
له گه ڵ گه شه کردنی زمانی نووسراودا، نزیکه ی ٤٠٠٠ 
ســـاڵ به ر له  ئســـتا، ھه ودان بۆ فرکردنی مندان 
ده ســـتیپکردووه ، به ر له و مژووه ، فربوون ته نھا له  
ڕگه ی الســـایی کردنـــه وه ی گه وره کانه وه  بووه ، یان 
ڕاســـتتر بین، به رھه مھنانه وه ی ھه مان کولتووری 
باوان و گه وره کان بووه ، سۆمه ریيه کان و بابلیيه کان، 
یه که م که سانک بوون، که  (خانه ی فرکردن) خانه ی 
تایبه تیان بۆ خوندن و فرکردن بنیاتناوه  و ئه رکی 
ئه و فرکردنه شیان به  که سانی تایبه تکار سپاردووه. 

گريکـــه کان ئـــه و خوندنگـــه، یان ئـــه و خانه ی 
فرکردنه یان ناونا (سکوال)، که  مانای (مه ره خه سبوون 

له  کاری فیزیکی) ده گه نت. 
مندان  گریکه کانـــدا،  له  خوندنگه (ســـکوال)ی 
ڕۆشنبیر ده کران، فری شوازی په یڤین، خوندنه وه ، 
نووســـین، ماتماتیک، فه لســـه فه ، زانست، وه رزش و 

مۆسیقا ده کران.
بگومـــان، ئـــه و مندانـــه ی لـــه و خوندنگه یه 
ده یانخوند، له  خانـــه واده ی زه نگینه وه  ده ھاتن، جا 
بۆیه  ھه ر منداه و  کۆیله یه ک ده یھنا بۆ خوندنگه . 
به و که ســـه  کۆیله یه یان ده گووت (په یداگۆگ)، واته  

ڕنیشانده ری منداڵ.
ھه ردووچه مکی پیداگۆگی و پیداگۆگ، له کاری ئه و 

کۆیالنه وه  سه رچاوه ده گرن و په یدابوون.
له گه ڵ پشـــڤه چوونی ژیان و گۆڕانه  ھزریه کاندا 
خوندنگه ش گۆڕانی به ســـه رداھات و پرسیارگه لک، 

له مه ڕ خوندن و فرکردن، ده ھاتنه کردن، له وانه :
-ده بت چی فری منداڵ بکرت؟
-ده بت چۆن منداڵ فربکریت؟

-بۆ ده بت منداڵ فری ئه و بابه ته ھه بژردراوانه   
بکرن؟  

کورته یه ک له  مژووی
فه لسه فه ی پداگۆگی

كه ریم مسته فا



له گـــه ڵ زیاتر به ره وپش چوون و گه شـــه کردنی 
خوندنگه دا، بابه ت و پرســـیاره  فه لسه فیيه کانیش، 
به شـــوه یه کی نـــوێ، دیســـان  خۆیـــان خزانده  ناو 
به رنامه کانـــی خونـــدن و شـــوازی کار و متۆدی 

پداگۆگه کانه وه .
وه ک زانراوه ، مژووی فه لسه فه  بۆ سانی(٥٠٠-

٦٠٠پ.م.) ده گه ڕته وه . مژووی فه لسه فه ی
(٣٠٠-٤٠٠پ.م.)  ســـانی  لـــه   پداگۆگییـــش 

سه رھه ده دات.
له ســـه ره تای ســـه رھه دانی مژووی فه لسه فیدا، 
فه یله ســـوفه  سروشـــتییه کان، وه ک تالیـــس(٥٤٦-
ئه ناکســـمه نده ر(٥٤٦-٦١٠پ.م.)  ٦٢٤پ.م.)و 
ھه ویانده دا له  گه ردوون و سرووشـــت و دیارده کانی 

بگه ن و ڕاڤه ی بکه ن.  
سۆفیســـته کان، ڕچکه ی بیرکردنـــه وه  و ڕامانی 
فه لسه فه یان له سروشـــته وه  بۆ ڕامان و بیرکردنه وه  
له  خودی  مرۆڤ، گۆڕی. ڕاســـتییه کان له الی ئه مان، 
ڕژه یی و له گۆراندابوون. ئیدی مرۆڤ بوو به  پوه ری 
گشـــت شـــته کان، وه ک (ڕه وشت، ڕاســـتی، چاکه ، 
خراپـــه ، جوانـــی، ناشـــیرینی و ............. ) بۆ 
نموونـــه ، پراتۆگراس(٤٠٠ پ.م. ) مرۆڤی به  پوه ری 

گشت شته کان داناوه .
-٣٤٧) پالتـــۆن  (٣٩٩-٤٧٠پ.م.)  ســـۆکرات 
٤٢٧پ.م.) ئه ریســـتۆ(٣٢٢-٣٨٤پ.م.) ئه مان زیاتر 
گرنگییان به  کشـــه  ڕه وشـــتی/ ئتیک، ئایدیایی و 

میتافیزیکیه کان داوه.  
به  کورتی فه لسه فه ی پداگۆگی ھه ر له سه ره تاوه  

تا ئستا، سه رقای س پرسی سه ره کی بووه .
ئۆنتۆلۆجی (میتافیزیک)

ئپستمۆلۆجی ( زانین/ زانیاری) 
ئتیک (ڕه وشت) 

 
ئۆنتۆلۆجی

ئۆنتۆلۆجی، یان متافیزیک، له  وشه ی (ئۆنتۆ= 
ھه بـــوون، ئه وه ی که  ھه یه ) به مانـــای تاووتوکردنی 
پرســـی بنه ڕه تی ھه بوون و په یدابوون و لکۆینه وه  
له  بنـــه ڕه ت و بنه ماکانی بوونـــی فیزیکی-ماته ری و 

ھه سته کی، سروشت و دیارده کان.
پوخته ی بیرۆکه که ، گه ڕانه  به شـــون په یداکردنی 

ھۆ-ھۆکارکی چه سپاو و نه گۆڕ بۆ ڕاڤه کردنی دنیایه کی 
ڕاسته قینه  و واقعکی بزۆک و ھه رده م له  ئاوگۆڕدا. ئه و 
واقیعه ی که  ئمه  له ڕگه ی ھه سته کانمانه وه ، ده رکی 
ده که ین، دنیایه کی -واقیعکی بزۆک و ھه میشـــه  له  
ئاوگۆڕدایه . ئه م دیدگایه ش، ئه و پرسه  دنته  گۆڕێ 
که  مادام واقیع-جیھـــان بزۆکه  و له  گۆڕاندایه ، ئیدی 
ده شـــت، جیھان و واقیعکی چه سپاو و ڕاسته قینه ، 

له پشت ئه م جیھانه وه  ھه بت! 
پکھنه ری  ماتریالســـتیانه ،  ڕاڤـــه ی  به گوره ی 
بنه ڕه تـــی سروشـــت و ھه بوون -ڕاســـته قینه ، ته نھا 
مادده یـــه  و بـــه  بۆچوونی دموکریـــت (٤٠٠ پ.م.) 
مادده ، سروشت -ڕاسته قینه پکدنیت و بچووکترین 

یه که ی ئه و مادده یه ش، ئه تۆمه .  
بـــه  بۆچوونی ماتریالســـتانه ی تۆمـــاس ھۆببس 
(١٥٨٨-١٦٧٩) ھه رچـــی لـــه  سروشـــتدا ھه یـــه ، 
ئمـــه ی مرۆڤ،  ھه بوونکـــی ماتریانـــه ی بزۆکه  . 
بزاوتـــی ئه و ماتریانه، له  ڕگه ی ھه ســـته کانمانه وه  
(بینین، بیســـتن، بۆنکردن، تامکردن و ده ست لدان 
-به رکه وتن)ه وه  ھه ستپده که ین، به کو بیرکردنه وه  و 

ئاگامه ندیش ھه ر ھه مان پرۆسه ن.
له ھه مبـــه ر ئه م بۆچوونه دا، بۆچوونکی دژ ھه یه ، 
که  به  فه لسه فه ی پالتۆنی، یان فه لسه فه ی ئایدیالیزم، 
ناســـراوه . به گوره ی ئه م فه لسه فه یه  و به  بۆچوونی 
پالتۆن، ڕاســـته قینه  -واقیـــع، ھه بوون، له  دوو به ش 

پکھاتووه :
به شی یه که م: جیھانی ئایدیا، ئه ندشه ، جیھانی 

به رز.
به شی دووه م: جیھانی ھه سته کان، جیھانی نزم.

ئۆنتۆلۆجی ئه م دوو پرسیاره  ده وروژنت
١-ئایا سروشـــت (ھه بوون -ڕاسته قینه ) ئه وه یه، 
که  ئمـــه  (مـــرۆڤ) ده توانین بیبینین و ھه ســـتی 

پبکه ین؟
یان، به  واتایه کی دیکه  

-سروشت (ھه بوون -ڕاسته قینه ) بوونکی ماته ری 
ھه یه  و ده توانین له ڕگه ی ھه ســـته کانمانه وه  ھه ستی 

پبکه ین؟ 
٢-ئایا سروشت (ھه بوون-ڕاسته قینه ) شتکه،که  
ئمه  ناتوانین له  ڕگه ی ھه سته کانمانه وه  بیبینین؟  

یان، به  واتایه کی دیکه 



-سروشت (ھه بوون -ڕاسته قینه ) شتکه  له  ماته ر 
به ده ر و له  ڕگه ی ھه ســـته کانمانه وه ، ناتوانین بیبین 

و ھه ستی پبکه ین؟

ئپستمۆلۆجی
 ئپستمۆلۆجی، له  وشه ی (ئپستمه  = زانیاری) 
یۆنانیه وه  وه رگیراوه ، به مانای تیۆری زانیاری و زانین 

دت. به م:
-ئایا زانیاری چیه و چۆن په یدا ده بت؟ 

-ئایا سه رچاوه کانی زانین کامانه ن؟ 
-ئایـــا ھه ر لـــه  بنه ڕه تدا، ئمه  پویســـتیمان به  

زانیاری ھه یه ؟ 
-ئایا ئمه  له ڕاستیدا توانای تگه یشتنی زانیاریمان 

ھه یه ؟
به  گوره ی ڕاڤه ی ڕاشونالیزمی (ڕاتیۆ/عه قنی)، 
پرۆســـه ی ئاگامه نـــدی، دووبـــاره  به رھه منانه وه ی 
ئایدیـــاکان/ بیره کانه  له  ئاگایی مرۆڤـــدا، له ڕگه ی 
ماتماتیـــک و لۆجیکه وه  (ژیرت) ، بۆ به رھه مھنانی 

چه مکه کان و په ره سه ندنی زانیاری.
به گوـــره ی ڕاڤـــه ی ئمپیریزمی(ئه زموونگه ری)
زانیاری له  ڕووبه ڕووبوونه وه  و کارلککردن(ئه زموون)، 
له گه ڵ بابه تـــدا (بابه ته  ماتریالیه کانی ده وروبه رمان) 

په یداده بت. 
پش به ده ستھنان و په یداکردنی زانیاری، گرنگه 

ئه و پرسیاره  له  خۆمان بکه ین،که  :
-ئایا پویستمان به زانیاری  ھه یه؟ 

-ئایا توانامـــان ھه یه  زانیـــار ی په یدابکه ین، یان 
به ده ستبھنین؟  

  به  شـــوه یه کی گشتی، ئیپســـتمۆلۆجه  له  دوی 
وه می ئه م پرسیارانه   ده گه ڕت:

-مرۆڤ ده بت (ده توانت) چی بزانت؟
-مرۆڤ چۆن زانیاری په یداده کات؟

-مرۆڤ که نگ ده توانیت، زانیاری په یدابکات؟ 
 

ئتیک
ئتیک -ڕه وشـــت، له  وشـــه ی (ئتـــۆس= خو 

-عاده ت) ی یۆنانییه وه  ھاتووه . 
پرسیاره  سه ره کییه کانی ئتیک ئه مانه ن:

-چاکـــه  و خراپـــه ، ڕاســـت و ھه ـــه ، جوانی و 

ناشیرینی، ئه رک(به رپرسیاریه تی) و ماف، چین؟ له  
کووه ، یان چۆن په یداده بن؟ 

-ئایا چۆن له م پرسانه  ده ڕوانین و تیانده گه ین و 
ده بت به  چ ڕگه  و شوازیک ھه سوکه وتیان له گه دا 

بکه ین؟  
و  به رســـڤ  چ  ده بـــت  مـــرۆڤ  -ئایـــا 
کاردانه وه یه کـــی له ھه مبه ر ئه م پرســـانه دا ھه بت؟ 
-ئایا ڕگه چاره گه لک ھه یه ، تا وه ک شواز و به رسڤ 

بۆ ئه م مه به سته  که کی ھه بیت؟ 
-ئایا، له  به رســـڤ و په رچه کرداره کانمان، بۆ ئه م 

پرسانه ، ڕازین؟ 
ســـه ره ڕای ئه مانـــه ش، ئتیک، پرســـی ئه وه ش 

ده کات،که  
-ئایـــا، ئمـــه  به رپرســـی دیـــد و بۆچـــوون و 
ئـــه و پرســـانه دا؟ توانینه کانمانیـــن، له ھه مبـــه ر 

به کورتی، ئه م ســـ بابه ته ، به شـــه  سه ره کی و 
گرنگه کانی فه لســـه فه ی پداگۆگی پکده ھنن. ھه ر 
پرۆگرام و به رنامه یه کـــی پداگۆگی/ فرکاری، ئه م 
س پرسه  گرنگه ی تدا نه گونجابت و به  شوه یه کی 
ژیرانه  مامه ه یان له گه دا نه کرابت، ئه وا به رنامه یه کی 

فرکاری نادروست و دووره  له  به ھا مرۆییه کانه وه .

ڕبازه کانی فه لسه فه ی پداگۆگی

ده کرت به  شـــوه یه کی گشـــتی، فه لســـه فه ی 
پداگۆگی به سه ر دوو شاڕبازدا دابه ش بکه ین: 

-شاڕبازی کالسیکی 
-شاڕبازی مۆدرن

ھه ریه که  له م شـــاڕبازانه ش له ناوخۆیاندا به سه ر 
چه ند ڕبازکدا دابه شده بن.

 
شاڕبازی کالسیکی : 

-ڕبازی ھلینی، یان ڕبازی ئاتن
سۆفیسته کان (٣٠٠-٤٠٠پ.م.) 

پرۆتاگۆراس(٤٠٠ پ.م.) “ مرۆڤ پوه ری گشت 
شته کانه.“

(دۆززینـــه وه ی  دموکریـــت(٣٨٠-٤٦٠پ.م.) 
ھۆکارکم (ھۆکاری ڕوودانی شـــتک) له ال باشـــتره  



تاببمه  شای ئران)  
سۆکرات (٣٩٩-٤٧٠پ.م. ) (ئارتا/ وریایی) 

پالتۆن(٣٤٧-٤٢٧پ.م. ) ( ده وه ت/ کۆمار.) 
ئه ریستۆ(٣٢٢-٣٨٤پ.م.).   ( پۆلیتیک.)

و  (ئپســـتمۆلۆجی  ڕۆشـــنگه ری  ڕبـــازی 
ئمپریزمی)

فرانســـیس باکـــۆن ( ١٥٦١ -١٦٢٦) (نۆڤـــوم 
ئۆرگانۆن.)

یۆھـــان ئامـــۆس کۆمۆنیـــۆس( ١٥٩٢-١٦٧٠ ) 
(ڤیالویسس/ ڕگه ی ڕووناکی-١٦٤١ ) 

(ھه نـــدێ   (  ١٧٠٤ لـــۆک (١٦٣٢ –  جـــۆن   
بیروبۆچوون ده رباره ی فرکاری-١٦٩٣) 

کانت ( ١٧٢٤-١٨٠٤ ) 

ڕبازی(نه یچرالیزمی) سروشتیخوازی 

ژان ژاک ڕۆســـۆ ( ١٧١٢-١٧٧٨ ) ( ئمیـــل-
(١٧٢٦

یۆھان ھنریخ پستالۆزی (١٧٤٦-١٨٢٧) 
-(نوھوف) له  ســـای١٧٧٤ دا نووسراوه : ھزی 

مشک، ھزی ده ست، ھزی دڵ.
-لینھارد ئوند گرترود (له  سای١٧٨١ -١٧٨٧)

-وای گرترود ئیھره کینده ر لرت (له سای١٨٠١ دا 
نووسراوه.  

ڕبازی نیو نه یچرالیزم/ سروشتیخوازی نوێ
جان پیاژ ت(١٨٩٦-١٩٨٠) 

شاڕبازی مۆدرن 
ڕبازانـــه   ئـــه م  بـــۆ  مۆدرنیـــش  شـــاڕبازی 

دابه شده بیت
ڕبازی ماتریالســـتی دیالکتیکـــی، یان متۆدی 

مارکسی
لڤ سمۆنۆڤیچ ڤگۆتسکی (١٨٩٧-١٩٣٤)

ڕبازی پراگماتیزمی
چارلـــس ســـاندرس پـــرس ( ١٨٣٩-١٩١٤ ) 

(ئینکوایری سۆسایه تی/ جڤاکی ڕامانی)
ولیام جه یمس ( ١٨٢٤-١٩١٤ )

جۆن دوی ( ١٨٥٩-١٩٥٢ )

شاڕبازی کالسیکی (ھلنی-ئاتن)
سۆفیسته کان 

گروپک له  فه یله ســـوفی پرۆفیشـــناڵ بوون، له  
ســـاه کانی(٣٠٠-٤٠٠پ.م.)دا له  ئاتن، خه ریکی وانه  
گووتنه وه  بوون. به رانبه ر ئه و کاره یان ھه قده ســـتیان 
وه رده گـــرت. سۆفیســـته کان، گۆڕانکـــی زۆریان له  
بۆچـــوون و دیدگای فه لســـه فیدا به رپاکرد. پرســـه  
فه لسه فیه کانیان، له  پرسه  سروشتی و ماتریایه کانه وه ، 

بۆ پرسی مرۆڤ و دیگای مۆرای/ ئاکاری گۆڕی. 
به  بوای سۆفیسته کان، مرۆڤ به  دید و بۆچوونی 
جودا، له  سروشـــت و دیارده کان و له پرســـه  ئتکی 
و مۆراییـــه کان ده ڕوانـــن و ھه رکه س لـــه  ڕوانگه  و 
پاشـــخانی زانیاری و ئاستی ژیری خۆیه وه ، بابه ت و 
دیارده کان ڕاڤه ده کات. ھـــه ر بۆیه    پرۆتاگۆراس(٤٠٠ 
پ.م.) یه ککه  له  سۆفیســـته کان، گوتوویه : ” مرۆڤ 

پوه ری گشت شته کانه.“
ھه روه ھـــا، به دوداگه ڕان و لکۆینه وه، له  دیارده  
و تگه یشـــتن لـــه  ھـــۆکاره کان، ئامانجکـــی گرنگ 
و ســـه رکی بووه  له الی سۆفیســـته کان، ھـــه ر بۆیه  
یه ککـــی دیکه  له  سۆفیســـته کان  دموکریت (٣٨٠-
٤٦٠پ.م.) گوتوویه :“ دۆزینه وه ی ھۆکارکم(ھۆکاری 
ڕوودانی شـــتک) له ال باشـــتره  تاببمه  شای ئران.“

  
سۆکرات (٣٩٩-٤٧٠پ.م.)

به ناوبانگترین پداگۆگ له  مژوودا ســـۆکراتیس 
بووه . ســـۆکراتیس بیر و بۆچوونه  فه لســـه فیه کانی 
خۆی به  شوازکی پداگۆگیانه ، له ڕگه ی دیالۆگه وه  
ده رده بی، به تایبه تی کاتک،که  له گه ڵ الوانی شاری 
ئاتندا ده په یڤی. تا ئه مۆکـــه ش ڕبازی پداگۆگی 
سۆکراتی، یان متۆدی دیالۆگی سۆکراتی، له  پرۆسه ی 

په روه رده  و فرکردندا،گرنگی خۆی ھه رماوه . 
 کی له دوا به جگه رچی سۆکراتیس ھیچ نووسراو
نه ماوه  ته نھا له ده می پالتۆنی شاگردیه وه  باسکراوه ، 
به م ھـــه روه ک خۆی گووتویه ، ئـــه و وه ک مامانک 
وایه  و ته نھا یـــارده ی له دایکبوونی بیروبۆچوونه کانی 

که سانی دیکه  ده دات. 
ســـۆکراتیس، ھنده  په رۆشـــی فرکردنی الوان 
بوو، ده سته تدارانی ئه و ســـه رده مه ی شارده وه تی 



ئاتن(ئه ســـینا) وه ک مه ترسیه ک لیانده ڕوانی و به  
تکده ری ڕه وشـــتی الوان تۆمه تباریانکرد و ســـزای 

مه رگیان به سه ردا سه پان.
ســـۆکراتیس به  متۆدیک کاری ده کرد، که  خۆی 
ناوی نابوو(ئارتـــا/ وریایی)، له  ڕی ئه و متوده وه  
ھه ویده دا که ســـی به رانبه ر ناچار بکات، که  خۆی به  
ده رئه نجامک بگات، ھه ر بۆیه  سۆکراتیس خۆی وه ک 
مامانـــک ده دیت، که  ته نھا ڕۆـــی ئه وه یه ، یارمه تی 
منداڵ بدات تا له دایک ببت، ده نا مامان ھیچ ڕۆکی 

له  دروستبوونی منداه که دا نییه .

پالتۆن(٣٤٨-٤٢٧پ.م.) 
شـــاگرد و ھاوڕی ســـۆکراتیس بـــووه . پالتۆن 
نووســـراوگه لکی به نرخی دوای خۆی جھشتووه  و 

داھنه ری یه که مین سیسته می پداگۆگیه . 
به ڕای پالتۆن ڕبازی پداگۆگی ئپستمۆلۆجیانه  
بناغه ی سیســـته مکی فرکاری گشتگره  و به  چوار 
ھه نگاودا ده ڕوات. له م ھه نگاوانه دا بابه ت، مه به ســـت 
بابه تی فرکاریه که ، له  ڕگه ی (فرکار) پداگۆگه وه  
لـــه  بابه ته وه  ده بن به  زانیاری و له  دوا ھه نگاویشـــدا 
ده بن به  به شک له  ئاگامه ندی(فرخواز) خوندکار.

ھه نگاوه کانیش ئه مانه ن 
١ دۆکسا DOXA ئیکاسیاستادیه ت

تکه ه یه کـــه  له  بابـــه ت -چاالکـــی کولتووری و 
چاالکـــی فیزیکی. فربـــوون و ڕاھاتـــن له ته ک ئه م 
چاالکیا نـــه دا، له ڕگه ی گه مـــه  -یاریکردنه وه ، ھاوڕێ 
له گه ڵ(ھه قایـــه ت) چیرۆک و فاکتـــی مژووییدا به  

منداڵ -خوندکار ئاشناده کرت.
له م ھه نگاوه دا فرکردن و گه یاندنی زانست -بابه تی 
وانه که ، له  گۆشـــه نیگای فرخـــواز -خوندکاره وه. 
به واتایه کی دیکه ، له م ھه نگاوه دا فرخواز زانیارییه کی 
ناتـــه واو (وه ھمی) له ال دروســـتده بت. ئه مه ش دژی 

ئپستمه یه .
٢-ئپستمه  EPISTME پیستیسستایت

له م ھه نگاوه دا، خوندکار زیاتر له ســـه ر کارکردن 
له کایـــه  مه عریفییه کانـــدا ڕاده ھنرـــت. چاالکییـــه  
کولتوورییه کان له گه ڵ ڕیتم/ مۆسیقادا تکه ده کرن. 
لـــه م ھه نـــگاوه دا، فرخواز/ خونـــدکار به  پوه ر و 
گۆشـــه نیگای لۆجیکانه  ڕاده ھنرت، تا بتوانت له و 

ڕگه یه وه  زانیاری تیۆری به ده ســـتبھنت و تامانی 
ھه بت ( ئه م ھه نگاوه  دژی دۆکسایه )

٣-دیانۆیا DIANOIA دییانۆاستادیه ت
له م ھه نگاوه دا زانیارییه  ئه پستراکه کان، جگه ی 
زانیارییه کۆنکرتییـــه کان ده گرنه وه ، تگه یشـــتن له  
ژماره  و قه باره کان/ ئه ندازه کان، ده گاته  ئاســـتکی 
با. تگه یشـــتنی فرخواز -خوندکار بۆ بابه ته که ، 
له ڕوانگـــه ی بابه تـــی ڕاڤه کـــراوه وه  کـــه، پکڤه وه  

گرده درت.
NOISES س٤ -نۆیس

له م ھه نگاوه دا، فرخواز/ خوندکار ده گاته  ئاستک 
له  تگه یشـــتن و ئاگامه ندی له  بابه ت. تگه یشتنکی 
لۆجیکانـــه  و دیالیکتیکانه ی بابه ت. به بوای پالتۆن، 
تگه یشتن له م قۆناغه دا تگه یشتنکی له گومان به ده ر 
و چه ســـپاوه . به گووته ی ئدمۆند ھۆســـرڵ(١٨٥٩-
١٩٣٨) (ھاوژینتی)ھه کردنی ئاگامه ندیانه یه  له گه ڵ 

بابه تدا). 
 پالتـــۆن، له  دیالۆگی ده وه ت/ کۆمار دا، که  به 
 ترۆپکـــی بیر و بۆچوونه  فه لســـه فیه کانی داده نرت، 
بـــاس له  پالنه کانی پـــه روه رده  و فرکردن ده کات و 
فه لسه فه ش به  وانه یه کی ســـه ره کی، له پاڵ موسیک 
و ماتماتیکـــدا، بۆ منداڵ/ خونـــدکار داده نت. (( 
ئالره وه، گرنگی  فه لسه فه له  سیسته می په روه رده  و 

فرکردندا ده رده که وت.)) 

ئه ریستۆتلیس(٣٢٢-٣٨٤پ.م.)
یـــان  ئۆنتۆلۆجـــی،  ڕبـــازی  ئه ریســـتۆ 
ئۆنتۆلۆجی ڕیالیســـتی، له  پداگۆگیـــدا پیاده کرد.
کورته ی فه لســـه فه ی ئه ریســـتۆ له سه ر ئه م بۆچوونه  
بنیاتنـــراوه ، که  ( ڕاســـته قینه / ڕیاله تـــی، ھه یه  و 
ســـه ربه خۆیه  و جودایه  له  بوونی ئمه  و وابه ست نیه  
به  ئاگامه ندی ئمه / مرۆڤ سه باره ت به و.) واته  دنیای 
ڕاسته قینه  به ده ره  له ئاگامه ندی مرۆڤ. ئۆنتۆلۆجی 
ئه ریســـتۆ، لـــه  نووســـراوی/ کتبـــی میتافیزیکدا 

به ته واوه تی ڕوونکراوه ته وه .
کشه ی ئتیک الی ئه ریستۆ، کشه یه کی بنه ڕه تییه  
و ھه ویداوه  ڕاڤه ی بکات. ئه ریســـتۆ پرسیارکی زۆر 
گرنگ و ســـه ختی ھوروژاندووه ، کاتک ده پرســـت“ 
به رزتریـــن چاکه / باشـــه ، چییه ؟ ” وه مه که شـــی 



(ئودایمۆنی = خۆشبه ختی)یه .
ئه ریســـتۆ، له  (بابه تی) ئتیکدا چوار پرسیاری 

گرنگی کردووه
١.مه به ست له  چاکه  -جاکی چییه ؟

٢.چ شتک چاکه ؟
٣.چ کرده وه  -ھه سوکه وتک چاکه ؟

ئه وکرده وه یـــه  بۆچـــی  بین،کـــه   ٤.ده کـــری 
 -ھه سوکه وته ، باشه ؟ 

ئه ریستۆ، بانگه شه ی خوندنی ده وه تی(حکومی) 
ده کات. خونـــدن و فرکـــردن به  ئه رکـــی ده وه ت 
ده زانـــت و ده بت بۆ ھه مووان بت. ده وه ت، له الی 
ئه ریســـتۆ ھاوپه یمانتـــی/ شـــه راکه تکه ، له نوان 
ھاونیشـــتمانه کاندا، که  ئامانجکی ھاوبه شیان ھه یه  
به وپیـــه ش، ده بت خوندن بۆ ھه موو ھاووتیان و 
ھاونیشتمانان بت و ئامانجکی ھاوبه شیشی ھه بت. 
له به رئه وه ی ئاســـت و توانای تگه یشتنی که سه کان/ 
تاکه کان جیـــاوازن، ئه وا ئه ریســـتۆ پیوایه  ده بت 

ئاسته کانی خوندنیش بۆ تاکه کان جیاوازبن.  
ئه ریستۆ زۆر گرنگی به  ڕۆی مامۆستا/ فرکار/

وانه بژ مامۆســـتا داود/ فرکار ئه وکه سه یه ، که  
زانیاری ســـه باره ت به  ڕیاله تی/ ڕاســـته قینه  ھه یه  و 
ھنده ش چه مک و ده ســـته واژه  و وشه  ده زانیت، که  
بتوانت ڕاڤه ی ئه و ڕاسته قینه/ ڕیاله تییه ی پبکات‘‘. 
بۆیه  ھه وی داوه  به م چوار ھه نگاوه  وانه بژی(لکتیۆ) 

فۆرمۆه  بکات:
فۆرمۆه ی یه که م: 

مامۆستای به توانا و زمان پاراو، ده توانت(ده بت) 
ســـه رنجی (زه و قی) منداڵ/ خوندکار بۆالی بابه تی 

خوندنه که  ڕابکشت.
فۆرمۆه ی دووه م:

ده توانت(ده بت) گشت الیه ن و ورده کارییه کانی 
بابه ته که  بۆ مندان، بخاته  ڕوو( شیبکاته وه ).

فۆرمۆه ی سیه م:
و  ڕوونکردنـــه وه   و  فاکـــت  ده رئه نجامـــی  لـــه  
نیشـــاندان(له الیه ن مامۆســـتاوه  و بینیـــن له الیه ن 
خوندکاره وه ) ، خوندکار بتوانت وه سف و پناسه ی 

بابه تی باسکراو/ خوندراو، بکات.
فۆرمۆه ی چواره م:

منـــداڵ/ خونـــدکار (بتوانـــت) گفتوگۆ له مه ڕ 
بابه تی خوندراوه وه  بکات و ھه وبدات ھۆی خوندنی 

بابه ته که   تبگات.
  ڕبازی ئمپیرزمی

ڕبـــازی ئمپیرزمی(ئه زموونگـــه ری) که  زانیاری 
به ده ستھاتوو له  ڕگه ی ئه زموونه کانه وه ، له  ناوه نددا 
داده نت، ســـه ره تای ســـه رھه دانی ده گه ڕته وه  بۆ 

سانی ١٢٠٠. 

فرانسیس باکۆن (١٦٢٦-١٥٦١)
باکۆن، تیۆری و متودی فه لسه فه ی ئمپرزمی له  
سای ١٦٢١ دا له  نووسینی کتبی (نۆڤوم ئۆرگانۆم) 
دا به کارھنا. ئه م کتبه  له ژر ڕۆشنایی و کاریگه ری 
(ئۆرگانۆن) متودی فرکاری ئه ریستۆ دا نووسراوه 

باکـــۆن، له م کتبه یدا، ڕه خنـــه  له  به دحایبوون 
و چه واشـــه کاری ده گرت، که  ده بنه  ڕگر له به رده م 
گه شه ســـه ندنی زانســـت و زانیارییـــدا. یه کک له و 
به دحایبوونانـــه ی، کـــه  بایکۆن ڕه خنـــه ی توندی 
لده گرـــت، ( غـــه ره زی عیله لـــی سروشـــت) یان 
( مه به ســـت و ئامانج له  دروســـتبوونی سروشـــت ) 
ڕه تدانـــه وه ی ئـــه و بوایه ی که  گوایه  سروشـــت بۆ 
مه به ستک دروستبووه . به بوای باکۆن، ھیچ ئامانج 
و مه به ستك له  دروســـتبوونی سروشتدا نیه ، بۆیه ، 
بواھنـــان، یـــان به دحایبوون له م تـــزه، ده بته  
ڕیگـــر له  فراوانبوونی زانیاری و زانســـت. ڕه نگه  ئه م 
بۆچوونه ش لـــه و ڕوانگه یه وه  ســـه رچاوه ی گرتبت، 
که  باکۆن پیوابوو ”زانیاری ھز، یان ده ســـته ته“   
ئـــه م ڕبـــازه ی باکۆن له  الیه ن جـــۆن لۆک درژه ی 

پدرا. 

جۆن لۆک(١٦٣٢ – ١٧٠٤)
لـــه الی جۆن لـــۆک، له کتبـــی (ســـه باره ت به  
تگه یشتنی مرۆڤ) (١٦٩٠) و ( ھه ندی بیروبۆچوون 
ده رباره ی فرکاری) (١٦٩٣) ئه م کاریگه ریه ی باکۆن، 

ڕه نگیداوه ته وه . 
لۆک، په یوه ندی نوان شت/ بابه ت له  جیھاندا و 
ئاگامه ندی مرۆڤ، به  (ڕیالزمی/ ڕیالستی ڕه خنه گرانه ) 

تده گات.
به بوای لـــۆک، فره  ئه زموونی ده بتـــه  بنه مای فره  
بیری(فره  ئایدیا). لۆک گه یشـــتۆته  ئه و بوایه  که ، بیری 
مرۆڤ، به  ھۆی بوونی بابه ته  ده ره کییه کانه وه  په یداده بت. 



سیســـته مه  ئاکاریه که ی لۆک له سه ر دوو 
پایه  بنیاتنراوه 

١.وه کیه کی (یه کسانی)
له الی لـــۆک، وه کیه کی، مانای ئه وه یه ، که  که س 
مافی چه وســـاندنه وه ی دیگه رانی نیـــه  و نابت ھیچ 
که سیکیش لبگه ڕت بیچه وسننه وه . گشتمان ئازادین 
و خاوه نـــی خۆمانین. ژیان مافکی سروشـــتیمانه و 

مافی(موک و سامان) خاوه ندارتیمان ھه یه .  
٢.ئازادی

ئـــازادی، ھاوتا و ھاوه ـــی وه کیه کییه. به بوای 
لۆک، ئازادی په یوه ســـتی وه کیه کییه ، به و مانایه ی، 
که  ھـــه ر که س ئـــازاد بت لـــه  ھه بژاردنی ڕبازی 
ژیانی خۆی، ده ربینی بیروباوه ر، مافی خاوه ندارتی 
و موکایه تـــی. به م نابت ئازادی ھیچ که ســـکی 
دیکه ش، پشـــلبکه ین، جا بۆیـــه  یه کدی قبوکردن 

(تۆلرانس) بنه مایه کی گرنگه  بۆ ئازادی. 
به کورتی، لۆک، پـــه روه رده  و فرکاری له م چوار 

خاه دا چده کاته وه 
١.له ش ساغی

له به ر ئه وه ی لۆک، پزیشـــک بـــووه ، بوای وایه  
له شساغی مه رجکی ھه ره گرنگی فربوون و کارکردنه ، 

بۆیه  گوتوویه :
(گیانی ســـاغ/ پاک، له  له شـــی ساغدایه ) بۆیه ، 
به گرنگی زانیوه ، که  منداڵ له ســـاه کانی ســـه ره تای 
ته مه نیدا(به تایبه تی تا چوار ســـای) خۆراکی چاک 
و پۆشـــاکی له بار و ژینگـــه ی پاکی ھه بت و جوه / 

وه رزش بکات.
٢په روه رده ی ڕه وشتی

له م ڕگه یـــه وه  ده توانین (خو)ی منداڵ بگۆڕین. 
لۆک بوای وایه ، که  په روه رده کردنی ڕه وشتی، مندان 
فری خۆناســـین و خۆجه وکردن ده کات و ھۆشیاری 

جگه ی رزه بیری ده گرته وه .
٣.په روه رده ی کۆمه یه تی

ترمـــه  کۆمه یه تییه کان  مندان، له ســـه ره تادا 
لـــه  باوان و مامۆســـتاکانیانه وه  فرده بـــن. دواتر له  
کۆمه گـــه وه، لۆک بوای وابـــوو، که  په روه رده یه کی 
کۆمه یه تی ساغه م، له  نموونه ی(که سانی) ساغه م 

و دروستی ناو کۆمه گه وه  فری منداڵ ده کرت.
١.فرکردنـــی کتبـــی لـــه م قۆناغـــه دا، منداڵ 

ده خوازت فربت. به بوای لـــۆک، فرکردن نابت 
به زۆربت، به کو ده بت به  حه ز و خواســـتی منداڵ 
بت. ئه و کتبانه ی له ســـه ره تای پرۆسه ی فرکردندا 
به کارده ھنرـــت، ده بت تکســـته کانی ئاســـان و 

شادیھن بن.

سروشتویستی(نه یچرالیزمی)
نه یچرالیزم، له ســـه ر ئـــه و بنه مایه  دامـــه زراوه ، 
که  ڕاســـته قینه (ھه بوون) ده شـــت له  ڕوانگه یه کی 
ھارمۆنییه وه ، به گه ڕانه وه  بۆ دیارده  سروشـــتیه کان ، 

ڕاڤه بکرت. 

ژان ژاک ڕۆسۆ (١٧١٢-١٧٧٨) 
ڕۆسۆ، بوای وایه ، که  مرۆڤ له گه ڵ سروشتدا له  
ھارمۆنیدا ده ژی و بۆخۆشـــی ھه ر به شکه  له  ڕسای 
سروشـــت و له  ڕگه ی ھه سته کانیشیه وه ، ده توانت 
زانیاری له و ڕسا سروشتیه  وه ربگرت. ئه م ڕبازه ی 
ڕۆســـۆ، له الیه ن پســـتۆلۆژی و پیاگـــه ت، درژه ی 

پدرا.  
ڕۆسۆی به  زد سویسری و ھاووتی فه ره نسایی، 
داده نـــرێ.  ڕۆشـــنگه ریی  فه یله ســـوفانی   له ڕیـــزی 
ڕۆشـــنگه ریی له و ڕووانگه یه وه  بۆ زانیاری ده ڕوانت، 
کـــه  به ھۆیه وه  مـــرۆڤ ڕزگار ده بـــت و کۆمه گه ش 
ده گۆڕت.  (ڕۆشـــنگه ری له ســـانی ١٧٠٠ گه یشته  

فه ره نسا).
ئه م ڕبازه  نه یچرالیزمه ی ڕۆسۆ، به  نه یچرالیزمی 
ڕۆمانســـی ناوده برت. ڕۆســـۆ (ســـای  ١٧٦٠) له 

سه ره تای کتبی(ئمیل) دا ده نووست: 
((ھه رشتک، که  به  ده ستی سروشت و (بنووسی 
یه که م) ده خوقت، ته واوکۆیه  (که ماه )، وه ل ھه ر 
ھنده ی د ه ستی مرۆڤی پده گات، ئیدی کاولی ده کات 

و تکیده دات. 
مرۆ، به تۆبزی خاکک (کگه یه ک ) ناچارده کات، 
شـــینایی خاککی دیکـــه  وه به ربنـــت. دره ختک 
ناچـــارده کات، میـــوه ی دره ختکی دیکـــه  بگرت. 
مرۆ که ش و وه رزه کانی ســـاڵ تـــک و پکده دات و 

ده یانشونت.
یـــارۆ، ســـه گ و ئه ســـپ و کۆیله که ی خۆشـــی 



ســـه قه تده کات (مه به ســـتی له  خه ســـاندنه ) . مرۆ، 
حه وسه ه ی ھیچی نیه ، نه  ھه ر ئه و بابه تانه (شتانه) ی 
سروشـــت خوقاندوونی، ته نانه ت حه وسه ه ی مرۆڤی 

ھاو ڕه گه زی خۆیشی نییه ! )) 
 ،میرکردنی ئت:(( ئامانجی فڕۆسۆ ده نووس
بـــۆ -بوون به  مرۆڤـــه  -نه کو فری کاروپیشـــه یه کی 
تایبه تی بکرت، یان بـــۆ پله وپایه یه کی کۆمه یه تی 

ڕابھنرت.))
ڕۆســـۆ، وه ک پداگۆگه  ریفۆرمخوازه کانی دیکه ، 
له  فه لســـه فه  پداگۆگیه که یانـــدا بوایان وایه، که له  
به رنامه ی فرکاریدا، ده بت  منداڵ له  سه نته ردا بت ، 

نه ک بابه ته کانی فرکاری.
ده کرت دیدی ڕۆســـۆ (له م بواره دا) له  ٣ خادا 

چبکه ینه وه :
١- به رنامـــه ی فرکاری ده بت، حه ز و ئاره زووی 
فرکار و ئاســـتی پگه ییوی(کامـــ بوونی) فرکار 

به ھه ند بگرت.
٢-فـــرکاری پرۆســـه یه کی درژخایه نه  و ده بت 
له گه ڵ پرۆســـه ی گه شـــه ی منداڵ و الودا، پشـــڤه  

بچت.
٣-نابت په له  له  فربووندا بکرت و به کرچوکای 
به ڕوه بچت. ده بت لگه ڕین منداڵ،ته مه نی مندای 

خۆی به سه ربه رت. 
ڕۆسۆ، بوای وایه ، که یه که م مامۆستای فه لسه فه  
بۆ مرۆڤ، ده ســـت و پـــا و ھه ســـته کانیه تی، بۆیه  

ده نووست: 
((منـــداڵ، چه نـــدی حـــه زده کات، با غـــاردا و 
بقیژنـــت. نابـــت به زۆر ئـــارام و کپیـــان بکه ین. 
ھـــه ر جوه  و کرده یه ک منـــداڵ ده یکات، ھه قووی 
سروشتی خۆیه تی. ئه م بزوییه  ھه سته کانی، بینین، 
بیســـتن و پ حه سیان چاالکده کات و منداڵ دنیابین 
ده بت. مه شقکردنی ئه و ھه ستانه ، پشبینی و دید و 

خه مندی منداڵ زیادده کات. )) 
متودی فرکردن الی ڕۆســـۆ متودی پداگۆگی 
ڕۆسۆ، له سه ر بنه مای (ئیندیکتیڤی= ھه سه نگاندن 
و خه منـــدن) بنیاتنراوه . واته  خوندکار، ده بینت، 
ئه زمونده کات و له و ده رئه نجامانه ی ده ســـتیده که وت 

ده خه منت.
کاری مامۆســـتا(دوای باســـکردن و ڕاڤه کردن) 

پرسیارکردنه . مامۆستا ده پرست:
-بۆ، بۆچی؟

-چۆن ئه م پرسیاره  وه مده  یته وه ؟
-چۆن ده زانیت؟

-ئایا ئه م شته  -ده رئه نجامه ، که کی ھه یه ؟ 

یۆھان ھنریچ پستا ۆزی (١٧٤٦-١٨٢٧) 
یۆھان ھنریچ پســـتا ۆزی -سویسری -مامۆستا 
و نووســـه ر بـــوو. بیر و بۆچوونه کانـــی خۆی له  ژر 
کاریگه ری دیدگا پداگۆگیه که ی جان جاک ڕۆســـۆ دا 

بنیاتنابوو. 
پســـتا ۆزی، تـــه واوی ژیانـــی خۆی بـــۆ وانه  
گووتنه وه  به  منـــدان (مندانی ھه ژار) ته رخانکرد. 
چه نـــد خوندنگه یه کـــی دامه زرانـــد، دواتـــر بوونه  
نموونـــه  له  وتانی ئه وروپادا. پســـته ۆزی گشـــت 
بیـــر و بۆچوونه کانی خۆی له  دوو شـــاکاره  ڕۆماندا 

کۆکردۆته وه. 
(لینھـــارد ئوند گرترود) لنھـــارد و گیرنه رد له  

سای (١٧٨١ -١٧٨٧) دا نووسراوه .
(وای گرترود ئیھره کینده ر لرت) گیرنه رد، ئاوھا 
منداه کانی فرده کات له ســـای ١٨٠١دا نووســـراوه .
 ئامانجی سیســـته مه  پداگۆگیه که ی پســـتاۆزی، 
فراژوتن و گه شـــه پدانی  ھزی مشـــک، ھزی دڵ و 

ھزی ده سته. 
ھزی مشـــک، کاتک گه شـــه ده کات، که  منداڵ 
فربت، ببینت و بتوانت له  بینینی (به شـــه کان) 

(گشت) یان ورده کاری ببینت.
ھزی دڵ

ھزی دڵ کاتک گه شه ده کات، که  منداڵ فربت 
به ھـــا بۆ ژیانی ڕۆژانه  دابنـــت و گوێ له  گه وره کان 

بگرت. 
ھزی ده ست ، یان ھزی له ش، کاتک گه شه ده کات 
و په ره ده ســـتنت، که  منداڵ کاری ده ســـتبکات و 
ئـــه وه ی فری ده بت، به کـــرده وه ، پراکتک، بیکات 
و له  چاالکی وه رزشـــیدا به شداربت (ئه مانه  ده بت 

به شک بن له  به رنامه ی ڕۆژانه ی خوندنگه ).
به بوای پیستالۆزی، پداگۆگی زیره ک و به توانا، 
له ڕگه ی لکۆینه وه  و ڕامان له  سروشت، ده توانت 

ڕسا و شوازی فرکاری په یدابکات.



جان پیاگه  ت(١٨٩٦-١٩٨٠)
جان پیاگه ت ھه ویداوه  وه می ئه م ٣ پرســـیاره  

بداته وه 
١-منداڵ، چۆن له  ڕسا و یاسا ده گات؟

٢-منداڵ، چۆن دانوســـاندن و درۆ و نایه کســـانی 
مه حکوم ده کات(ھه ده سه نگنت)؟

٣-دیدی منداڵ، له  ھه مبه ر سزادا چییه ؟
ھه روه ک ڕۆسۆ و پســـتا ۆزی، بۆیان گرنگبوو، 
پیاگه تیش به الیه وه  گرنگ بوو ، که  (فۆرمی فرکردن) 
فری منـــداڵ بکرت، نـــه ک ناوه ڕۆکـــی بابه ته که . 
به واتایه کـــی دیکه ، گرنگه  منداڵ فـــری فربوون و 

داھنان بکرت، نه ک ناوه ڕۆک و بابه ت.
به بوای پیاگه ت، فرکردن (سیسته می فرکاری) 
ئه رککـــی جڤاتییه، واته  فرکـــردن و گه یاندنی ئه و 
زانیارییـــه ی نه وه کانـــی ڕابـــردوو په یدایانکردووه  و 
کۆیانکردۆتـــه وه ، بـــه  نه وه کانی ئســـتا و مندان 
ئاماده بکرن تا له  داھاتوودا بتوانن ڕووبه ڕووی گرفت 
و کشـــه کان ببنه وه . ده بت مندان فری فربوون 
بکه ین. ده بت ئه رکی ســـه ره کی و بنه ڕه تی پرۆسه ی 
فرکـــردن  ئـــه وه  بـــت، ئندڤید/تاکی ســـه ربه خۆ، 
پبگه نیـــت و ئاماده بکات، که  بتوانت شـــتی نوێ 
بـــکات (ئه فراندنـــی ھه بت/ کریاتیـــڤ بت)، نه ک 
ھه مان شت/ بابه تی نه وه کانی پشوو دووباره بکاته وه .
پیاگه ت، مندانی وه ک گچکه  فه یله ســـوف ده بینی. 
ئه و بوای وابوو، که  منـــداڵ دنیایه ک بیرکردنه وه  و 
ڕامانی (گچکه ی) تایبه ت به خۆی ھه یه ، ئه و دنیایه ی 

ناو نابوو (کۆنسترۆکتڤیزم).
قۆناغی ئـــاوه زی، له ســـه رده می کانت (١٧٢٤-

١٨٠٤) ده ستپده کات.
ڕباز و بۆچوونه  فه لسه فییه کانی کانت، گۆڕانکی 
مه زنیـــان لـــه  شـــوازی بیرکردنـــه وه دا به رپاکرد. 
ڕبـــازه فه لســـه  فییه کانی پداگۆگیش  لـــه م گۆڕانه  

به ده رنه بوون.
کانـــت، لـــه  بابه تـــه وه  ده ســـتپده کات و ئاوه ز 
ده کات بـــه  پـــوه ر بـــۆ توانـــای ھه ســـه نگاندن و 
حوکمـــدان. ئه وجا ویســـت و توانـــای تاکه که س بۆ 
تگه یشتن و خه مندن، دواتر ھه بژاردن و بیاردان.
به  بـــوای کانت، له به رئه وه ی مـــرۆڤ بوونه وه رکی 
(گیانه کی)یـــه، ئـــه وا بوونه وه رکـــی ســـنورداره  و 

تگه یشتنیشـــی له  بـــوون ســـنورداره  و ته نھا ئه و 
ھنـــده  لـــه  بـــوون تـــده گات ، کـــه  ده که وته  به ر 
 م بوونه وه ریکـــی دیکه ی ب ئاگامه ندییه کـــه ی، به
سنور، که  خودایه ، ده توانت له ته واوی بوون تبگات.
کانت، ئه و شـــتانه ی ده که ونـــه  ده ره وه ی ئاگامه ندی 
مـــرۆڤ، به  (شـــت -له ناو -خۆیـــدا) ناوده نت. یان 

(نۆمینه ) = ئۆبجکت. 
به  بـــوای کانت مرۆڤ ده زانـــت دنیایه ک ھه یه  
لـــه ده ره وه ی ئاگامه ندی خۆیدا، بـــه م به ته واوه تی 

نازانت ئه و دنیایه  چۆنه ! 
ئه وه ی که  مرۆڤ، ھه ندکی له باره وه  ده زانت، به  
(شت -که  خۆی -بۆ من -ده رده خا ت) ناوده نت، یان 

(فنۆمینه) .
له دیدی کانتدا پـــه روه رده  و فرکردن، بنیاتنانی 
بنه ماکانی  کاراکترک که  به   کاراکتر/که سایه تییه. 
ئتیک ڕاھنرابت . که ســـایه تییه ک، که  ڕز له  یاسا 
ڕه وشتییه کان بگرت و ھه ستبکات  وه ک ئه رک ده بت 
په یه وییان بکات. له  ڕوانگه ی ئه م ھه ســـت و ئه رکه  
ڕه وشتییه وه ، به دیدی کانت، کۆمه گه یه کی به ڕه وشت 

و چاک(!) به رھه مدت.

فه لسه فه ی پداگۆگی مۆدرن 
١-قۆناغی پراکتیک

٢-قۆناغی لنگویستیکی
 فه لسه فه ی پداگۆگی مۆدرن، به  بۆچوونی (جۆن 

دوی ١٨٥٩-١٩٥٢) ده بت: 
” منـــداڵ بـــه  دیدکـــی وا ڕابھنت کـــه  ڕز له  
گشـــت تاکه کانی دیکه ی کۆمه گه که ی خۆی و  گشت 
کۆمه گـــه ی مرۆڤایه تـــی بگرـــت و له ھه مبه ر ناخی 
خۆشیدا که سکی فرخواز و ڕه خنه گربت و ھه رده م 
به دوای زانیاری و زانستدا عه ڤداڵ بت. که سک بت 
ھه ســـتی به رپرســـیاریه تی ھه بت و بتوانت حه ز و 

توڕه یی و ھه سته کانی خۆی جه وبکات.“ 
گه ر ئه مه  ئامانجی فه لسه فه ی په روه رده کردنی نوێ 
بت، ده بت ترۆپکی ئه م ئامانجه ، گۆشکردنی منداڵ 
بت  به  دیدگا و توانینی دموکراتیانه . باســـکردن 
له   سیســـته می ده وـــه ت و حکومه تـــی دموکراتی 
و کۆمه گـــه ی ســـڤیل(مه ده نی)، به بـــ ھه بوونی 
سیســـته مکی په روه رده  و فرکردنی دموکراتیانه ، 



ھه قایه تکی ب تامه !
دیسان جۆن دوی له  کتبی (سیسته می فرکاری 
و دموکراتی) دا، که  له  سای ١٩١٦ دا نووسیویه تی، 
جه خت له ســـه ر ئه وه  ده کات، له ڕگه ی سیســـته می 
فرکاری دموکراتیانه وه گه شه  به  دیدی مرۆڤدۆستی 
و کۆویستی منداڵ بدرت و ھه ستی به رپرسیاریه تی و 

به ته نگه وه ھاتن و ڕه خنه گری، تدا بخوقنرت.
ئیـــدی ئه م سیســـته مه  وا لـــه  تاکه کانی کۆمه ڵ 
ده کات، که  ھه م خۆیان که ســـانی دموکراتخوازبن و 
ڕز له  ھه ســـت و بیروڕای که سانی دیکه  بگرن و ھه م 
ھه وڵ بده ن و کۆشـــش بکه ن، ئـــه و دید و به ھایانه ، 
له گه ڵ گۆڕانکاریه کانی کۆمه ڵ و پشڤه چوونی زانست 
و ته کنۆلۆجیـــادا،  په ره پبده ن و بیگه ننه  نه وه کانی 

داھاتوو. 
ئـــه م  به کـــرده وه ):  پراکتیکـــی(  ١-قۆناغـــی 
قۆناغه  له ســـه رده می جۆن دـــوی ( ١٨٥٩-١٩٥٢ ) 

ده ستپده کات.
دوی له  ڕابه رانی فه لســـه فه ی پراگماتیزمی بوو 
(پراگما، وشه یه کی یۆنانیه  و مانای کردن، یان به کرده وه 
 -پراکسیس، ده دات) بوای وابوو، که  فربوون به  کرده وه  
و پراکتیک نه بت، ھیچ کاریگه ریه کی نابت، بۆیه  ڕبازی 
 Dowing by   Lerning (به کـــردن (فربـــوون 
دامه زراند. دواتر ئه م ڕبازه ی له  س خادا چکرده وه: 

 I and ,hear I تـــه وهده بیســـتم و بیرمده چ 
  forget

 I and ,see I  تـــه وهده بینـــم و بیرمده که و 
 remember

 I  and  ,do  I تده گـــه م  و  ده یکـــه م   
understand

دوی، له  ڕگه ی لکۆینه وه کانیه وه ، ده ستنیشانی 
ئه و په یوه ندییه ی کردووه ، که  له  نوان سیســـته می 
په روه رده  و فرکـــردن و منداڵ -خوندکاردا ھه یه  و 
به  په یوه ندی نوان (ئۆبجکت و سۆبجکت/ خود و 

بابه ت) ی، داده نت.
ئه و زیاتر ده ڕوات و ئه و په یوه ندییه  ده به ستته وه  

به  په یوه ندی نوان تاک و کۆمه ه وه .
دـــوی بـــوای وابـــوو، بابه تـــی پـــه روه رده  و 
ته نھـــا  نابـــت  فـــرکاری)  فرکردن(سیســـته می 
په یوه ندییه کـــی یه ک جه مســـه ری له نـــوان بابه تی 

فرکاریه که  و منداڵ -خوندکاردا دروستبکات، به کو 
ده بـــت ببته  ھـــۆی بنیاتنانـــی په یوه ندییه کی دوو 

جه مسه ری. 
جه مسه ری یه که م، بابه ت و منداڵ.

جه مسه ری دووه م، منداڵ و کۆمه گه و جیھان.
دوی بوای وابوو، ڕامان و لکۆینه وه  گرنگترین خاه  
له  پرۆسه ی بیرکردنه وه دا. بۆیه گرنگی ئه م پرۆسه یه شی 

له  سیسته می فرکاریدا  زۆر به گرنگ زانیوه .
٢-قۆناغی لنگویستیکی به بوای ئه ریستۆ، (چه مکه  
گشتگره کان(یۆنڤرشـــاڵ)،کاتگۆریه کان،  ھان له نو-
ناوه ڕۆکـــی (ئیماننت) بابه ته کانـــدا -ئۆبجکته کاندا. 
ئه م قۆناغه  له ناوه ڕاســـتی ســـه ده ی بیسته وه  له گه ڵ 
بیر و بۆچوونه کانی فه یله ســـوفی نه مسایی-به ریتانی 
ویتگنسته ین (١٨٩١-١٩٥٦) ده ستپده کات.  لودویگ 
ویتگنسته ین، زۆر شاره زایانه  و ھه ستیارانه په یوه ندی 
چـــ و ئاـــۆزی جڤاتی، کـــه  له  میانـــه ی چه مک و 
ده سته واژه  زمانه وانیه کانه وه  ئاشکراده بن، خستۆته ڕوو. 
ویتگنسته ین بوای وابوو به کارھنانی چه مکه  زمانیه کان 
له  گه مه یه ک ده چن. گه مه یه ک که  ڕسا گه لکیی خۆی 
ھه یه. ئه وانه ی شـــاره زای ڕساکانی گه مه که ن ده زانن 

چۆن گه مه بکه ن.  
بـــه م ئـــه م قۆناغـــه  له ســـه ر ده ســـتی یۆرگن 
ھابه رماس(١٩٢٧) په ره ی سه ند. له م قۆناغه دا چه مکه  
زمانه وانیـــه کان جگه ی کاتگۆره کانی دانوســـاندن، 

له نوان مرۆڤه کاندا ده گرنه وه .
به  بوای ھابه رمـــاس، په یوه ندی مرۆڤه کان ته نھا 
په یوه ندییه کـــی ئاکاریی به ســـه ردا ســـه پاو نیه ، که  
له ڕگه ی (عه قنیه ت) ئاوه زیی خودییه وه  سه رچاوه ی 
گرتبـــت و په ره ی ســـه ندبت، وه ک ئـــه وه ی کانت 
بوای پبـــوو، به کو په یوه ندییه کان ده چنه  پله یه کی 
باتـــر، ئه ویش دۆزینه وه ی ڕگه چاره یه  بۆ کشـــه  و 
ناکۆکیه  کۆمه یه تی، ڕه وشتی و سیاسه کان، له ڕگه ی 
دیالۆگه وه . ھابه رماس بوای وایه ، که  ده بت گشـــت 
الیه نـــه کان له ھه ر کشـــه یه کدا، مافـــی وه ک یه ک و 
به رابه ریـــان ھه بت بۆ داکۆکیکـــردن له  ڕاوبۆچوون و 

دیدگاکانیان.
ئاله م ڕوانگـــه  و بۆچوونانـــه وه ، جارکی دیکه ، 
ده روازه  له به رده م فه لســـه فه دا واده بت،  بچته  ناو 

پرۆسه ی په روه رده  و فرکردنه وه . 


