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دەنگی ڕابوردوو

زانیار قادرزادە
)مەهاباد(

مێژووی زارەکی
بەرچاومــان.  دێتــەوە  بــەردەوام  ڕابــوردوو 
و  ڕێوڕەســم  نەریــت،  ئاییــن،  کولتــوور،  زمــان، 
ــا  ــاک مان ــەوەی ت ــش ئ ــەکان پێ ــە کۆمەاڵیەتیی بۆن
ــوون  ــرێ، هەب ــکڵ بگ ــووبژە ش ــکات و س ــدا ب پەی
لــە ڕەوتــی وەرگرتنــی کولتــوور و پرۆســەی  و 
تــاک  لەســەر  شــوێنیان  کۆمەاڵیەتییبوونــدا  بــە 
دانــاوە. مێــژوو بــە مانــا کالســیکییەکەی، بریتییــە 
ــوردوو.  ــە چیرۆکــی ڕووداو و بەســەرهاتەکانی ڕاب ل
ــەت و  ــدا ئــەم چەمکــە دەالل ــە ســەردەمی مۆدێرن ل
ــۆ  ــک ب ــە هەوڵێ ــووە و بووەت ــی وەرگرت ــای نوێ مان
ــی  ــۆکاری ڕووداوەکان ــی و ه ــە چییەت تێگەیشــتن ل

ڕابــوردوو.
نووســین لــە ســەرەتای ســەرهەڵدانی]یەوە[، بــوو 
بــە گۆڕەپانــی خەبــات لــە کۆمەڵگەیەکــدا کــە لەبــەر 
نابەرابــەری و ناکۆکــی چینایەتــی و ڕەگەزپەرســتی 
)نیزامــی پیاومەزنــی( و ئایینــی، خەڵــک لــە یەکتری 
پیــاو و ژن،  هــەژار،  و  دابڕابــوون و دەوڵەمەنــد 
کۆیلــەدار و کۆیلــە، شــا و بەنــدە، دەســەاڵت و بــێ 
دەســەاڵت بــە کۆکــی و ناکۆکــی دەژیــان. لــە واڵتــە 
ڕۆژئاواییــەکان، لێکۆڵینــەوە و لێکدانــەوە ســەبارەت 
بــەو دابڕانــە نزیکــەی دوو ســەدەیە بەردەوامــە و 
لــە نیــو ســەدەی ڕابــوردوودا هەنــگاوی خێــرا بــەرەو 
تێگەیشــتنی ئــەو دیاردانــە هەڵگیــراوە، لــە مێــژووی 
کــوردەواری  زارەکیبوونــی  کێشــەی  کوردســتاندا، 
و نەبــوون، یــان کەمبوونــی نووســین بــە زمانــی 

)بە بیانووی نووسینەوەی کتێبی »مێژووی 
زارەکیی سیستمی پەروەردەی شنۆ«(
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ــۆڕێ  ــە گ ــوردوودا ل ــج ســەدەی ڕاب ــە پێن ــوردی ل ک
حاریســی  وەک  زوو،  شــاعیری  چەنــدان  و  بــووە 
ــیان  ــی باس ــە کورت ــی ب ــەدی خان ــی و ئەحم بتلیس
کــردووە و حاجــی قــادری کۆیــی زۆرتــر بەرەنــگاری 
دیــاردەی  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  بــەاڵم  بووە]تــەوە[، 
ــان و  ــەت ڕۆن ــە دەوڵ ــی ب ــدی بەرین نووســین پێوەن
ــر حەســەنپوور،  ــە«. )ئەمی ــان]ەوە[ هەی نەتەوەڕۆن

پایانیانــی، 1385؛ ل16(
ــە  ــە ڕێگ ــک ل ــین، یەکێ ــی نووس ــە داهێنان ــەر ل ب
پاشــان  و  پاراســتن  گرینگەکانــی  و  ســەرەکی 
گواســتنەوەی ڕووداوەکانــی ڕابوردوو لــە نەوەیەکەوە 
و بــۆ نەوەیەکــی دیکــە، زمانــی زارەکــی بــووە، 
تەنانــەت دەتوانیــن بڵێیــن یەکــەم فۆرمــی مێــژووش، 
زارەکــی بــووە. ئەگەرچــی پــاش داهێنانــی نووســین، 
بەشــێکی مێــژوو لــە ڕێگــەی نووســینەوە تۆمــار 
کــرا، بــەاڵم ئــەو بەشــەی مێــژوو کــە بەرهەمــی 
شــێوازەکانی  و  ســوبژە  ژیــان«ی  »ئەزموونــی 
بــوو،  ڕووداوەکانــی  و  ڕابــوردوو  لــە  تێگەیشــتن 
هــەروا مایــەوە و بــوو بــەو بەشــەی مێــژوو کــە بــە 
مێــژووی زارەکــی ناودێــر کــرا، مێــژووی زارەکــی 
ــان کەســانێکە کــە  ــی کــەس، ی کۆمەڵێــک یادەوەری
زانیاریــی دەســتە یــەک و ڕەســەنیان لەســەر ]ڕووداو 
 Janesick2:(ــە ــوردوو هەی ــەرهاتەکانی[ ڕاب و بەس
2010(  مێژوونووســی نــاوداری فەڕەنســی ژوول 
ــژووی شۆڕشــی  ــی نووســینەوەی مێ میشــێلێت  کات
فەڕانســە و پەنابــردن بــۆ مێــژووی زارەکــی، دەڵــێ: 
»کاتــێ دەڵێــم نەریتــی زارەکــی، مەبەســتم نەریتــی 
نەتەوەییــە کــە بــە شــێوەی پەرشــوباڵو لەســەر زاری 
خەڵــک ماونــەوە و خەڵکــی دێهــات و شــار، پیرەپیاو 
و پیرێــژن و تەنانــەت مندااڵنیــش ڕۆژانــە دەیڵێــن و 
ــۆاڵن  ــە و ک ــە کووچ ــک ب ــەن... و کاتێ ــی دەک باس
 Thompson,( و شــەقاماندا دەڕۆی، دەیانبیســتی
25 ,2000(. کەواتــە مێــژووی زارەکــی بەشــێکە 
لــە نەریتــی زارەکــی؛ نەریتێــک کــە بۆخــۆی لــە 
قوواڵیــی ڕووداو و یادەوەریــی کۆمەڵــگاوە ســەرچاوە 

دەگــرێ. مێــژووی زارەکــی، دەنگــی ڕابوردوویــە، 
ــەوە  ــدوو. کۆکردن ــەاڵم زین ــتراو، ب ــێ نەبیس دەنگێک
و نووســینەوەی ئــەو دەنگــەش، پەردەالدانــە لەســەر 
و  نەزانــراوەکان  ڕووداوە  و  چیــرۆک  ڕوخســاری 

ــان. ــە فەوت ــتنیانە ل پاراس
زارەکــی  مێــژووی  وایــە  پێــی  فریــچ  میشــێل 
و هەڵســەنگاندنی سروشــتی  دۆزیــن  دۆزینــەوە، 
پڕۆســە مێژووییەکانــی یادەوەرییــە، ئــەوەی کــە 
خەڵــک چــۆن لــە ڕابــوردووی خۆیــان دەگــەن، 
چــۆن ئەزموونــە تاکەکەســییەکانیان بــە دۆخــە 
چــۆن  و  دەبەســتنەوە  کۆمەاڵیەتییەکەیــەوە 
ڕابــوردوو دەبێتــە بەشــێک لــە ئێســتا و چۆناوچــۆن 
بــۆ ڕاڤــە و شــیکردنەوەی ژیانــی خۆیــان و جیهانــی 
 Hamilton and( دێنــن بــەکاری  دەوروبەریــان 
shopes, 2008:ix(. ڕابــوردوو وەک کۆمەڵێــک 
ــاز  ــتا س ــەڵ ئێس ــدی لەگ ــیمبول پێوەن ــا و س هێم
دەکا و پــاش خــۆ گونجانــدن لەگــەڵ فۆرماســیۆنی 
کۆمەاڵیەتــی، کولتــووری و ئابووریــی ســەردەم و 
ــە  ــەن ســوبژەوە، دەبێت ــە الی پێناســەکردنەوەیان ل
ــوو  ــوو؛ هەم ــی داهات ــۆ دروســت کردن ــەک ب بنەمای
ئەوانــەش لــە ڕێگــەی ڕەوتێکــی بــەردەوام لــە دانــان 
ــوبژەوە ڕوو  ــەن س ــە الی ــۆدەکان ل ــەوەی ک و کردن

دەدەن. 
مێــژووی زارەکــی لــە ڕێگــەی هێنانــەڕووی هێمــا 
زیندووکردنــەوەی  و  ڕابــوردوو  ســیمبولەکانی  و 
ــی  ــی شوناس ــەر ڕەنگڕێژکردن ــادەوەری، کار لەس ی
ــرکاری  ــاش داگی ــی پ ــە واڵتان ــۆ دەکا. ل ــاک و ک ت
وەک واڵتانــی باشــووری ڕۆژهەاڵتــی ئاســیا، بــژاردە 
سیاســییەکان و دامــەزراوە دەوڵەتییــەکان مێــژووی 
زارەکــی بــە ئامانجــی بنیادنانــی نەتــەوە بــەکار 
دێنــن، نموونــەی بــاش لــەم بارەیــەوە ناوەنــدی 
کــە  ســەنگاپوورە  زارەکــی  مێــژووی  دەوڵەتیــی 
بەشــێکی زۆری مێــژووی زارەکــی بــۆ خزمەتکــردن 
Black� )بــە بنیادنانــی نەتــەوە کــۆ کردووەتــەوە 

)burn, 2008:31
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 پەروەردە و فێرکردن
پێش داهێنانی نووســین، پەروەردە  دامەزراوەیەکی 
دیکــەی  دامەزراوەکانــی  لــە  ســەربەخۆ و جیــاواز 
کۆمەڵــگا نەبــوو و ڕەوتــی پــەروەردەی تــاک بــە 
شــێوەی زارەکــی و لــە ڕێگــەی خێــزان و ڕیــش ســپی 
و پیاوماقوواڵنــەوە بەڕێــوە دەچــوو، بــەاڵم دوابــەدوای 
ناوەنــدی  هەنــدێ  بەرەبــەرە  نووســین،  داهێنانــی 
ســەرەتایی پــەروەردە و فێرکــردن دامــەزران و بــە 
تێپەڕبوونــی کات، فۆرمــی جیاوازیــان وەرگــرت کــە لە 
ســەردەمی مۆدێرنــدا و بــە باڵوبوونــەوەی پــەروەردەی 
لــە  گشــتی، ئــەو دامەزراوەیــە بــوو بــە یەکێــک 

گرینگتریــن دامەزراوەکانــی کۆمەڵــگا.
دەزگای پــەروەردە ڕۆڵێکــی گرینــگ لــە گەشــەی 
تــاک و کــۆدا دەگێــڕێ. ئــەو دامەزراوەیــە دەتوانــێ 
لــە ڕێگــەی پەروەردەیەکــی لیبــڕاڵ و ڕەخنەگرانــەوە 
ــزی کاری  ــی هێ ــە پەروەردەکردن ــی ســەرەکی ل ڕۆڵ
پســپۆڕ و شــارەزا – کــە بنەماکــەی گەشــەپێدانی 

کۆمەاڵیەتــی، ئابووریــی، سیاســییە - ببینــێ.
ــە  ــان ب ــۆژی و واڵت ــگا، ئایدیۆل ئەگەرچــی کۆمەڵ
ــاری  ــەروەردە دی ــی پ ــاواز ئامانجەکان ــێوەی جی ش
و پێناســە دەکــەن، بــەاڵم هەرچەنــدە گشــتاندنێک 
ــت  ــەی هەبێ ــی هەڵ ــە ئەنجام ــەوە ڕەنگ ــەم بارەی ل
و ئایدیۆلۆژییــە پەروەردەییــەکان - کــە بریتیــن 
لــە ئامانجــە ئایدیالــەکان، نێوەرۆکــی ئایدیالیــی 
Ruy�  وانــەکان و شــێوازی پــەروەردەی ئایدیــال )
ter,2010: 58( لــە هیــچ کــوێ تــەواو و کامــڵ 
ــێ  ــەس دەتوان ــەم ک ــەاڵم ک ــن؛ ب ــی نەکراب جێبەج
توانایــی  گەشــەپێدانی  کــە  بــکا  لــەوە  حاشــا 
ناوەنــدە  ئەرکــی  ڕەخنەگرانــە،  بیرکردنــەوەی 

پەروەردەییەکانــە.
هەیــە:  الیەنــی  دوو  پــەروەردە  ڕاســتییەکەی 
الیەنێکــی فێرکردنــە کــە جەخــت لــە گواســتنەوەی 
مەعریفــە دەکا بــە مەبەســتی فێربــوون، الیەنەکــەی 
دیکەشــی بریتییــە لــە فێربــوون بــە مەبەســتی 
Phil�  بیرکردنــەوە و تێگەیشــتن لــەو مەعریفەیــە )

الی  بیرکردنــەوە  گەشــەی   .)lips, 1997: 264
قوتابــی دەبێتــە هــۆی دروســتبوونی کولتــووری 

)269 :Ibid( بیرکردنــەوە
بەشــێک لــە واڵتانــی ئاســیایی، توانیویانــە لــە 
ــە  ــردن ل ــەروەردە و فێرک ــە پ ــدان ب ــەی گرینگی ڕێگ
ماوەی نەوەیەکدا، لە کۆمەڵگایەکی پەرەئەســتێنەوە 
ببــن بــە کۆمەڵگایەکــی مۆدێرنــی خــاوەن ئابووریــی 
پیشەســازی. گرینگیــدان بــە پــەروەردە لــە واڵتانــی 
باشــووری ڕۆژهەاڵتــی ئاســیا هــەر لــە گەشــەپێدانی 
ئابووریــدا خــۆی نەدیوەتــەوە، بەڵکــو ڕیشــەکانی  
بــە قووڵــی لــە کولتوورەکەشــیاندا خــۆی داکوتــاوە 
کــە  ڕاســتییەیە  ئــەو  ســەلمێنەری  ئــەوەش   ...
 Power:( ــز دەکا؟ ــان بەهێ ــەروەردە واڵت ــۆن پ چ
9 :2015( خاڵێکــی هاوبەشــی واڵتانــی پێشــکەوتوو 
و ســەرکەوتوو بــە جیــددی وەرگرتنــی پــەروەردە 
و  بەرفراوانکــردن  بــۆ  وچانیانــە  بــێ  هەوڵــی  و 
ــە  ــەروەردە )Ibid: 8(. ب ــتمی پ ــتربوونی سیس باش
کورتــی سیســتمی پــەروەردە یەکێــک لــە سیســتمە 
کــە  مۆدێرنــە  کۆمەڵــگای  گرینگەکانــی  هــەرە 
ــە  ــتمەکانی دیک ــەر سیس ــی زۆری لەس کاریگەرییەک
هەیــە و بــە هەمــان شــێوە بۆخۆشــی لەژێــر بانــدۆری 

ــە. ــتمەکانی دیکەدای سیس

مێژووی زارەکیی پەروەردەی شنۆ
تــا ســەدەیەک لەمەوبــەر، مێــژوو پتــر ســەرنج و 
گرینگــی بــە سیاســەت، بەڵگانــدن و نووســینەوەی 
خەڵــک،  ڕۆژانــەی  ژیانــی  و  دەدا  شــەڕەکان 
جگــە  ئابــووری،  و  ئاییــن  کارکــردی  چۆنیەتــی 
ئایینــی،  چاکســازیی  و  تەنگــژەکان  کاتــی  لــە 
Thamp� ــەدەدراوە  ــۆی وەســەر ن )ئاوڕێکــی ئەوت
son, 2000: 3( ئەگەرچــی بەســتێنی ســەرجەمی 
درێــژ  ماوەیەکــی  بــۆ  کۆمەڵگایــە.  ڕووداوەکان 
مێــژووی کۆمەاڵیەتــی لــە پەراوێــزی مێژوونووســیدا 
ــاوا  بــوو. ئەگــەر ئــەوە دۆخــی مێژوونووســیی ڕۆژئ
ــەم  ــی ئ ــا وەاڵم ــن؟ ب ــە کوێی ــە ل ــەدی ئێم ــێ، ئ ب
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ــن. ــێ بێڵی ــان بەج ــۆ مێژوونووس ــیارە ب پرس
چەمکــی  هــەردووک  گرینگییــەی  ئــەو  بەپێــی 
پــەروەردە«  زارەکــی« و »سیســتمی  »مێــژووی 
هەیانــە، کۆکردنــەوەی مێــژووی زارەکیی پــەروەردەی 
کۆمەاڵیەتــی،  مێــژووی  لــە  بەشــێک  وەک  شــنۆ، 
هەوڵێکــی گرینگــە بــۆ بەڵگانــدن و نووســینەوەی 
ئــەو بــەش و ڕەهەنــدەی کۆمەڵگاکەمــان. لێــرەدا زۆر 
بــە کورتــی هەنــدێ الیەنــی گرینگــی ئــەم بەرهەمــە 

دەخەینــە ڕوو.
لەنێــوان  شــنۆ  پــەروەردەی  زارەکیــی  مێــژووی 
ــی  ــۆ 1360 )1926�1981ز( زانیاری ــااڵنی 1305 ب س
لــە  خوێنــدن  ســەردەمی  گرینگــی  و  ورد  زۆر 
حوجرەکانــەوە تــا دامەزراندنــی یەکــەم قوتابخانــەی 
قوتابخانــە  کرانــەوەی  پاشــانیش  و  تایبەتــی 
بارودۆخــی  لەبــارەی  ڕەســمییەکان،  و  دەوڵەتــی 
سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، کولتــووری و ئابــووری لەخــۆ 
دەگــرێ کــە بەشــێکی زۆریــان لــە هیــچ کتێــب و 
ــەرچاوەی  ــەون. س ــت ناک ــەدا دەس ــی دیک بەڵگەیەک
یەکــەم و ســەرەکی زانیارییــەکان ئــەو کەســانەن کــە 
ــایەتحاڵی  ــان ش ــوون، ی ــتا ب ــی و مامۆس ــان قوتاب ی
ڕووداوەکانــن، بــەاڵم ئــەو مێــژووە )55( ســاڵەیە 
جگــە لــە کەســەکان هەڵگــری هەنــدێ بەڵگــە و 
وێنــەی بەنرخــە کــە دەبنــە ماکــەی گەلێــک زانیــاری 
ــانەی  ــەو کەس ــارەی ئ ــاوەڕ. ژم ــی ب ــوود و جێ بەس
چاوپێکەوتنیــان لەگــەڵ کــراوە، زۆرن و ئــەوەش بــۆ 
بەراوردکردنــی ڕاســتی و ناڕاســتی قســەی هــەر کام 
لــەو کەســانەی ڕووداوەکانیــان گێڕاوەتــەوە گرینگــە.
ــاغ و پێــش  ــە )5( قۆن ــەو )55( ســاڵە کراوەت ئ
هــەر قۆناغێــک هەنــدێ زانیــاری لەســەر بارودۆخــی 
کۆمەاڵیەتــی و هەنــدێ الیەنــی دیکــەی ژیانــی ئــەو 
ســەردەمە بــاس کــراوە. وانە و وتارەکان، مامۆســتا 
و قوتابــی و شــێوازی کارلێکــی کۆمەاڵیەتــی لــە 
لەبــارەی  کۆمەڵــگا  تێڕوانینــی  قوتابخانــەکان، 
خوێنــدن، بەشــداری کــچ و بەربەســتەکانی خوێنــدن 

ــاس کــراون. ــەوردی ب ــاری دیکــە ب و زۆر زانی

قســەکەران چۆنیــان قســە کــردووە، هــەر بــەم 
ئــەوەش  نووســراوەتەوە.  قســەکانیان  شــێوەیەش 
دەرگا بــە ڕووی کۆمەڵێــک لێکۆڵینــەوەی زمانناســانە 
ــا،  ــان و جوغڕافیی ــی زم ــی، گۆڕان ــەر زاراوەناس لەس
ــی  ــیی کۆمەاڵیەت ــەراوردکاری، زمانناس ــیی ب زمانناس
و زمانناســیی مێژووییــدا دەکاتــەوە، بــۆ ڕێنووســیش 
حــەول دراوە ڕێنووســێکی یەکدەســت و ســتاندارد 
ڕەچــاو بکــرێ و لــەو پەرتەوازەیی و پاشــاگەردانییەی 
ڕێنــووس خــۆی دەربــاز بــکا و لــە ڕاســتەڕێ النــەدا.
لەباری مێتۆد )شــێواز(ەوە کاتێک توێژەر)موحسین 
جەڵدیانــی( لــە الپــەڕە 17دا دەڵــێ: .... لــە مەیدانــی 
کــردەوەدا بــەو ڕاســتییە گەیشــتبووم ئەگــەر لە قســەی 
ئــەو کەســانە ]ئــەو کەســانەی ڕووداوەکان دەگێڕنــەوە[ 
ورد بینــەوە، بۆمــان دەردەکــەوێ ئــەوان دەتوانــن 
خەسارناســیی سیســتمی پــەروەردە  بکــەن و .... 
ئــەم کتێبــەم بــە یارمەتیــی ئــەو بیرۆکەیــە داڕشــتووە 
ــەر  ــەوە و ه ــان ڕووداوەکان بگێڕن ــک بۆخۆی ــە خەڵ ک

بۆخۆشــیان ڕووداوەکان تاووتــو بکــەن.
ئــەم بەرهەمــە لــە پاڕادایمــی تەفســیری  نزیــک 
لــە  مێژووەکــەی  کــە  پاڕادایمێــک  دەبێتــەوە، 
کۆمەڵناســیدا بــۆ ماکــس ڤیبــەر و لــە فەلســەفەدا 
 )Neuman, 2014: 103 ( بــۆ ویلهێڵــم دیڵتــای
زەینیــی  مانــای  لەســەر  جەخــت  و  دەگەڕێتــەوە 
بکــەرەکان  دەربــارەی کردەکانیــان  دەکات، پاڕادایمــی 
ــی  ــەی پێ ــا ڤیبەرییەک ــە مان ــی ب ــیری بەتایبەت تەفس
وایــە تێگەیشــتن لــەو شــتەی کــە لــە زەینــی بکەردایــە، 
و  لۆژیکــی  سیســتمی  لــە  تێگەیشــتن  گرێــدراوی 
ســیمبۆلیکییەکان و ئــەو کولتوورەیــە کــە بکــەر تێیــدا 

دەژی.
سیســتمی  زارەکیــی  مێــژووی  کورتــی  بــە 
خەزێنەیەکــی  وەک  دەکــرێ  شــنۆ،  پــەروەردەی 
زمانــی  و  کۆمەاڵیەتــی  مێژوویــی،  ســەربەمۆری 
مرۆڤناســی،  لێکۆڵینــەوەی  زۆر  ژێــدەری  ببێتــە 
کۆمەڵناســی، مێژوویــی، زمانناســی، توێژینــەوە 
کولتوورییــەکان و کۆمەڵێــک بابەتــی پەروەردەیــی.
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