٧
سیس متی پەروهرده ئێمە ماممس تا کورد وێڵ کردووه و دەهیژش تووه اكرهاكین
خم بە اب ی ئەجنام بدات .هەموو ئازادييەىك بڕايیرداین لژسەددیوەوه و وەهنا ڕیگی
ڕاپەڕادددێكی مەرجدار داوهێت ،واوە ماممس تا دهێب ئەم کتژبادە ،ئەوهدده لپەڕهيە،
بەو ش ێوهيە بڵێتەوه .بوار ئازاد داهێنان ەلم جمره پەيوهددييە انممدێردەدا انبیمن.
ماممس تا کورد ديیل وهزارهوێك و سیس متێكی بژتواانيە ،کە بە عەقڵێكی حزیبيادە
اندمیوکراويك بوردهاكوەوه (سەعيد ،٢٠٠٤ ،ل .)١٦
دێویي یرنای و ابيەیخ بەاكرداوه وهك پریسەيەىك پەروهردهیي ،اكر دهستیی و
پیشەیي ەل بەرانمە فژریەدا بە پێوشست داانوه بەجمرێك ،کە انکرێت و انبژت بە
کەم وەماشا بکرێت ،ئەم ديدیا و بمچوودە داوأاكره جمن دێویي ،ئەوهيە یرنای
بدرێت بە ئژس تا فژرخواز و ببژت بە ئاماجنی پەروهرده ەلمڕی و س بەينێدا ،دێویي
یرنای دهدات بە بنەما ەژژ و ئارهزوو فژرخواز ( )Interestەل ايريەاكديدا وهك
بنەمايەىك پریسە پەروهردهیي و فژربوون (دێویي ،٢٠١٩ ،ل .)٢٣-٢٢
دايریکردن و دهستنیشانکردین جمر اببەىت خوێندن ەل پریسە پەروهرده و
فژرکردددا داهاووو فژرخوازان ەل کممەگاەدا داير دهاكت .چونکە ئەیەر پەروهردهاكر
ەلسەر هەردوو اببەىت ويمر و پڕاکتيکی دەاكت ،ئەوا پریسەکە لسەنگ دهبژت دايره
ئەوه داير و ئاشکرايە ەل پرییرامی پەروهرده کوردس تاددا هەيە بە یش یت یرنای
بە ليەین ويمر دهدرێت دەك بەليەین پراکتيکی .ەلم حاگەوەدا فژرخواز (ووىت ئاسا)
زايتر بەرهەمناهێنژت ،بەمە فژرخواز ەل خوێندن و فژربون دا دهبڕێت ،هەرچی یياین
داهێنان و ڕهخنەیرتن و بەدواداچوددا ەل انوودهچێت ،بەداخەوه ئەم حاگەىت دەهامەویيە
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هەات ئژس تاش ەل کوردس تاددا دهیوزهرێت ،بەوه فژرخواز وەهنایرنای زايتر بەليەین
ويمر دهدات و (کتژب اين مەلزهمە)کە ئەز بەردهاكت و ەل کماتیي دهرچووديان ەل
ئامادهیي فژرخواز دهبژت بە دهيە يەکەمی پژشکەوووان ەلدوا ئەوهش بم وەواوکردین
خوێندین اباڵ و درێژه پێداین ئەم دەهامەویيە بەردهوام دهبژت.
یرناە لژرهدا ئاماژه بە فژرکردین ابنکیی بدهین ،ڕهناە زیربە فژرخوازان ئایادار
دەبن دهرهەق بەم پرسە .ئەم جمره ەل فژرکردن ،وەهنا بريتیيە ەل ڕیش نبورکردین فژرخوازان
و بەس ،چونکە ەلم ڕیش نبوريەدا پێداین زاديارييەاكدە بە فژرخوازان بەێب هيچ مش توومڕ
و یفتوویميەك دهخزرێرنێتە مژشکی فژرخوازان  .واوە وهاڵمەاكن پژشوهخت
ئامادهکراوهن.
بەیوێره مێنتەلێتیی (ابنکی) وهك ڕێبازێك بم فژرکردن ،دهور ڕاهێنەر اين
ماممس تا ،ڕێکخستین ڕێچکە و ڕێبازێکە بم انردین هەموو ش تەاكین دهوروپش امتن بم
(دێو) مژشکی فژرخواز ،لژرهدا ئەرىك ڕاهێنەر/ماممس تا ،ئمومماويکييادە ڕێکخستین
پڕیسژیس انرددە بم (پڕکرددەوه) مژشکی قواتیب بەو ش تادە کە بە مەعريفەيەىك
ڕاس تەقينەاين دادهدژت (فرێر  ،٢٠١٥ ،ل .)١١٧
ئەیەر ەاوێك خبش ێنينەوه بە مژژوو پەروهرده و فژرکردن ەل کوردس تاددا بە زهیق
ئەم حاگەوە ەل فژربوین ابنکی بوین هەيە و اكر پێدهکرێت چ ەلليەن بەرپرساین
پەروهردهیي و چ ەلليەن زیربە پەروهردهاكرادیشەوه ،وا سەیر فژرخوازان دهکرێت
وهك اكاڵ و ئامژرێكی بێايان (وهریر) کە داماگدراوه ەل هەموو هەست و سمزێك بم
وواان و هژز هزرین و داهێنان و بودياد ڕاس تەقينە فژرخوازان.
ماممس تاايین فژرخواز و فژرخوازه ماممس تااكن (املعمل الطالب مع الطالب املعلمني).
بە یوێره ئەم زاراوه دوێيە ،کە بنەماکە دايلمیکردن و ڕایمڕينەوهيە .ماممس تا،
ماممس تا بەو فژرخوازششە ،قواتیب ،قواتبیيە و ماممس تاشە ،واوە هەردوو جەمسەرهکە،
هەردوو ئەرکەکە دهبينن و دهبژت بە خەسڵەويان (فرێر  ،٢٠١٥ ،ل .)١٢٦
بەاڵم ئەوه جێاە سەرجنە ئااي ماممس تاايین ئێمە ەلو پێاە و ئاس تەدان ،کە
ئەوهدده خاکەڕابن بتوانن خماين خبەدە ئاس یت فژرخوازان ،بەوه  ،کە یوێ ەل
بوروبمچوون و ڕا و سەرجنی فژرخوازان بەهەدد وهربارن ،و هەگوێس یت اتيبەویيان
هەبژت بەرامبەر خواست و ئارهزوهاكديان ،دهکرێت لژرهدا ئاماژه بە بمچووین زاان
کممەگناىس عژرایق عەیل ئەلوهرد بکەین کە دهگێت :پرس يار هژزه و ڕوونکرددەوه
لوازه ،ەل پرس ياردا ايدهوهر دهبزوێنژت ،و ش تە شاراوهاكن دهکەودە بەردهست،
بەاڵم ەل ڕوونکرددەوهدا وم قواتبیت دەك ماممس تا واوە دەك مژژوودووس (شەماع،
 ،٢٠١٨ل .)٤٨
ماممس تاايین ئێمە زايتر یرنای دهدهن بە فژربوون و فژریە و ليەدەاكین تر
پەروهردهیي وهك ليەین ویژداین و دهرووین و جوگە ئەفریز دهکەن ،ئەوه جێاەیي
ڕهخنەيە ئەوهيە ،زیرينەیي پەروهردهاكر و ماممس تااين پریسە پەروهرده و فژرکردن
ەلوهدا دهبيینەوه ،کە فژربوون وهك ئامڕازێكی انن پەيداکردن دهبينن.
بميە ئەو خژزااندە منداگەاكديان دهدژردە فژریە و پریسەيەىك قورىس خەریج و
ئەرکيان ەل پژناودا دهکژشن بم ئەوهيە ەل پاشەریژدا خوێندن و فژربوودەکە ببژت بە
ئامڕازێك ،کە بە هميەوه بتوانن بە ئاساین بژین و ەل وەناادە و وەناەژه ژاين
دووربکەودەوه ،واوە مەبەس تەکەاين زايتر جمرێكە ەل بورکرددەوه اكسپيکەرادە و
قازاجنکردین مادیي (دێویي ،٢٠١٩ ،ل .)٧٨
هەددێك ەل ماممس تاايین کوردس تان ،بوریکەاين ەلسەر پەروهرده ەلو وێاەششتنە ابوه
وژنەپەڕيوه کە ەل خژزادەوه دههیێنن بم قواتخبادە ،ئەخالقياىت پەروهرده ەل ئەخالقياىت ابو
کممەگاا جيادەبموەوه (عەیل ،٢٠٠٦ ،ل .)٢٠٦
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ماممس تا بەقەویل ڕيتشارد ڕیرىت (پوریزييەکە لێ داماگدراوه)...ئەم داماگيین
قودس يەوە ەل ماممس تا وهلانین ،اين لێ کەمکرددەوه دیيە بەقەد ئەوه ڕزیارکردديەىت
ەل هاەليەىك بەسرتاو قاگب ڕێژکراو ،کە هەریزی دەيدهوواین بێب بە هاوڕێیی قواتیب باره
بە هاوڕێیی خم ی و وا لێهاوبوو ئيد ئەو دهبژت پوریز ڕاباورێ و ببژت بە وومخێكی
سەرهىك کمدرتیگی پەروهردهیي و وەاندەت کممەاڵيەویش (حوسژن ،٢٠١٢ ،ل ١٧٧
– .)١٧٨
بە داخ و کەسەرێكی زیرهوه ،زیرن ئەو کەسادە  ،کە پیشە پەروهردهاكر
هەگدهبژێرن و شاشس تە ئەو پیشەيە ديني ،بەەەدد هماكرێكی اببەىت و خود و
کممەاڵيەىت ،ەلسەر ئەم خااڵدەشەوه ئەو کەسادە  ،کە پریسە پەروهرده هەگدهبژێرن
اكریاەرن بە ابکاراوددێك و ژيناەيەىك خژزاین و ممڕاگی ابو انو کممەگاا ،بميە
ئەس تەمە بتوانن خماين باوجنێنن اين ڕاهبێنن ەلسەر ژيناە پەروهرده شارس تاین و
ممدێردە.
ماممس تا الکس يك پژيوابوو وهزيفە ئەو وەديا وژئاخنيین ەەدد زادياريەکە ەل
مژشکی قواتیب و ئەم اتك ڕههەدد و بينيین يەك ڕوو یەشە مریڤەاكن
دەخوێنددەوه اتىك ئادهميە وهك :بوودێكی عەقڵی – جەس تەیي – دهرووین کممەاڵيەىت
– ئابوور – س ياىس – کولتوور  ،ئەمادە هەموواين ديناميکيادە ەلیەڵ يەك
هەگدهسووڕێن و بە وەديا (مژشك بم مژشك) وهك وەگقينێكی مەعريفيادە چی وا لێ
شني انبژت (حوسژن ،٢٠١٢ ،ل .)١٧٩
دێویي ،ڕاهێناین هەس یت مندااڵن ەل فژریەدا ەل پژناو ڕاهێنادێكی ڕووودا دیيە ،کە
مژشکيان پڕ بکەينەوه بەوه دهمادەوێت ،بەگکوو بم ڕاهێناديادە ەلسەر یەشە ژاين
و وێاەششنت ەل ژاين .ژاين ،ەل چييەوه هاوووه و چمن یەشە کردووه (حمەمەد،
 ،٢٠١٩ل .)٤٨
کتوومت مەبەس تەکە دێوو ڕاس تە و پڕاکتزیه دهبژت ەل هەرێمەکە خمشامددا
اكوێك زیربە خژزادەاكن منداگەاكديان دهدژردە خوێندناا ،وەهنا ئاماجنييان ئەوهيە ئەو
منداگە ەل دواریژدا اكرێكی دهستبکەوێت و خم پژبەخێوباكت .ابشرتوايە خژزادەاكن
ەلوه ابش وژباەن ،کە فژربوون ماان ژايدە و انبژت وەهنا کورت بکرێتەوه ەلوه وهك
ئامڕازێك بم انن پەيداکردن بژت.
ووددووژی مژژوويەىك دێريین هەيە ،سەریکژشاوه بم هەموو اكيەاكین ژايین
مریڤايەىت بەاتيبەویش ەل پریسە پەروهرده و فژرکردددا ،ووددووژی ەل فژریەاكددا
بەهەموو جمرهاكدیيەوه ەل ئژس تادا پياده دهکرێت.
بەداخەوه ووددووژی بەهەموو جمرهاكدیيەوه ەل کممەگاە ئێمەدا ڕیژ بە ڕیژ ەل
هەگچووددايە ،هەر هەموو ەني و ووێژه جياوازهاكن دهیرێتەوه بەێب هەاڵوێردن،
پریسە پەروهرده و فژرکرددیش بژبەش دیيە ەلم دايده ترس ناکە.
ووددووژی ەلم حاگەاتدەدا بەرجەس تە دهبن وهك :کممەاڵيەىت – زارهىك – س ياىس –
ماترايگی – جەس تەیي – دهروین).
ووددووژی ەل پەروهردهدا جمر زیره ،یرنارتین حاگەوەاكن ەلم خااڵدەدا خم
دهبينێتەوه( ،ووددووژی پەروهردهاكر دژ فژرخواز  -ووددووژی ابوان دژ
پەروهردهاكر  -ووددووژی فژرخواز بەرامبەر فژرخواز  -ووددووژی فژرخواز ەل
وێكشاكددین کەلووپەیل فژریە ).هەر يەکێك ەلم خااڵدە سەرهوه کەم ات زیر بەشدارن
ەل باڵوکرددەوه ووددووژی ەل پریسە پەروهرده و فژرکردددا.
یرفتێکی یەوره کممەگاا ریژهەاڵویيەاكن ئەوهيە ،کە ڕاده س نافراواین و
وملژرانیس ەلدێوان ئەددامەاكین کممەگاادا زیر کەمە .کممەگاااكین ئاس يا هەر ەل کمدەوه
ەلسەر دەريیت ووددووژی ڕیش توون و کتژبەاكین مژژووش یەواهی ئەمە دهدهن.
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ش ێوه بەرهەهمێناین ئاس يا يەکێکە ەلو قمانغە مژژووييادە ەلسەر بنەما زهبروزهنگ
و ووددووژی بەڕێوهچووه (سەعيد ،٢٠٠٤ ،ل .)٢٢٦
حەيف و خمابن هەددێك ەل ماممس تااين دەك هەر ەلم ئاسەوەدا دني ،باره خماين
سەرەاوه دروس تکردین ئاژاوه و ووددووژیین ،ايخود وواان کمدرتیگکردین پمليان دیيە
و کەسايەویيەىك سەرجنڕاکژش يان دیيە ،اتکو بتوانن جڵەو اكرهاكن بەدهس تەوه بارن و
بەش ێوهيەىك زانس یت و پەروهردهیي قواتبيان ئاراس تە بکەن ،هەروهها ئەو جمره
ماممس تاايدە ش ياین ئەوه دني ەارهسەر بم کژشەاكن بدیزدەوه و ڕێار وەشەدە بووین
کژشەاكن بکەن (پژند رییي ٢٠١٢ ،ل .)٧٩
اكيە پەروهرده ەل واڵىت ئێمەدا ،دەك هەر دەيتواديوه ببژتە شوێێن بم مادەوه
لێبوردهیي ،بەگکو ڕاس تەوخمش زهمينەساز کردووه بم بەرهەهمێنادەوه ئەو پەيوهدديە
انيەکساديە کە ويايدا ئاگویمرکرد ( )Communicationدادهبەزێتە سەرجمرێك ەل
فەرمان دهرکردین پەروهردهیي (س يوهيیل ،٢٠٠٩ ،ل .)١٢٨
هزر لێبوردهیي ەل فەرهەنای س ياىس و کولتوور کورديدا ڕهیی دادەکواتوه،
ەلبەرئەوه هزر کوردیي ات ئەم ساوەش هزرێكی بکەر و اكرا دیيە .ئەوه لێبورده
دەبژت بەرامبەر بە ئەويرتێكی جياواز ،لێبورده و کراوهش دیيە بەرامبەر بە خود خم .
ئاش یت و وەابیي پژش ئەوه بم ئەويرت بژت ،دیخێکی انخەىك مریڤە .کەس ێك ەلیەڵ
خميدا وەاب و ساز بژت ،بە ئاسادیش دهووادژت ەلیەڵ هەموو کەس ێكدا وابژت .جا
ئەمە ەلسەر ئاس یت پەروهرده و خوێندن ،کە پەيوهدد ماممس تا و قواتبیيە اين ەلسەر
ئاس یت فەرمانڕهوا و هاواڵويان بژت اين هەر بوارێكی تر (س يوهيیل و ئەواین تر،
 ،٢٠٠٩ل .)٩٧ – ٩٥
بمخم سس تەم پەروهرده ەل قواتخبادەاكن بەش ێکە ەل کممەڵ ،کممەڵ بەش ێك دیيە
ەل پەروهرده ،ئەو ش تادە  ،کە ابون ەلانو کممەڵ اكریاەرێتيان ەلسەر پەروهرده ،ەلسەر
قواتخبادە هەيە ،هەددێ دابوودەريیت دێاەويڤ هەن ،کە ەلانو کممەڵ پەسەدده ،ئەو
ماممس تايەش ،کە بەش ێوهيەىك دوێ و ممدێرن پەروهرده دەکراوه ،ەلژێر اكریاەر
هەمان دەريتە دێاەويڤەاكین کممەگە ،کە دهچێتە قواتخبادەش ئەو دەريتە دێاەويڤادە ەلیەڵ
خميدا دهابت ،ەلمەشدا بەش ێوهيەىك دێاەويڤادە ڕهفتار ەلیەڵ قواتیب دهاكت (یودد ،
 ،٢٠٠٦ل .)١٨٠
 2-3فژرخواز:
بەو پژيە پریسە پەروهرده و فژرکردن ئاماجنی دروس تکردن و یمڕيین مریڤێکی
ابيملمیج بم مریڤێكی کممەاڵيەىت .بەجمرێك کە یرنای بە کەسايەىت و شارهزایي و
وواان و لێهاووو فژرخوازان بدات .ئەوشش بە ڕایروین هاوسەنای دێوان ژيناە
رسوش یت و ژيناە کممەاڵيەىت فژرخوازان .ئەم اكرهش ئامادهساز بم دهکرێت
ەلڕێاە بەدهس هتێناین خزمەتاوزار و ەاودێر کممەاڵيەىت و دهرووین فژرخوازان
بم بەدهیێنان و بنیياوناین کممەگاەيەۆی مەدهین.
دێویي بە وودد بەرهناار بەاكرهێناین دگڕهیق و ووددووژیييە ەل مامەگە فژرخوازان
ەل فژریە پڕایاموزیمدا .چونکە هيچ جێاەيەك دیيە بم سیس تەمی ووددووژی  ،فژرخواز
خاوهن ممڕاڵ ئەو فژرخوازهيە ،کە وەهنا باەڕێت بەدوا ئەرکەاكديدا ،دەك شتێكی تر
(فرحان ،١٩٨٩ ،ل .)١١٨
هيچ واڵوێك دیيە ،سااڵدە بەسەدان و هەزاران منداڵ بەهم جمراوجمرهوه دەبنە
قورابین شەڕهناژز و ووددووژی  ،جا ئەو ووددووژیيەیي ،کە دژ منداڵ دهکرێت فره
جمره ،دهکرێ ەلانو خژزاددا ەلليەن دايك و ابوك و خوشك و برايەاكدیيەوه بژت ،اين
ەل قواتخبادە و ابخچە ساوااين بژت ەلليەن ماممس تاايدیشەوه ،ايخود ەل شەقام و
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کماڵدەاكن و یەڕهکەاكن و یمڕهپاین اير و شوێنە یش تیيەاكن بژت ەلليەن کەساین
ەلخم یەورهتر ،ايخو هاوڕێيادیيەوه (پژند رییي ،٢٠١٢ ،ل .)٤٤
بەداخەوه پەروهرده ئێمە ەلسەر ئەو ڕێچکەيە دهڕوات بەڕێوه ،کە دهبژت فژریە
وەواوکەر خژزان بژت ،وه ببژتە ئامڕازێك بم یواستنەوه کولتور پواكوه بەسەرچوو
بم دەوهاكین داهاووو .داير و ئاشکرايە ،کە پەروهرده خژزادیی کورد انهەموار و
ووددووژیه ،وابەس تەيە بەو کولتووره کمدە سودەویيە کە ەل دێر زمادەوه بەسەرماددا
ەەس پژرناوه ،لژرهدا خەسڵەووو و بەها دژرسالر و ابوك سالر دهیوێزرێتەوه بم
ماممس تا ووددووژی ەلوێشەوه بم س ياسەمتەدار وماتليتار.
ئەوه پێوشس امتدە ،پژشکەشکردین بەرانمەيەکە ،کە ويايدا منداڵ بتوادژت ڕزیار
بژت ەل ئەفسادەاكن و ەلیەڵ ئەواین تردا ،کە خاوهین ئەزموونن ،ئاگمیمڕ بڕیوڕااين
بکەن ،بم ڕاس تکرددەوه و شارهزایي و زادینەاكین پژشووتراين ،بم ئەوه داگغە و
خەايگەاكین باوێزرێتەوه بم ڕاس تیيەاكن و ئاسم بورکرددەوه فراوادرتبژت (موحەمەد،
 ،٢٠١٩ل .)٢٢٧
بە بڕیوڕا ڕیگی ماممس تااين بريتیيە ەل ايرمەويداین فژرخاوازن ،بەمەبەس یت یەشە
عەقاڵین و فژرکردن ،ەلبەرئەوه ئەرىك ماممس تايە ،کە ايرمەىت فژرخوازان بدات بە
ئەزمودەاكدياددا چبنەوه و ئەزموین دوێ وهربارن (ڕهئوف و ئەواین تر ،٢٠١٧ ،ل
.)٤٤
اكوێك پەروهردهاكر و خژزان ئەو هەاڵدە ەەدد ابره دهکەدەوه بەوه  ،کە بە مورات
ەل ابوان و خێڵەوه بماين ماوهوەوه ،بەهەمان پێودانگ منداگەاكديان یمش دهکەن ،ئيرت
چ ابسووخواز ئەفسادە و خەايڵ پاڵو اين ەاددین بەها همز ەل پيادهکردین
ووددووژی دوور ەل هەموو پرنسیپەاكین مریڤايەىت.
ميتمد پڕایامويك بەش ێوهيەك خم دهخاوە ڕوو و خميامین پێدهانس ێنێت ،کە
انبژت وەهنا ەلڕێاە ڕیش نبور کممەاڵيەىت میسالييەوه پەروهرده مناگەاكن بکرێت
و بەس ،بەگکوو دهبژت پەيوهددييەىك ڕاس تەوخم ەلدێوان پێداوشس تیيەاكین مناڵ و ئەو
ليەدە ئەزمودیيە بکرێت کە ژايین کردهیي بەمناڵ بنارسێت و بزادژت پەروهرده
ژاينکردن چمن هەر ەل مناگييەوه ،ەلبەرئەوه ئەم مەهنەجە یرنای بەریگی ەالکييەاكین
اتك دهدات ەل کممەگاەدا (حمەمەد ،٢٠١٢ ،ل .)٦٠
ميتمدهاكین خوێندن ەل واڵىت ئێمەدا ،ئەو ميتمده مردووادەن ،کە ئارهزوو فژربوون
ەل خوێنداكردا دهکوژن .ئەو دابڕادە قووگە ەلدێوان ويمره و پراکتيکدا هەيە ،هميەىك
یرنای مردین خەايگی زانس تیيە ،ئەوه  ،کە قواتبيان ات دهچنە قمانغی زانکم هيچ
شتێك ەلماان پڕاکتيکی ئەو زانس تادە انزانن ،کە فژريبوون (عەیل ،٢٠٠٦ ،ل .)٢٠٩
اتکە ڕێاايەك بم کممەگاا ئێمە ئامادهاب ی و لێوه فژربژت و ئاراس تە ژاين و
کەسەاكین تر باكت ،بريتیيە ەل پەروهرده کردارهىك ،ئەمەش وامان لێدهاكت ،کە
یرنای بدهین بە اكر دهس یت و پیشەیي مندااڵن ،کە دهبژتە هاوبەش يکردین کردهیي
بەژايین کممەاڵيەىت و دهبژتە ئامرازێکی اكر و ەالك و و ئاش نابوديان بە ژاين .ەلم
حاگەوەدا ژيناە و ژايین فژریە دهبژتە چبووکراوه کممەگاە فراوادەکە.
بە بڕوا دێویي قواتیب ەل ڕێاا ەالکييەوه ( طريقة النشاط) فژردهبژت دەك ەل
ڕێاا پێداین زاديار و وەگقينکرددەوه (طريقة التلقني) (قەرهەەاتین ،٢٠١٤ ،ل
.)٧١
ەل ش ێواز پەروهرده هەرێمدا یرنای دەدراوه بە ليەدەاكین پەروهرده مندااڵن
(جەس تەیي ،دهرووین ،ڕهفتار ) ات پڕاکتزیه پەروهرده پژباكت بە ش ێوهيەىك
یوجناو ،دەك پڕکردین مژشکی مندااڵن بە جەجناگی ەلبەرکردن و دوابرهکرددەوه اببەوە
پواكو بەسەرچووهاكن بەش ێوه وەگقني کردن ،بەگکوو ابشرته یرنای بدرێت بەوه ،
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کە مندااڵن بزانن چمن اكر و پیشەيەك ،کە باوجنێت ەلیەڵ زهوق و سەليقەاين و
ببژتە سەرەاوهيەىك داهات بم خم و کممەگااکە ەل داهاووودا.
زیربە ئاماژهاكن ەل پەروهرده هاوەەرخدا بەو ئاراس تەيەدا دهڕوات ،کە اتك
(فژرخواز) ببژتە سەدتەر و ەەق و کم یش یت پریسەکەش یەششتنە بە ئاماجنی
دروس تکردین هاواڵویيەىك بەسوود بم یشت مریڤايەىت .پەروهرده ش ێوازێكە بم ژاين
ەلسەر بنەما اكرلێك ەلدێوان اتك و ژيناە یمراوهکە بنياد دهنرێت و پەيوهددييەىك
بەهژز ەلدێوان ژاين وهك ئەزمون و اكرامەیي بنياد دهنرێت ،ەلیەڵ پەروهردهدا ،ئەمەش
دهبژتە هم یمڕان ەل یەشە رسوش یت مریڤ (ڕهئوف و ئەواین تر ،٢٠١٧ ،ل
.)٥٥
منداڵ ەل پەروهرده دوێدا ،ەەیق اكر پەروهردهييە و اببەىت خوێندن ،انبژت وەهنا
لكتوور بژت ،بەگکوو اكرامەیي ڕابردووه و دهبژت ەل واقيعی اكردا پڕاکتزیه بکرێت
(ڕهئوف و ئەواین تر ،٢٠١٧ ،ل .)٥٥
دوو جمر ئاماجن ەل پەروهردهدا هەيە ،يەکێکيان یرنای دهدات بە اتاكيەىت مریڤ،
ئەو تراين یرنای دهدات بە کممەگە کەسیيەاكن .بەاڵم ئەوه ئژس تا زايتر ەلبەرەاوه
و اكر پێدهکرێت و ەلبەرهودايە ەلانوهددهاكین خوێندددا یرنای زايتردادە بە
اتکەکەسەاكن و کردديادە بە ەەق و سەدتەر اكروکرده پەروهردهیي ،ەلپژناو
ئامادهکردین اتکێکی یوجناو بم ژيناە خژزاین و کممەگاا.
دێویي پەان دهابت بم ڕێاا ڕاست بم پەروهرده ئەوهيە ،کە ايرمەىت ئایامەدد
هژز و وواان فژرخوازان دهدات ،هەروهها ئامادهاب ی هزر بم ڕاهێناین سەربەخميو
پشتبەسنت بە خوود خم و بورکرددەوه مەدتقی و خمشەوشس یت و ايرمەويدان و
هەگناديان بم داهێنان (أحالم ،٢٠١٧ ،ل .)٧٤
ئەرىك فژریە سەرهاتیي و دهسپێك ،ڕاهێناین منااڵن ەلسەر ژايین هەرهوهزیي بم
ئەوه ئایایي و همش يارييان زايد باكت ،و ئەم اكره هەرهوهزييادە ببژت بە خمراك بم
یەشە مژشکيان ،اتبتوانن بەم یەشەکرددە بە کردهیي و هاوسەنای ەل جێبەجێكردین
ئەم اكره هەرهوهزييادە و اكر و فەرمادەاكددا بدیزدەوه (حمەمەد ،٢٠١٩ ،ل .)١٨٥
ئەوه جێاە سەرجن و وژڕامادە ل ئێمە پەروهرده وهك پێوشست اكر ەلسەر
دەکراوه ،یرنای دەدادە بە جەس تە و دهرووین فژرخواز ،کە بتوادژت هژز و وواان
شاراوهاكین انیخ دهرخبا و بژتە خاوهین اكر و سەربەخم و پریژهاكین ،کە خم
مەبەس تیيە  .ترساددن و ەەپاددین فژرخواز دهرفەويان ەلبەردهم وااڵانکەن ات بتوانن ببنە
خاوهن (داهێنان) .وه دەبووین هەمئاهەنای و ڕییح هاواكريوو هەرهوهز ەل خژزاین
پەروهردهيدا بەیش یت ،ئەوشش ەلوه سەرەاوه دهیرێت ،کە ڕهمەىك مریڤ بە رسوشت
خەسڵەوەاكین شەڕهناژز ەل انوخودئایا و دهروديدا اكرايە .بميە خەسڵەىت پێکەوه
هەگکردن و ژاين ل ئێمە دەبووه بە لكتوور هەردهم ئەو تر ( )Theathersبە
انممو و دەاير وەماشادهکەین.
ەل کممەگاا داخراو و دەريتە دێاەويڤەاكددا ،ئێمە منداڵ بە بووێکی کەم وەماشا
دهکەین ،بە بووێك کە هەست و دەس یت دەبژت ،ەل اكوێك ،کە منداڵ ەل دوديايەۆی
اتيبەىت بەخميدا دهژێت ،ەلوادەشە هەس یت بەزیر شت بشکێت ،بەاڵم ەلبەرئەوه ات
ئژس تا پەروهرده ئێمە همش ياريەىك وا دیيە بەەەشنێك ڕهفتار ەلیەڵ منداگەاكن باكت
(یودد  ،٢٠٠٦ ،ل .)١٨٧
ل دێویي خوێنداكر يەکسادە و هيچ کەس ەلو تر وەمەگرت دیيە و پەجنەاكین
دهست هەموواين وهك يەك ديني و دهس تیش دروست دهکەن بم بەجياکرددەوه
زیرهك و وەمەڵ ،کوشتین پەروهرده و کممەگاە يەکسادە (موحەمەد ،٢٠١٩ ،ل
.)٢٦
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ەل پڕهنسیپەاكین دێویي ەل پەروهردهدا بووین ڕهەاوکردین جياواز پەروهردهييە ەل
دێوان فژرخوازاددا ،و هەگناديان بم ەالىك خود  ،پێوشس تە ەلسەر ماممس تا کرداره
پەروهردهييەاكن بقمزێتەوه بم جواڵن و ەالىك و یەمەکردن (أحالم ،٢٠١٧ ،ل .)٧٤
هەددێ بورو بمچووین دەريیت کمن ەلانو کممەگاادا بنجوو بناواین ەەسپيون ،کە بە
ئاساین کممەڵ و پەروهرده انووانن بەربەس یت بکەن .ئەو خەسڵەوەش ڕهەاوکردین
جياواز اتاكيەویيە ،کە ئامادهاب ی هەيە ەل هەموو اكيە کممەاڵيەویيەاكددا ،بەاتيبەىت ەل
فژریەاكددا ڕهەاوه (جياواز اتککەسیيەاكن) ەلسەر بنەمايەىك زانس یت
ڕهەاوانکرێت .بەگکوو ئەو ڕهوشە ەلسەر جياواز چينايەىت و کممەاڵيەىت و ئابور
و جێندهر ئەجنام دهدرێت  .دهکرێت پەروهردهاكر ڕهەاو ئەوه باكت ،کە هيچ
مریڤێك ەل مریڤێكی تر انچێت ئەیەر دوادەش بن ،لژرهدا پەروهردهاكر بەسەليقە
ڕهەاو جياواز اتاكيەىت باكت ەلسەر بنەمايەىك زانس یت ەل مامەگە و ش ێواز اتيبەىت
هەر فژرخوازێك ەلسەر بنچينە ئەرك و مافدا.
سیس متە پەروهردهیي ،و وێاەششتین ئێمە ەل پەروهردهکردین منداڵ ،وێاەششنت و
سیس تەمێكە ەلسەر بنەما وهبەرهێناین منداگە وه بەو جمره  ،کە دهمادەوێ
ئیشدهاكت (س يوهيیل ،٢٠٠٨ ،ل .)١٠١
دێویي ،ئەو بمچوودە ڕهتکردهوه ،کە پێیی وابوو (منداڵ بم قواتخبادە
وەرخانکراوه) ،بەپێچەوادەوه دێویي ئەو بڕوايە ل دروست بوو کە (قواتخبادە بم منداڵ
وەرخانکراوه) هەر ەلبەر ئەوهشە دێویي قواتخبادەيەىك دامەزرادد بەانو (قواتخبادە
اكریە) (قەرهەەاتین ،٢٠١٤ ،ل .)٦٩ – ٦٨
دێویي جەغیت دهکردهوه ەلسەر ئەوه (فژریە ەلپژناو فژرخوازادايە) دەك (فژرخواز
ەل پژناو فژریەدا) (موحەمەد ،٢٠١٩ ،ل .)٨
مەبەس یت دێویي ەلم بمچوودەيدا یرنايدا بە فژرخوازان ئاماجنی رسهىك پریسە
پەروهرده و فژرکرددە ،وه انبژت بم یەششنت بەم ئاماجنە هيچ پاساو و هەجنەوێك
هبێرنێتەوه بم دهس تەبەردەکردین ئەم ئاماجنە.
جێاا خميەىت ،کە ئاماژه بم ئەو خاگە سەرهکييە بکەین ،کە ات ئژس تاش
پەروهرده ئێمە بەو پرهنسیپادە پڕایاموزیم انکرێت .وەهنا یرنای دهدرێت بە
پەروهردهاكر ەلسەر ئەو ووەزايە  ،کە پێامن دهگێت (املعمل س يد الصف) واوە
پەروهردهاكر یەوره پمەل و بم هيچ کەس و ليەدێك دیيە بەرپەچی بداوەوه .دايره ئەم
دەماششەش ەلشکرێك ەل فژرخواز شکست خواردوو بەرهەم دههێنژت .کە دواجار
فژرخواز ەل داهاووودا دهبژت بە ابریراین بە سەرخم و کممەگەوه.
 3-3پرییرام
پرییرام خستنەڕوو سرتاوژی پەروهردهيە ،هەوگدادە بم یەششنت بە (ئاماجنەاكن)
و دواترشش بە (مەبەس تەاكن) ەلڕوو ەەددێیت و چمديەویيەوه (ئالین ،٢٠١٥ ،ل
.)١٧٤٩
هەروهها پالدێكی داڕێژراوه ەلليەن لژیدەى اباڵ پەروهردهوه بم ئاراس تەکردین
فژربوون و فژرکردن ،کە ەل انوهڕیکدا هەگار هەموو خوێندن و ەالىك و شارهزایي
و اكرامەييە ،کە فژرخواز بەدهس یت دههێنژت ەل ژايديدا.
ەل ژيناە فژریەدا پێوشس تە ڕهەاو دهرفەىت يەکساین بەێب جياواز فەراهەم
بکرێت بم یشت فژرخوازان بم بەدهس هتێناین وواان هزرييەاكن و دهرکەوونیيان و
پێاەشش تنيان.
پرییرامی پەروهردهیي ەل عژراقدا وەواو سیس متێكی وەگقيین وماتليتار و ئەس پارىت
بووه و ئەوهدده مریڤەاكن بم ڕووبەڕووبوودەوه هەمیشەیي ڕووداوه پژش بینکراو و
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دەکراوهاكن ئاماده دهاك و فژراين دهاك دهروون و عەقڵ و ليەین کممەاڵيەىت و ش یت
ترهوه سەرقاڵ دەبوون ،ئەم جمره پرییرامەيە (پيژر بمرديم) سمس يملمیی فەڕهنیس
انو ووددووژی ڕهمز لێنا (حوس ێني ،٢٠١٢ ،ل .)١٧٤
بورکرددەوه ەل دوێکرددەوه پرییرامی پەروهردهیي پێوشس تە بم درێژه پێداین ژايین
ئژس تا بەهم یمڕاناكر بەردهوامە ،ئاماجنەاكین پەروهرده جمراوجمرن ،و دەوهس تاوه
ەلسەر يەك ليەن ،ەل پەروهرده کردین مندااڵددا ،حاگەوەکە ئژس تا جياوازه ،دايره
پرییرامی سودەىت کمن ،کە وەهنا یرنای دهدات بەليەین بور ماممس تااين ،ەلبەرئەوه
پێوشس تە پەرده لبربێت ەلسەر هەموو ليەدەاكین دەشومناکردن ،پرییرامی اتزه
زايدهڕییي دهاكت ەل بەدهس هتێناین ماريفی بم یەشەکردین ليەین ەلشوولر و وژداین و
ممڕاگی و کممەاڵيەىت ،ئەو پڕییرامە ،کە یرنای دهدات بە مندااڵن ات وهاڵمدهرهوه بن
بم فژربوون ەل دێوان ەالکييەاكن و اببەوەاكین خوێندن (عبداحلفيظ ،٢٠١٠ ،ل دیيە).
ل دێویي ئەیەر پەروهرده بکرێت بە ئاينده ،ئەوه ئاينده خوێنداكر دهکوژێت،
بەێب ئایا ەلوه پەروهرده بم خم ئژس تا و ئايیندهيە و خوود ژايدە .ەل دديا ئێمەدا
سااڵدە بەسەدان هەزار فژرخواز پرییرامێكی وشکيان پیێ ەلبەردهکرێت و ئاماده دهکرێن
بم ئاينده ،کە خوێندن وەواودهکەن ئايندهاين اندايره ،ئەمە بمخم کوشتین خەوین
خوود فژرخوازه ەل ئژس تا و خەودە جهيادیيەاكديان (موحەمەد ،٢٠١٩ ،ل .)٢٥
دێویي داوا دهکرد خوێندناا ببەس تژتەوه بە کممەگااوه ،بەش ێوهيەك ،کە ئاماجنی
و پرییرامەکە هەگێنجێ ەل کممەگاا ئژس تا و داهاووودا .هەروهها ەل ڕیشەدبور
بزیز یمڕاودا ،کە کممەگاا بەدهس یت هبێنژت ەل پەرهسەدددێكی بەردهوامدا (سلطان،
 ،١٩٨٢ل .)١٩٦
پێم وايە ەل قەگمڕهو دهسەاڵىت کورديدا هێنده یرنايان دەداوه بە پرییرامی
پەروهردهیي ،بەڕێبەر ئەوه  ،کە ئەو پڕییرامادە کە دادهنرێت بم پەروهرده وەهنا
هەدوکەييە و ئاماژه بە داهاووو و ئاينده پەروهرده اندات .دايره یمڕيین سیس متی
پەروهرده ،وەديا اتزهکرددەوه پرییرامی خوێندن دیيە .بەگکو یمريین هزر و ماريفی
مریڤەاكدە ەل دديابينيان بم داهاووو و ئاينده کممەگاا .ئەس تەمە یمڕيین پرییرام بەێب
یمڕيین هەگسووکەووو ممراگی اتکەاكین کممەگاا بەرهو پەروهرده ممدێرن بەرن.
اكرهساىت پەروهرده ئێمە هەر وەهنا ەل سیس تەم و پرییرمدا دیيە بەقەد ئەوه
ئاوڕدادەوهيە ەلو قمانغە بنچينەييە بەژێرخان انوم برد و وژيدا پریژه جمراوجمرهاكین
دهوگەت و دەوەوه ماانيەکيان انێب ،ئەیەر ئەم قمانغە ەلبەرەاو دەیرن و سرتاوژیايدە ئیشی
وێدا دەکەن (حوسژن ،٢٠١٢ ،ل .)١٧٠
هەر دوێکرددەوهيەىك مەهنەجەاكین خوێندن دهبژت ئەوه ڕهەاوباكت ،کە دهبژت
دوێکرددەوهيەك بژت ڕههەدد پڕاکتيکی زانس تەاكن ەلبەرەاو بارێت و ات ئەددازهيەىك
زیرشش ەل سەرهاتوه خوێنداكر ەل سوود پڕاکتيکی ئەو زانس تادە ئایادار باكوەوه ،کە
فژراين دهبژت( .عەیل ،٢٠٠٦ ،ل )٢٠٩
جارێکی تر ئەوهمان بم ڕوون و ئاشکرا دهبژت ،کە پێوشس تە بەردهوام فژریە و
ماممس تا ئامادهبن بم یوێارتن ەل پژشنيازهاكن ،هەوگی ئەوه بدهن بەردهوام بە یوێره
ووێژينەوه زانس تیيەاكن یمڕاناكر بکەن ەلو وااندە  ،کە دادهنرێت و بەرانمە ڕێژ
بم دهکرێت ،واوە بەرانمەاكن بەرانمەيەىك هەات هەاتیي دەبن (موحەمەد ،٢٠١٩ ،ل
.)١٦٦ – ١٦٥
دێویي ڕایاەايدد ،کە حەقيقەىت یش یت بووین دیيە .ئەوه  ،کە ەل ديد يەکێکەوه
ڕاست بژت ڕهناە ەل پژش ەاو ئەوه تر ڕاست دەبژت ئەوه  ،کە دوێێن ڕاست
بوو ڕهناە ئەمڕی چيرت ڕاست دەبژت .چونکە ژاين بريتیيە ەل پەردهيەىك پڕ دەخش و
دياار ،کە بەردهوام ەلابر یمڕاددايە (ووماس ،٢٠٠٦ ،ل .)٣٤٧
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ئامژریەرایي دێویي ،بڕوا بە یمڕاناكر بەردهوام و ساىت بوو ،هەروهها بە
ووێژينەوه اتوووێکردین بوار ڕیژ ەل دوا ڕیژ بەو جمره  ،کە سەرايهنەگدهدات
ڕهزامەدد دهردهبڕ ( .ووێژينەوه)يەىك سەرکەوووو ،ئەو وااتيە دیزييەوه ،کە
اكروابر پەيوهدديدار بە (دیخێکی ەل جمر ئەو پرسە ،کەابوه) بەجمرێك
شیباكوەوه ،کە بتوادژت ڕێاا ەارهيەىك یوجناو بم ەارهسەر یرفتەاكن خباوەڕوو
(لينكس تەر ،٢٠٠٧ ،ل .)٥٧٠
ئەیەر یمڕان بەرمەبنا ژاين بژت ،پێوشس تە یمڕيین پرییرامی ژاين و پەروهرده
هەردهم ەل یمڕادێكی بەردهوام دا بژت ،کە باوجنێت ەلیەڵ انەارهىك مژژوو ەل ژايددا،
ئەو یمڕادە یەورادە  ،کە ەل ریژهەاڵت بە یش یت و کوردس تان بە اتيبەىت ڕوودهدهن
پێوشس تە ەاوێك باژڕينەوه بە اببەىت پڕییرامی خوێندددا بەاتيبەىت وادە ئايني .دهکرێت
خوێندین مژژویي ئايینەاكن ببژت بە بەش ێك ەل وادە ئايني .دايره شارهزابوون ەل
مژژوو ئايینەاكددا مژشك و هزر فژرخواز زايتر ڕیشن دهاكوەوه ەل بودیيان بە اتکێکی
دوديابني و مریڤێكی دروست و لێبورده.
ئاماجنی دێویي یەڕادەوه بم بنياوناین ابشرتین فەلسەفە پڕایاموزیم ،وژڕوادينێکی
فەلسەفە هەبووه بم پەروهرده ،ئەوهشش بە پەردهلدان ەلسەر ئەفەریزکردین
فەلسەفە پەروهردهیي ابوو ،ئەمەش وایکردووه فەلسەفە پەروهردهکە جياواز بژت
ەلواین تر ،ئەوشش بەهم یمڕان و دايریکراو بەردهوامە ،مامەگە کردووه ەلیەڵ
پڕایاموزیمی ئامڕازیەر بم ايرمەويدان و بنياوناین مەشخەگی پەروهردهیي دوێ ،کە
باوجنێت ەلیەڵ رسوش یت اتك و کممەگاا وابەس تەدا (مسيە ،٢٠١٦ ،ل .)٧٦
بم یرنای پرییرام و اكریاەر ەلسەر داهاووو فژرخاواز دهیەرێتەوه بم زاان
(ڕاسل) و پژيوايە کە پڕییرام بە یش یت اكریاەر ەل پژشرت هەيە ەلم قمانغەدا ،کە
پێوشس تە هەمەەەشن و جمراوجمر بژت ،پێوشس تە ەلسەر هار اتکێك ،کە بزادژت اك
ايرمەويدهره بم دیزينەوه ئاراس تە و خواس تەاكن (ڕاسل،ێب ساڵ ،ل .)٢٢
دێویي پێامن دهگێت خوێندن کولتور دیيە بەگکو قاگبوودەوه ڕابردووه ،کە دهووادني
ئیشووکردار ئژس تا ی پژڕاپەڕێنني ،بم ئەوه فژرخواز ەل کردار دەشوودەما کرددەوه
ئامادهبکەین بم داهاووو (عبيد ،٢٠١٦ ،ل )٦٠
فەلسەفە پەروهرده وەددروست انووانرێت بینابکرێت ەلسەر دهس تەواژه
بريقەدار ،وه دە بە درومشێك قورس بژت وێاەششنت و پيادهکردین هەات ەلسەر کەسەکە
خم ی .بەاڵم پەروهرده يەکەم جار وه ەل پژش هەموو شتێك دادهمەزرێت ەل
وێاەشش تنێكی ڕاس توودروست ەل رسوش یت مریڤايەىت ئەو رسوش تە  ،کە
پەروهردهايران پياده دهکەن ەل ڕێامنيەاكديدا (ديو  ،١٩٦٣ ،ل .)١٨
ئیشکردن ەل سیس تەمی پەروهرده ڕشسکێکی یەورهيە و عەقلێكی ئازا دهوێت ئەم
ڕشسکە باكت .چوون ڕيفمرم هەر بە وەهنا یمڕيین ەەدد لپەڕهيەك ەل کتژیب مژژوو اين
جویرافيا اين زايدکردین وادەيەك دیيە ،وەاندەت ئاگوویمڕکردین اببەوەاكن و وێكەگکردین
قوانغەاكن و زايدکردین پشووهاكن و دەهژشتین اتقيکرددەوهاكین ديوه ساگیش دیيە،
ئەم ش ێوازه ەل یمڕيین موراوێكی س ياس يە و ەل سمناە پێداوشستيە مەعريفی و فيکر
و ئابوور و کولتووريەاكدەوه دیيە بەقەد ئەوه یمڕادێكە ەلپژناو (یمرین) دەوهك ەلپژناو
دوێبوودەوه (حوسژن ،٢٠١٣ ،ل .)٩٤
پژشنيارهاكین ووێژينەوه:
 -١ئەجنامداین ووێژينەوه زانس یت زايتر و یرنای دان بە پریسە پەروهرده و فژرکردن
و ەەس پاددن و جێاریربووین فەلسەفە پڕایاموزیم ەل ڕوو پڕاکتيکيەوه ەل هەموو
ماريفييەاكددا.
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 -٢بەستین کمڕ و کمناره زانس یت وهرز اين سااڵدە ەلليەن زانکم و پەمیاناا و
دهس تاا پەيوهددارهاكن بم هەوگدان بەیمرین و پياداچوودەوه پەیڕهو و پرییرامەاكین
پەروهرده و فژرکردن ەل هەرێمدا.
 -٣ابشرتوايە ووێژهران و پس پمڕان هەوگەاكديان خبەدە یەڕ بم ئەجنامداین ووێژينەوه
زانس یت ەل هەر اببەوێك ،کە پەيوهدد هەبژت بە کژشە و ئارششەاكین بوارهاكین
پریسە پەروهرده و فژرکردن.

سەرەاوهاكن
سەرەاوه کوردييەاكن:
پژندرییي ،حمەمەد ساگح (  )٢٠١٢ڕیگی خژزان و قواتخبادە ەل ڕششەکژشکردین ووددووژیاي ،چ ،١
ەاپخادە ریژهەاڵت ،هەولژر.
پەىت ،عومەر ( )٢٠٠٠سایکملمژاي پەروهردهیي ،یمڤار ڕامان ،ژماره .٤٥
ووماس ،هێرن و ووماس ،داانیل ( )2006بەسەرهاوە دەمرهاكن ەل فەلسەفەدا ،و :دگشاد و اكزم،
ەاپخادە وهزارهىت پەروهرده ،هەولژر.
حوسژن ،محمد وەها ( )٢٠١٨سایكملمژايى عەقڵى كوردى ،چ ،١ەاپخادەى انوهددى فژربون،
هەولژر.
حوسژن ،حمەمەد وەها ( )٢٠١٢دهناە دەبیسرتاوهاكن ،چ  ،١ەاپخادە شەهاب ،هەولژر.
خاوەمی ،مەمحوود ( )٢٠١٣سەرهاتاكین فەلسەفە هاوەەرخ ،و :سەعيداكىك ،ەاپخادە
ریژهەاڵت ،هەولژر.
دێویي ،جمن ( )٢٠١٩فژریە و کممەگاە ،و :جهياد موحەمەد ،چ  ،١ەاپخادە اكری ،سلێامین.
ڕهئوف ،لومقان و ئەمحەد ،ئارام محمود (  )٢٠١٧فەلسەفە جمن ديو  ،یمڤار ئايداي ،ژماره
.٦١ – ٦٠
س يوهيیل ،ڕێبوار(  )٢٠٠٨ترسان ەل فەلسەفە ،چ  ،١ەاپخادە خاین ،دهمك.
س يوهيیل ،ڕێبوار ،دێلێویي ،هيوا حایج ،جەمال ،دەوزاد ( )٢٠٠٩لێبووردهیي و فەلسەفە ،چ
 ،١ەاپخادە هاوسەر ،هەولژر.
سەعيد ،فايەق ( )٢٠٠٤وێكشاكین بەهااكین خوێنداكر ،ەاپخادە ڕهجن.
شەماع ،سەلم( )٢٠١٨هنێنيەاكین ژايین عەیل وهرد  ،و :ئارام ئەمني شواین ،چ  ،١ەاپخادە
ریژهەاڵت ،هەولژر.
عەدهس ،حمەمەد عەبدوڕهحمی (  )٢٠٠٥هودەر وادەیوونەوه ،و :حمەمەدساگح مەل حەسەن
همرێین ،وهزارهىت ڕیش نبور .
عەزیز ،هيوا ( )٢٠٠٨پرایاموزیم ،یمڤارى دوێبون ،ژ.٢
عەیل ،بەختيار ( )٢٠٠٦هەددێك سەرجن دهرابره سیس متی پەروهرده و سرتاوژی یمڕاناكر
ەلم سیس تەمەدا ،یمڤار سەردهمی ڕهخنە ،دهزیا ەاپ و پەخشی سەردهم،
ژماره .٥
فرێر  ،پاولم ( )٢٠١٥پێدایمییی س تەملێکراوان ،و:جهياد حمەمەد ،ەاپخادە سەردهم،
سلێامین.
قادر ،ڕهمەزان حەمەدهمني ( )٢٠٢٠بنەمااكین پەروهرده سەردهم ،چ  ،١ەاپخادە سايە،
سلێامین.
قەرهەەاتین کەرمی شەريف (  )٢٠١٤سایکملمژاي و ڕێاااكین وادەوونەوه ،ەاپخادە پورهمژرد،
سلێامین.
قەرهدایخ ،هممەر (  )٢٠١١سیس متی فژراكر  ،چ  ،١ەاپخادە سەردهم.
یودد  ،کرماجن (  )٢٠٠٦پەروهرده و لێدان ،یمڤار وشست ،هەولژر ،ژماره .٢
ليدمەن ،سڤژن ئەريك ( )2014بەردهاكین ریح ،و :فەرش يد شەريفی ،ەاپخادە سەردهم،
سلێامین.
لني و .لينکس تەر ( )٢٠٠٧خواوهدد هزر س ياىس ،و :اكمەران حمەمەد پور ،چ  ،١ەاپخادە
ڕیژهەاڵت ،هەولژر.
JUHD | https://doi.org/ 10.21928/juhd.v7n4y2021.pp33-42

جمةل جامعة التمنية البرشية

42

حمەمەد ،سەماح رافع ( )٢٠٠١ڕێبازه هاوەەرخەاكین فەلسەفە ،و :اتريق اكرێز  ،چ  ،١هەولژر.
حمەمەد ،هيوا (  )٢٠١٢فەلسەفە پڕایامويك ،یمڤار ئايداي ،ژماره .٣٦
ئالین ،عەزیز ( )٢٠١٥فەلسەفە پەروهرده ،چ  ،٢ەاپخادە چوارچرا ،سلێامین.
ئەحلاج ،ئەمحەد عەیل ( )2008فەلسەفەى پەروهرده ،و :وەها محمد ئەمني ،دهزیاى ەاپ و
پەخىش سەردهم ،چ  ،1سلێامین.

سەرەاوه عەرهبیيەاكن:
ديو  ،جون (  )١٩٦٢الطبيعة البرشية و السلوك الانساین ،ت :محمد لبیب النجيحي ،مؤسسة
اخلاجنی ،القاهرة.
ديو  ،جون ( )٢٠١٥البحث عن اليقني ،و :أمحد فؤاد الهواين ،املرکز القويم للرتمجة ،القاهرة.
رسل ،برترادد ( بدون وارخی) يف الرتبية ،ت :مسور عبده ،بوروت.
رشوان ،حسني عبدامحليد أمحد ( )١٩٨٥الفلسفة الجامتعية و الاجتاهات النظرية يف عمل
الجامتع ،ط  ،١املکتب اجلامعی احلديث .اسکندرية.
سلطان ،محمود الس يد (  )١٩٨٢میرسة الفکر الرتبوي عرب التارخی ،ط  ،١دار الرشوق ،جدة.
عبداحلفيظ ،البار ( )٢٠١٠فلسفة الرتبية عند جون ديو  ،جامعة منتور قس نطينە ،اجلزائر.
کرم ،يوسف (  )١٩٦٢واارخی الفلسفە احلديثة ،دار املعارف مبرص ،القاهرة.

JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n4y2021.pp33-42

ماس تەرانمەاكن:
البارعبد احلفيظ ،٢٠١٠ – ٢٠٠٩ ،فلسفة الرتبية عند جون ديو  ،رساةل املاجس تور ،لكية
العلوم النسادية و العلوم الجامتعية ،جامعةمنتوري قس نطينة اجلزائور.
بن سالمة أحالم ،٢٠١٧ – ٢٠١٦ ،أصول فلسفة الرتبية عند جون ديوي ،رساةل املاجس تور،
وزارة التعلمی العايل ،اجلزائر.
وورس حبيبة ،٢٠١٢ – ٢٠١١ ،فلسفة الرتبية عند جون ديو  ،دراسة حتليلية لعالقة املدرسة
ابجملمتع( ،العلوم الجامتعية – قسم الفلسفة – جامعة وهران).
خثور مسية،٢٠١٦ – ٢٠١٥ ،الفلسفة العمليةعند جون ديوي ،رساةل املاجس تور ،وزارة التعلمی
العايل و البحث العلمي ،اجلزائور.
صفاء عبيد ،٢٠١٦ – ٢٠١٥ ،فلسفة الرتبية عند جون ديوي ،رساةل ماجس تور ،جامعة قاصد
مرابح – ورقةل.
فالح عبد الزهرة لزم جور الکعيب ،٢٠٠٥ ،منطق البحث العلمي عند جون ديو  ،املاجس تور
فلسفة ،لكية الداب اجلامعة املستنرصية.

