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ایامنىێه کانر ) ) Immanuel Kant 1724-1804مە مێژووی هضسی فەمعەفیی ڕۆژااوایی ناوێکی دیاسە و ڕەنگذانەوەی فەمعەفەکەؼی مەظەس پەسوەسدە صەمینە
ةۆ دێگەیؽنت مە هضسی پەسوەسدەی هاوچەسخی ڕۆژااوایی خۆؼذەکاخ .ةەپێیبەوەی فەمعەفەی پەسوەسدەی کانر پەسوەسدە وەک کێؽە دەةینێذەوە کە
ڕووةەڕووی مشۆڤ دەةێذەوە ةۆی ە فەمعەفەی کانر اەو کێؽەیە ةەسةاظذەخاخ و مە گفذىگۆکشدنی کێؽەکەػ ظێ الیەنە گشنگەکەی پەسوەسدە(مشۆی،عەقپی و
ڕەوؼذی )دێهەپکێؽذەکاخ .هەس مەةەس اەو هۆیە مەو دىێژینەوەیەدا کاسمەظەس ڕەنگذانەوەی فەمعەفەی کانر مەظەس پەسوەسدە دەکەین دا ڕەهەنذە
پەسوەسدەییەکانی فەمعەفە ی کانر ااؼکشاکەین کە کاسیگەسیی مەظەس پشۆظەی فێشةىون و ااکاس مەناو کۆمەڵگەی اەپامنی و ڕۆژااوایی ةەدایتەخ و مشۆڤایەدیؾ
ةەگؽذی داناوە و ةەؼێکیؽە مە فەمعەفەی پەسوەسدەی مشۆڤایەدی کە اەصمىون و ڕێڕەوی پەسوەسدەیی ةەخۆیەوە ظەسقاڵکشدووە و دێگەیؽذنی پەسوەسدەیؽی ةە
چ ەمگەمێکی وەک عەقپ و ڕەوؼر و ااصادییەوە گشێذاوەدەوە .ظەسەدا اەو ةناػانە مەةەسچاودەگشین فەمعەفەی کانذی مێپێکذێر و پێىەنذی اەوەػ ةە
پەسوەسدەوە و چۆنیەدی مامەڵەکشدنیؽی مەڕووی پەسوەسدەییەوە مەگەپ پشظیاسە ڕەوؼذی  ،مشۆی  ،عەقپییەکان و ویعذی ةاػ و پشینعیپی اەسک و سۆمی فێشکاس
و فێشخىاص  ،دایک و ةاوک  ،مە پشۆظەی پەسوەسدە و ڕێتاصی فێشةىون مە چىاسچێىەی فەمعەفەی پەسوەسدەی کانر و چۆنیەدی خعذنە ژێشپشظیاسی پەسوەسدە ةە
پەیىەنذی ةە اامانع مە پەسوەسدە؟ چۆنیەدی گەیؽنت ةە ڕەوؼر؟ چییەدی ویعذی ةاػ؟ مانای ااصادی مە پەسوەسدە؟ هاوکاخ ڕەنگذانەوەی ةیشی پەسوەسدەیی
ژان  -ژاک سۆظۆػ مە کذێتی اێمیه مەظەس فەمعەفەی پەسوەسدەی کانر .ةەو طۆسە اەو دىێژینەوەیە پێیىایە دیاسیکشدنی پێگەی پەسوەسدە مە فەمعەفە کانر
ااؼکشاسدنی هضسێکی فەمعەفەیە کە فەمعەفەی پەسوەسدە پێىیعذە کاسینەظەسکاخ کە دوادش ڕەنگذانەوەی مەظەس هضسی پەسوەسدەییامن دەةێر ،ةەدایتەخ مەناو
دىێژینەوەی کىسدی دا نە ةایەخذان ةە فەمعەفەی کانر و نەػ ةە دێگەیؽذنی پەسوەسدەی کانر مەةەسچاوگیشاوە.
وشەکلیلی ثىێژینەوەکە :ڕەنگذانەوە ،پەسوەسدە ،فەمعەفە ،کانر ،ڕەوؼر ،عەقپ ،ااصادی ،سۆظۆ

پێشەکی
گشفذی دىێژینە وەکە:گشفذی اەو دىێژینەوەیە مەوەدا خۆیکىسدذەکادەوە کە ڕەنگذانەوەی فەمعەفەی کانر مەظەس پەسوەسدە مەچ
ااظذێک پەسوەسدە دەخادە ژێشپشظیاسەوە و اەو ااظذەػ چ اامانظێکی پەسوەسدەیی و ؼێىاصێکی فێشةىون مە چىاسچێىەی فەمعەفەی
پەسوەسدەی کانر ةەسهەمذێنێر و چۆن فەمعەفە پەسوەسدەییەکەی کانر وامە مشۆڤ دەکاخ مە کۆمەپگە ؼىێنی خۆی ةکادەوە و
مشۆڤتىونی خۆی ةپاسێضێر و چۆن ڕەوؼذیؾ دێگەیؽذنێکی پەسوەسدەیی مە فەمعەفە پەسوەسدەییەکەدا دەپێکێر .چىنکە گشفذی
دىێژینەوەکە مەااظذێکذا خۆی دەخادەڕوو کە ظێشکشدنی فەمعەفی و پەسوەسدەیی کانر مەوەدا خۆی چڕدەکادەوە کە مشۆڤ مەناو
خەڵک ةەهۆی پەسوەسدەوە ؼىێنی خۆی دەکادەوە و مشۆڤتىونی خۆؼی دەپاسێضێر .اامێشەوە کانر گشینگی پەسوەسدە
دەظذنیؽانذەکاخ و دىێژینەوەکەػ دێهضسین ةەظەس اەو گشینگیەوە دەکاخ.
اامانظی دىێژینەوەکە :اەو دىێژینەوەیە هەوپێکە ةۆ دیاسیکشدنی پێگەی پەسوەسدە مە هضسی فەمعەفیی کانر و ڕەنگذانەوەی
فەمعەفەی ڕەخنەییەکەی کانر مەظەس پەسوەسدە و خعذنەڕووی ظەسچاوەی دیۆسی پەسوەسدەیی کانر و اەو الیەنەی کە پەسوەسدە
ةەپێی فەمعەفەی کانر پێىیعذیێکی طەظذەی و عەقڵی مشۆڤە و کاسیؾ ةۆ ةەسصکشدنەوەی ااظذی ڕەوؼذی و هضسی مشۆڤ دەکاخ.
مێذۆدی دىێژینەوەکە :ةۆ ةەاەنظامگەیانذنی اەو دىیُژینەوەیە م ُیذۆدی ؼیکاسی ةەکاسدەةشێر دا ةناػەی فەمعەفیی دیۆسی پەسوەسدەیی
و پێگەی فەمعەفی هضسی پەسوەسدەی کانر مەةەسچاوةگیشێر و اەوەػ ؼیکشێذەوە کە فەمعەفەی پەسوەسدەی کانر کاسیگەسیی
مەظەس طەظذەی پشۆظەی فێشةىون و کشداسی ڕەوؼذی طێهێؽذىە.
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پالنی دىێژینەوەکە :دىێژینەوەکە ظەسەدا اەو گشیامن و پشینعیپانە مەةەسچاودەگشێر کە فەمعەفەی کانذی مەظەس ةىونیادنشاوە و دوادش
پێىەنذی اەو الیەنە ةە پەسوەسدە مە هضسی فەمعەفی کانر و چۆنیەدی ڕەفذاسکشدنی فەمعەفەی پەسوەسدەی کانر مەگەڵ پشظیاسە
ڕەوؼذییەکانی ناو پەسوەسدە و مامەڵەکشدنی مەڕووی پەسوەسدەییەوە مەگەپ پشظیاسە ڕەوؼذی  ،مشۆی و عەقپییەکان و سۆمی فێشکاس و
فێشخىاص  ،دایک و ةاوک ،مە پشۆظەی پەسوەسدە و اامانع و ؼێىاصی فێشةىون مە چىاسچێىەی فەمعەفەی پەسوەسدەی کانر و
ڕەنگذانەوەی ةیشی پەسوەسدەیی ژان – ژاک سۆظۆػ مە کذێتی اێمیه مەظەس فەمعەفەی پەسوەسدەی کانر .ةەمەةەظذی
ةەااکامگەیانذنی اەو دىێژینەوەیە ةەپێىیعذیذەصانین دىێژینەوەکە داةەػ اەو دەوەسانەی الیخىاسەوەةکەین .یەکەو :ؼىێنی
پەسوەسدە مە فەمعەفەی کانر(پەسوەسدە ظێعذەمی فەمعەفیی کانر دا ،کذێتی'' مەمەڕ پەسوەسدە''ی کانر ،فەمعەفەی اایذیامیعذی
کانر و پەسوەسدە ،دیعپنین و فەمعەفەی پەسوەسدەی کانر)،دووەو :ڕەهەنذە پەسوەسدەییەکانی فەمعەفەی کانر(مەپەسوەسدەی
دایتەدەوە ةۆ پەسوەسدەی گؽذی،پەسوەسدەی فیضیکی و دەسونی،پەسوەسدەی ڕەوؼذی،پەسوەسدەی ااینی ،پەسوەسدەی ظێکعی،
پەسوەسدەی ااصادی) ،ظێهەو:ڕەنگذانەوەی سۆظۆ مەظەس ةیشی پەسوەسدەیی کانر و ،مەکۆدایؽذا ةە خعذنەڕووی چەنذ
دەساەنظام ُیک کۆدای ةە دىیُژینەوەکە دەهێرنێر.
ثەوەرەی یەکەم :شىێنی پەروەردە لە فەلسەفەی کانح دا
 .8.8پەروەردە لە سێسجەمی فەلسەفیی کانح دا
ایامنىێه کانر ( )Immanuel Kant 1724-1804خاوەنی ظێعذەمێکی فەمعەفییە کە ڕەنگذانەوەی مەظەس فەمعەفەی نىێی ڕۆژااوا
هەةىوە و ةەةۆچىونی خۆیؽی مەةىاسی فەمعەفە دا ؼۆڕؼێکی کۆپەسنیکۆظی ةەسپاکشدوو وەک اەو ؼۆڕؼەی کۆپەسنیکۆط
 Nicolaus Copernicusمەةىاسی اەظذێشەناظی ةەسپایکشدووە ،کە خۆس ،نەک صەوی ،ناوەنذی گەسدوونە .ةەهۆی گشینگیذانیؽی ةە
ةاةەدی ةىونی یەصدان و نەمشی دەسوون و ااصادی مشۆڤ ()Lübcke, 1997,p.231و  ،اەوەػ کە عەقپی مشۆڤ داهێنەسی ةنەمای
اەصمىونی مشۆڤە و ظەسچاوەی ڕەوؼذیؽە پێچی ةەگؽر ةضوودنەوە فەمعەفییەکانی ظەسدەمی خۆیذاوە و فەمعەفەکەؼی مەناو
فەمعەفەی هاوچەسخذا چەنذ ةىاسێکی مەخۆگشدىوە کە ڕەنگذانەوەی مە ظێ کذێتە ناوداسەکەیذا هەةىوە :میذافیضیک ،دیۆسی صانین،
دیۆسی ظیاظی ،طىانناظی ،ڕەوؼذناظی(  .)Kant, 2000, p.112ةەپێی ظێعذەمی فەمعەفیی کانذیؾ ةێر فەمعەفە ةشیذییە مە صانعذی
پەیىەنذی ن ێىان صانین و اامانظە گەوسەکانی عەقڵی مشۆڤ و اەو خۆؼەویعذیەی ةىونەوەسی عاقڵ ةۆ اامانظە گەوسەکانی عەقڵی
مشۆڤ هەیەدی .وادە ،عەقڵ ظەسووی گؽر ؼذێکە الی کانر و دادوەسی عەقڵ هەس عەقڵ خۆیەدی و گؽر ڕەفذاسەکانی مشۆڤیؾ
ةەسهەمی عەقپە .فەمعەفە الی کانر ،کە هەسوەک ةیشکاسی ةاةەدێکی عەقڵییە ،هەوڵێکیؽە ةۆ پەیىەنذیکشدن ةە گؽر صانینەکانەوە.
مەو پێناظەیەؼذا کانر ااڕاظذەی فەمعەفە ةەسەو چی دەدىانم ةضانم؟ چی دەدىانم ةکەو؟ چۆن دەدىانم ةخىاصو؟ دەةاخ کە
دوادش خىدی ظێعذەمی فەمعەفیی کانر کاس مەظەس وەاڵمذانەوەی دەکاخ (.)Nuzzo, 2005, p.76
کانر یەکەو کذێتی مە دەمەنی  51ظاڵیذا ،مەژێشکاسیگەسی مامۆظذاکەی ماسدن کنیىدضن  Martin Knutzenکە اەمیؾ مەژێشکاسیگەسی
کشیعذیان ومڤ  Christian Wolffداةىە،ةەناوی""ةیشەکان مەمەڕ هەپعەنگانذنی ڕاظذەقینەی هێضەکانی ژیان"" ،ةۆ ڕەخنەگشدن مە
فەمعەفەی میتنذض ، Leibnizچاپکشدوە .ةێگىمان کاسیگەسی هضسی کانر ةەصۆسی پاػ ظاڵی  5775دەسدەکەوێر ،وادە پاػ پێکهادنی
ظێعذەمی فەمعەفیی کانر .کادێکیؾ کانر وانەکانی مەمەڕ پەسوەسدە مەماوەی ظااڵنی  5787-5776مە صانکۆی کۆنعربغ
 Königsbergی اەڵامنی ودۆدەوە دەظذی ةە پێکهێنانی ظێعذەمە ڕەخنەییە فەمعەفییەکەی کشدوە کە مەماوەی  5791 - 5785ظێ
نىوظینە گەوسە فەمعەفییە ڕەخنەییەکەؼی ةاڵوکشدۆدەوە ،ڕەخنەی عەقڵی پىوخر  ،5785ڕەخنەی عەقڵی پشاکذیک  5788و ڕەخنەی
دىانای دادوەسی  .)Lübcke, 1997, p. 65(5791کذێتی ڕەخنەی عەقڵی پىوخر (کە مەةەظذی عەقڵی دیۆسییە) هەوڵێکتىوە ةۆ
ڕەخنەکشدنی میذافیضیکی کالظیک و دامەصسانذنی میذافیضیکێکی نىێ ،وادە گۆڕینی ؼێىاصی میذافیضیک و دسوظذکشدنی میذافیضیکێکی
ڕەخنەیی وەک هەوپێک ةۆ ةایەخذان ةە عەقڵی مشۆڤ و ڕوونکشدنەوەی پەیىەنذی نێىان عەقه و ةىونی مشۆڤ( Kant, 1996,
 .)xxviiiکذێتی دووەمی کانر ،ڕەخنەی عەقڵی پشاکذیک ،ةایەخذانە ةە پشظیاسە ڕەوؼذییەکان و ویعذی ةاػ و پشینعیپی ةاپای
ڕەوؼذگەسیی .هەسچی کذێتی ظێهەمە ،ڕەخنەی دىانای دادوەسی ،ةایەخ ةە خىدی دادوەسی و دىانای دادوەسی طىانکاسی و دىانای
دادوەسی الهىدی دەداخ (.)Doran, 2015, pp.122-124
دیۆسی صا نینی کانر کە ظەسچاوە مە کذێتی ڕەخنەی عەقڵی پىوخذەوە هەپذەگشێر اەو دێگەیؽذنە مەظەس طیهان دسوظذذەکاخ کە
صانینامن مەظەس طیهان ةە دىانای دێگەیؽذنامنەوە واةەظذەنییە و اەوەػ کە اێمە وەک طیهان دەیتینین فۆسمێکە مە طیهانتینی.
هاوکاخ کانر طیاواصیذەکاخ مەنێىان ؼر مە خىدی خۆی  ،وادە اەو ؼذەی مە ڕاظذیذا هەیە و مەدەسەوەی مێکذانەوەی اێمەیە (کە
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کانر ناوی دەةاخ ةە  ،) Noumenonؼر ةۆ خۆی ،وادە دێژیانی اێمە ةۆ اەو ؼذەی مە طیهانی دەسەکی هەیە(کە کانر ناوی دەةاخ
ةە طیهانی دیاسدە) .طیهان مەنێىان اەو دوو الیەنە مێکذانەوە مەظەس ڕاظذی دسوظذذەکاخ :الێک  ،طیهانی دیاسدە
( ،) Phenomenonهەظذەکامنان  ،طیهان دیاسیذەکاخ و الیەکەی دش طیهانی اایذیا  ،عەقپ  ،طیهان ()Noumenon
دیاسیذەکاخ(  .) Rosenberg, 2012 , p.77اەوی کانر مەو ةاسەیەوە ااماژەیپێکشدوە پێىەنذیەکی صۆسی ةە وافیعی فەمعەفیی ظەدەی
هەژدەوە هەیە کە خۆی مەنێىان دوو ااڕاظذەی فەمعەفی دا دیىەدەوە :ااڕاظذەی فەمعەفی عەقڵگەسایی دێکاسخ و ااڕاظذەی
فەمعەفی اەصمىونگەسایی مۆک و هیۆو .هەسچی کانذیؽە فەمعەفەیەکی دشانعنذنذامی  transcendentaleڕەخنەیی خعذۆدەگەڕ ةۆ
ڕەدکشدنەوەی اەو دوو ااڕاظذەیە.
مەو ظاپانەی دوایؽذا مێکذانەوە نىێکانی کشیعذیان کۆسظگەسد  ، Christine Korsgaardاىنۆسە اىنێه  Onora O’Neillو اامێن هۆد
 Allen W. Woodڕێگای داصەیان مەةەسدەو دێگەیؽنت مە فەمعەفە ڕەخنەییە عەقڵییەکەی کانر کشدەوە و ةەهۆی اەو
نىوظەسانەؼەوە پشظیاسی نىێی فەمعەفی دایتەخ ةە دێگەیؽذنی مىڕامی و ڕەوؼذی کانر ظەسمەنىێ هادەکایەوە( Korsgaard, 2012,
 .) p.98ةەگؽذیؾ مێکذانەوەکان ةۆ فەمعەفەی کانر ااماژە ةۆاەوەدەکەن کە کانر مەناو ظێعذەمە فەمعەفییەکەی ةناػە ةۆ
صانعذێک ةەناوی پێذاگۆگی()Pädagogik ،Pedagogyدادەنێر ،مەوێذا کانر طیاواصی مەنێىان مامۆظذا و پەسوەسدەکاس pedagogu
دەکاخ .ةەپێی کانر مامۆظذا مناپ مەپێناوی قىداةخانە پەسوەسدە دەکاخ و پەسوەسدەکاسیؾ مەپێناوی ژیان( Philonenko, 1993 ,
.) p.85ةۆاەو مەةەظذەػ پێؾ دسوظذکشدنی قىوداةخانە ،کانر ودەنی،پێىیعذامن ةە دسوظذکشدنی قىوداةخانەی اەصمىونییە .اەمەػ
مەةەساەوەی کانر پێیىایە فێشةىون مە ڕاهێنان طیاواصە ،ڕاهێنان مە ةیشکشدنەوە پێکذێر و فێشةىونیؾ دووسە مە ڕاهێنانەوە (هەمان
ظەسچاوە) .نەک هەساەوە ةگشە کانر ةاوەڕی ةە فێشةىونە مەڕێگای پشاکذیکەوە ( ), 2004, p. 33 Maaloufو،پەسوەسدەی پشاکذیکیؾ
الی کانر ةە ااصادی مشۆڤەوە دایتەدە و ،اەو طۆسە پەسوەسدەیەػ داةەؼذەکادە ظەس ظێ ةىاس :کاسصانی ،صیشەکی و ڕەوؼذی(هەمان
ظەسچاوە ) .فەمعەفە پەسوەسدەیەکانی ظەدەی اێعذا ةەسهەمی گەؼەی هضسی پەسوەسدەیی ظەدەکانی پێؽىوە و فەمعەفەی
پەسوەسدەی کانذیؾ کە ؼىێنێکی دیاسی مەناو فەمعەفە پەسوەسدەییەکانذا هەیە ةەؼێکە مە مێژووی فەمعەفەی ڕۆژااوا و پشظیاسە
فەمعەفیەکانیؽی دایتەخ ةە صانین و ڕەوؼر و ااین و هىنەس و هەسوەها پەسوەسدە کشدویەدی ةە چشکەیێکی فەمعەفی گشینگی ناو
اەو مێژووە ةەپاو کانر دیذە فەمعەفییەکانی دایتەخ ةە پەسوەسدە هاوؼانی دیذە فەمعەفییەکانین دایتەخ ةە عەقڵ و صانین و
ڕەوؼر و طىانکاسی و ااؼذی و ،مەمتاسەیەؼەوە ڕەنگذانەوەی مەظەس فەمعەفەی ڕۆژااوا صۆسە(.)Buchner , 2012, p. v
ظەسةاسی اەوی ودشا ،مەةەساەوەی فەمعەفەی کانر فەمعەفەیەکی ڕەخنەییە و هضسی ظیاظی کانذیؾ ةەؼێکە مەو هضسە ڕەخنەییە
ةۆیە هضسی ظیا ظی کانر کاسیگەسی خۆی مەظەس هضسە پەسوەسدەیەکەی داناوە و مەڕێگای اەوەؼەوە قعەمە ةەهای داک مە کۆمەڵگە
دەکاخ و کانر پێیىایە دەظەاڵدذاسان نادىانن اەوی ةاؼە ةیکەن گەس پەسوەسدەی دەظذی ظێعذەمێکی پەسوەسدەی ةاػ نەةىوةێنت کە
اامانظی گەیؽنت ةىوةێر ةە کامڵتىون و اەو پەسوەسدەیەػ ةەةۆچىونی کانر مەسطە مە کەظانی دەسەوەی دەظەاڵدەوە ةىوةێر .وادە
دەظەاڵدذاسان کادێک دەدىانن ةەسپشظیاسیەدی پەسوەسدەیی هەڵگشن کە خۆؼیان هەڵگشی پەسوەسدەیەکی ةااڵ ةن .ةەمؽێىەیە دەکشێر
پێگەی فەمعەفەی پەسوەسدەی کانر مە دوو الیەنذا پىوخذکشێذەوە :مەالێک دیۆسی صانین و مەالیێکی دش دیۆسی ةەها و ڕەوؼر .دیۆسی
صانین مانای ةۆ دسوظذکشدنی صەین و چۆنیەدی کاسکشدنی ةىنیادی صەین هەیە .دیۆسی ةەهاػ خۆی مەظەس ةنەما ڕەوؼذییەکان
پێکذێنێر کە گشینگی ةۆ فەمعەفەی پەسوەسدە هەیە .ظێعذەمی هضسی کانذیؾ ةشیذیە مە دیعپنین و ڕەنگذانەوەی مەظەس عەقڵی
ویعذخىاصی کىمذىوسی ظەدەی ةیعر هەیە و،فەمعەفە پەسوەسدەیەکەؼی مەظەس اەو ةناػەیە کاسدەکاخ کە پەسوەسدە مەنێى داک و
نەدەوەکان ظەسچاوەی گەؼەیە(هەمان ظەسچاوە .) xi,چىنکەپەسوەسدە الی کانر هىنەسە( )Cassirer, 1991, p.79و اەو هىنەسەػ
مەڕێگای چىاس ڕەهەنذە وە ڕێکذەخشێر :ةە دیعپنینتىون ،ةەکىمذىوسیتىون ،ةەڕەوؼذیتىون و ةە ؼاسظذانیتىون .اەمەػ وادەکاخ
کانر اامانظی پەسوەسدە ةەو ؼێىەیەی الیخىاسەوە دیاسیکاخ:
ةەڕێضةىون :هەوڵ وەظذانی ااژەڵیەدی مە مشۆڤ دا دەنیا ةەهۆی چەپانذنی دڕنذەیەدی مە مشۆڤذا دێذەدی ،ةەکىمذىوسیتىون :اەو
الیەنە فێشةىون و گؽر ةىاسەکانی دەگشێذەوە اەوەػ کاسیگەسی مەظەس صیادةىونی مێهادىویەدی دادەنێر .مەةەساەوەی
مێهادىویەکانیؾ صۆس و طیاواصن هەمیؽە ةێکۆدان ،ةەدەظذهێنانی صیشەکی :گشینگە مشۆڤ دىانای خۆگىنظانی مەگەڵ کۆمەڵگە هەةێر
و خۆؼەویعر و خاوەن کەظایەدیؾ ةێر اەمانەػ خەظڵەدی مشۆڤی ظەسدەمیین و ماناداسن ةۆ اەوەی مشۆڤ ةگاخ ةە
مەةەظذەکان ،ةەڕەوؼذیتىون :گشینگە مشۆڤ نەک هەس اامادەةێر ةۆ مەةەظذەکان ةەڵکى ةۆ مەةەظذە ةاؼەکان چىنکە دەنیا مشۆڤ
ةەهۆی مەةەظذە ةاؼەکانەوە مە کۆمەڵگە طیادەکشێذەوە ( .)Maalouf, pp,25-33اـەمەػ وادەکاخ کانر ظێ چشکەی گەوسە مە
پەسوەسدە دیاسیکاخ:پەسوەسدەی طەظذە ،پەسوەسدەی ڕوناکتیشی و پەسوەسدەی ڕەوؼر(هەمان ظەسچاوە) .ظەسةاسیبەوە ،ةناػەی
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دیۆسیی فەمعەفی پەسوەسدەی کانر پێامنذەپێر ،ةیشکشدنەوەی پەسوەسدەیی کانر ظەسچاوە مە ةیشکشدنەوە فەمعەفییەکەیەوە
هەڵذەگش ێر و ةۆاەوەی مە کاسیگەسیی پەسوەسدەیی فەمعەفەیی کانذیؾ دێتگەین پێىیعذامن ةە ؼیکاسکشدنێکی پىخذی فەمعەفەی
کانذە کە فەمعەفەیەکی اایذیاپیعذی فشە ااڕاظذەی (سەوؼذی و مشۆی و عەقپی) ظەدەی 58یە( .)Mavouangui, 2012, P.13ةەپاو
کانر مەو ظەسدەمەدا وایتینیىوەپەسوەسدە ااڵۆصییەکی گەوسەی ةەسدەو مشۆڤە کەپێىیعذە ةەظەسیذا صاڵتێر .اەو پەسوەسدەیەػ
مەگەمکاخ گۆڕانی دێذەظەس و پێؽیؽناکەوێر گەس نەوەکانی دوادش ؼذێکی داصە نەخەنەظەس اەوەی ةۆیامناوەدەوە( Philonenko,
 .)1993 , p.85ةەةۆچىونی کانر کادێک اەمە دێذەدی کە پەسەدان ةە دىاناکانی مشۆڤ ةەهۆی ةىونی خىدی پەسوەسدە ةە صانعر،
صانعذی پەسوەسدە یان پێذاگۆگی ،دێذە ةەسهەو(هەمان ظەسچاوە  .), pp.78-77ةاةەدی ظەسەکی فەمعەفەی کانر ،کە ڕەنگذانەوەی
مەظەس صانعذی پەسوەسدە یان پێذاگۆگی الی کانر هەةىوە ،مەوەدا خۆی پىوخذذەکادەوە ،کە مشۆڤ مەخىدی خۆیذا اامانظە و ةۆ
داکە اامانظێکیؾ اامشاص نییە ،و مشۆییؽامن ةەوە دیاسیذەکشێر کە عەقپیین و ةەهای مىڕامی(ااکاسی)ڕەفذاسە مشۆییەکانیؽامن
ةەپاپپؽذی پشنعیپە عەقپییەکامنان دەظذنیؽانذەکشێر و ،هاوکاخ پێؽیىایە ویعذی مشۆڤ ظەسچاوەی ةەهای مىڕامی
ڕەفذاسەکانیەدی(هەمان ظەسچاوە) .ةۆیە کانر ةەها مە پەسوەسدەدا ةەسطەظذەدەکاخ اەوەػ مەڕێگای اەوەی مشۆڤ ةىونەوەسێکی
عاقڵە و خاوەنی ویعذی خۆیەدی و ةەهۆی پەسوەسدەؼەوە دەگادە ااظذی مشۆیتىونی خۆی.
 .7.8کجێبی '' لەمەڕ پەروەردە''ی کانح
اەصمىونی کانر مە ةىاسی پەسوەسدە ةۆ کاسکشدنەکانی دەگەڕێذەوە ظەسەدا وەک مامۆظذا مە مااڵن و دوادش مە صانکۆ .اەمەػ مەماوەی
ظااڵنی  5711-5746وە دەظذپێذەکاخ کادێک کانر کاسی مامۆظذایەدی و پەسوەسدەکاسی مە مااڵن دەکاخ.ةەپاو کانر مە ژیانی
اەکادیمیذا کذێتێکی دیاسیکشاوی ظەةاسەخ ةە پەسوەسدە نەنىوظیىە ةەڵکى دێڕامانەکانی مەةاسەی پەسوەسدەوە مەؼێىەی وانە مە چەنذ
کادێکی طیادا  ،ةە  4کۆسط مەماوەی ظااڵنی  5787 - 5776مە صانکۆی ؼاسی کۆنیگعتێشگ  ، Königsbergاەو صانکۆیەی کانر 41
ظاڵ کاسیذیاکشدووە  ،کە اەمڕۆ پێیذەوودشێر کامینینگشاد ،Kaliningradودۆدەوە( ،هەمان ظەسچاوە  .) p.77,وادە اەوی مەاێعذادا
مەةەسدەظذذاةێر مەظەس پەسوەسدە ةەپێی کانر اەو وانانەن مەماوەی ظااڵنی  5787-5776مە صانکۆی ناوةشاوی اەڵامنی ودىنیەدەوە،کە
دواطاس خىێنذکاسێکی ةەناوی دکذۆس فشدسیک سینک  Dr. Friedrich Theodor Rinkمە ظاڵی ، 5811وادە ظاڵێک پێؾ مەسگی
کانر،مەژێشناوی"مەمەڕ پەسوەسدە "Über Pädagogikةاڵویکشدۆدەوە(هەمان ظەسچاوە  .) p.9,دێکڕای اەویؽی کانر ظەةاسەخ ةە
پێذاگۆگی ودىنەدیەوە مەسض نییە خىێنذکاسەکەی ةاڵویکشدةێذەوە،ةەپاو ڕێکخعذنی ةاةەدەکان و دانانی ناونیؽان ةۆ هەنذێکیان هەس
اەو خىێنذکاسەی کانر کشدویەدی .دیۆسی پەسوەسدەیی کانذیؾ مەگەڵ اەو وانانە دەظذپێذەکاخ کە دەچنەخانەی فەمعەفەی
پشاکذیکەوە و دیذی کانذیؽن ةۆ پەسوەسدە مە ظەدەی  58پێکذێنن کە مەیەک کادذا قعەکشدنیؽن مە ااظذی پەسوەسدەی خێضانی اەڵامنی
و دامەصساوی پەسوەسدەیی و ااینی اەو دەمەی اەڵامنیا(  .)Maalouf, P.23کانر مە وانە ظەسەداییەکانیذا ظىودی مە""کذێتی مێذۆد""ی
ةاصدۆڤ  Johann Bernhard Basedowو پەسوەسدەی مانىێنی پەسوەسدەکاسی اەڵامنی ظامىێه ةۆک Samuel Bock
وەسگشدىوە(.) Cassirer, p.79پاػ کانذیؾ دىێژینەوەی صۆس مەظەس فەمعەفەی پەسوەسدەی کانر مە ڕۆژااوا اەنظامذساوە کە
نارساودشینیان اەمانەن :مێکذانەوەکانی اەمێکعیض فینۆنێنکۆ  Alexis Philonenkoةۆ کذێتیەکەی کانر مەظەس پەسوەسدە ةەناوی
""دێڕامانەکان مەظەس پەسوەسدە "" .""Réflexions sur l'éducationدیۆسی پەسوەسدەی کانر"" کە اێذواسد ةىؼەس Edward Franklin
 Buchnerمە 5914ةپاویکشدۆدەوە .هەسوەها کذێتی""کانر مەظەس پەسوەسدە "" کە اەنێر چێشدۆن  Annette Chertonمە 5911
نىوظیىیەدی( .)Maalouf, p.22
 .0.8فەلسەفەی ئایدیالیسجی کانح و پەروەردە
فەمعەفەی کانر کە فەمعەفەیەکی اایذیامیعذی ڕەخنەیی ،دشانذنذامیعذییە و ةەؼێکیؽە مە فەمعەفەی اایذیامیعذی سۆژااوای
(اەفالدىون و ةێشکنی) و اەڵامنی (فێخذە ،هیگڵ و ؼننع) مە دەساەنظامی ڕووةەڕوةىونەوەی فەمعەفەی عەقڵگەسایی و
اەصمىونگەسایی ظەدەی  58هادۆدەکایەوە.ةۆیە دیۆسی صانین Epistemologyالی کانر مەظەس ةناػەی اەمىون دسوظذناةێر و صانینی
اێمەػ مەظەس ؼذەکان مە خىدی ؼذەکانەوە ةەدەظذنایەخ ةەڵکى مەااکامی خىدی اێمەوە ةەسهەمذێر .اەو فەمعەفە اایذیامیعذییە
گشنگیێکی صۆس ةە دیۆسی صانین دەداخ و پێیىایە دىانای مشۆڤ مە گەیؽنت ةە صانین مەگەپ گفذىگۆکانی اەصمىونگەسیی و عەقپگەسیی
یەکناگشێذەوە .وادە ،نە اەصمىون ةەدەنها و نەػ عەقپ ةەدەنها مشۆڤ دەگەیێنێر ةە صانین .هاوکاخ طیاواصی مەنێىان دوو طۆس صانین
دەکاخ :صانینی پاػ اەصمىون  a posterioriو صانینی پێؾ اەصمىون .a prioriصانینی یەکەو مەڕێگای هەظذەوە پێیذەگەین و صانینی
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دووەو اەوەیە کە دیامانایە و ةە اەصمىونەوە گشێذساو نییە( .)Kant, 2008, p.29ةەپێی اەوی یەکەو ةێر ؼر مەخىدی خۆیذایە ،وادە
ؼر طیایە مە صەینی مشۆڤ و اێمە دەنیا دەدىانین مەظەس ڕوکەؼی اەو ؼذە صانین ةەدەظذتهێنین نەک مەظەس ناوەسۆکی ؼذەکە .وادە
دەنها طیهانی دیاسدە دەدىانین صانین و اەصمىومنان مەةاسەیەوە هەةێر .ةەپاو اەوەی مەدەسەوەی طیهانی اێمە هەیە نادىانین هیچ
صانینێکامن مەظەسی هەةێر ةۆمنىونە ةىونی خىا یان ویعذی ااصاد .کانر مێشە دەسگادەکادەوە مە ةاوەڕ دا کاسی خۆیتکاخ .چىنکە
کانر پێیىایە ظنىسێک مەنێىان ةاوەڕ و صانینذا هەیە .مەپاػ کانذیؽەوە ةەپگەهێنانەوە ةۆ ةىون و نەةىونی خىا کێؽەی دێکەوخ و،
فەین ەظىفەکان ڕووةەڕوی اەوەةىونەوە کە مشۆڤ مەڕووی دیۆسییەوە نادىانێر صانینی مەظەس هەمىو پشظیاسەکان هەةێر.
مەمتاسەیەؼەوە کانر پێیىایە ڕاظذییە صانعذییە رسوؼذییەکان و پشظیاسە میذافضیکییەکان دەدىانن مەدەک یەکذاکاسکەن ةێبەوەی
ةەسیەکەودنیان هەةێر ( .)Baehr, 2006کاسیگەسیی دیۆسی صانینی کانذیؾ مەظەس دیۆسی پەسوەسدە مێشەوە دەظذپێذەکاخ کە واقیع و
عەقڵ پێکەوە صانین الی مشۆڤ دسوظذەدەکەن ظەةاسەخ ةە طەوهەسی ؼذەکان .ةۆیە گشنگە مێشە ااماژە ةۆ اەوەةکەین کە اامانظی
پەسوەسدەی اایذیامیعذی ،یان پەسوەسدەی کۆن ،اەوەیە فێشخىاص ةە صانین چەکذاسکاخ دا مشۆڤێکی ةاؼی مێذەسچێر ،ةەپاو اامانظی
پەسوەسدەی نىێ اەوەیە فێشخىاص وامێکاخ گىصاسە مە رسوؼذی خۆی ةکاخ و اامانظی فەمعەفەی سیامیعذیؾ اەوەیە کە کامڵتىونی
عەقڵی داک معۆگەسکاخ و صانین ةکاخ ةە ةناػە ةۆ پەسوەسدە ،هەسچی فەمعەفەی پشاگامدییە پێیىایە پەسوەسدە اامانظە و ةەهای
پەسوەسدە مە قىداةخانە ةۆ گەؼەدانە ةە قىوداةی و هەظذکشدن ةە ااصادی ،فەمعەفەی ةىونخىاصیؾ(کێشگەگۆسد)پێیىایە پەسوەسدە
دىانای مشۆڤە ةۆ هۆؼیاسی ةۆ خىدی خۆی ةۆیە اامانظی پەسوەدە نەؼىمنای هۆؼیاسییە الی فێشخىاص و ةەپاو فەمعەفەی
رسوؼذی(سۆظۆ )پێیىا یە رسوؼذی مشۆڤایەدی ةاؼە ةەپاو اەوەی دێکیذەداخ کۆمەڵگەکەیە و ،سۆظۆ داوادەکاخ کە اێمە مێگەسێین
منال گؽر مەینەکانی دیا نەؼىمناةکاخ کە مەگەڵیا مەدایکتىوە چىنکە نەؼىمنای اەو مەیالنە ةەسەو ةاؼەی دەةاخ( Lübcke, 1997, ,
 .)p.65اەو الیەنە مەگەپ فەمعەفەی اایذیامیعذی کانر یەکذەگشێذەوە چىنکە کانر فەمعەفەی اایذیامیعذییەکەی ةەطۆسێک
دادەڕێژێر کە چەنذ ڕەهەنذێک مەخۆ دەگشێر وەک سۆمی فێشکاس و فێشخىاص مە پشۆظەی فێشةىون اەمەػ مەظەس ةناػەی اەوەی کە
فەمعەفە هەمیؽە گشینگی خۆی مە وسوژانذنی پشظیاس مەناو پشۆظەی پەسوەسدەدا هەةىوە ةۆمنىونە :چی فێشدەةین؟ ةۆ فێشدەةین؟
چۆن فێشیذەةین؟ةۆ عەقڵ هەیە؟ةۆ صانعر هەیە؟ةەپێی دیذە فەمعەفییەکانی فەمعەفەی اایذیامیعذی کانذیؾ ةێر ةەها
ڕەوؼذییەکان نەگۆسن ،ةۆیە اامانظی پەسوەسدە مە کۆمەڵگە ةەهێضکشدنی ةەهاکانە ةەپاو اەصمىون ةەپێی فەمعەفەی کانر
ظەسچاوەکەی ةەها نییە(  .) Maalouf, p.22ةۆاەو مەةەظذەػ دەپشظین ةناػەکانی فەمعەفەی اایذیامیعذی کانر ظەةاسەخ ةە
پەسوەسدە چییە؟ مامۆظذا الی کانر منىونەیە و کاسی پێکهێنانی فێشخىاصە مەظەس ةناػەی ڕەوؼذی ،اەسکی سێشەوی پەسوەسدەیؾ
طەػذکشدنە مە گەؼەدان ةە رسووؼذی سۆػی داک و دسوظذکشدنی کاسصانی مۆژیکی داک .هەس مەةەس اەو هۆیە سۆڵی پەسوەسدە ةشیذیە
مە پەسەدان ةە ةیشکشدنەوەی مۆژیکی داک .ةۆیە کانر پێیىایە مشۆڤ دەنیا ةەهۆی پەسوەسدەوە دەةێر ةە مشۆڤ و داکە ةىونەوەسێکیؽە
ؼایانی پەسوەسدەیە .هىنەسی پەسوەسدەکشدنی مشۆڤەکانیؾ کە یەکێکە مە هىنەسە ةااڵکان و دۆصینەوەیەکی مشۆیی دەگمەنە صانین و
فێشةىونی مشۆڤەکان مە قۆناػێکەوە ةۆ اەویرت دەگىێضێذەوە(.)Barnier, 2001, p. 34
 .1.8دیسپلین و فەلسەفەی پەروەردەی کانح
کانر مە فەمعەفە پەسوەسدەییەکەیذا ةایەخێکی صۆس ةە دیعپنین ،دیعپنینی پەسوەسدەیی ،دەداخ و پێؽیىایە دیعپنین وا مە مشۆڤ
دەکاخ مە مشۆڤتىون نضدکیکادەوە و ،خىدی پەسوەسدە دیعپنینییەکەػ مەگەڵ مەدایکتىونی مناڵ دەظذپێذەکاخ .چىنکە مناڵ ةەهۆی
خىاسدن و دیعپنینەوە پێذەگاخ و قۆناػەکان مە کۆسپەییەوە ةۆ فێشخىاصی دێذەپەڕێنێر .ةایەخذان مەو پەسوەسدەیەػ ةەظێعذەمی
خىاسدن و مەؼقی طەظذەیی گشنگی خۆی ةۆ دیعپنینی پەسوەسدەیی هەیە .ةۆاەو مەةەظذەػ مناڵ پێىیعذە کىێشانە هەس مە مناڵییەوە
فێشی فەسمان ةەطێگەیانذن ةکشێر گەس اەوەػ نەکاخ پێىیعذە ظضاةذسێر و ،هەوڵیؽتذسێر الیەنی دشط و ایشەی مە مناڵ
نەهێنشێر و اەو الیەنەػ ةە ةىێشی و دانتەخۆداگشدن و ڕاظذگۆی ةەمەطیادیکشێر .وادە پێىیعذە منال فێشی قەدەػکشێر دا فێشی
دیعپنینکشێر (هەمان ظەسچاوە ) .دیعپنینی پەسوەسدەیی کانر دوو اامانظییە .اامانظێکی طەظذەییە  ،وادە ةایەخذان ةە الیەنی
دەنذسوظذی و خىاسدنی مناڵ ،و اامانظەکەی دشی عەقڵییە ،وادە ةایەخذان ةەالیەنی عەقڵی و مەعشیفی و ااظذی فێشةىون و
ةەدەظذهێنانی صانین .ةەپێی اەو دوو اامانظە پەسوەسدەییەی کانر ةێر مشۆڤ مەگەڵ مەدایکتىونی پێىیعذی ةە ژینگەیێکی مشۆی و ةە
دوسخعذنەوە مە ةە کێىیتىون هەیە ،ةۆیە یەکەو هەنگاوی پەسوەسدەی مشۆڤ مە قۆناػی کۆسپەییەوە فێشکشدنی دیعپنینە( Kant,
.) 2011, p. 45اەمە اەوە دەگەیێنێر پەسوەسدە مە خەظڵەدی کۆمەڵگە ؼاسظذانیەکانە و دەنیاػ ةە دسوظذکشدنی دایتەمتەنذی
دیعپنینیی مەناو پەسوەسدە دەظذپێذەکاخ .وادە خەظڵەدی کۆمەڵگە ؼاسظذانیەکان اەوەیە کە مشۆڤ ةۆاەوەی پەسوەسدەیەکی ڕاقی
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هەةێر پێىیعذی ةە پێؽکە ودن و ةەسدەوامییە مە خۆپەسوەسدەکشدن و ،پێؽکەودن و ةەسەوپێؽەوەچىونی ژیانی مشۆڤیؾ ،کە الی
کانر ةۆ پەسوەسدە گشینگە ،پەسوەسدە دسوظذکەسە و ةەسدەوامیؾ مە پەسوەسدە کاسیگەسی ةەظەس نەوە پاػ نەوە ةەطێذێڵێر .ةۆیە
ةىونی دیعپنین مە پەسوەسدە دوسکەودنەوەیە مە کێىیتىون(., )Nordenstam, 2013, 36-43مەظەس ةناػەی اەو فێشکشدنە دیعپنینییەػ
واپێىیعر دەکاخ  ،ةەةۆچىونی کانر  ،دیعپنین ةتێر ةە اەسکی ةاوک و دایک ةەاڵو ناةێر دیعپنین ةکەن ةە کۆیالیەدی و ،مناڵیؾ
هەسصوو فێشی یاظا و دیعپنینیی کۆمەاڵیەدی و ڕەوؼذی ةکەن دا کەظێکی ؼاسظذانی مێذەسچێر(.)Kant, 2008, p. 77
کانر مە فەمعەفەپەسوەسدەییەکەیذا گشنگیەکی صۆس ةە وادای عەقڵ دەداخ و عەقڵیؾ مەگەڵ واقیع ةەکاسدەةاخ .اەو طۆسە
ةەکاسةشدنەی عەقڵ ااماژەیە مەظەس ڕەودی فەمعەفیی ظەدەی  58کە مەژێشکاسیگەسی فەمعەفەی ڕۆؼنگەسیی ةیشکشدنەوەی مشۆڤەکان
و صانینی ان ااڕاظذەدەکاخ .ةەاڵو اەو ڕەودە داوادەکاخ کە عەقڵ و ااصادی پێکەوەگشێذسێر ةۆیە مەظەس اەو ةناػەیەی ناواخنی
سۆؼنگەسیی مێپێکذێر الی کانر اەوە ةەسطەظذەدەةێر کە ةەکاسةشدنی عەقڵ ةۆ دێکذانی اەو ةەسةەظذانەیە عەقڵ مەةەسدەو خۆیذا
دایناوە .وادە عەقڵ کاسدەکاخ مەو ڕێگشانە ڕصگاسیتێر مە دەسەوە ةەظەس مشۆڤذا ظەپێرناون( .)Gustafsson, 2011, www.svd.se
ةۆیە ااصادی عەقڵی ،کە چەمکێکی گشینگە الی کانر ،ةۆاەوەیە عەقڵ اەو ااصادییە ةۆ ڕصگاسةىون مە پیشۆصی ةەکاسةەسێر .هەس مەةەس
اەو هۆیەپەسوەسدە الی کانر ةشیذییە مە ةەدیهێنانی ااصادی و ڕەودی اەو ااصادییەػ ةە ااصادی اەوانیرتەوە گشێذساوە( Kant, 2003,
 .) p.67کانر خۆی اەوە دەصانێر رسوؼذی مناپ ةەطۆسێکە کە مەینی ةۆ ااصادی و طىوڵە هەیە و ڕقی مە دیعپنینە ةەپاو اەو
دیعپنینەی کانر داوای دەکاخ پەسوەسدەکاسان مەگەڵ مناڵ مە ظەسەدای پەسوەسدەوە پێڕەویکەن مناڵ مە گێشوؼێىێنی و یاخیتتىن
دوسدەخادەوە .اەو ؼێىاصەػ مە پەسوەسدە ةۆاەوەیە مناڵ دوادش فێشی ةەکاسةشدنی ااصادیەکانی ةێر و ةەها ڕەوؼذی و کۆمەاڵیەدیەکان
ةە چاکی ةەکاسةەسێر (.)Kant, 2003, pp.67-69
ةەمپێیە کانر دوو پشینعیپ دەکاخ ةە ةناػە ةۆ پەسوەسدە :پشینعیپی یەکەو میکانیکی نێگەدیڤە ،وادە ڕاهێنانی مناڵ مەظەس دیعپنین
و یاظاپاسێضی کە اەوەػ وادەکاخ مناڵ مە هەڵە و ناؼاسظذانیەدەوە دووسکەوێذەوە.ةەمظۆسە هەنگاوی یەکەو ةەپێی کانر ةە
فێشکشدنی صانین دەظذپێناکاخ ةەڵکى ةە فێشکشدنی چۆنیەدی دانیؽنت و طىاڵنەوە( .)Kant, 2004, p.98مەةەساەوەػ کە مناڵ دىانای
طیاکشدنەوەی کاسی مە یاسی نییە گشنگە ةاوک و دایک مناڵ فێشی کاسکشدن و طیاکشدنەوەی کاسکشدن مە یاسی ةکەن .ةۆیە مناپ پێىیعذە
مەوە دێتگاخ کاس ؼذێکی مەةەظذذاسە و یاسیؾ ةۆ خۆؼیە .هەس مەو هەنگاوەدا مناڵ پێىیعذە واینێکشێر ةە اەنظامذانی اەو کاسانە
هەڵعێر کە پێىیعذە ةیکاخ دا اەمە واینێکاخ مە الظایکشدنەوە دووسکەوێذەوە ( .)Kant, 2001, p.68پشینعیپی دووەمیؾ ةشیذییە مە
ڕەوؼذێکی پۆصەدیڤ .مەو قۆناػە مناڵ فێشی صانین (خىێنذنەوە و نىوظین و مىصیک ) و ةەها ڕەوؼذیەکان دەکشێر .وادە مناڵ
دەخشێذەژێش دی عپنینی اەدەةی یان مەعنەوی اەمەػ ةۆاەوەی مناڵ ةذىانێر ةەااصادی ةیشکشدنەوەی خىێ ةەکاسةەسێر و اەوە ةکاخ
دەیەوێر ةەاڵو اەوە دەةێر مەژێشظایەی دیعپنینی یاظاکان ةێر(  .)Philonenko, pp.86-87ةۆ کانر صۆس گشینگە اەو دوو الیەنە
دێهەڵکێؽکشێر وادە الیەنی دیعپنینی میکانیکی ،کە ظضای مێىەةەسدێر ،و ااصادی مە ةیشکشدنەوە،کە دەةێر مەژێشظایەی یاظا و
ڕێنىماییەکان ةێر ،و پێؽیىایە ةەؼێک مە کێؽەکانی پەسوەسدە مێشەوە دەظذپێذەکاخ .چۆنیەدی دێهەڵکێؽکشدنەکە ةۆ کانر ماناداسە
اەمەػ مەةەساەوەی کانر اەو دیعپنینە ةە گشینگ دەصانێر و ةەالؼیەوە پێىیعذە ااصادی مە ةیشکشدنەوەػ کاسی خۆیتکاخ ةەاڵو
چۆنیەدی پێکەوە کاسکشدنی اەو دوو الیەنەدژە ةۆ صۆس کەط مەڕووی پەسوەسدەییەوە پشظیاسە .هاوکاخ کانر پێیىایە ااصادی ةۆ مناڵ
گشنگە ةەپاو دەةێر اەو مناڵە ةؽخشێذەژێش دیعپنینەوە و ةەطۆسێکیؾ ااڕاظذەکشێر کە ةذىانێر ااصادییەکەی پیادەکاخ .ةەمؽێىەیە
پێکەوەکاسکشدنی وادای ااصادی مەگەڵ وادای اەسک اەو مانایە ةە دیۆسی پەسوەسدەیی کانر دەةەخؽێر کە فێشةىون کشدەیەکی
هەڕەمەکی نییە و ةەسپشظیاسیەدی مە پەسوەسدەدا مانای خۆی ةۆ فێشةىون و صانین ةەدەظذهێنان هەیە.اەو مشۆڤانەػ کە مە پەسوەسدە
ة ێتەسیکشاون مەوە دێناگەن کە ةەکاسةشدنی ااصادی چ مانایەکی ةۆ داک و کۆمەڵگە هەیە(هەمان ظەسچاوە).کانر ةاوەڕی ةەوەیە مناڵ
پێىیعذە هەس مەظەسەداوە مێیگەڕێین ااصاد ةێر دەنیا مەو ػاڵەدانە نەةێر صیان ةەخۆی دەگەیێنێر و گشنگە فێشیبەوەؼکشێر مێگەڕێر
اەوانیرت مەةەظذەکانی ان ةەدیتێنن دا اەویؾ ةذىانێر اەوی خۆی ةەدیتهێنێر و ،اەو کادانەػ کە یاسیذەکاخ پێىیعذە ااگاماننێیتێر
نەقیژێنێر دا صیانی ةۆ اەوانەیرت نەةێر .کانر داواماننێذەکاخ ةەهانای هاواس و قیژەی مناڵەوە نەچین چىنکە اەوە واینێذەکاخ
هەمیؽە ةە هاواس و قیژەکشدن اەوە ةەدەظذتهێنێر کە مەةەظذیەدی( ,pp.87-88هەمان ظەسچاوە) .وادە پێىیعذە مناڵ فێشی ااصادی
ةکشێر ةەو مەسطەی اەو ااصادییە هێشػ نەةێر ةۆظەس ااصادی اەوانیرت و فێشیبەوەؼکشێر مەةەسدەو ااصادی اەوانیرتدا ڕێگشنەةێر.
هەسوەها کانر داوای اەوەؼذەکاخ مناڵ دیعپنینی مەظەس دانشێر دا مە مانای ةەکاسةشدنی ااصادی ةگاخ و ةاوەڕی ةەخۆیتێر چىنکە
دوادش اەوە واینێذەکاخ مە خێضان ةێذە دەسێ و پؽذتەخۆی ةتەظێر .ةۆاەوەی اەمەػ فێشةێر پێىیعذی ةەوەیە مە قىوداةخانەی
گؽذی ةخىێنێر چىنکە گەس مە قىداةخانەی گؽذی نەخىێنێر فێشیبەوە ناةێر ااصادی خۆی ةەکاسةەسێر ةۆیە ڕەخنە مە پەسوەسدەی
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دایتەدی دەوڵەمەنذەکان دەگشێر کە مناڵەکانیان ةەطۆسێک پەسوەسدە دەکەن مەظەس خێضان مؽەخۆسةن ( pp.88-89هەمان
ظەسچاوە ) .هاوکاخ کانر ڕەخنە مەو خێضانانە دەگشێر ةەطۆسێکی نەسو مە قۆناػی صۆس مناڵیذا مەگەڵ مناڵەکانیان ڕەفذاسدەکەن.
کانر پێیىایە نەسو ڕەفذاسکشدن مەگەڵ مناڵ ڕەوؼذیان دێکذەداخ .وادە ناکشێر مەو قۆناػە مناڵ چیىیعر ةۆیتکشێر و کە ڕکیگشخ و
قیژانذیؽی چادشە فەسامۆؼکشێر دا خۆی هێمنذەةێذەوە و واص مە داواکەیذێنێر .اەو طۆسە مامەڵەیە ،وادە مناڵ چیتىێر ةیذسێذێ و
ةۆیتکشێر ،واینێذەکاخ دوادش هەظذتە ةەسپشظیاسیەدی نەکاخ .کانر پێتاؼرتە مامەڵەی صةش مەگەڵ مناڵ ةکشێر چىنکە هاواس و
ڕکگشدن دىانای طەظذەی مناڵ ةەهێض دەکاخ.کانر اەوەػ ڕوونذەکادەوە کە اەو طۆسە مامەڵە صةشە مەگەڵ مناڵ مانای اەوە نییە مناڵ
ناةێر طیهانی خۆی ةژیر ،ةەاڵو مامەڵەی ناصهەڵگشانە مەگەڵ مناڵ کاسیگەسی خشاپی مەظەس دىاناکانییەوە دەةێر(هەمان ظەسچاوە ,
.) pp.91- 93اەو طۆسە مامەڵە پەسوەسدەییەی کانر ةناػەی ةۆ دادەنێر ةەڵگەیە مەظەساەوەی اامانظی پەسوەسدە مە هضسی
فەمعەفیی کانر دیاسدەیەکی کەظیی نییەو هەوڵێکە ةۆاەوەی مشۆڤ الیەنە مشۆییەکان مەخۆیذا پەسەپێتذاخ.
ثەوەرەی دووەم :ڕەهەندە پەروەردەییەکانی فەلسەفەی کانح
.8.7لەپەروەردەی ثایبەثەوە بۆ پەروەردەی گشجی
کانر پێیىایە پەسوەسدە و فێشةىون دەنیا ؼذێکی میکانیکی نییە ةەڵکى دەةێر مەظەس ةناػەی پشینعیپ کاسةکاخ ةۆ اەو مەةەظذەػ
وێنەێکامن مەظەس پەسوەسدە ةۆدسوظذذەکاخ کەپەسوەسدە داةەػ ظەس دوو الیەنی دیاسیکشاو دەکاخ .الیەنی یەکەو پەسوەسدەی
دایتەدە و اەویرت پەسوەسدەی گؽذییە .پەسوەسدەی دایتەخ ةشیذییە مە مەؼقکشدن مەظەس پشینعیپی ڕەوؼذی و ،اەمەػ خێضان مە
ماڵەوە پێیهەڵذەظذێر ،یان مەةەس ةێکادی دایک و ةاوک خێضانەکە کەظێک ةەکشێذەگشن اەوەیان ةۆ ةکاخ .هەسچی پەسوەسدەی
گؽذییە ةشیذییە مە دامەصساوە پەسوەسدەییە گؽذیەکان کە کاسیان وانەوە ودنەوەی مەعشیفی و دەمقینی کىمذىوسی و ڕەوؼذیییە .کانر
اەو طۆسە دامەصساوە گؽذییە پەسوەسدەییانە ةەةاػ دەصانێر چىنکە مێذۆدەکان صۆسدش ڕێضیان مێذەگیشێر ،ةەو مەسطەی ژماسەی
خىێنذکاسان کەمرتةن(, p.83,هەمان ظەسچاوە ) .کانر واؼیتۆدەچێر کە مشۆڤ دەؼێر ةەهۆی مەؼقپێکشدنەوە فێشةێر ،اەپتەدە
اەوەػ ةەطۆسێکی اۆدۆمادیکییانە ااساظذەدەکشێر و وادەکاخ مشۆڤ فێشةىون ةەدەظذتێنێر .دەؼکشێر مشۆڤ ةەهۆی
هۆؼیاسکشدنەوەوە پەسوەسدەکشێر .اەمظۆسە پەسوەسدەکشدنە طیایە مەوی یەکەو چىنکە مەؼقکشدن ةەةۆچىونی کانر ةۆ اەظپ و
ظەگە هەسچی مناڵە پێىیعذە فێشی ةیشکشدنەوە کشێر(هەمان ظەسچاوە).ظەسةاسی اەوی وودشا ،کانر پەسوەسدەی دایتەخ مە
پەسوەسدەی گؽذی طیادەکادەوە چىنکە پەسوەسدەی دایتەخ مشۆڤ مە خێضان و یان پەسوەسدەکاسی دایتەدەوە فێشیذەةێر هەسچی
پەسوەسدەی گؽذییە مە قىوداةخانە اەنظامذەدسێر .پەسوەسدەی دایتەخ اامانع مێی ةىنیادنانی ڕەوؼذی مناڵە و ةەاڵو اامانظی
پەسوەسدەی گؽذی ةەدەظذهێنانی فێشةىونە .پەسوەسدەی قىوداةخانە ،کە پەسوەسدەی گؽذییە ،دەواوکەسی پەسوەسدەی ماڵەوەیە ،وادە
پەسوەسدەی دایتەخ .دەنانەخ کانر پێیىایە مەظەس ااظذی پەسوەسدەی ڕەوؼذی قىوداةخانە پێىیعذە ةەو الیەنە گەؼەةذاخ کە
پەسوەسدەی دایتەخ پێىیعذییەدی( .) Meirieu, 1995اەو طیاواصیەی کانر مەنێىان پەسوەسدەی ماڵەوە و پەسوەسدەی دەسەوە دەیکاخ
اەوەیە کە پەسوەسدەی دەسەوەی ما ڵەوە کە ةشیذیذەکاخ مە پەسوەسدەی قىوداةخانە ظەسچاوەی فێشةىونە .کانر پێیىایە پەسوەسدە مە
خێضان مەنێىان دەظەاڵدی پەسوەسدەکاس (یان اەو مامۆظذایەی ةەکشێذەگیشێر) و دەظەاڵدی ةاوکان و دایکان خۆی کۆدەکادەوە ةەاڵو
مەگەڵکاخ دەظەاڵدی پەسوەسدەکاس ةەظەس دەظەاڵدی ةاوکان و دایکان صاڵذەةێر ةۆیە کانر داوادەکاخ دەظەاڵدی ةاوکان و دایکان
پێىیعذە خۆی مەةەسدەو دەظەاڵدی پەسوەسدەکاس دووسخادەوە داپەسوەسدەکاس ةەکاسی خۆی هەظذێر .ةۆیە کانر گشینگی ةە
پەسوەسدەی گؽذی یان قىوداةخانە دەداخ نەک پەسوەسدەی دایتەخ یان خێضان .اەمەػ مەةەساەوەی پەسوەسدەی گؽذی یان
قىوداةخانە وامە قىوداةی دەکاخ مەگەڵ اەوانیرت مەةەسیەککەودنی ةەسدەواو ةێر و قىوداةی فێشی اەوەػ دەةێر دىاناکانی خۆی
داقیکادەوە ( .) Kant, 2003, p.76ظەسەدای پەسوەسدە الی کانر پەسوەسدەی قىوداةخانەییە کە دوادش پەسوەسدەکانی دش دێر وەک
پەسوەسدەی ڕەوؼذی .مێشەوە دەگەینە اەو دێگەیؽذنە پەسوەسدەییە قىوداةخانە ،الی کانر ،اەو ؼىێنەیە اامادەکاسی مە مناڵ ةۆ ژیان
دسوظذذەکاخ و دوادش دەیکاخ ةە هاواڵدی و فێشی ةەها گؽذیەکانی دەکاخ کە کۆمەڵگە ظىودی مێىەسدەگشێر .هەس قىوداةخانە ،
ةەةۆچىونی کانر ،پێىیعذە مناڵ مەڕێگ ای وێنەوە ةە رسووؼر ااؼناکاخ و دوادشیؾ وامە مناڵ کشێر کە گىصاسە مە ةینینیان ةکەن و
اەوەػ وایاننێکاخ فێشی هىنەسکێؽان ةن هەسوەها مناڵ مە قىوداةخانە پێىیعذە هانذسێر فێشی نەخؽە ةێر دا مە طىگشافیا ةگاخ و
یادی ةەهێضکاخ ،ةەهەمان ؼێىە کانر داوادەکاخ قىوداةخانە مناڵ فێشی صمان ةکاخ ةە مەسطێک ظەسەدا ةە گىێگشدن دەظذپێکاخ
نەک کذێث خىێنذنەوە .اەو الیەنانەی کانر دایتەخ ةە دیۆسی پەسوەسدە ااماژەی پێذەکاخ ةەؼێکی صۆسی پەیىەنذی ةە
دادوەسیکشدنی پەسوەسدەی کانذەوە هەیە ظەةاسەخ ةە ڕەودی پەسوەسدە مە ظەسدەمی خۆی دا ،چىنکە پەسوەسدە مەو دەمەی کانر دا
Vol.22, No.4, 2018

151

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 22 .ژمارە ،4.ساڵى 2018

مە اەڵامنیا مەةەسدەو کێؽەی صۆسداةىوە و پێؽیىاةىە کە ژماسەیەکی صۆس ڕوویان مە دامەصساوەکانی پەسوەسدە ناوە ؼایعذەی اەوە نیین
( .)Plaisance , 1993, pp. 77-79
.7.7پەروەردەی فیسیکی و دەرونی
مە ڕەهەنذە فەمعەفییەکانی دشی پەسوەسەی کانر اەوەیە کە پەسوەسدە دەکاخ ةە دوو ةەؼەوە .پەسوەسدەی فیضیکی و پەسوەسدەی
پشاکذیکی(ڕەوؼذی) .پەسوەسدەی فیضیکی پەسوەسدەی طەظذەی و پەسوەسدەی عەقڵی دەگشێذەوە و ةە رسوؼذی مشۆڤیؽەوە دایتەدە و،
هەسچی پەسوەسدەی پشاکذیکی(ڕەوؼذی)یە ةە ااصادی مشۆڤەوە دایتەدە .پەسوەسدەی یەکەو نێگەدیڤە چىنکە دەکەوێذە ژێشظایەی
کەظێکیرت ،هەسچی پەسوەسدەی دوومە پۆصەدیڤە چىنکە پەسوەسدەیەکی مەعنەوییە و مەظەس ةناػەی ڕێعا کاسدەکاخ .پەسوەسدەی
ڕەوؼذی کە پاػ پەسوەسدەی فیضیکی دێر مەظەس ةناػەی پشینعیپ کاسدەکاخ و مەماوەی پەسوەسدەی یەکەمیؽذا ةىونی گشینگە
ةەهەنذ وەسگیشێر( . )Philonenko, pp.88- 89اەمەو مەةەساەوەی مە فەمعەفەی پەسوەسدەی کانذذاپەسوەسدەی فیضیکی
پەسوەسدەێکی دەسوونییە و طیاواصیؾ مەنێىان رسوؼر و ااصادیذا ةىونی هەیە ةۆیە پێکهادەی طەظذە مەگەڵ پێکهادەی دەسوون
هاوؼانە .کەواةێر ةەخێىکشدنی طەظذە طیایە مە پەسوەسدەکشدنی ةیشکشدنەوەی ااصاد .هاوکاخ پەسوەسدەی فیضیکی کە پەسوەسدەیەکی
دەسوونییە ظەسچاوەکەی رسوؼذە و اەمەػ طیایە مە پەسوەسدەی ڕەوؼذی کە طەػر مە ااصادی دەکاخ .وادە دەکشێر پەسوەسدەی
فیضیکیامن پەسوەسدەیەکی دەسوونی دەنذسوظذامن ةۆدسوظذکاخ ةەاڵو هەمان اەو کەظە مەسض نییە پەسوەسدە ڕەوؼذییەکەی
دەنذسوظذتێر .ةۆیە کانر پەسوەسدەی فیضیکی مە پەسوەسدەی پشاکذیکی ،کە پشاگامدییە یان ڕەوؼذییە ،طیادەکادەوە( Hannoun H,
 .) Drouin-Hans A, 1994دەنانەخ کانر مە فەمعەفە پەسوەسدەییەکەیذا پەسوەسدەی فیضیکی ةۆ دەسوون داةەؼذەکادە ظەس
پەسوەسدەی ااصاد و پەسوەسدەی قىوداةخانەیی .پەسوەسدەی ااصاد مەةەساەوەی ةشیذییە مە یاسی و ااصادةىونی قىوداةی طیایە مە
پەسوەسدەی قىوداةخانەیی کە کاسێکی دیعپنینذاس و فؽاساامێضە .کەواةێر پەسوەسدەی یەکەو ةشیذییە مە یاسی و اەوی دووەو ةشیذییە
مە کاس اەنظامذان .یاسی مناڵ ةەپێی کانر دەةێر ةەطۆسێک ةێر کە خضمەدی طەظذەی ةکاخ و پێکادەی طەظذەی ةذەوکاخ دەنانەخ
مە یاسی گیمناظذیکیؽذا پێىیعذە دیعپنین ظەسووی فێشةىون ةێر.هەسمەةەساەوە کانر پەسوەسدەی فیضیکی ةە پەسوەسدەیەکی
عەقڵیؾ مەقەڵەمذەداخ و دىانای مەخۆگشدنی پەسوەسدەی دەسوونیؽی هەیە ةەاڵو اەو کەظەی پەسوەسدەی فیضیکی و عەقڵییەکەی،
وادەپەسوەسدە رسوؼذیەکەی  ،دسوظر ةێر مانای اەوە نییە پەسوەسدە ڕەوؼذییەکەی دسوظذتێر(.)Reboul, 1989اەو الیەنە مە
هضسی پەسوەسدەیی کانر ماناداسی ةۆ وادای خۆڕاهێنان و مکانی اەوەػ ةە ااصادی داکییەوە هەیە.ةەپێی دێگەیؽذنی پەسوەسدەیی کانر
وادای ااصادی مە پەسوەسدە پاػ وادای دیعپنین دێر.
هاوکاخ کانر ااماژە ةە الیەنێکی دشی پەسوەسدەی دەسوونی دەداخ کە اەوەػ پەسوەسدەی دىاناکانی دەسوونە .اەو طۆسە پەسوەسدەیە
مە هضسی کانر دوو الیەن دەگشێذەوە :دىانا ةااڵکان و دىانا نضمەکان .اەوی یەکەو عەقڵ ،صەین و دادوەسی دەگشێذەوە و اەوی
دووەمیؾ ظەسنظذان ،یاد ،گاڵذە و خەیاڵ  .دىاناکان ةەگؽذی مەخضمەدی یەکرتدان و پەسوەسدەکشدنی دىانا ةااڵکان کە پەسوەسدەکشدنی
دىانا عەقڵییەکانە یەکرت دەواودەکەن(  .)Meirieu, 1995, pp.56-58ةۆمنىونە گاڵذە پێىیعذە مە خضمەدی صەین ةێر هەسوەها یاد الی
کانر گشینگرتە مە دادوەسی ةەاڵو یاد ةۆاەوەی گەؼە ةکاخ پێىیعذە مە قۆناػێکی صوو دەظذپێتکاخ .ةۆاەوەی مەؼقیؾ ةە یاد
ةکشێر پێىیعذامن ةە مەةەسکشدنە چىنکە مەةەسکشدن گەؼە ةە یاد دەداخ ةەاڵو اەو ؼذانە دەةێر مەةەسکشێن کە ؼایانی اەوەن مە یاد
د ا مبێننەوە و پەیىەنذیؽیان ةە ژیانەوە هەیە .ةۆمنىونە کانر مەگەڵ اەوە نییە چیشۆک ةۆ مناڵ ةخىێرنێذەوە چىنکە یادی ةەهێض
ناکاخ( ) Plaisance , pp.33-36 E, Vergnaud Gةەاڵو مەو ةاسەیەوە ةۆ کانر گشنگە چۆن پەسوەسدە ةە یاد ةذەین؟ کانر وایذەةینێر
کە مەڕێگای مەةەسکشدنی اەو ناوانەی مە چیشۆکەکانذا هەن دەدىانین اەوەةکەین و ةە خىێنذنەوە و نىوظینیؾ اەوەدەکشێر،
هەسوەها ةەهۆی فێشةىونی صمانیؽەوە ،اەپتەدە اەوەػ ةەهۆی گىێگشدن مەو صمانە و پێؽرتیؾ فێشةىونی ڕێضمانی اەو صمانە،
دەکشێر پەسە ةە یاد ةذەین( )Reboul, 1989ةەپاو کانر فێشةىونی ڕێضمانی صمان پێؾ فێشةىونی صمان دەخاخ .ةەپێی کانر ةۆاەوەی
ظەسنظی مناڵ پەسوەسدەکەین پێىیعذامن ةە پەسەدانە ةە یادی مناڵ .ةەاڵو کانر مەگەڵ اەوە نییە پەسە ةە خەیاڵی مناڵ ةذسێر چىنکە
مناڵ خەیاڵی ةەهێضە ةۆیە داوادەکاخ خەیاڵی مناڵ ةچەپێرنێر(هەمان ظەسچاوە).ةەاڵو کانر مە فەمعەفە پەسوەسدەیەکەیذا اەو
الیەنە مە ؼێىاصی فێشةىونی پەمە و مەةەسکشدن ةەدووسدەگشێر .ظەسةاسی اەوە ،پەسوەسدەی صەینی مناڵ الی کانر مەگەڵ پەسوەسدەی
یادی مناڵ دەظذپێذەکاخ و ةۆاەوەی فێشی ؼذیؽتێر پێىیعذی ةە دێگەیؽذنە .کەوادە اەو ؼذەی دێیناگەین دووةاسەی ناکەینەوە و
دەناخ دىانای دادوەسیؾ مەظەس اەوە وەظذاوە کە چۆن صەین ةخشێذەکاس( .)Riley, 2001, p.56هەس دایتەخ ةەو الیەنە کانر ةایەخ ةە
پەسوەسدەی ظۆص یان هەظر ةە چێژ و ااصاسیؾ دەداخ( .)Rosenberg, 2012, p.88ظەةاسەخ ةە پەسوەسدەی ظۆص کانر نایەوێر
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پەسوەسدەی ظۆص الی مناڵ دەمتەڵی دسوظذیکاخ هاوکاخ پێؽیىایە کە مناڵ مەینی یاسی و خۆؼی هەیە ةەاڵو ةۆاەوەی اەو مەینە مە
مناڵ دەمتەڵی دسوظذنەکاخ پێىیعذە مناڵ صۆس صوو فێشی کاسکشدنتکشێر ةۆیە پێیىایە مناڵ مەگەڵ دایک فێشی اەو دەمتەڵییە دەةێر
هەسچی ةاوکە فێشی طىڵە و کاسکشدنی دەکاخ ،دە نانەخ کانر اەوەؼی ةەالوە گشینگە مە پەسوەسدەی ظۆصی مناڵذا گشنگە مناڵ کادێک
داوای ؼذێک دەکاخ یان مە چاوەڕوانی ؼذێکذادەةێر فێشی ظەةشکشێر (, pp.45-47هەمان ظەسچاوە) .نەک هەس اەوە ةگشە دایک و
ةاوک دەةێر کاسێکی واةکەن مناڵ هەظر ةە ؼەسو نەکەن دەنیا اەو کادانەی دسۆ دەکەن و ،هاواسیؾ نەکەن ةەظەسیانا دا ظىوس
نەةنەوە و پێیانیؽنەڵێن ةۆ ؼەسو مە خۆخ ناکەیر .کانر پێتاؼرتە دایک و ةاوک دەسةڕینی اەوە مەکە و اەوە ناؼایعذەیە
ةەکاسنەةەن( . )Philonenko, p.99
 .0.7پەروەردەی ڕەوشجی
فەمعەفەی ڕەوؼر یەکێکە مە ةىاسە عەقڵییەکانی فەمعەفەی کانر و ةەؼێکیؽە مە ڕەخنەی پشاکذیکی کانر.ژیانی ڕەوؼذی
مشۆڤەکانیؾ ةەپێی اەو فەمعەفەیە خۆی مە ویعذی ةاػ ،اەسک ،یاظای ڕەوؼذی و چاکەی ڕەوؼذی دا پىوخذذەکادەوە .ةۆیە
پەسوەسدەی ڕەوؼذیی مە فەمعەفەی پەسوەسدەیی کانر دا ؼىێنێکی گشینگ داگیشدەکاخ و ةایەخێکی گەوسەؼی مەناو فەمعەفەکانی
ڕەوؼر دا هەیە .اامانظی اەو پەسوەسدە ڕەوؼذییە ڕوناککشدنەوەی ڕێگای مشۆڤ و دووسخعذنەوەؼیەدی مە نەصانین .چىنکە ڕەوؼر
مە فەمعەفەی کانر دا اامان ظێکی ظەسەکییە و ةەسهەمهێنەسی وادای اەسکە .اەسک ةەپێی فەمعەفەی سەوؼذیی کانر طۆسە
ظەپانذنێکە مشۆڤ ةۆاەوەی مەةەظذێکی سەوؼذی ةێنێذەدی ةەظەسخۆیذا دەیعەپێنێر .ةۆاەوەی مشۆڤ اەمە ةکاخ پێىیعذی ةەوەیە
مەینە رسوؼذییەکانی قۆسخکاخ( .)Burman, 2011, www.svd.seچىنکە کانر پێیىایە اەو کشداسەی ةەسهەمی مەیه ةێر ڕەوؼذی
نییە .ةەمظۆسە کانر طەػر مە ةىونی مشۆڤ ،کە ةەؼێکە مە رسووؼر ،دەکاخ و ،اەو مشۆڤەؼی پێهۆؼیاسە و عەقڵیؽی ةە کاخ و
ؼىێنەوە نەةەظرتاوەدەوە .مشۆڤی ناوةشاو ظێ مەینی طیای هەیە :مەینی ااژەڵی کە ااسەصووە ةۆ مانەوە و صیادکشدنی طۆس و دێکەاڵوی
مەگەڵ اەوانیرت،مەینی مشۆی کە فاکذەسێکی ظەسەکییە ةۆ دسوظذکشدنی ؼاسظذانیەخ چىنکە ااسەصووە ةۆ یەکعانی و ظەسکەودن
ةەظەس اەوانیرت ،مەیه ةۆ دسوظذکشدنی کەظێذی کە ااسەصووە ةۆ ویعذی ةاؼە و کامنتىنی ڕەوؼذی .مەینی ااژەڵی و مشۆی ظەسچاوەی
خشاپەن مە مشۆڤ دا ةەاڵو مەینی ویعذی ةاػ ظەسچاوەی ةاؼەن مە مشۆڤ دا(  .)Svendsen, 2009, pp.87-89ڕاظذە ڕەوؼر ةەپێی
کانر ؼذێکی پێؽرتە() a prioriوادە پؽر ةە اەصمىون ناةەظذێر و ظەسچاوەکەی عەقڵە و،اەو ؼذەػ ڕەوؼذییە الی کانر کە ةەظەس
کشدە عەقڵییەکانا پێڕەودەکشێر ةەپاو ڕەوؼر الی کانر اامانظە مە خىدی خۆیذا .اامانظیؾ ةەپێی اەو ةیشمەنذە گشینگی خۆی ةۆ
پەسوەسدەی ڕەوؼذیی هەیە .مشۆڤ ةۆاەوەی ةگادە کامڵتىونی ڕەوؼذی پێىیعذی ةە اامانظە و اامانظە ةاؼەکانیؾ پێىیعذە داکە
اامانظی مشۆڤ ةێر ةەپاو ةاؼە ةەةۆچىونی کانر اەو ؼذە ڕەوؼذییەیە دەةێر ةکشێر .هۆیەکەی اەوەیە ةاؼە اەو ؼذەیە کە ةاؼە و
اەسکیؽە کشدنی .کشدنی ةاؼە و اەسکیؾ ةەةۆچىونی کانر ةە ةاسودۆخەوە پاةەنذ نییە( .)Björklund, 2016, pp. 67-69ةەپێی
فەمعەفەی پەسوەسدەی ڕەوؼذیی کانر ظەسچاوەی ڕەوؼر پێىیعذە مە مشۆڤ اامادەةێر و مناڵیؾ فێشی مانای ةاؼە و خشاپە کشێر.
اەو پەسوەسدە ڕەوؼذییە کە مەظەس ةناػەی یاظای ڕەوؼذی کاسدەکاخ ،نەک دیعپنین ،مناڵ پێىیعذە فێشکاخ ةەپێی یاظا
ڕەوؼذییەکان ،نەک پاڵنەسەکان،ةظىڵێذەوە.اەمەػ وادەکاخ مناڵ خۆی فێشیبەوەةێر کە ةاؼەکان ةکاخ ةەاڵو ةۆ اەو مەةەظذە
پێىیعذی ةە ةاوک و مامامۆظذایە اەوەی فێشکاخ مەظەس ةناػەی یاظا ڕەوؼذییەکان ةظىڵێذەوە(ْ.)Svendsen, 2009,اەمە اەوە
دەگەێنێر وامە مناڵ کشێر ةەپێی پشینعپیەکان ،نەک پاڵنەسەکان ،ڕەفذاسکاخ .ةۆ اەو مەةەظذەػ کانر ةەپێىیعذیذەصانێر مناڵ
مەظەس پشینعیپەکان ڕاهێرنێر و اەوەػ ةە اەسکێکی مشۆی دەصانێر .هەسمەةەساەوە پەسوەسدەی ڕەوؼذی الی کانر ةە اەسکەوە
گشێذساوە و ڕاهێنانی مناڵیؾ مەظەس اەسک ،اەسک ةەسامتەس ةە خۆی و اەویرت ،ةەسدی ةناػەی پەسوەسدەی ڕەوؼذی کانر
پێکذێنێر(  .)Philonenko, 1993, Pp.480-481مێشەدا گشنگە هێام ةۆ اەوەکشێر ةەپێی اەو پەسوەسدەیە ،پەسوەسدەی ڕەوؼذی مناڵ
مەظەس ةناػەی چەنذ پشینعیپێک وەظذاوە و اەسک ةەطێگەیانذن یەکێکە مەوانە.وادەُ ،مناڵ پێىیعذە فێشی وادای اەسک کشێر و ،ظۆص
و هەظر و هەڵچىونەکانی مناڵ ةە اەسکەوە گشێذسێنەوە و،اەسکیؾ وەک وادایەکی عەقڵیی ظێشکشێر .مێشەوە دەؼێر ؼۆڕةینەوە
ناو کشۆکی دیذی ڕۆؼنگەسیانەی کانر ةۆ عەقڵ کە واقیعی اەو چاخە دەظذنیؽانذەکاخ کە مێیژیاوە .ةۆ؟ چىنکە چاخی کانر چاخی
دەسکەودنی وداسی فەمعەفی ڕۆؼنگەسییە کە کاسیگەسی مەظەس واقیعی ةەدەظذهێنانی فێشةىون مە ڕۆژااوای اەو دەمە داناوە.
دێگەیؽذنی فەمعەفی کانر ةۆ ةەدەظذهێنانی فێشةىون کاسیگەسیی ةەظەس دیۆسی پەسوەسدەی کانذەوە ةەطێهێؽذىوە و ةەؼێکیؽە مەو
فەمعەفەی ڕۆؼنگەسییەی ةاوەڕی پێیتىوە .ةەپێیبەوەی دیۆسی پەسوەسدەیی کانر ظەةاسەخ ةە پەسوەسدە ةەؼێکە مە پشۆژەی
ڕۆؼنگەسی و ڕەخنەی کانر اەمەوادەکاخ دیۆسی فێشةىون الی کانر گشنگیەکی صۆس ةە عەقڵ ةذاخ .ناواخنی سۆؼنگەسیؾ الی کانر
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ةشیذیە مە ةەکاسةشدنی عەقڵ ةۆ مەناوةشدنی ئ اەو ڕێگشانەی مەةەسدەو خۆیذا دایناوە .وادە عەقڵ کاس ةۆ ڕصگاسةىون مەو ڕێگشانە
دەکاخ مە دەسەوە ةەظەس مشۆڤ دا ظەپێرناون .ةۆیە ااصادی عەقڵ الی کانر چەمکێکی گشینگە .ةۆاەوەی عەقڵیؾ اەو ااصادییە
ةەسهەمتهێنێر پێىیعذی ةەوەیە مە پیشۆصی دەظەاڵدی ااینی ،کنیعە ،سصگاسیتێر .مێشەوە پەسوەسدەی کانر خۆی وەک هەڵگشی
پەیامی فەمعەفی وداسی ڕۆؼنگەسی ظەدەی هەژدە نیؽانذەداخ و کانر مە فەمعەفە پەسوەسدەییەکەیذا ااماژە ةۆ اەو واقیعە
فەمعەفییە دەکاخ ظەدەی ناوةشاو ةەسهەمیهێنا کە ڕۆؼنگەسیی مەظەس پەسوەسدە وەظذاوە و پەسوەسدەػ مەظەس ڕۆؼنگەسیی.ةەاڵو
عەقڵ ةۆاەوەی مەناو پەسوەسدە کاسیخۆیتکاخ پێىیعذی ةە کاسکشدنە مەظەس وادای اەسک .مەدیذی کانر وادای اەسک پێىیعذە صۆسدش مە
وادای ةەصیپیاهادنەوە ةەکاسةربێر .چىنکە کانر پێیىایە ةەؼێکی صۆس مەوانەی ةەصیان ةە خەڵک هادۆدەوە مەظەسةناػەی ةەصەیی ،نەک
اەسک،پەؼیامنتىونەدەوە و دوادش إدڵڕەقیؽتىونە(  .)Burman , 2011, www.svd.seهاوکاخ ةۆاەوەی ڕەوؼر مە مناڵ دسوظذکەین
پێىیعذە فێشی اەسکیتکەین و اەوەػ مەڕێگای ڕێنىمایکشدنی مناڵەوە دەظذەةەسدەکشێر .اەو اەسکانەػ کە مناڵی مەظەس ڕادەهێرنێر
ةۆ خىدی مناڵ و مامەڵەی مناڵ مەگەڵ اەوانیرت ةەظىودە.چىنکە اەسکی مشۆڤ ةەسامتەس ةەخۆی ،کانر ودەنی ،ةەوەنیە طنىةەسگی
گشانتەها ةکادەةەسی و مێضیخىاسدنی ؼاهانە ةڕاصێنێذەوە ةەڵکى ةەوەدەةێر کە مشۆڤ مە ڕەفذاسیذا وسدکاسةێر و پاسێضگاسیؾ مە
کەسامەدی خۆیتکاخ .ةەةۆچىونی کانر هەس اەو کەسامەدەؼە مشۆڤ مە ةىونەوەسەکانیرت طیادەکادەوە ( .)Svendsen, 2009ةەالؼیەوە
گشینگە کەسامەخ مە مناڵ دسوظذکەین .اەمەػ ةەوەدەکشێر کە مناڵ مە دسۆ دوسخشێذەوە چىنکە دسۆ مناڵ دەگەیێنێذە خىاسەوەی
مشۆیتىون .کانر پێیىایە ڕاهێنانی مناپ مەظەس دوسکەودنەوە مە دسۆ دوسخعذنەوەیەدی مە کشدەی خشاپ(Björklund,2009, pp.66-
 .) 69دسۆ خشاپە ،کانر ودەنی ،نەک مەةەساەوەی خىا ػەسامیکشدووە ةەڵکى مەةەساەوەی دسۆ ناةێر ةکشێر و خشاپە دەنانەخ اەگەس
ااین ػەسامیؽی نەکشدةێر(هەمان ظەسچاوە) .هاوکاخ کانر ةەپێىیعذی دەصانێر دسۆ ةۆ مناڵ ؼیکشێذەوە کە پێىیعذی ةە ةىونی نییە
و ،دسۆ ؼذێکە ناؼێر ةکشێر و کشدنی پاظاودانی نییە .هاوکاخ ةەطێگەیانذنی اەسک و ودنی ڕاظذی الی کانر ةە ةەؼێک مە
خەظڵەدەکانی دسوظذکشدنی ڕەوؼذی مناڵ دادەنشێر(هەمان ظەسچاوە) .ةۆیە کاسی ةاوکان و دایکانە وامە مناڵەکانیان ةکەن دسۆ
نەةێر ةە ڕاهادنێک مە ژیانیانا .ةەپێی کانر ةۆاەوەی وامە مناڵ کشێر دسۆ نەکاخ ناؼێر ظضا ةذسێر ةەڵکى پێىیعذەخىدی دسۆ الی
مناپ ةێتەهاکشێر(  .) Philonenko, 1993, Pp.483-484ةەةۆچىونی کانر کادێک مناپ دسۆدەکاخ ناةێر ظضای ةذسێر ةەڵکى دەةێر
مامەڵەیەکی قێضەوەنانەی مەگەڵ دا کشێر و پاػ دسۆکەػ پێتىودشێر کە دۆ ایرت طێی ةاوەڕنیر( Nordenstam, 2013, pp. 36- 43
) .دەنانەخ مامەڵەی ظاسدیؾ مەگەڵ مناڵ ةەپێی کانر ؼێىەێکە مە مامەڵەی قێضەوەنانە ةۆاەوەی وا مە مناڵ کاخ هەظذتەوەةکاخ کە
اەوە پاداؼذی دسۆکەی ةىوە(هەمان ظەسچاوە) .مەمتاسەیەوە کانر ،مەژێشکاسیگەسی سۆظۆ ،ةاظنە ةەکاسةشدنی پاداؼر و ظضا دەکاخ
و،مەوةاوەسەؼذایە ةاوکان و مامۆظذایان هەڵەن کە مەظەس ةەکاسةشدنی پاداؼر و ظضا ڕاهادىون .سۆظۆ پێیىایە ظضا ناةێر ةىونی
هەةێر و مناڵ پێىیعذە مە اەصمىونەوە ؼر فێشةێر .وادە ظضا ناةێر ةەظەس مناڵ ةعەپێرنێر و ظضای مناپ دەنیا مەااکامی ڕەفذاسە
هەڵەکانیەوە ةىونی هەیە .مناڵ سۆظۆ ودەنی ةەپێی اەوەی مە وؼەی اەسک و فەسمان ةەطێگەیانذن دێناکاخ پێىیعذی ةەوەیە
هەظذەکانی گەؼەةکەن و عەقڵی نەؼىمناکاخ .هەسچی کانذە پێیىایە کادێک مناڵێکامن مەظەس هەڵەیێک ظضادا و مەظەس ةاؼەیێکیؾ
پاداؼذامنکشد اەو مناڵە هەسگیض فێشیبەوە ناةێر خشاپە نەکاخ ،چىنکە اەو مناڵە نەک خشاپە مە دشظی ظضا ناکاخ و ةاؼەػ مەةەس ةاؼە
ناکاخ ةەپکى مەةەس پاداؼر( .)Kant, 2008, p.56ةەاڵو دوادش مناڵ مەناو ژیان کە دەةینێر ةاؼە دەکاخ پاداؼذناکشێر و
خشاپەؼذەکاخ ظضانادسێر اەو کادە مەوە دێذەگاخ چۆن ةاؼە و خشاپە ةکاخ (  .)Philonenko,1993, pp.480-483ةۆیە پەسوەسدەی
ڕەوؼذیی مناڵ ةەةۆچىونی کانر ناةێر مەظەس ةناػەی پاداؼر و ظضا دامەصسێر و ةۆاەوەی کانر اەو الیەنە ڕەوؼذییە ڕاظذکادەوە
ةەپێىیعذی دەصانێر منا ڵ دێگەێرنێر ةاؼە و خشاپە ؼذێکی ظىودگەسا نییە ةەڵکى مە خىدی خۆیذایە و ،ظضا و دیعپنین ةۆیە هەن دا
مناڵ گىێڕایەپتێر(  .)Nordenstam, 2013, pp. 36- 43ةێگىمان ظضا و دیعپنین مە دیذی فەمعەفی پەسوەسدەیی کانر مانای خۆی
هەیە و هەوڵێکیؽە ةۆ گشێذانەوەی پەسوەسدە ةە ةەسپشظیاسیەدیەوە و مەناواخنی اەوەؼذا وادای ااصادی پەنهانە.
کانر ظضا دەکاخ ةە دوو طۆسەوە :ظضای مادی (فیضیکی) و ظضای نامادی (مەعنەوی) .ظضای مەعنەوی اەوەیە مناڵ کە ویعرتا ظضا
ةذسێر پێىیعذە ةە ظاسدییەوە مامەڵەی مەگەڵذاکشێر .ظضای مادیؾ اەوەیە کە مناڵ پێىیعذە داواکانی ڕەدکشێذەوە دا
هەظذتەوەةکاخ ظضادەدسێر ( .) Kant, 2008, p.56ةەةۆچىونی کانر ظضای مناڵ گشنگە ةە وسیاییەوە ةکشێر و ناةێر صۆس وسوژێنەس و
ڕاظذەوخۆةێر و ةە دىوڕەییەوە پشاکذیضەکشێر چىنکە مناڵ وادەصانێر اەو دىڕەةىونە ةەسهەمی هەڵچىونی کەظییە دوادش
چاوقایمیذەکاخ( .)Burman , 2011, www.svd.seوێشای اەوە ،کانر ظضای مادی (فیضیکی) ةۆ مناڵ ةە هەڵە دەصانێر چىنکە
خۆپەسظر و الواصیذەکاخ و ةەدەواوکەسی ظضای مەعنەوی یان ڕەوؼذیؽی دەةینێر و ،پێیىایە کادێک پێىیعذە کاسیپێکشێر کە ظضای
مەعنەوی کاسیگەسی نەةێر .ةەاڵو ظضای مادی هەسگیض نادىانێر ڕەوؼذی مناڵ ةگۆڕێر و صۆس ةەکاسةشدنیؽی مناڵ وامێذەکاخ دىنذ و
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کەمەڕەق ةێر و مە خۆؼەویعذی و ظۆص ةەدووسةێر .ةۆیە کانر داوادەکاخ ظضا ةەهەظذیاسییەوە ةەظەس منااڵ
پێڕەوکشێر( .)Philonenko, 1993, Pp.493 -494
ظەةاسەخ ةە چۆنیەدی مامەڵەکشدن مەگەڵ اەوانیرت کانر پێیىایە پێىیعذە هەس صوو مناڵ فێشیبەوەکشێر ڕێض مەوانیرت ةگشێر.
ةۆمنىونە کانر دەڵێر :مناڵێک کە ڕێکەودی مناڵێکی دش ةکاخ و مێیتاخ یان یاسمەدیتذاخ ناةێر پێیتڵێین وامەکە و اەو مناڵە
ةەظذەصمانە و واینێمەکە و ةەصیذپیایتێذەوە ةەڵکى دەةێر ةەطۆسێک مامەڵەی مەگەڵکاخ کە مناڵێکی ةەظذەصمان نییە(هەمان
ظەسچاوە ) .الیەنێکی دش کە کانر مەمتاسەوە ااماژەی پێذەکاخ اەوەیە کە مناڵ مانای چاودێشی (ظەخیتىون) ناصانێر و کادێک ةاوکی
یان دایکی داواینێذەکاخ مەو ؼذەی دەظذی ةەؼی مناڵێکیرتی مێتذاخ دەنیا مە ػاپەدێکذا اەوە دەکاخ کە اەوەی ةۆ
ةەمەطیادیکشێر(هەمان ظەسچاوە  .) pp.491-493 ,ةۆاەوەی مناڵ مەظەس اەو الیەنە ڕاهێرنێر پێىیعذی ةە مەؼقکشدنە مەظەس
اەسک و یاظا ڕەوؼذییەکان .ةەپێی کانر اەسکی قىوداةخانەکانە مناڵ فێشی ڕەوؼذتەسصی و وەفاداسیتکەن و مە ماف و ڕێضگشدن مە
اەویرت ةەااگای ةێنن .پێىیعذیؽە فێشیبەوەکشێر کە اێمە ظەسەدا هەظذین ةە اەسکەکامنان و دوادش دەظذی یاسمەدی ةۆاەویرت ڕاکێؽین.
وادە کادێک قەسصی کەظێکامن الةێر چادشە ةیذەینەوە و دوادش اامادەةین یاسمەدی کەظێکی هەژاس ةذەین(هەمان ظەسچاوە) .مەو
الیەنە گشنگرت الی کانر اەوەیە کە هەوپی دسوظذکشدنی ایشەی مە مناڵ ةذسێر ةۆاەوەی خۆی ةە اەویرت ةەساوسدکاخ ةەاڵو مەو
ةەساووسدە ناةێر مێگەڕێین مناڵ خۆی مەظەسوی اەوی دش یان کەمرت ةتینێر .چىنکە اەو کادەی خۆی مەو کەمرت دەةینێر
هەوڵذەداخ کەمىکىڕی ةۆ اەویرت ةذۆصێذەوە دا خۆی پێتاؼرتةێر (هەمان ظەسچاوە  .) pp.495-494,هەسوەها کانر پێیىایە ناکشێر
اێمە ڕێگەةذەین مناڵ ڕقی مە مناڵی دش ةێر و ناؼتێر ةهێڵین مىودتەسصی مەظەس ةناػەی ظەسمایە ةکاخ ةە ةناػە .گشینگرتین
ؼێذێکیؾ کە پێىیعذە مە مناڵ ةىونیادنشێر اەوەیە کە ةاؼەی ال گشینگکشێر و واؼینێکشێر دێیتگاخ .کانر وایؽیتۆدەچێر ةۆاەوەی
ةتین ةەخاوەنی ڕەوؼذی ةاػ پێىیعذامن ةەگەؼەدانە ةە ویژدان مەخۆمانذا (هەمان ظەسچاوە) .اەو الیەنە ماناداسی خۆی مە
فەمعەفەی ڕەوؼذی کانر دایتەخ ةە پەسوەسدە هەیە چىنکە کشدنی ةاؼە پەیىەنذی ةە یاظا ڕەوؼذییەکانی ناخی مشۆڤەوە هەیە کە مە
ةنەڕەدذا فەمعەفەی ڕەوؼذیی کانر خۆی مەظەس ةىونیادناوە.
.1.7پەروەردەی ئاینی
ةۆ کانر پشظیاسی ااین گشینگی خۆی هەیە و ةەؼێکیؽە مە پشظیاسی پەسوەسدەی ااینی .چىنکە مە پەسوەسدەی ااینی دا طگەمەوەی
کانر دەپشظێر ااین چییە؟ ةەالؼیەوە گشنگە اەوە ةضانین اێمە ةۆمان هەیە مە دەمەنێکی صوودا مناڵ فێشی ااین ةکەین؟ کانر
وایتۆدەچێر ااین اەو یاظایەیە کە دیامانایە و دەظەاڵدیؽی ظەسوی اێمەیە و هەوڵکیؽە ةۆ صانینی خىا( .)Wood, 2008, p.78مەو
پێناظەیەدا کانر اەو ؼىێنەی مەالیەن کنیعەوە ةە ااین دەدسێر مە ڕۆمی ااین ةەمانای مشۆییەکەی طیادەکادەوە .ةەةۆْچىونی کانر
هۆکاسیبەوەػ اە وەیە کەپەسوەسدەی ااینی اەسکێکی الهىدی نییە ةەپکى ڕێفۆسمکشدن و ةەخذەوەسکشدنی مشۆڤە .کانر مەةەساەوەی
پەسوەسدەی قىوداةخانە و پەسوەسدەی ڕەوؼذی ةە پنەی یەکەو دەصانێر و پەسوەسدەی ااینییؾ ةە پنەی دووەو ةۆیە ڕەخنەی اەو
پەسوەسدە ااینیەی ظەسدەمی خۆی کشدووە کە پؽذی ةە وداسةێژی و دشظانذن ةەظذىە( .)Dicenso, 2015, 77هاوکاخ کانر پێؽیىایە
مناڵ پێؽبەوەی فێشی خىا پەسظذیکشێر پێىیعذە خۆی ةناظێر و دوادش رسوؼر ةناظێر و پاؼان مە مانای خىا پەسظذی ةگاخ .ةۆیە
کانر داوادەکاخ پەسوەسدەی ااینی پؽر ةە پەسوەسدەی ڕەوؼذی ةتەظذێر .وادە ظەسەدا مشۆڤ ڕاهێرنێر مەظەس خۆناظی و اەمەػ
وادەکاخ دوادش دىانای دێگەیؽذنی هەةێر مە ااین و داواؼذەکاخ مە پەسوەسدەی ااینیذا گشینگی ةە مێتىوسدەی ااینی و فڕە ااینینؾ
ةذسێر( .)Dicenso, 2013, pp.55-57
.2.7پەروەردەی سێکسی
کانر کە قعە مەظەس پەسوەسدە دەکاخ ؼذێکی اەودۆی مەظەس پەسوەسدەی ظێکعی ناڵێر،هۆکەؼی اەوەیە کە ظێکغ اەو دەمە مە
اەڵامنیا،مە ظەدەی  ، 58ةاةەدێکی هەظذیاس ةىوە و ةۆیە کانر اەو ةاسودۆخەی مەةەسچاوگشدىوە .کانر ةاط مە قۆناػی هەسصەکاسی
دەکاخ کە طیاواصی ظێکعی دیادەسدەکەوێر و ةە اەسکی خێضانیؽی دەصانێر اەو طیاواصییە ةاظکەن( .)Altman, 2011, pp.87-89
هەسوەها کانر مافی طیاکاسی ظێکعی (ڕەگەصی) ةەةاػ دەصانێر مەکادێکذا پێیىایە دیاسدەی ظێکغ الی مشۆڤ هەس مەظەسەداوە
ةەؼەسمەوە مکاوە و ةەؼێکیؽە مە رسوؼذی مشۆڤ ةەاڵو رسوؼر هەوڵیذاوە اەو دیاسدەیە ةە ڕەوؼذەوە گشێذاخ( .) Arroyo,2015
کانر ااماژە ةەوەدەکاخ مناڵ پشظیاسی ظێکعی صۆس دەکاخ و پشظیاسەکانیؽی ،کە ةەؼێکە مە فضوڵەدی مناڵ ،ااڕاظذەی
ظەیشوەسدەگشێر و گەوسەکانیؾ دووچاسی ایؼشاطی دەکەن ،وەک مناڵ چۆن دسوظر دەةێر و ةەؼێکیؾ مە گەوسەکان یان وەاڵمی
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پەمە دەدەنەوە و یانیؾ مناڵ ةێذەنگذەکەن و پێیذەڵێن اەوە پشظیاسی مناڵە( .)Altman, 2011, p.66ةۆیە کانر پێیىایە مەگەڵ
گەیؽنت ةە هەسصەکاسی و اەو نەؼىمنایەی دێذەظەس مەػ پێىیعذە پەسدە مەظەس اەو ةێذەنگییە الةربێر و ڕۆؼنای مەظەس ظێکغ
ةذسێر .چىنکە ؼاسدنەوەی ڕاظذیەکان مە هەسصەکاسان ظەةاسەخ ةە ظێکغ دىوؼی هەڵەیانذەکاخ و مە ڕادەی خشاپەکانیؾ
صیاددەکاخ .ةەمظۆسە کانر پێیتاؼە ڕاظذەوخۆ و ةێپێچىپەنا قعە مەو ةاظانەةکشێر .کانر وایذەةینێر هەسصەکاسان ةەپێی دىانای
عەقڵییان ،کە اەوەػ رسووؼر پێیگەیانذوە ،مە دەمەنی  51ةۆ  54ظاڵی اەو طۆسە ااساظذانە دیایانا گەؼەدەکاخ کە ةاط مە
ظێکعکەن .ةەةۆچىونی کانر دەةێر ؼیاوی ةۆ قعەکشدن مە مناڵ هەةێر دا اەو طۆسە قعانەی مەگەڵذا ةکشێر( Arroyo, 2015,
.) pp.65-66کانر دەنانەخ دژی اەوەؼە هەسصەکاس دەظذپەڕکاخ چىنکە ةەوە صیان مە طەظذەی دەداخ و ،دەظذپەڕ طگەمەوەی
ؼذێکی نارسوؼذی و دژڕەوؼذییە هیچ خۆؼیێکی ظێکعیؾ ناةەخؽێر .اەو دیاسدەیە الی کانر ااظذی مشۆڤ دێنێذەخىاسەوەی
ااظذی ااژەڵ و دىاناکانیؽی ةەهەڵەةەکاسدەةاخ و ةۆ چاسەظەسکشدنی اەو الیەنەػ پەیىەنذیکشدنی ناؼەسعی ةە ڕەگەصی دشەوەی
پێتاؼرتە مە دەظذپەڕ ةەاڵو کانر اەمەػ ةە هەڵە دەصانێر و پێیىایە پێؽێنکشدنی کۆمەڵگەی مەدەنییە و داکی اەو کۆمەڵگەیەػ
ةۆینییە اەو پێؽێنکاسیانە اەنظامذاخ.مەةەساەوە کانر پێیچادشە هەسصەکاس ڕێگای ڕاظذتگشێذەةەس وادە هاوظەسگیشی مافێکی مشۆیی
اەو داکەیە( .)Altman, 2011, pp. 44-47
.3.7پەروەردەی ئازادی
مە پەسوەسدەی مشۆڤذا ااصادی گشینگی خۆی هەیە و اامانظی پەسوەسدەػ چانذنی ااصادییە و ،کانذیؾ مە فەمعەفە پەسوەسدەیەکەیذا
کە داکۆکی مە وادای ااصادی دەکاخ اەو وادایە مە وادای ةیشکشدنەوەدا پىوخذذەکادەوە و ةەمەػ پێىەنذی نێىان ااصادی و ةیشکشدنەوە،
ااصادی و وادای اەسک ةەسگفذىگۆدەخاخ .اەو اەسکەی کانر ةاظی دەکاخ ةە ااصادیەوە پاةەنذە و کادێکیؾ مە دیۆسییە
پەسوەسدەیەکەیذا قعەمەظەس ظیاظەخ ،ظێکغ،ااین و ڕەوؼر دەکاخ و هەسیەک مەمانەػ ڕاظذەوخۆ ةە ةاةەدی ااصادی و اەسکەوە
گشێذەدادەوە(  .) Kant, 2003, pp.66-68مێشەوە دەگەینە اەو دێگەیؽذنە فەمعەفییەی کە کانر گشینگی ةە وادای ااصادی مە پەسوەسدە
دا دەاخ وەک ةەؼێک مە اەسکی ڕەوؼذی .ةەةۆچىونی کانر کشدەی ڕەوؼذی پێىیعذە مە ویعذێکی ةاؼەوە ظەسچاوەةگشێر.وادە اەو
ڕەفذاسەی مشۆڤ دەیکاخ خۆی ااصادە چۆنیذەکاخ ةەاڵو ااصادیەکە مە ظنىوسی ویعذی ةاؼەدا دەةێر .ااصادی الی کانر ظەسچاوەی
ڕەفذاسی ةاؼە .ة ەاڵو مەگەڵ ةەهەنذوەسگشدنی اەوەی کە ویعذی ةاػ الی کانر ظەسچاوەکەی یەصدانە و اەوەػ ةشیذییە مە ةاؼەی
ڕەها .ةۆیە فەمعەفەی ااصادی مە هضسی پەسوەسدەیی کانر مەینی ةۆ چانذنی ااصادییە ،ااصادی مە پەسوەسدەی مشۆڤذا ،کە اەوەػ
دیۆسی پەسوەسدەی کانر پشاکذیضەةىونی خۆی دیاسیذەکاخ(  .)Kant, 2001, pp.44-47کە ااصادی ةەسهەمی پێڕەوکشدنی اەسک ةێر
اەسک ةێباصادی ناةێر و خىدی اەو ژینگەیەػ کە پەسوەسدەمان دەدادێر ةەسامتەس کشدەی ةاػ و خشاپە ةەپشظیاسە ( Kant, 2003, pp.
.)33-37هۆکاسی اەوەی ةەصۆسی ةۆ اەوە دەگەڕێذەوە کە پەسوەسدە ةەپێی کانر مەظەس ةناػەی پشینعیپی ڕەوؼذی کاسدەکاخ و
اامانظی ڕیفۆسمکشدنی مشۆڤ و کاسیگەسیخعذنەوەیە مەظەس ااظذی گەسدوون.
کانر پێیىایە مناڵ هەس مە قۆناػی مناڵییەوە پێىیعذە مێیگەڕێین هەظر ةە ااصادی ةکاخ ةەاڵو ةەو مەسطەی صیان مە خۆی و اەوانیرت
نەداخ.مێیگەڕێین اامانظەکان ةە ا اصادی ةەدەظذتهێنێر ةەو مەسطەی مەوە دێتگاخ دا اامانظی اەوانیرت نەیەدەدی هی اەو
نایەدەدی(هەمان ظەسچاوە ) .کانر دەؼپشظێر طەوس(ةەصۆس)مەگەڵ ااصادیذا یەکذەگشێذەوە؟ وادە ةەکاسةشدنی ااصادی مەژێشظایەی
صۆسدا دەؼێر مانای هەةێر؟ اەوەی مە هضسی پەسوەسدەیی کانر مەمتاسەیەوە گشینگە اەوەیە کە چۆن هاوظەنگی مەنێىان طەوس و
ااصادیذا دسوظذکاخ و ااصادی وامێکاخ مەژێشکاسیگەسی طەوسدا پشاکذیضەکشێر .کانر ودەنی گشینگە مناڵ مەوە دێتگاخ اەو صۆسەی
مێیذەکشێر ةۆاەوەیە ااصادییەکەی ةەکاسةەسێر اەمەػ ةۆاەوەی دوادش هەظر ةەااصادیتىونی خۆیتکاخ(هەمان ظەسچاوە).ویعذی
ااصاد کە ةەؼێکە مە فەمعەفەی ڕەوؼذی کانر مەو ؼىێنە کاسیگەسی مەظەس پەسوەسدە داناوە کە ااصادی پێىیعذیتەوەیە ةە
ةەسپشظیاسیەدییەوە ةنکێرنێر.
ثەوەرەی سێهەم :کاریگەری رۆسۆ لەسەر بیری پەروەردەیی کانح
کانر مە وانەکانی مەمەڕ پەسوەسدە کاسیگەسی کذێتی اێمیه (اێمیه  ،یان مەمەڕ پەسوەسدە )ou De l’éducation ،Émileی ةیشمەنذی
فەمعەفەی ڕۆؼنگەسی فەسەنعی ،ژان ژاک سۆظۆ ، Jean-Jacques Rousseauی ،کە مە  5765چاپکشاوە ،ةەظەسەوە دیاسە .ڕاظذە مە
اێمیه دا خەیاڵێکی اەدەةی ةەظەس ؼیکشدنەوەکان ةۆ پەسوەسدە صاڵە ةەپاو مەڕێگای کذێتی اێمیه ،یان مەمەڕ پەسوەسدە ou ،Émile
 De l’éducationەوە سۆظۆ ةەخێىکشدنی مناڵ دەکادە ةناػە ةۆ پەسوەسدە و دژی اەو پەسوەسدە نامۆیەػ دەوەظذێذەوە مناڵ ةەهۆی
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فێشةىونەوە دووچاسی دەةێر .اەو فێشةىونەی سۆظۆ دژیذەوەظذایەوە فێشةىونێکی ظیاظی و ااینی نەسێذیتىوە کاسیگەسی گەوسەی
مەظەس نەک فەڕەنعای اەو دەمە ةەڵکى گؽر اەوسووپا طێهێؽذىوە .ةۆیە کذێتی اێمیه کىدەدایەکی پەسوەسدەییە دژةە چەوظانەوە و
نادادپەسوەسی مە ةىاسی فإێشةىون و ظەسەداێکیؽە ةۆ ةەسپەچذانەوەی پەسوەسدەی کڵیعە .اەو پەسوەسدەیەػ سۆظۆ مە اێمیه
کاسینەظەسدەکاخ ةە پشینعیپی نێگەدیڤ نارساوە ،کە پەسوەسدەیەکی ڕێژەییە و ااصادی مانای خۆی مەناو اەو پەسوەسدەیە دا هەیە و
دژایەدی ؼێىاصی دەمقین و ودنەوەی ؼذی چىاسچێىەداس ةە مناڵیؾ دەکاخ .گىمانی ناوێر اامانظی پەسوەسدە الی سۆظۆ هەمان
اامانظی رسووؼذە و اەسکی پەسوەسدەؼە مشۆڤ ةەطۆسێک پەسوەسدەةکاخ ةۆ گؽر ةاسودۆخەکان اامادەةێر ( Rousseau, 2009,
.) p.12سۆظۆ مە اێمیه دا وای ةۆ دەچێر مشۆڤەکان وەک ةاػ مەدایکذەةن ةەاڵو دەوسوةەس دێکیانذاخ و ،اەو دێکذانەػ،
ةەةۆچىونی سۆظۆ ،دەنیا ةەهۆی پەسوەسدەوە چاکذەةێر (هەمان ظەسچاوە) .ةۆیە پێیىایە ةەسوةىومەکان ةەهۆی کؽذىکاڵییەوە
دێنەةەسهەو و مشۆڤەکانیؾ ةەهۆی پەسوەسدەوە (هەمان ظەسچاوە) .سۆظۆ پێؽیىایە اێمە وەک الواص مەدایکذەةین و پێىیعذامن ةە
هێضە ،وەک ةێذەسەدان مەدایکذەةین و پێىیعذامن ةە یاسمەدییە ،وەک گەمژە مەدایکذەةین و پێىیعذامن ةە دادوەسییە (هەمان
ظەسچاوە)  .اەوەی مەکادی مەدایکتىون نیامنە و مەکادی گەوسەیؽا پێىیعذامنە پەسوەسدە دەمانذادێر .اەو پەسوەسدەیەػ یان مە
رسووؼذەوە دەظذامنذەکەوێر یان مە خەڵکەوە یانیؾ مە ؼذەوە.پەسوەسدەی رسووؼر نەؼىمنا ةە دىانا و اەنذامەکامنان دەداخ،
ةەاڵو اەوەی کە چۆن اەو نەؼىمنایە ةەکاسةەسین اەو پەسوەسدەیەمان مە خەڵکەوە ةۆدێر و اەوەػ کە مە اەصمىونەکامنانەوە
فێشیذەةین اەوەیان مەپەسوەسدەی ؼذەکانەوە ةەدەظذذێر .کەوادە هەسیەک مە اێمە ظێ مامۆظذای هەیە (هەمان ظەسچاوە).
پەسوەسدەی رسووؼر مەظەس اێمە نەوەظذاوە و پەسوەسدەی ؼذەکانیؾ مەصۆس ڕوەوە کاسی اێمە نییە اەوی مێشە گشینگە پەسوەسدەی
خەڵکە کە اێمە دەدىانین ةەظەسیذا صاڵتین (هەمان ظەسچاوە) .ةەمظۆسە ظەسچاوەکانی پەسوەسدە الی سۆظۆ خەڵک و رسوؼر و
ؼذەکانن (  ) Schaeffer, 2006, p.55اەمەػ ةەسدەوامی خۆی مە فەمعەفە پەسوەسدەییەکەیذا هەیە کە دوادش کاسیگەسی مەظەس
دێهضسینی پەسوەسدەی ڕۆژااوایی داناوە.
کانر دوای خىێنذنەوەی اێمیه دووچاسی پەسچەکشداسی دەةێر کە اەوەػ ةناػە ةۆ کاسکشدنی کانر مەظەس پەسوەسدە دادەنێر.
ڕاظذە کانر ظذایؽێکی صۆسی کذێتی اێمیه دەکاخ ةەاڵو ڕەخنەی سۆظۆػ دەکاخ کە مشۆڤ وەک ةەؼێک مە رسووؼر ةاؼە و
خ شاپەؼی دیایە  ،وادە مشۆڤ مەخۆیەوە ةاػ یان خشاپ ناةێر ةەڵکى ةەپێی طۆسی پەسوەسدەکەی اەوە دەةێر( Simpson,2006, p.55
) .کانر طیاواص دەسوانێذە اەو هێضە ةاؼەی سۆظۆ ةاظیذەکاخ و پێیىایە مشۆڤ طگەمەوەی خشاپە ةاؼەػ مەناخیذا هەیە کە دەؼێر
پەسەیپێتذسێر .هەسوەها اەو مشۆڤەی کانر ةاظیذەکاخ مە الیەنی عەقڵییەوە ةاؼەی دێذایە و مەالیەنی طەظذیؽەوە اامادەیە ةۆ
ةاؼە و خشاپە .سۆظۆ کە ةەپێىیعذیذەصانێر مێگەڕێین مناڵ ةەپێی رسووؼذی خۆی گەؼەةکاخ و مەگؽر چەوظانەوەیەک
دووسخشێذەوە ةۆاەوەیە دا مناڵ مەینە رسووؼذیەکانی نەؼىمناةکەن ،هەسچی کانذە پێیىایە ةەپێچەوانەوە مناڵ مەینە رسووؼذیەکانی
ةەپێیبەوەی ةەدن پێىیعذە ةچەپێرنێن و ڕێگەنەدسێن گەؼەةکەن .ةەمظۆسە سۆظۆ مە پەسوەسدەی مناڵ گشینگی ةە ڕەودی رسووؼذی
الی مناڵ دەداخ و کانذیؾ ةایەخ ةە اەسکی ڕەها دەداخ( .)Cassirer, 2011, p.35ةەاڵو کانر رسوؼر مە عەقڵی پشاکذیکی
طیادەکادەوە چىنکە رسوؼر ظەسچاوەی هەوەط و ااسەصووەکانە اەوەػ پەسوەسدە مە اامانظەکانی دووسدەخادەوە و الی کانر
مشۆڤ رسوؼذیانە ڕەوؼذییە و ةاؼە و خشاپە دەصانێر .مەمتاسەیەوە سۆظۆ دەیەوێر مناڵ مە رسوؼذی مەینەکانیەوە و مە اەصمىونی
خۆیەوە ؼر فێشةێر و پێىیعذە مێیگەڕێین ةظىڵێر و ااصادانەػ ڕەفذاسکاخ(  .),Schaeffer, 2006, pp.89-91ااصادی مناڵ ةەپێی
پەسوەسدەی سۆظۆ گشینگی خۆی هەیە ةەاڵو کێؽەکە ةۆ سۆظۆ مەوێذایە کە مناڵ پێىیعذی ةە ااصادییە ةەاڵو ااصادنییە اەمەػ
وادەکاخ سۆظۆ داواکاخ مناڵ ةذسێذە دەظر رسوؼر پەسوەسدەیکاخ .ةۆ رسوؼر؟ چىنکە سۆظۆ پێیىایە کۆمەڵگە مناڵ دێکذەداخ
ةەمە سۆظۆ دەیەوێر مناڵ مە خێضان و دەنانەخ قىوداةخانەػ دووسخشێذەوە .گەس قىداةخانە وەک رسوؼر مناڵ پەسوەسدەکاخ و
صەةشی مەگەڵ ةەکاسنەةاخ پەسوەسدەکەی خشاپ ناةێر (  .)Simpson,2006, p.55هەسوەها سۆظۆ پێیتاؼە مناڵ ةەطۆسێک مامەڵەی
مەگەپکشێر کە وا هەظذنەکاخ فەسمانیپێذەدسێر ةەاڵو گشنگە هەظر ةەوەػ ةکاخ دۆ دۆیر و اەویؾ اەوە و هەسوەها دۆ
ةەهێضیر و اەویؾ الواصە .الیەنێکی دش کە مە پەسوەسدەی سۆظۆ طێیتایەخە اەوەیە ،پەسوەسدەکاسەکان پێىیعذە مامەڵەکانیان ةەپێی
دەمەن ةێر(.)Cassirer, 2011, Pp. 78-79وادە ةایەخ ةە طەظذەی مناڵ ةذسێر دا دەمەنی  5ظاڵی و مە  1ظاڵی ةۆ  55ظاڵی ةایەخ ةە
هەظذەکانی ةذسێر و مە  51ظاڵی ةۆ  56ظاڵی ةەعەقڵی ةذسێر و مە  57ظاڵی ةۆ  59ظاڵی ةە ةیشکشدنەوەی عەقڵی ةذسێر و مە 51
یؾ ةە ةیشکشدنەوەی ڕەوؼذی ةذسێر .هاوکاخ سۆظۆ وایتۆدەچێر ،ةۆاەوەی مناپ ةاػ پەسوەسدەکشێر گشنگە ةایەخ ةە الیەنی
ویژدانی و دىانا ةاؼەکانی مناڵ ةذسێر نەک الیەنە صانعذی و عەقڵییەکانی(  .)Philonenko, 1993, p.141ةەةۆچىونی سۆظۆ
ڕاهێنانی مناڵ مەظەس ةیشکشدنەوە چاکرتە مە پڕکشدنی مێؽک ةە صانیاسی یان ودنەوەی ؼذی ةێامنا کە مناڵ خۆی دێیناگاخ ،اەمە
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ةەمانای اەوە دێر مناڵ پێىیعذی ةەخۆڕاهێنانە مەظەس وەسگشدنی صانیاسی مەظەسەخۆ و پێىیعذیؽە مەڕێگای صانعذە رسوؼذییەکانەوە
(گەسدوونناظی ،فیضیا،طىکشافیا ،گیاناظی،ااژەڵناظی ،صانعذە پیؽەیەکان :وەک پیؽەظاصی  ،ةاصسگانی  ،صانعذەکانی دایتەخ ةە مشۆڤ
وەک ظیاظەخ و مێژوو و ااین) اەمە ةکشێر( .)Deligiorgi, 2005, p.77
سۆظۆ مە کذێتە پەسوەسدەییەکەیذا پێیىایە مناڵ دا دەمەنی  56ظاڵی پێىیعر ناکاخ مە ااین نضدیکخشێذەوە چىنکە نادىانێر پێؾ اەو
دەمەنە طیاواصی مەنێىان ؼذەکانا ةکاخ .سۆظۆ مەو ةاوەڕەدایە کە پەسوەسدەی مەظیؼی نادىانێر وامە مناڵ ةکاخ ةتێذە خاوەنی عەقڵ
چىنکە مناڵ مە ةىونی عەقڵ و کاسپێکشدنی دێناگاخ(  .)Garrard, 2003, pp.88-89اەوی سۆظۆ مەمڕێگایەوە دەیەوێر ةیڵێر ةەؼێکە
مە هضسی ظیاظی سۆظۆ کە ڕەنگذانەوەی مە فەمعەفە ظیاظییەکەیذا هەیە و ةەؼێکیؽە مە هەڵىێعذی دژەکڵیعەییەکەی.
کانر ةۆ پؽذگیشیکشدن مە ةۆچىونەکانی سۆظۆ ةاظنەوەدەکاخ کە ً
منالَ یان الوان مە فەسمایؽە ااینیەکان دێناگەن چىنکە خۆیان
طاسێ ةە ةاؼی ناناظن .دەنانەخ گەس مناڵێک ناوی خىای نەةیعذتىو و نەؼیتینیتىو کەظێک خەسیکی خىا پەسظذیتێر ةەاڵو
خۆدەکشێر دىانای دادوەسی اەو مناڵە پەسەپێتذەین و مەینی ةۆ کشدنی ؼذی ةاؼڕاکێؽین و صانینی مەظەس گەسدوون پێتذەین و
واؼینێکەین دەسک ةە وادای خىا ةکاخ(هەمان ظەسچاوە) .کانر پێیىایە اەو مناڵە دەنانەخ گەس ناوی خىاؼی ةیعذىوةێر و
خەڵکیؽی دیتێر خىاپەسظذیتکاخ ن ادىانین داواینێکەین فەسمایؽە ااینییەکان فێشةێر .هەس مەةەس اەوە کانر ةەةاؼی دەصانێر
پێؽبەوەی اەمە مەگەڵ مناڵ ةکەین چادشە فێشی یاظای اەسکیان کەین و ااگاداسیؽیانکەینەوە اەسک فێشةن و ؼذەکان مەڕێگای اەسکەوە
ةکەن( .)McCarthy, 2009چىنکە ةۆ کانر ااین اەو یاظایەیە کە دیامانایە و ةە ڕەوؼذەوە پەیىەنذیذاسە و چىونە کڵیعە و کشدەی
دیالوەخىێنذنیؾ ڕیفۆسمێکی ڕەوؼذی خىدیی و کاسێکی ڕۆػییە ةۆ اەنظامذانی اەسک و دەقەالیێکیؽە ةۆ اەنظامذانی کاسێکی ةاػ.
وادە کشدەی ناوةشاو کاسێکی ةاػ نییە ةەڵکى خۆ اامادەکشدنە ةۆ کاسێکی ةاػ .اەو دەمەػ مشۆڤ گەنذەڵ دەةێر خۆی صوودش هەظذی
پێذەکاخ و خۆی الی قێضەوەن دەةێر و اەو خۆالقێضەوەنتىونەػ مە ناخی مشۆڤذا دسوظذذەةێر و پەیىەنذی ةە خىاوە نییە کە
ةەدی پێتاؼنییە(  .) Riley, 2001ةۆیە کانر پێیىایە ڕەفذاس ةاؼی مشۆڤ دەسواصەی ةەخذەوەسةىنیؽیەدی .ةەمؽێىەیە ااین الی کانر
مەناو ڕەوؼذە وادە پەسوەسدەی مناڵ ظەسەدا ةە ڕەوؼر دەظذپێذەکاخ و دوادش ااین .ظەةاسەخ ةەناوی خىاػ کانر پێیىایە ناةێر
ناوی خىا ةەسدەواو ةەکاسةەسین و اەو دەمەػ ةەکاسیذەةەین ةەڕێضەوە ةەکاسةەسین(  .)Velkley, 2012, pp77-79مناڵ ةەةۆچىنی
کانر پێىیعذە فێشیبە وە کشێر ناوی خىا ةە ڕێضەوە ةەکاسةەسێر چىنکە خىا دانەسی ةىون و ژیانە و پاسێضەس و دادوەسی
نێىانیؽامنە( .)Velkley, 2013, pp. 89-106
نەک هەس ااین ةگشە ظێکعیؾ ةاةەدێکی هاوةەؼی پەسوەسدەی ڕەوؼذی نێىان سۆظۆ و کانذە .ظەةاسەخ ةە ظێکغ کانر ةۆ سۆظۆ
دەگەڕێذەوە چىنکە سۆظۆ مە اێمیه دا ةەو ؼێىەیە دێذەگۆ :مناڵ مە دەمەنێکی صۆس صووەوە ناةێر گفذىوگۆی ةاةەدی ظێکعی
مەگەڵکشێر و ناؼکشێر ؼذینێتؽاسدسێذەوە و ةخەڵەدێرنێر(  .)Rousseau, 2009, pp.111-113ةەةۆچىونی سۆظۆ اەو ؼذانەی هیچی
مەةاسەوە مێناصانین ةاؼرتە هیچی مەةاسەوەنەڵێین و ةێذەنگتین وەک مەوەی دسۆ ةکەین و اەوانیرتیپێفشیىدەین پێؽیىایە گەس
وەاڵمیؽامنذا چادشە وەاڵمەکامنان ظادە و ةێ صەسدەخەنە و ةێ پێچىپەناةێر .اەوەؼی پێتاؼە کە نەصانینی مناڵ ظەةاسەخ ةە هەنذێک
ؼر ةەظىوددشە و پێىیعذیؽە هەسصوو فێشی اەوەةن چی اەظذەمە ةەةەسدەواو ةؽاسدسێذەوە و اەمەػ ةۆاەوەی سۆػی صۆس
پشظینیان کەمکشێذەوە و پێىیعذیؽە ؼذەکان ةەناوی خۆیەوە ناونشێر و اەو ؼذانە ناةێر ةاظکشێر کە صۆس وسوژێنەسن طاسنییە
( pp.123-125,هەمان ظەسچاوە ).
دەرئەنجام:
مەةەساەوەی گؽر دیۆسیەکی پەسوەسدەی اامانع و ؼێىاصی خۆی هەیە مە خعذنەڕووی کێؽە و دۆصینەوەی چاسەظەسە
پەسوەسدەییەکان ةۆیە ااظاییە پێامنىاةێر چ ظىودێکی هەیە گەڕانەوە ةۆ کانر  ،ةۆ فەمعەفەیەک کە فەمعەفەی ظەدەی هەژدە
ةىوە؟ کەڕانەوە ةۆ کانر کەڕانەوەیە ةۆ فەمعەفەی ڕۆؼنگەسیی ظەدەی  58ی اەوسووپایی کە عەقڵی کشد ةە ةناػە ةۆ دادوەسیەکانی
مشۆڤ و ظەسەدایەکیؾ ةۆ ڕووةەڕووةىنەوەی دێگەیؽذنە دشانعنذنذامییەکانی فەمعەفەی اەوسووپایی کە دوادش اەو الیەنە کاسیگەسیی
مەظەس کشدەی ةیشکشدنەوە و فێشةىون دانا.مێشەوە دەڵێین فەمعەفەی کانر و هضسە پەسوەسدەییەکەی اەو فەمعەفەیە کە
ڕەنگذانەوەی فەمعەفەی ڕۆؼنگەسییە ةناػەی ةۆ دیۆسی پەسوەسدەیی کانر ظاصانذ .دیۆسی پەسوەسدەیی کانذیؾ ةەؼێکە مە پڕۆژە
ڕەخنەییە فەمعەفییە ظێ کىچکەییەکەی کانر(ڕەخنەی عەقڵی پىوخر ،ڕەخنەی عەقڵ پشاکذیک ،ڕەخنەی دىانای دادوەسی) کە
الیەنی طەظذەی و ااینی و ڕەوؼذی و ظێکعی و عەقڵی دەگشێذەوە .مەو دیذەوە دىێژینەوەکە ةەو ااکامە گەیؽر کە پەسوەسدە
دیاسدەیێکی مشۆییە و مشۆڤ،کە ةىونەوەسێکی عاقڵە و خاوەنی ویعذی خۆیەدی ،داکە ةىونەوەسێکە پێىیعذی ةە پەسوەسدەیە و ةەهۆی
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 مەةەساەوەی مشۆڤ ةەهۆی ڕەوؼذەوە مەناو خەڵک ؼىێنی، هاوکاخ دىێژینەوەکە ةەو الیەنەػ گەیؽر کە.پەسوەسدەؼەوە مشۆڤە
خۆی دەکادەوە و مشۆڤتىونی خۆی دەپاسێضیر اەو مشۆڤە پەسوەسدەییە پێىیعذە گشنگی ةە ڕەوؼر و خۆڕاهێنان مەظەس ڕەوؼر
 چىنکە پەسوەسدە ةەپێی فەمعەفەی کانر مەظەس ةناػەی پشینعیپی ڕەوؼذی کاسدەکاخ و اامانظی ڕیفۆسمکشدنی مشۆڤ و.ةاؼی ةذاخ
 وادە مشۆڤ پێىیعذی ةەوەیە گؽر الیەنە مشۆییەکان مەخۆیذا پەسەپێتذاخ و ةاؼە مە.کاسیگەسی خعذنەوەیە مەظەس ااظذی گەسدوون
 ةەمظۆسە مەینی دىێژینەوەکە ةۆاەوەةىو پەسوەسدە.و خۆی پێؽخاخ و ڕەوؼذیتىونی خۆی پەسەپێتذاخ،خىدی خۆیذا گەؼەپێتذاخ
 مێشە دىێژینەوەکە مەةەظذی اەوەیە کشدەی ااصادی پێىیعذە اامانع ةێر.ؼذێکی کەظییە و اەوەػ وامە مشۆڤ دەکاخ ةەااصادی کاسکاخ
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انعكاسات فلسفة كانح عىل الرتبية
ملخّص
،  ودعذ انعكاظاده امفنعفٌح عىل املظال امرتةىي رخشا مفهم امفكش امرتةىي امفنعفٍ امؼشيب، ًعذ إميانىًه كانر اظام المعا يف داسًخ امفكش امفنعفٍ امؼشيب
 ويف اطاس مناقؽذها،  ومزمك فان فنعفذه ةادر دطشغ هزه املؽكنح، عىل ػعث ان فنعفح كانر امرتةىًح ةىـفها اؼكامٌح امنا هٍ يف مىاطهح االنعان
 ومهزا امعتث ًعمه امتؼص امؼايل عىل دساظح انعكاظاخ فنعفح كانر عىل امرتةٌح، )  االخالقٌح،  امعقنٌح، اخزخ متضض ةني اطشاف امرتةٌح امشالسح ( االنعانٌح
 واالنعانٌح، من اطه امىقىف عىل االةعاد امرتةىًح مفنعفح كانر امذٍ مها داسرياخ عىل عمنٌح امذعنٌم واالخالق يف املظذمع االملاين امؼشيب ةؽكه خاؿ
 ودعذ فنعفذه قعام من اقعاو امرتةٌح االنعان ٌح امذٍ ؼؼنر امذظاسب فضال عن املعاساخ امرتةىًح وامفهم امرتةىي ةىـفها مفاـه مرتاةطح من، ةؽكه عاو
. نؼى امعقه واالخالق وامؼشًح
،  وكٌفٌح دعامنها من وطهح دشةىًح مع مظمىعح االظبنح االخالقٌح،  ومذي اسدتاطها ةامفنعفح، يف امتذاًح ظنهذم ةاالظاط امزي دقىو عىل وفقه فنعفح كانر
 واظامٌث امذعنم يف اطاس،  واالب واالو يف ظٌاق عمنٌح امرتةٌح،  واسش املذعنم وامطامث،  ومتادئ امىاطتاخ،  و االسادج امؼعنح،  وامعقنٌح، واالنعانٌح
،  كٌفٌح امىـىل اىل االخالق ؟ امكٌفٌح و االسادج امؼعنح ؟ معنى امؼشًح يف االطاس امرتةىي ؟:  وكٌفٌح وضعه دؼر اظبنح امرتةٌح املشدتطح ةاهذافها، ٍفنعف
 وعىل هزا االظاط ًزهث هزا امتؼص اىل،  سوظى امرتةىي يف كذاب "اٌمٌه" عىل فنعفح امرتةٌح مذي كانر، ويف امىقر راده انعكاظاخ فكش طان – طاك
 وال ظٌام يف امتؼىز،  ووضع االـاةع عىل امظىانث امرتةىًح يف فنعفذه امذٍ مها انعكاظاخ عىل فكشنا امرتةىي، دساظح فنعفح كانر من امىطهح امرتةىًح
.  عىل نؼى منؼىظ منعٌان، امكشدًح امذٍ الدهذم ةفنعفح كانر ةؼعث فهم االخري مها عىل نؼى دشةىي
The Reflection of Kant Philosophy on Education
Abstract
Immanuel Kant (1724-1804) is a brilliant name in the history of western philosophical thought and its philosophical reflection on
educational field are an asset for understanding Western philosophical educational thought beacause Kant education philosophy
considers education a problem that faces human beings ،thus ،it puts it forward for discussion and brings together the three important
aspects of education (huaman ،mind ،ethics) ،therefore in the current research we will work on Kant philosophy reflection on
education in order to identify the educational dimensions of Kant philosophy that had an impact on learning and moral well as its
results in German and western society and humanity as whole. It is a part of human education philosophy that hold education
understanding through concepts suchas mind ،moral ،freedom. First we observe the basis Kant philosophy is consists of in addition to
its relation with education together with how ،as far as education is concerned ،it is going to deal with the moral ،humane and mind
cocepts ،goodwill and the principal of duty and the role of learner ،parent in the teaching process and learning method within the
frame of Kant education philosophy ،how to reach att the goal behind education ،ethics ،what so even ،and goodwill ،freedom
meaning in education ،in addition to the reflection of Jean-Jacques Rousseau ،taken from the book of Émile about Kant education.
Acting n this basis ،the current study believes that studing Kant philosophy from education perspective and pointing out the education
philosophical aspects will affect our education thoughts ،especially beacause in Kurdish research neither attention has been paid to
Kant philosophy nor it has been considered.
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