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گفتىگۆ ىەگەڵ دکتۆر ̎غبهۆ ضەعیذ̎ دەرثبرەي:

بیرکردنەوەى ڕەخنەیى

ضبزکردًّ :وەىیذ عىٍەر
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ئێطتب کە ثبش ىەڕۆڵً ثەضەرچىوي فەىطەفە دەکرێت ,زۆرجبر زاراوەیەکَبُ ثەر گىێ یبُ ثەرچبودەکەوێت
ثەّبوي “بیرکردنەوەى ڕەخنەیى”ـەوە کە جبراُ ڕاضتەوخۆ فەىطەفە خبوەّذارێتیً ىێ دەکرد .وەک ثڵێً
غتەکە تۆزێک گۆڕاثێت :جبراُ زاراوەکبُ زۆر ّىخجەوي و پطپۆڕي ثىوُ ,ئێطتب هەّذێکیبُ ثەغێىەیەکً
ثەرفراواُ ثەکبردەهێْرێِ و گەیػتىوّەتە ضەر زاري ٍیذیب و ضۆغیبڵ ٍیذیب و گرووپ و ئەکبدیَییب
جۆراوجۆرەکبُ .دەغێت ثیرکردّەوەي ڕەخْەیً یەکێک ثێت ىەو زاراواّەي کە پێىیطت ثە ڕووّکردّەوە و
وتىوژێژ ثکبت .خێرە ڕێژەیەک خەڵک ئەً زاراوەیە ثەکبردەهێِْ ثەثێ ئەوەي ئیْتیَبیەکً ڕاضتەوخۆیبُ ثۆ
فەىطەفە هەثێت؟ ئبیب ئەٍە هەوڵێکە ثۆ ئەوەي ٍەودا دێریْەکەي ّيىاُ تیۆر و پراکتیک هەڵگیرێت و ئەو دیىە
ئبڵۆزەي تیۆر پػتگىێجخريت کە ڕاضتەوخۆ ّەدەثەضترایەوە ثە ژیبّەوە؟ ىەً دیَبّەیەدا ىەگەڵ “غبهۆ ضەعیذ”
ثبضەکە دەکەیْەوە.
شاهۆ

سەعید ,پرۆفیطۆری یبریذەدەرە ىە ڕەخْەی ٍۆدێرُ و ئەدەثیبتی عەرەثیذا ىە زاّکۆی

گەغەپێذاّی ٍرۆیی ىە ضيێَبّی .فىوڵجرایتەر و خبوەّی ثڕواّەٍەی هەٍفرییە ىە زاّکۆی پەّطڵڤبّیب
ضتەیت ىە ئەٍریکب .تىێژەر ثىوە ىە زاّکۆی جۆرج تبوُ ىە واغْتۆُ ىە ثىاری ڕەخْەی ضۆضیۆىۆژییذا.
ڕاوێژکبری ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ثىوە ىە ئیْطتیتىتی غرایەر ىە ئەٍریکب .ئێطتب ضەرقبڵی ّىضیْی
کتێجێکە ثەهبوکبریی کۆىێژی پەروەردە ىە زاّکۆی پەّطڵڤبّیب ضتەیت دەرثبرەی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی,
ئەویع ىەپبڵ ئبٍبدەکردّی تىێژیْەوەیەکذا ثۆ ضەّتەری عەرەثْبضیی هبوچەرخ ىە زاّکۆی جۆرج تبوُ.
غبهۆ ضەعیذ ىە گۆڤبرەکبًّ ڕەهەّذ و ضەردەٍذا چەّذیِ ّىضیِ و وەرگێڕاًّ هەیە و پێػتریع
وتەثێژي ڕەضیًَ ثسووتْەوەي گۆڕاُ ثىو.

3

ش .س :ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی واتە گ ەغەداُ ثە تىاّبی ثیرکردّەوە ىەڕێگبی هۆغیبریی
ڕەخْەییەوە ,ىەڕێگبی پبثەّذثىوُ ثە ّەریتێکی ئەقڵییەوە ,کە ٍەثەضت ىێی ىێکذاّەوەو
هەڵطەّگبّذُ و ئەّجبٍگیرییە ,دوور ىە ڕیتۆریک و تەڵەکبّی زٍبُ .هۆغیبریی ڕەخْەیی ثەو
ٍبّبیە ّبیەت کە کەضی ڕەخْەگر تەّهب ئبرگیىٍێْت دژی کەضەکبُ داثَەزرێْێت ,چىّکە
کەضبّذّی ڕەخْە یەکێکە ىە کۆضپەکبّی ثەردەً ثیرکردّەوە .پێىیطتە کەضی ثیرکەرەوە ثەر
ىە هەرغتێک ئبرگیىٍێْت دژی ئەو ئبیذیبو ثبوەڕاّەی خۆی داثَەزرێْێت کە ثە فيتەری
چبودێریی ڕەخْەییذا تێْەپەڕیىُ و وەک فبکت و هەقیقەتی پێػىەخت وەریگرتىوُ.
ئبرگیىٍێْت ىە ثیرکردّەوەی ڕەخْەییذا تەّهب پەیىەّذیی ثە ٍػتىٍڕی ّىضراو یبُ زارەکیی
ّێىاُ دوو کەضەوە ّیە؛ ثەڵکى ىە هەٍىو پرۆضەیەکی ثیرکردّەوەدا ئبٍبدەیی هەیە .ىە کبتی
ثەریەککەوتَْبُ ىەگەڵ دیبردەکبّذا ,یبُ ىە کبتی خىێْذّەوەی دەقەکبّذا ,ئێَە تەّهب
وەرگرێکی پبضیڤ ّیِ ,ثەڵکى هبوکبت ثیردەکەیْەوە و وتىوێژي گریَبّەیی ىەگەڵ ئەواّیتر
دادەٍەزرێْیِ .ثەهەٍبُ غێىە ىە کبتی ّىضیِ و داهێْبُ و پێذاچىوّەوەی ثەرهەٍەکبّی
خۆٍبّذا وتىوێژ ىەگەڵ خۆٍبُ دەکەیِ .ئەً پرۆضەیە جۆرێکە ىە زاووزێی ثەردەواٍی فیکر کە
تىاّبی ڕاٍبُ و ڕەّگذاّەوە  Reflectionدەضتەثەردەکبت ,گەغە ثە کەضبیەتیی فیکریی
کەضی ثیرکەرەوە دەدات .کەضی ثیرکەرەوە ٍەرج ّیە ّىضەر ثێت ,یبُ ّبوی ڕەخْەگر
ىەخۆی ثْێتٍ ,ەرج ّیە تەّهب ىە کبیەی ثەرهەٍهێْبّی ضەرٍبیەی ڕەٍسییذا کبرثکبت؛ ثەڵکى
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دەغێت ضەرقبڵ ثێت ثە ثىارەکبّی تری ژیبّەوە ,دەغێت ضرووغتْبش ثێت ,کباڵ
ثەرهەٍجێْێت ,ضەرقبڵ ثێت ثە ثبزاڕو ثىاری کبرگێڕی و چبالکیی کۆٍەاڵیەتییەوە .ىە هەٍىو
حبڵەتەکبّذا ,ڕەضەّبیەتیی کەضی ثیرکەرەوە ثەوە پێىاّەدەکرێت کە تب چەّذە تىاّبی
تێگەیػتْی دیبردەکبّی هەیە ىەّبو کۆّتێکطتذا ,چەّذە تىاّبی ثیْیِ و تبقیکردّەوەی
دیذگبی ئەواّیتر و تەّبّەت دیذگبی ّەیبرەکبّی خۆیػی هەیە ,چەّذە تىاّبی
دەضکبرییکردّی پەیىەّذییە ثبوەکبّی ّێىاُ فیکر و جیهبّی هەیە .ثۆ َّىّە ٍەرج ّیە تەّهب
ئەو کەضبّە کێػەیبُ ىەگەڵ ثیرکردّەوەی ڕەخْەییذا هەثێت کە ّەخىێْذەوارُ و
ضەروکبریبُ ىەگەڵ ّىضیِ و تێکطتذا ّیە .زۆرجبر ّىضەر و ڕەخْەگرەکبّیع ّب-ڕەخْەییبّە
ثیردەکەّەوەّ ,بڕەخْەییبّە ئبرگیىٍێْت دەکەُ و حىکٌ دەدەُ ,تىاّبی ئەوەیبُ ّیە ىەّبو
کۆّتێکطتذا ثیرثکەّەوە .واتە دەغێت گۆڕاُ ثەضەر ئەو تێس و دراواّەدا ثێت کە پێػتر
قەّبعەتەکبّی خۆیبّیبُ ىەضەر ثْیبتْبوە ,ثەاڵً گۆڕاُ ثەضەر خىدی قەّبعەتەکبّیبّذا ّبیەت.
ّىضەر یبُ ڕەخْەگری ىەً جۆرە تىاّبی ئەوەی ّییە ئبرگیىٍێْتی ڕەخْەیی ىەگەڵ خۆی
داثَەزرێْێت ,یبُ ىەواّەیە ئیگۆ و گرێکبّی ڕێگەی پێْەدەُ کبرێکی ىەو جۆرە ثکبت .ىە
ثەراٍجەردا ڕەّگە کەضێک ىە کبیەی کػتىکبڵذا ,یبُ ىە ثبزاڕدا ,یبُ ىە تبقیگەدا کبرثکبت؛
ثەاڵً ئەو هەقیقەتە ثبظ ثساّێت کە هەٍىو گۆڕاّێک ىە دۆخی ثبزاڕ و ضیبقی ضرووغتی و
کۆٍەاڵیەتییذا کبریگەریی ىەضەر خىدی دیبردەکبُ ثەجێذێڵێت و ٍبّبی دیبردەکبُ دەگۆڕێت.
ٍەثەضتَە ثڵێٌ ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی پێىیطتییەکی زەیْییە ثۆ هەٍىو ٍرۆڤەکبُ ثەثێ
جیبوازیّ ,ەخۆغی و کۆضپەکبّی ثەردەً ثیرکردّەوەی ڕەخْەییع رووثەڕووی هەٍىوٍبُ
دەثێتەوە ثێ جیبوازی ,ثە ّىضەراُ و ڕەخْەگراّیػەوە.
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کۆٍەڵێک ّەریتی خراپی ئەقڵی ٍرۆیی هەُ وەک کۆضپی ثەردەً ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی
ئەژٍبردەکرێِ .هەّذێکیبُ ضبیکۆىۆژییِ و هەّذێکیبُ کۆٍەاڵیەتی و کەىتىرییِ ,هەّذێکیبُ
ئبیذیۆڵۆژیِ و درێژثىوّەوەیبُ ىەّبو ئبیِ و فەىەضەفە و کبیەکبّی تری ٍەعریفەدا هەیە.
ئیگۆضەّتەریسً دیبرتریِ کۆضپی ضبیکۆڵۆژییە کە تىاّبی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی الوازدەکبت
یبُ ثەتەواوی ىەّبویذەثبت .ئیگۆ-ضەّتەریسً واتە خىدّ-ێىەّذی ,ئەو کبتەیە کە ٍرۆڤ خۆی
ىێذەثێتە چەقی گەردووُ و گۆغەّیگبی خۆی ىێذەثێتە درووضتتریِ و ڕەواتریِ گۆغەّیگب.
هەٍىو ٍرۆڤەکبُ ئەً قۆّبغەدا تبقیذەکەّەوە؛ چىّکە پەیىەّذیی ثە گەغەی کۆگْێتیڤ و
[زاّیْْبضییبّە]ـی ٍْذاڵ و هەرزەکبرەوە هەیە .ثەاڵً هەّذێک ىە ٍرۆڤەکبُ درەّگ تێی
دەپەڕێِْ ,یبُ تیبیذا دەچەقِ و دەثْە یەخطیری ئیگۆی خۆیبُ .هەّذێک جبر
ئیگۆضەّتەریسً دەثێتە هبّذەر ثۆ داهێْبُ و ضەرکەوتِ ىە ژیبّذا ,واتە ٍەرج ّیە ٍرۆڤی
ئیگۆضەّتەریطت تىاّبی ثیرکردّەوەی ّەثێت ,ثیردەکبتەوە ثەاڵً ثەغێىازێکی ّبڕەخْەیی,
ثەٍەثەضتی پبضبوهێْبّەوە و ضەپبّذّی دیذگبی تبیجەتی خۆی ,ثگرە هەّذێک جبر تىاّبی
ئەوەی هەیە زۆر زیرەکبّە تەڵەکبّی ڕیتۆریک و زٍبُ و چەواغەگۆیی ىۆژیکی ثەکبرثێْێت ثۆ
تبریکبّذُ و غبردّەوەی پەیىەّذیی ّێىاُ فبکتەکبُ .هەّذێک ىەواّەی ثەغێىەیەکی
ّبڕەخْەیی ثیردەکەّەوە ضەرەتب دەثْە یەخطیری ئیگۆی خۆیبُ ,پبغبُ دەثْە دیيی
ئیگۆیەکی گەورەتر کە دەغێت ىە وێْەی ضەرکردە ,یبُ پبرتێکی ضیبضی ,یبُ عەقیذەیەکی
ئبیْی ,یبُ ئبیذیۆىۆژیبیەکی دیبریکراودا ثەرجەضتە ثجێت .ئەو دۆخە پێی دەوترێت ضۆضیۆ-
ضەّتەریسً ,واتە ئەو کبتەی ٍرۆڤ هەضتذەکبت ّبتىاّێت ثە ئیگۆی خۆی غەڕی ئیگۆکبّی
تر ثکبت ,ثۆیە ثە ّبچبری پەّب دەثبت ثۆ ئیگۆیەکی دەضتەجەٍعیی گەورەتر ,هەوڵذەدات ىە
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ئیگۆیەکی گەورەتردا ثتىێتەوە و تەٍبهی ثکبت کە غروور و ئبراٍیی ضبیکۆىۆژیی ثۆ
دەضتەثەردەکبت.
هەرچەّذە ىۆژیک زاّطتێکی ثێالیەُ و ّیىتراڵ ّیە؛ ثەاڵً غبرەزاثىوُ ىە ىۆژیک ثەردی
ثْبغەی ثیرکردّەوەی ڕەخْەییە .ئێَە ىە ڕێگبی ىۆژیکەوە ڕاضتی و درووضتیی ئبرگیىٍێْت
فێردەثیِ؛ ىە هەٍبُ کبتذا دەتىاّیِ ىەڕێی ىۆژیک خۆیەوە فێڵەکبّی ىۆژیک و ڕیتۆریک کەغف
ثکەیِ .ثۆیە ّەریتێکی خراپی دیکەی ئەقڵی ٍرۆیی کە دەچێتە خبّەی دژایەتیکردّی
ثیرکردّەوەی ڕەخْەییەوە ثریتییە ىە ڕقجىوّەوە ىە ىۆژیک و ئبرگیىٍێْتی فیکری .ڕق ىە
ىۆژیک ّەریتێکی ثبوە ىە زۆرثەی ئەو کۆٍەڵگبّەدا کە تەٍجەڵیی فیکریی و دیذی غەیجبّی و
تبکڕەواّە تیبیبّذا زاڵە .رق ىە ىۆژیک واتە ڕق ىە ٍبتَبتیک ,واتە دژایەتیکردّی ئەو ڕاضتییەی
کە پێَبّذەڵێت :هبوتەریت ىەگەڵ جیهبّی ضرووغتی و کۆٍەاڵیەتیذا ,کۆٍەڵێک دراوی ڕەٍسی
و کۆٍەڵێک هبوکێػە هەُ دیبردەکبُ ثەڕێىەدەثەُ .تێگەیػتِ ىەو هبوکێػبّە و
تەرجەٍەکردّیبُ ثۆ کۆّطێپت و زٍبّی ٍبتَبتیک ثەرچبوٍبُ زیبتر ڕۆغْذەکبتەوە .هەروەهب
دەضکبریکردّی ئەو هبوکێػبّە ىە دّیبی گریَبّەیی فیکردا ,ثە ثبظ یبُ ثە خراپ,
کبریگەریی ىەضەر زەٍیْی واقع ثەجێذێڵێت.
هەر وەک چۆُ ڕق ىە ىۆژیک "ثیرکردّەوەی ّب-ڕەخْەیی" ثەرهەٍذێْێت ,زیبدەڕۆییع ىە
ثیرکردّەوەی ىۆژیکیذا دیىار ىەّێىاُ دّیبی ئبیذیبکبُ و دّیبی واقعذا درووضتذەکبت.
تەرجەٍەکردّی جیهبُ ثۆ دراوگەىێکی ڕەٍس ی ثەهەٍبُ ئەو ئەّذازەیەی گرّگەٍ ,ەترضیی
خۆیػی هەیە ,ثەتبیجەتی کبتێک کەضی ثیرکەرەوە ىە وێڵگبکبّی دّیبی ڕەٍسیذا وّذەثێت و
تىاّبی هبتْەدەرەوە و گەڕاّەوەی ثۆ دّیبی واقعی ّبٍێْێت .ثەهۆی ّەریتی ٍەدرەضیی
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خۆرئبوای ضەدەکبّی ّبوەڕاضتەوە ,کە دواتر ثىوە هەوێْی درووضتجىوّی زاّکۆی ٍۆدێرُ,
هەروەهب ّەریتی خىێْذّی کەالً و غەریعەی ئیطالٍی کە ثىوە هەوێْی درووضتجىوّی
خىێْذّی حىجرەیی و ٍەرجەعیەت و حەوزەی ئبیْی ,..دیىارێکی جیبکەرەوە ىەّێىاُ
ّىخجەی فەیيەضىفبُ و خىێْذەواراُ و پیبواّی ئبیْی ىە الیەک و خەڵکی ئبضبیی ىەالیەکی
ترەوە درووضت جىو ,کە تب ئێطتب ثە جۆرێک ىە جۆرەکبُ و ىە ضیبقی جیبوازدا درێژثىوّەوەی
هەیە .ثەً پێیە ,ثیرکردّەوە ىە کردەیەکی ٍرۆییەوە ثىوە ئەرکی ّىخجەیەکی دیبریکراوی
کۆٍەڵگب .ىە دۆخێکی وادا ,ثیرکردّەوە گرّگتریِ ڕەگەزی خۆی ىەدەضتذەدات کە ثریتییە ىە
زاووزێی فیکریی کە ىە ئەّجبٍی ئبرگیىٍێْت و ثەریەککەوتْی ّێىاُ فیکر و جیهبّذا
درووضتذەثێت .واتە هەرچەّذە ىۆژیک کۆٍەکَبُ دەکبت جیهبُ تەرجەٍەثکەیِ ثۆ کۆٍەڵێک
هبوکێػەی ڕەٍسی؛ ثەاڵً زیبدەڕۆیی ىە ىۆژیکذا ئەو تىاّبیە ىەدەضتذەدات کە هبوکێػە
زەیْییەکبُ تەرجەٍەثکەیْەوە ثۆ هبوکێػەی واقیعی ,ئیتر ىە دّیبی ٍەجبزی و گریَبّەییذا
ثەّذ دەثیِ.
ىە دوای ڕێْیطبّطەوە غەڕی زۆرثەی ثیرکەرەوە ڕەخْەییەکبُ دژی دوو فۆرٍی پەڕگیری
ٍبٍەڵەکردُ ثىو ىە گەڵ ىۆژیکذا؛ یەکەً ٍبٍەڵەیەکی ّەرێْی ثىو ,کە ضْىری ثۆ حەاڵڵ و
حەراً ىە ثیرکردّەوەی ٍرۆڤذا دەکێػب .دووەً ٍبٍەڵەیەکی ئەرێْی ثىو ,کە ثبیەخذاّی ثە
ىۆژیک دەثردە ئبضتێک کە جیهبّی فیکر دەکبتە ئبڵتەرّبتیڤی ژیبّی ڕاضتەقیْە .هەرثۆیە
پطپۆڕاّی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ىە ضەدەی ثیطتەٍذا گەغەیبُ ثە تێسێکی تبزە دا ىەژێر
ّبوی "ىۆژیکی ّبفەرٍی" ,واتە ئەو ىۆژیکەی کە ىە پەیىەّذیی ثەردەواٍذایە ىەگەڵ دراوە
واقیعییەکبُ و ژیبّی کۆٍەاڵیەتیی تبک و کۆٍەڵگبدا .گرفتی ىۆژیکی فەرٍی ,کە ىە ئەرضتۆوە
دەضتپێذەکبت ,ىەوەدایە ثیرکردّەوەو ئبرگیىٍێْتی فیکری دەکبتە کبری دەضتەثژێرێکی
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ثچىوکی کۆٍەڵگب .هەٍىو ئەو ثبثەتبّەظ کە ىەّبو ئەو دەضتەثژێرەدا تبوتىێذەکرێِ
ثبثەتگەىێکی ٍیتبفیسیکی و فیکریی پەتیِ ,داثڕاو ىە گرفت و پرضیبرە کۆٍەاڵیەتی و ضیبضی و
کەىتىرییەکبُ .ىە ثەراٍجەردا ,ىۆژیکی ّبفەرٍی واتە گەڕاّذّەوەی ئبرگیىٍێْتی ىۆژیکی ثۆ ّبو
کۆٍەڵگب و ّێىەّذەکبّی خىێْذُ ,ىە قۆّبغی ضەرەتبییەوە ثۆ خىێْذّی ثباڵ ,ثەٍەثەضتی
تبوتىێکردّی ئەو گرفت و پرضیبراّەی کە هەّىکەییِ و ثەغێکِ ىە خەٍی کۆٍەڵگب ثەگػتی.
ىە ئێطتبدا ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی هبوتب و دیىی دووەٍی ثیرکردّەوەی داهێْەراّەیە .واتە
ىۆژیک تب ئەو غىێْە پێىیطتە کە فێرٍبّذەکبت ثە پيەکبّی ٍەعریفەدا ضەرثکەویِ ,ىە ّسٍتریِ
پيەوە ,کە وەرگرتْی زاّیبرییە ثە غێىەیەکی پەتی ,پبغبُ تێگەیػتِ و ثەکردەکردُ و
غیکردّەوەی زاّیبری ,تب دەگبتە هەڵطەّگبّذُ و ڕەخْەکردّی زاّیبری .ثەاڵً هبوکبت ىەگەڵ
هەر پيەیەکی ٍەعریفیذا ئێَە پێىیطتَبُ ثە ثەگەڕخطتْی خەیبڵی داهێْەراّەیە ,پێىیطتَبُ ثە
ىێک ٍىتىرثەکردّی ڕەگەزە جیبواەکبّی جیهبّی گریَبّەیی و جیهبّی ضرووغتییە ثۆ
ثەدەضتهێْبّی ئبڵتەرّبتیڤی ّىێ ىە هەٍىو کبیە ڕەٍسی و فیسیکییەکبّی ژیبّذا .تبزەتریِ
تیۆرەکبّی ٍەعریفەو فێرکبری جەخت ىەوە دەکەّەوە کە ثباڵتریِ ئبضتی ثیرکردّەوە ئەو
جۆرەیە کە فێری داهێْبَّبُ دەکبت ّەک دووثبرەکردّەوە .ئەگەر ىۆژیک فێری پرۆضەیەکی
زەیْیی ضیطتَبتیکَبُ ثکبت تب ىەڕێگەی تێکەڵکردّی تێسە فیکرییە جیبوازەکبّەوە تێسی ّىێ
و ىێکذراو دەضتجخەیِ؛ ئەوە ثیرکردّ ەوەی داهێْەراّە فێری ئەوەٍبُ دەکبت ىە ضیطتٌ
دەرچیِ و گەٍە ىەگەڵ ئبیذیب و ئیيیَێْتەکبّذا ثکەیِ ,خەیبڵ ثەگەڕ ثخەیِ و ثۆ گەڕاُ ثە
دوای ئبڵتەرّبتیڤی ّىێذا ىە هەٍىو کبیەکبّذا ,ىە هىّەر و ئەدەثیبتەوە ثۆ تەکْەىۆژیبی
زاّیبری ,تب زاّطتی دیسایِ و ئەّذازیبری و گەردووّْبضی و ضەرجەً ثىارەکبّی تری زاّطت.
ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی دژی ئەو ّەریتە فەىطەفییەیە کە ىە ئەفالتۆّەوە دەضتپێذەکبت و ثە
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چبوی ّسً تەٍبغبی هىّەر دەکبت ,ئەو ّەریتەی زیبتر ثبیەخ ثە ثیرکردّەوەی پەتی و
درووضتکردّی کڵێػەی ٍیتبفیسیکی و فیکری دەدات کە ثە درێژایی ٍێژوو کۆتىثەّذی ثۆ
داهێْەراُ درووضتکردووە .ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ىە رووی فەىطەفییەوە هەوڵذەدات ئەو
دوو قىتبثخبّە فیکرییە پێکەوە ئبغت ثکبتەوە کە ثە قىتبثخبّەی ئەقاڵّی و ئەزٍىوّگەری
ّبضراوُ ,ىە ڕووی ضبیکۆڵۆژیػەوە هەوڵذەدات دوو وەزیفەی ٍێػکی ٍرۆڤ ,کە تب ئێطتب ثە
جیب ثبیەخیبُ پێذراوە -وەزیفەی ثیرکردّەوەی پەتی و وەزیفەی خەیبڵی داهێْەراّە-
ىێکگرێ ثذات و ىە یەک وەزیفەدا کۆیبّجکبتەوە.
ّەریتێکی تر کە ّبکۆکە ىەگەڵ ثیرکردّەوەی ڕەخْەییذا ,ئەو ّەریتە پەروەردەیی و
ئەکبدێَییە ّەریتپبرێسەیە کە جیبکبری ىەّێىاُ پطپۆڕییەکبُ و کبیەکبّی ٍەعریفەدا
درووضتذەکبت .ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی هەوڵذەدات ثبیەخی ٍەعریفیی هبوثەظ ىەّێىاُ
پطپۆڕییەکبّذا ثذۆزێتەوە ,پػئەضتىر ثە چەّذ پبیەیەک کە ثریتیِ ىە فەىطەفە ,ىۆژیکی
ٍبتَبتیک ,ضبیکۆڵۆژیبٍ ,ۆراڵ و ئبکبرّبضی ,تیۆرەکبّی ّىضیِ و خىێْذّەوەی دەق ,تیۆرەکبّی
داهێْبُ ,ىەپبڵ پێذاگۆجی و پەروەردەدا .گەغەکردّی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی هبوزەٍبّە
ىەگەڵ پەرەضەّذّی ّەریتێکی تبزەی ّێىەّذە ئەکبدێَییەکبّی خۆرئبوادا ,کە ثە فرە پطپۆڕی
و تێکڕژاّی ّێىاُ کبیەکبّی زاّطت و ٍەعریفە ّبضراوە.
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ش .س :ریػەی فەىطەفیی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی دەگەڕێتەوە ثۆ ضەرەتبی دەرکەوتْی
ىۆژیک و ئبرگیىٍێْتی فەىطەفی الی گریک .ثەدرێژایی ضەدەکبّی ّبوەڕاضت ئبرگیىٍێْت و
ىۆژیک خراوّەتە خسٍەتی تیۆڵۆژیبی ئبیْییەوە؛ ثەاڵً ىە ڕێْیطبّص ثەدواوەٍ ,یتۆدی
ڕەخْەیی ثەردی ثْبغەی هەر کەغفێکی زاّطتی و هەر وەچەرخبّێکی ئەپطتَۆىۆژیی گەورە
ثىوە .جیهبّی ٍۆدێرُ قەرزاری کۆٍەڵێک زاّب و فەیيەضىفە کە ىە ڕێگبی ثیرکردّەوەی
ڕەخْەییەوە ڕووخطبری ٍێژوویبُ گۆڕیىە .گبىیيۆ ,کۆپەرّیکۆش ,ثبیکۆُ ,دیکبرت,
ڕۆغْگەراّی فەڕەّطب و ئەڵَبّیب ,کبّت ,هێگڵ ,ئبدەً ضیَیت ,ىۆکّ ,یىتِ ,کۆّت ,دارویِ,
ٍبرکص و فرۆیذَّ ...ىّەی ئەو زاّبو فەیيەضىفبّەُ کە ثەر ىەوەی خبوەّی هەر تێسو
ثۆچىوّێک ثِ خبوەّی ٍیتۆدی تبیجەتی خۆیبُ ثىوُ ىە غیکردّەوە و ڕەخْەکردّی دیبردە و
چەٍکەکبُ و ضەىەّىێ داڕغتْەوەیبُ.
ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ثەو چەٍکەی کە ئێطتب ىە خۆرئبوا ثبضی دەکرێت زادەی ضەدەی
ثیطتەٍە .ثۆ یەکەٍیِ جبر ىە ضەدەی ثیطتەٍذا درزێک کەوتە ئەو دیىارە ئەضتىرەی کە ىە
ّێىاُ ىۆژیک و زاّطت و هىّەردا ثْیبتْراثىو .ثۆ َّىّە ئەّیػتبیِ و فیسیبّبضەکبّی ثىاری
کىاّتەً ٍیکبّیک ,ثە هەٍبُ ئەو ئەّذازەیەی پػتئەضتىر ثىوُ ثە تبقیگەی زاّطتی و
غیکردّ ەوەی ٍبتَبتیکی ,پەّبیبُ ثۆ تىاّب خەیبڵییەکبّی ٍرۆڤیع ثرد ثەٍەثەضتی وێْبکردّی
گریَبّەکبّیبُ .فیْۆٍیْۆىۆجیطتەکبُ دیىاری ّێىاُ خىد(ضىثێکت) و ثبثەت(ئۆثێکت)یبُ
هەڵگرت .فەیيەضىفە زٍبّْبضەکبّی وەک دێ ضۆضێر و ڤتگْػتبیِ ,دیىاری ّێىاُ زٍبُ و
حەقیقەت و کۆٍەڵْبضی و تەالرضبزییبُ الثرد .هەٍىو ئەو زاّب و فەیيەضىفبّە ڕێیبُ خۆغکرد
ثۆ وروژاّذّی پرضیبرێک دەرثبرەی ئەگەری "ثیرکردّەوە ىە دەرەوەی چىارچێىەدا"ّ ,ەک
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تەّهب ىە ثىارە وردەکبّی زاّطت و فەىطەفەدا ,ثەڵکى ىە ژیبّی پیػەیی و پەروەردەو
پێذاگۆجیػذا.
پطپۆڕاّی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ىە ئەٍریکب ثبیەخی زۆر ثە دوو ثیریبری ئەٍریکی دەدەُ و
پێیبُ وایە ڕۆڵی گرّگیبُ هەثىوە ىە ڕەخْەکردّی ضیطتَی پەروەردەیی و کۆٍەاڵیەتیی
ّەریتپبرێس و داٍەزراّذّی ضیطتَی پەوەردەی ىیجراڵ ,پػتئەضتىر ثە ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی.
یەکەٍیبُ کۆٍەڵْبش ئەّترۆپۆىۆژ یطت "وىیبً گراهبً ضۆٍْەر" و دووەٍیػیبُ "جۆُ دێىی"یە کە
ثە ثبوکی فەىطەفەی پەروەردەی ئەٍریکیی هبوچەرخ ىەقەڵەً دەدرێت .ىە فەىطەفەی
پەروەردەیی ئەوروپیػذا ئبٍبژە ثە ڕۆڵی گرّگی دوو فەیيەضىف دەدرێت کە کبریگەرییبُ
ىەضەر تیۆرەکبّی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ثەجێهێػتىە :فەیيەضىفی ّەٍطبیی "ڤتگْػتبیِ" و
ثیریبرو ضبیکۆڵۆژیطت "جبُ پیبژێ".
ىە ضەرەتبی ضەدەی ثیطتەٍذا ضۆٍْەر کتێجێکی ّىضی ىەژێر ّبوّیػبّی "فۆڵکىەیس" ,کە ثە
ٍبّبی ڕێىرەضَی ٍی ييی دێت .ىەو کتێجەدا ثەراورد ىەّێىاُ ٍەعریفەی کۆٍەاڵیەتیی
دەضتەجەٍعی و ٍەعریفەی تبکەکبُ دەکبت .پێػْیبزدەکبت ضیطتَی پەروەردەیی ئەٍریکب
گەغە ثە ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ثذات ,فێرخىاز فێری ئەوە ثکبت هیچ زاّیبرییەک وەک
حەقیقەت وەرّەگرێت و دیذی ڕەخْەیی ثەگەڕثخبت ثۆ ڕەتکردّەوەی ئەو زاّیبرییبّەی
ىەگەڵ واقیع و دراوە زاّطتییەکبّذا ّبگىّجێِ .پێػْیبزدەکبت ٍبٍۆضتبیبُ و فێرخىازاُ ىە
هەردوو ڕەگەزەکە ڕاهێْبّی ثەردەواً وەرگرُ ثۆ ثْیبتْبّی کۆٍەڵگبیەکی دوور ىە ّەریتە
خراپەکبّی ئەقڵ ,وەک چەواغەگۆیی و خىرافبت و ثەدگىٍبّی .ىە دیذی ضۆٍْەردا پێىیطتە
ٍبٍۆضتب ئەو فەرٍبّجەرە پەوەردەییەی کۆٍەڵگبی ٍۆدێرُ ثێت کە کۆتبیی ثە ثیرۆکەی
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پػتبوپػتکردّی حیکَەت و ٍەعریفە ىە ّەوەی کۆّەوە ثۆ ّەوەی ّىێ دێْێت ,ئەرکی
ٍبٍۆضتب درو وضتکردّی ّەوەیەکی ّىێیە ىە فێرخىازاُ کە دەضتجەرداری تەّگجیْی ثِ,
ڕەخْەگراّە ثڕواّْە جیهبُ و گىٍبُ ىە ثەهبکبُ ثەکەُ ,ثەدوای ثەڵگەدا ثگەڕێِ و هیچ
زاّیبرییەک وەک فبکت وەرّەگرُ.
جۆُ دێىی ثە غێىەیەکی ڕۆغْتر ثبضی ىە ثبیەخی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی کرد ,ثە ثەردی
ثْبغەی ضیطتَی پەروەردەی هبوچەرخ و ضیطتَی ضیبضیی دێَۆکرات ىە قەڵەٍی دا .ئەو
پێی واثىو ثە هۆی پێػکەوتْی کۆٍەڵگبی پیػەضبزیی ئەٍریکبوە ضتراکتۆری کۆٍەڵگب گۆڕاّی
ڕیػەیی ثەضەردا هبتىوە ,ضیطتَی کۆٍەاڵیەتی و پەروەدەیی ّەریتپبرێس تىاّبی
پەروەردەکردّی تبکی ئبزاد و ثەرهەٍهێْی ّەٍبوە .تبک کە یەکەیەکی گرّگی کۆٍەڵگبی
ٍۆدێرّە دەثێت ىەّبو قىتبثخبّەدا درووضتجکرێت ,دەثێت قىتبثخبّە ثجێتە ئبڵتەرّبتیڤی ئەو
ژیْگە تەقيیذییەی خێساُ و خێڵ کە ىە کۆّذا ٍْذاڵی پەروەردە دەکرد .الی دێىی ,جیبوازی
قىتبثخبّەی ٍۆدێرُ ثە ثەراورد ثە ّبوەّذە کۆّەکبّی خىێْذُ ىەوەدایە کە قىتبثخبّە تەّهب
غىێْێک ّیە ثۆ وەرگرتْی زاّیبریی پێػىەخت ئبٍبدەکردُ ىەالیەُ ٍبٍۆضتبوە؛ ثەڵکى ىە
هەٍبُ کبتذا تبقیگەیەکە ثۆ ئەوەی فێرخىاز تىاّب پراکتیکییەکبّی خۆی تبقیجکبتەوە .ڕێسگرتِ
ىە کەراٍەتی فێرخىاز وەک قەوارەیەکی ئبزاد کە خبوەّی کەضبیەتی و ثیرکردّەوەی
ضەرثەخۆی خۆیەتی زاٍْی ضەرکەوتْی ضیطتَی پەروەردەی هبوچەرخە .دێىی پێی واثىو
ٍْذاڵ خبوەّی کۆٍەڵێک تىاّبی زەیْیی خۆڕضکە ,ئەرکی قىتبثخبّە ئەوە ّیە تەّهب فێری
ئەو غتبّەی ثکبت کە پێػتر ثڕیبری ىەضەر دراوە؛ ثەڵکى ڕاضتتر دەثێت ژیْگەی ىەثبری ثۆ
ثڕەخطێْێت و فێری ئبرگیىٍێْتی ثکبت ,تب خۆثەخۆ تىاّبکبّی خۆی کەغف ثکبت .پێی
واثىو ضرووغت ىە گۆڕاّی ثەردەواٍذایە ,ثۆیە پێىیطتە ٍەعریفە و زاّطتەکبّیع ىە گۆڕاّی
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ثەردەواٍذا ثِ ,قىتبثخبّە و زاّکۆکبُ ثجْە غىێْی فێرثىوّی ثەردەواٍی ٍبٍۆضتب و فێرخىاز
پێکەوە.
هەرچەّذە جۆُ دێىی ثە ثبوکی ٍیتۆدی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی هبوچەرخ ىە قەڵەً
دەدرێت؛ ثەاڵً خۆی پێی وایە ڕیػەی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی دەگەڕێتە ثۆ ضەردەٍی
ضەرهەڵذاّی ٍیتۆدی زاّطتی و ضۆراخکبری ىەضەر دەضتی ثبیکۆُ و ٍیڵ و ىۆک .ىە کتێجی
"ئێَە چۆُ ثیردەکەیْەوە؟" ,دێىی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ثە جۆرێک ىە ثیرکردّەوەی
چبالک و ورد و ثەردەواً وەضفذەکبت ثە ٍەثەضتی تبووتىێکردّی ثیروثبوەڕ و ٍەعریفەکبُ,
ىەثەر ڕۆغْبیی زەٍیْەی درووضتجىوّیبُ و ئەو ئەّجبٍگیرییە ّىێیبّەی کە دەغیت
ىەثبرەیبّەوە ثەدەضتجێِ.
ىە ّبوەڕاضتی ضەدەی ثیطتەٍەوە ,ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ىە ٍیتۆدێکی فەىطەفی و
چەٍکێکی تیۆرییەوە گىازرایەوە ثۆ کبیەی پەروەردە و فێرکردُ ىە ئەٍریکب .هبوثەّذیی
پەروەردەی پێػکەوتىخىاز (پی.ئی.ئەی) ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی کردە یەکێک ىە
ئبٍبّجەکبّی فەىەضەفەی پەروەردە .تیَی "ضیَیت و تبیيەر" ثۆ هەڵطەّگبّذُ و پبغبُ
"ثیْجبٍیِ ثيىً" و هبوڕێکبّی پۆىێْکبرییەکیبُ پێػْیبزکرد ثۆ پەرەداُ ثە ثیرکردّەوەی
ڕەخْەیی و تىاّبی داهێْبُ ىە ئبضتە جیبوازەکبّی خىێْذّذا.
ضبڵی  ٠٨٩١کۆّفراّطی ّێىدەوڵەتی کبىیفۆرّیب ژٍبرەیەکی زۆر ىە غبرەزا و پەروەردەکبر و
داڕ ێژەراّی ضیبضەتی پەروەردەیی ىە ئەٍریکبو جیهبُ کۆکردەوە ثە ٍەثەضتی ریفۆرٍی
پەروردەیی و ئەکبدیَی ىەضەر ثْەٍبی پەرەداُ ثە ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی .هەٍبُ ضبڵ
زاّکۆی کبىیفۆرّیب ضتەیت خىێْذّی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی کردە کۆرضێکی ضەرەکی کە
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پێىیطتە هەٍىو فێرخىازاُ ىە هەٍىو پطپۆڕییە جیبوازەکبّذا وەریجگرُ .هەر ىە هەغتبکبّی
ضەدەی ثیطتەٍذا کۆٍەڵەی ىۆژیکی ّبڕەضَی (ئەی.ئبی.ئێڵ) جەختی ىەضەر هەٍبُ ثبثەت
کردەوە ,پبغبُ کۆٍیتەی ثەغە فەىطەفییەکبُ (ئەی.پی.ئەی) جەختی ىەضەر خىێْذّی
فەىطەفە و ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی کردەوە ىە قۆّبغەکبّی خىێْذّی ثەر ىە زاّکۆدا.
ثەکىرتی دەتىاّیِ ثڵێێِ ئێطتب ىە ئەٍریکبو خۆرئبوا ,ىە ضەر دوو ئبضت ثبیەخ ثە
ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی دەدرێت؛ ئبضتێکی فەىطەفی و تیۆری کە جێجبیەخی ثەغەکبّی
فەىطەفە و جۆرّبڵ و کۆّفراّطە تبیجەتەکبّی فەىطەفەیە؛ ىەپبڵ ئبضتێکی پەروەدەیی و
پیػەیی و پێذاگۆجیذا ,کە ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی کردۆتە کرۆکی ضیبضەتی خىێْذُ و
ئبٍبّجی پرۆگراٍەکبّی گەغەی ٍرۆیی ىەضەر هەٍىو ئبضتەکبّی خىێْذُ و ىە هەٍىو کبیە
جیبوازەکبّی داهێْبُ و کبرگێڕی و ثەرهەٍهێْبّذا.

ش .س :ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ٍیتۆدێکی ّسیککبری و کەغفە ,دەکرێت ىەضەر هەٍىو
ئبضتە ئبضبُ و ىێکذراو و قىوڵەکبُ پێڕەوثکرێت ,ىە قۆّبغی ضەرەتبیی خىێْذّەوە تب ئبضتی
تىێژیْەوەی ورد و قىوڵ ىە پطپۆڕییە جیبوازەکبّذا .ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی دەکرێت وەک
ٍیتۆدێکی فەىطەفیی ثخرێتەگەڕ ثۆ وردثىوّەو تێڕاٍبُ ىە ثبثەتە تیۆرییە پەتییەکبُ .ىە هەٍبُ
کبتذا دەکرێت ثکرێتە ٍیتۆدێک ثۆ تێگەیػتِ و غیکردّەوە و هەڵطەّگبّذّی دیبردە
ڕۆژاّەییەکبّی ژیبُ و کبیەکبّی کبرکردُ و ثەرهەٍهێْبُ .کراّەوەو ّەرٍیی ثیرکردّەوەی
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ڕەخْەیی و گىّجبّذّی ىەگەڵ پطپۆڕییە جیبوازەکبُ و ئبضتە جیبوازەکبّی ٍەعریفەدا ٍبّبی
ئەوەی ّیە کێػەی ىەگەڵ چەغْە ّبڕەخْەییەکبّی ثیرکردّەوەدا ّیە .ثەڵکى ثەپێچەواّەوە,
کێػەی گەورەی ىەگەڵ پۆپۆىیسً و گىتبری ضیبضی و ٍیذیبیی ئبراضتەکراودا هەیە ,کێػەی
گەورەی ىەگەڵ ڕیتۆریک و تەڵەکبّی زٍبّذا هەیە .واتە ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی گرفتی ىەگەڵ
ئەوەدا ّیە کە ئبیب تۆ ىە چ ئبضتێکی ٍەعریفی و فێرثىوّذایت ,ئبیب فێرخىازیت یب پرۆفیطۆر,
ٍیذیبکبریت یبُ تىێژەر؟ ثەڵکى گرفتەکەی ئەوەیە ئبیب تىاّبی تبقیکردّەوەو ثیْیْی گۆغەّیگب
جیبوازەکبّت هەیە؟ ئبیب دەرثڕیْت ڕۆغْە یبُ پەّب ثۆ چەواغەگۆیی و تبریکبّذُ دەثەیت؟
ئبیب کبتێک ىە ثبثەتێک دەدوێیت ثبش ىە کرۆکی ثبثەتەکە دەکەیت یبُ قطە ىەضەر
خبوەّەکەی دەکەیت؟ واتە دەغێت ثیریبری ڕەخْەیی کێػەی ىەگەڵ کەضێکذا هەثێت کە
ىە ثىاری فیکری و تیۆریی قىوڵذا کبردەکبت هەروەک چۆُ دەغێت کێػەی ىەگەڵ کەضێکذا
هەثێت کە ىە ئبضتێکی ّسٍی وتىوێژ و تێگەیػتْذا ثێت .ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی پێَبّذەڵێت
ئەوەی گرّگە ٍیتۆدەّ ,ەک تبیتڵ و قەثبرەی ئەو زاّیبرییبّەی دەیىروژێْیِ .دەکرێت ىەضەر
دیبردەیەکی ثچىوک ثەغێىەیەکی قىوڵ و فراواُ و ڕەخْەییبّە قطەثکەیِ ,هەروەک چۆُ
دەکرێت ثەغێىەیەکی ڕووکەظ و ثە زٍبّێکی پڕ ىە هەڵەی ىۆژیکی ىە ثبثەتێکی قىوڵ و
گەورە ثذوێیِ.
ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی کێػەی گەورەی ىەگەڵ گىتبری ٍیذیبییذا هەیە؛ چىّکە ٍیذیب ىە هەر
واڵت و ىە هەر ّێىەّذێکی کەىتىریذا زادەی ضۆضیۆ-ضەّتتریسٍەٍ .یذیب زٍبّحبڵی کەرتە
جیبوازەکبّی کۆٍەڵگبیە .گىتبری ٍیذیبیی ثەو غێىەیە فۆرٍەىەدەکرێت کە گىزارغت ىە
دیذی دەضتەجەٍعیی کۆٍەڵگب ثەگػتی یبُ یەکەیەکی کۆٍەاڵیەتیی دیبریکراو ثکبت ,ثەو
زٍبّە دەدوێت کە زۆرتریِ خىێْەر و ثیْەر ىە دەوری خۆی خڕثکبتەوە .ئەوەی ىە پەیبٍی
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ٍیذیبییذا وّە وەرگرە وەک تبکەکەش ,چىّکە ضەرکەوتىویی هەر پەیبٍێکی ٍیذیبیی و هەر
دەزگبیەکی ڕۆژّبٍەواّی ثەوە دەپێىرێت کە ئبیب ضەرّجی چەّذ کەش ىەڕووی
چەّذایەتییەوە ڕادەکێػێت .ثەگىێرەی تیۆرەکبّی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی هیچ ٍیذیبیەک,
تەّبّەت ىە ىیجراڵتریِ واڵتذا ,ثێالیەُ ّیە؛ چىّکە ٍیذیب و ضیبضەت دوو دیىی یەک دراوُ.
هەرچەّذە ٍیذیب ىە ڕواڵەتذ خۆی وا ّیػبُ دەدات کە دژی گىتبری ضیبضییە؛ ثەاڵً
ىەڕاضتیذا دژی جۆرە گىتبرێکی ضیبضییە و ىەپێْبو جۆرە گىتبرێکی ضیبضیی تردایە .گىتبری
ٍیذیبیی و گىتبری ضیبضی ىەضەر وروژاّذُ قطەدەکەُ ,ىەضەر ثە ژٍبرەکردّی وەرگر
کبردەکەُ ,هەٍىو کۆغػێک ثەگەڕدەخەُ تب ضەرّجی وەرگریبُ ىەضەر الّەچێت .ئەگەر هەر
گىتبرێکی ٍیذیبیی ثەغێىەیەکی ڕەخْەیی هەڵجىەغێْیْەوە و هەڵطەّگبّذّی ثۆ ثکەیِ ,هەٍىو
ئەو تەپکە زٍبّەواّی و ىۆژیکیبّە کەغفذەکەیِ کە گىتبرەکەی ىەضەر داٍەزراوە.
هەّذێک ىە پطپۆڕاّی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی دەڵێِ گەر دەتەوێت ڕەخْەییبّە ثیر ثکەیتەوە
تەٍبغبی تەىەفسیۆُ ٍەکە و هەواڵ ٍەخىێْەرەوە .ثەاڵً ٍِ دەڵێٌ ئبضبییە ئبگبٍبُ ىە ٍیذیب
ثێت ,ثەو ٍەرجەی وەرگرێکی پبضیڤ ّەثیِ ,ثەو ٍەرجەی تىاّبٍبُ هەثێت ّێىاّی دێڕەکبُ
ثخىێْیْەوە و ئەو گىتبرە ضیبضییە کەغفجکەیِ کە ىە پػتی گىتبرە ٍیذیبییەکەوەیە .ثۆ َّىّە
زۆریْەی ئەٍریکییەکبُ ىەڕووی ضیبضییەوە داثەغجىوُ ثەضەر ىیجراڵ و کۆّسەرڤبتیڤەکبّذا,
ىەڕووی ٍیذیبییػەوە داثەغجىوُ ثەضەر (ضی.ئێِ.ئێِ) و (ئێٌ.ئێص.ئێِ.ثێ.ضی) و (فۆکەش
ّیىز) و (ثرایتجبر) و چەّذ کەّبڵێکی تر ,کە گىزارغت ىە ئبراضتە جیبوازەکبّی دیَۆکراتەکبُ
و کۆٍبرییەکبُ دەکەُ .واتە ئەوە زۆریْەی ئەٍریکییەکبُ خۆیبُ ّیِ ثیردەکەّەوە ,خۆیبُ
ّیِ ڕاضت و ّبڕاضت جیبدەکەوّەوە؛ ثەڵکى ئەوە ٍیذیبیە ضْىری ّێىاُ ڕاضت و هەڵەیبُ ثۆ
دەکێػێت و پێیبُ دەڵێت چۆُ ثیرثکەّەوە و چۆُ ثبثەتەکبُ هەڵجطەّگێِْ.
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ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی هەر وەکچۆُ دژی ئیگۆ-ضەّتەریسٍە ثەهەٍبُ غێىە دژی ضۆضیۆ-
ضەّتەریسٍیػە .واتە وەک چۆُ دژی ئەوەیە ثەثێ چبودێریی ڕەخْەیی ضتبیػی دیذی
خۆٍبُ ثکەیِ ,ثەهەٍبُ غێىە دژی ئەوەغە تەضيیَی دیذی دەضتەجەٍعیی ئەو گرووپە
کۆٍەاڵیەتی و ضیبضی و ئبیْییە ثجیِ کە وەاڵٍَبُ ثۆی هەیە .چىّکە هەٍىو گرووپێکی
دەضتەجەٍعی خبوەّی ٍیذیبی خۆیەتی ,ىە دیىەخبّی خێڵەوە کە گىتبری خێڵی تیبدا
فۆرٍەىەدەکرێت ,تب ٍیْجەری ٍسگەوت و پەرضتگب ئبیْییەکبُ ,تب ڕاگەیبّذّی ئبراضتەکراوی
حیسة کە َّىّەی ىە واڵتی خۆٍبّذا هەیە ,تب ٍۆدێيی ڕاگەیبّذّی واڵتە دێَىکراتەکبُ کە
ىەالیەُ کۆٍپبّیب زەثەالحەکبّی ثەرژەوەّذیی ئبثىری و ضیبضییەوە ئبراضتەدەکرێِ.

ش .س :ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ىە ضەردەٍی ضۆکراتەوە تب ثساوتی "ىۆژیکی ّبفەرٍی"
دژی ضەفطەتەثبزی و تەڵەکەثبزیی زٍبّەواّییە .ىە ثیرکردّەوەی ڕەخْەییذا ىیطتێک
چەواغەگۆیی ىۆژیکی  Logical Fallacyهەُ ,کە ٍێکبّیسٍی چەغْە جیبوازەکبّی
ضەفطەتەثبزی و ڕیتۆریک ىە خۆدەگرێت .گەر ىەثەر ڕۆغْبیی ئەو ىیطتە گىتبری ضیبضی و
ٍیييیی ثبو غیتبڵ ثکەیِ ,ثەڕۆغْی ثۆٍبُ دەردەکەوێت ئێَە ثە چ تەوّێک ىە ثیرکردّەوە و
گى تبری ّبڕەخْەیی تەّراویِ .هەّذێک ىەو گىتبراّە خۆراک ىە دەضەاڵتەوە وەردەگرُ ,کە ىە
زاراوەضبزیی ىۆژیک ذا پێێ دەوترێت "پەّبثردُ ثۆ دەضەاڵت یبُ هێس" .ئەو کەضبّەی ّب-
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ڕەخْە ییبّە ثیردەکەّەوە ٍتَبّەیبُ ثە ثیرکردّەوەی خۆیبُ ّیە ,ثۆیە هەٍیػە پێىیطتیبُ ثە
گىتبرێکی دەضتەجەٍعیی ثەهێسە تب خۆیبّی ىەپبڵذا حەغبرثذەُ و ثیکەّە ضەّگەرێک ثۆ
خۆپبراضتِ یبُ پەالٍبرداّی گىتبری پێچەواّە .دەضەاڵت ٍەرج ّیە تەّهب دەضەاڵتی ضیبضی
ثێت؛ دەغێت دەضەاڵتی ئبثىری ,یبُ ئبیْی ,یبُ تەّبّەت ڕۆغْجیری و ئەکبدیَی ثێت .ئەً
جۆرە ىە فۆڵەضی(ضەفطەتە) ضەرەتب وەک کێػەیەکی ٍەعریفی دەردەکەوێت ,ثەاڵً
ثەردەواٍجىوُ ىەضەری ,گرفتی ضبیکۆڵۆژی و ئب کبریی ىێذەکەوەتەوەٍ ,رۆڤ فێری جۆرێک ىە
دووفبقیی ضبیکۆڵۆژی و ڕووپبٍبیی ڕۆغْجیریی دەکبت .پەّبثردُ ثۆ گىتبری دەضەاڵت
ىەڕواڵەتذا وادەردەکەوێت ڕێسگرتْە ىە دەضەاڵت؛ ثەاڵً ىە جەوهەردا ترضە ىە دەضەاڵت و
تەضيیَجىوّە ثە گىتبری ثباڵدەضت ,کە ىە ضبیەیذا ٍرۆڤ قەوارەی خۆی وەک ثىوّەوەرێکی
ثیرکەرەرەوە دەدۆڕێْێت.
جۆریکی تر ىە چەواغەگۆیی ىۆژیکی پێی دەوترێت "پەّبثردُ ثۆ زۆریْە یبُ حەغبٍەت".
ئەواّەی ئەً جۆرە ىە فۆڵەضی پێڕەودەکەُ پێیبُ وایە هەٍیػە زۆریْە ىەضەر هەقە ,یبُ
قەّبعەتیبُ وایە یبخیجىوُ ىە زۆریْە ٍرۆڤی ثیرکەوەرە تىوغی گۆغەگیری دەکبت و
کبریگەریی خراپ ىەضەر پێگەی کۆٍەاڵیەتی درووضتذەکبت .ثۆیە دەثیْیِ زۆرثەی ئەواّەی
کە خۆیبُ وەک ّەیبری دەضەاڵت َّبیػذەکەُ ىە ضەّگەری حەغبٍەتی خەڵکذا خۆیبُ
دەثیْْەوە .ثەاڵً ىەڕاضتی یذا ترش ىە حەغبٍەت هیچی کەٍتر ّیە ىە ترش ىە دەضەاڵت,
ٍەراییکردُ ثۆ حەغبٍەت وەک ٍەراییکردُ ثۆ دەضەاڵت ٍەترضیذارە .ضەفطەتەی ضیبضی و
چەواغەگۆیی ٍیييی دوو دیىی یەک ّەخۆغییِ کە دەثْە کۆضپ ىەثەردەً ثیرکردّەوەی
ڕەخْەییذا .ئەگەر ٍرۆڤ ّێرەری گىتبری چەواغەکبری ثێت یبخىد وەرگری پبضیڤی
گىتبرەکە ثێت ,ىە هەردوو حبڵەتذا دەثێتە فەرٍبّجەری ٍبغێْێکی ضیبضی یبُ کۆٍەاڵیەتی.
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ش .س :ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی هبوتبی چەٍکێکە پێێ دەوترێت "چبرەدۆزی" Problem

 .Solvingثەو ٍبّبیەی ئێَە تەّهب کبتێک ثەغێىەیەکی کبریگەر ثیردەکەیْەوە کە هەضت
ثە گرفت دەکەیِ .هەضتکردُ ثە گرفت قۆّبغی یەکەٍی ثیرکردّەوەی ڕەخْەییە .ثەاڵً
ثەهۆی ّەریتە خراپەکبّی ئەقڵەوە ,ثەتبیجەتی تەٍجەڵی فیکری و خىد-ضەّتەری ,تەّهب
هەضتکردُ ثە گرفت ثەش ّییە ثۆ پێڕەوکردّی ضتراتیژی چبرەدۆزی؛ ثەڵکى هەّذێک جبر
پێىیطتذەکبت ڕاضتەوخۆ ثەر کێػەکبُ ثکەویِ تب ثەغێىەیەکی جذی ثیر ىە چبرەضەر
ثکەیْەوە.
ئێطتب ٍرۆڤبیەتی رووثەڕووی ڕضتێک ئبڵْگبری دەثێتەوە ,وەک گۆڕاّی کەغىهەوا ,تەقیْەوەی
ژٍبرەی داّیػتىاّی ضەرگۆی زەوی ,ثەریەککەوتْی خۆرهەاڵت و خۆرئبوا ,غکطتی دەوڵەتی
خۆغگىزەراُ ىە خۆرئبوا ,ثێکبری و پەّبثردُ ثۆ ڕۆثۆت و ٍبغێِ ىەثری دەضتی کبری
تەقيیذی ,غکطتی دیَۆکراضی و ئەزٍىوّی ثبزاڕی ئبزاد ىە زۆرثەی واڵتبّی جیهبّی دوو و
ضێذا ,کۆچی ّبیبضبیی ىە واڵتە هەژارەکبّەوە ثۆ واڵتە دەوڵەٍەّذەکبُ ,تێرۆریسً و
ثاڵوثىوّەوەی ثبّذەکبّی ثبزرگبّیکردُ ثە ٍرۆڤەوە ,ثەجیهبّیجىوّی دیىە ترضْبکەکەی
کەپیتبڵیسً و خۆگىّجبّذّی ڕژێَە ضتەٍگەرەکبُ ىەگەڵ ضیطتَی ضەرٍبیەدارییذا ,ىەپبڵ
چەّذیِ کێػەی تر کە ڕۆژاّە ڕ اضتەوخۆ ثەریذەکەویِ یبُ گىێجیطتی دەثیِ.
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ثە ڕای ٍِ کێػەکبّی ٍرۆڤبیەتی تبزە ّیِ و ىە وەتەی ٍرۆڤ هەیە کێػە ثىوّی هەیە.
جیبوازیی ەکە ىەوەدایە جۆری کێػەکبُ گۆڕاّی ثەضەرهبتىوە ,ثەهۆی ئبٍرازەکبّی تەکْۆىۆژیبی
زاّیبرییەوە زۆرتر و خێراتر هەواڵی کێػەکبَّبُ پێذەگبت .ثۆ َّىّە ئەگەر ىە ڕاثردوودا
ضەّتەرە ثچىکەکبّی غبرضتبّیەت ىەژێر هەڕەغەی ثەرثەریەت و ىەّبوچىوّذا ثىوثِ ,ئێطتب
پێػکەوتْی غبرضتبّیەتی پیػەضبزی ىە زۆر ڕووەوە هەڕەغە ثۆ ضەر زەوی درووضتذەکبت.
ئەگەر جبراُ ثەهۆی دیطپۆتیسٍی ئبیْییەوە ٍرۆڤجىوُ وەک ثەهبیەکی ثێْرخ تەٍبغب کراثێت,
ئێطتب خىدی ٍرۆڤبیەتی و هیىٍبّیسً ثىوُ ثە ٍەترضی ىەضەر ضرووغت و زیْذوەرەکبّی تر.
ئەگەر جەهو و ّەزاّیِ ىە ڕاثردوودا ثەرپرش ثىوثِ ىە ترش و وەهٌ و ثتپەرضتی ,ئێطتب
تەکْۆىۆژیب دەکرێتە ئبٍرازی ثەخػیْەوەی ترش و گەٍژاّذُ و پیػەضبزیی وەهٌ.
ثەاڵً یەکێک ىە خىوە خراپەکبّی ئەقڵ ثریتییە ىە "گػتبّذُ" ىە دەرەوەی ضیبقذا .ثۆ َّىّە
کبتێک ثەرگری ىە تێسێک دەکەیِ هەوڵذەدەیِ وەک تێسێکی ڕاضت و گػتگیر ,کە ثۆ هەٍىو
کبت و ضەردەٍێک ثػێت ,ثەرگریی ىێ ثکەیِ و تەّهب ڕۆغْبیی ثخەیْە ضەر ئەو داتب و
زاّیبرییبّەی کە تێسەکەٍبُ پػتڕاضتذەکەّەوە .پێچەواّەکەیػی ڕاضتە ,کبتێک ڕەخْە ىە
تێسێک دەگریِ ىە هەٍىو ئەو ضیبقبّەی دادەٍبڵیِ کە ڕەوایەتی پێذەثەخػِ و ىە دەرەوەی
غىێِ و کبت ىێی دەڕواّیِ .زۆرجبر ثەهەٍبُ ىۆژیکی گػتبّذُ ٍبٍەڵە ىەگەه ئبیْذە و
ڕاثردوودا دەکەیِ ,هەّذێک جبر دیذی زاّطتگەری واٍبُ ىێذەکبت–وەک ثبیکۆُ -تەّهب
ٍىژدە و یۆتۆپیب زاّطتییەکبّی ئبیْذە ثجیْیِ .یبُ کبتێک ثبضی ڕاثردوو دەکەیِ ٍەیيی
ّۆضتبىیژی واٍبُ ىێذەکبت–وەک ڕۆٍبّتیکەکبُ -تەّهب یبدگبرییە جىاّەکبّی ڕاثردوو
زیْذوثکەیْەوە .ثەاڵً ىەڕاضتیذا گەر ثە دیذێکی ڕەخْەیی تەٍبغبی ئبیْذە یبُ ڕاثردوو
ثکەیِ هەٍىو دیبردەکبُ دەگەڕێْەوە ضیبقی ڕاضتەقیْەی خۆیبُ ,غتەکبُ ثەو غێىەیە

21

دەرد ەکەوُ کە هەُّ ,ەک ثەو غێىەیەی ئێَە دەخىازیِ .ئبیْذە غتێک ّیە ىە ثەردەضتذا
ثێت ,ثەڵکى دیبردەیەکی گریَبّەییە ىە چەّذیِ گۆغەّیگبوە تەٍبغب دەکرێت .ىەٍجەر و
ئەوثەری دیَەّەکەدا ,دوو دیذی پەڕگیری پۆزەتیڤیطتی و ّێهڵیطتی دەثیْیِ ثۆ
پێػکەغکردّی دوو وێْبی جیبواز ,ڕ ۆغِ و تبریک ,ضەثبرەت ثە ئبیْذە .ثەڕای ٍِ پێىیطتە
ثە ئبضبّی تەضيیَی هیچ تێسێکی پەڕگیر ّەثیِ ,چىّکە ثەگىێرەی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی
تێسە هبودژو پەڕگیرەکبُ تىوغی دایڵەٍب – تەڵەزگەی فیکریَبُ دەکەُ Dilemma
 .Fallacyىە ثبغتریِ حبڵەتذا دەکرێت وەک دوو گریَبّە ,دوو پێػجیْیی جیبواز ,دوو تێس
ثۆ داٍەزراّذّی ئبرگیىٍێْت ىە تێسە هبودژەکبُ ثڕواّیِ ثە ٍەثەضتی ثەدەضتهێْبّی تێسی
ضێیەً ,کە کۆکەرەوەی الیەّە ثەهێسەکبّی هەردوو تێسەکەیە.
ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی هەٍىو ئەو ئبڵْگبرییبّە دەثیْێت کە هەڕەغە ىە ئێطتب و ئبیْذەی
ٍرۆڤبیەتی و هەضبرەی زەوی دەکەُ؛ دەثێ وەک فبکت ىە زۆریبُ ثڕواّیِ کە هەڵگری
ىێکەوتْەوەی چەّذیِ ئبکبٍی ٍەترضیذارُ .ثەاڵً ىە هەٍبُ کبتذا ئەو ئبضۆیبّەظ دەثیْێت کە
دەغێت ىەڕێگبی ضتراتیژی چبرەدۆزییە فراواّتر ثجِ .ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ىەگەڵ ئەو
چەغْەی ثیرکردّەوەدا یەکْبیەتەوە کە پێی دەوترێت "ثیرکردّەوەی ئەرێْی" Positive
 ,Thinkingچىّکە ئەٍەی دووەً تەّهب ثبیەخ ثە الیەّی ضبیکۆڵۆژیبی کەضی ثیرکەرەوە
دەدات و کبر ىەضەر پێػجیْیی پێػىەختی دەرەّجبً دەکبت ثە غێىەیەکی ئەرێْی .ثەاڵً
کەضێک ڕەخْەییبّە ثیرثکبتەوە هیچ حىکٌ و هیچ پێػجیْییەکی پێػىەختی پێ ّیە دەرثبرەی
دەرەّجبٍەکبُ؛ ثەڵکى زیبتر کبر ىەضەر هۆکبر و پێػەکی و تێسەکبُ دەکبت کە دەغێت
دەرەّجبٍی جیبوازیبُ ىێجکەوێتەوە .ثەاڵً ثیرکردّەوی ڕەخْەیی ,ىە هەٍبُ کبتذا ,ىەگەڵ ئەو
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چەغْە ّەرێْییەی ثیرکردّەوەغذا ّی ە کە پػتئەضتىرە ثە گىتبری ئەدەثی و زۆرجبر پەّب ثۆ
جىاڵّذّی ضۆز و ریتۆریک و گرێ غەریسییەکبّی ٍرۆڤ دەثبت.
دەکرێت َّىّەی دوو ئبرگیىٍێْتی دژ ثەیەک وەرگریِ دەرثبرەی تەکْۆىۆژیبی زاّیبری و
ئبیْذەّبضی .ئبرگیىٍێْتی یەکەً دەڵێت" :تەکْۆىۆژیبی زاّیبری دەثێتە هۆی گەرٍجىوّی
پەیىەّذییە کۆٍەاڵیەتییەکبُ ,چىّکە دەرفەت دەڕەخطێْێت ثۆ یەکترّبضیْی زیبتری کەضە
جیبوازەکبُ ىە کیػىەر و غىێْە دوورەکبّی جیهبّذا"  .ئبرگیىٍێْتی دووەً دەڵێت:
"تەکْۆىۆژیبی زاّیبری دەثێتە هۆی کبڵجىوّەی پەیىەّذییە ٍرۆییەکبُ ,چىّکە واقعێکی
گریَبّەیی ٍەجبزی درووضتذەکبت کە ٍرۆڤ تىوغی وەهَی پەیىەّذی دەکبت" .ئەً دوو
ئبرگیىٍێْتە هەرچەّذە دژی یەکِ ,ثەاڵً هەردوکیبُ ّبدرووضتِ  ,Invalidهەردووکیبُ
پەّبیبُ ثۆ گػتبّذُ و گریَبّەی ّەوتراو  Hidden Assumptionثردووە.
هبوکێػەی هەر ئبرگیىٍێْتێکی ىۆژیکی ضبدە پێىضتی ثە الّی کەٍی دوو گریَبّەی ثْەڕەتی
 Premiseهەیە ىەپێْبو ثەدەضتهێْبّی ئەّجبٍگیرییذا  .Conclusionگەر ئەو
پەیىەّذییە تەرجەٍەثکەیِ ثۆ زٍبّی ضیَجىڵ هبوکێػەکە ثەً جۆرەی ىێذێت :گەر "ئەىیف"
ثجێتە هۆی "ثێ" .گەر "ثێ"ظ ثجێتە هۆی "جیٌ" .کەواتە "ئەىف" دەثێتە هۆی "جیٌ" .ثەاڵً
هەردوو ئبرگیىٍێْتی ضەرەوە پەّبیبُ ثردوە ثۆ تەّهب یەک گریَبّە ,گریَبّەی دووەٍەیبُ ثە
ّەوتراوی هێػتۆتەوە .ىە ئبرگیىٍێْتی یەکەٍذا گریَبّەیەکی غبراوە هەیە دەڵێت
یەکترّبضیْی ٍرۆڤەکبُ ىەڕێگەی تەکْۆىۆژیبی زاّیبرییەوە دەثێتەهۆی یەکترّبضیْیبُ ىە واقعی
کۆٍەاڵیەتیذا .ىە کبتێکذا ئەً گریَبّەیە هەڵەیە چىّکە ثەغی هەرە زۆری پەیىەّذییە
گریَبّەییەکبُ ,کە ىەڕێگەی تەکْۆىۆژیبی زاّیبرییەوە دەڕەخطێِ ,هەر ىە جىغسی
گریَبّەییذا دەٍێْْەوە و ّبثِ ثە پەیىەّذیی کۆٍەاڵیەتیی گەرً ,ثە تبیجەتی ىە ضەردەٍێکذا,
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ضەرثبری فراواّجىوّی فەزای ئەىیکترۆّی ,تب ئێطتب چەّذیِ ىەٍپەری فیسیبیی و چەّذیِ
کۆضپی ضیبضی و کەىتىریی ىەّێىاُ واڵتبُ و کۆٍەڵگبکبُ و ٍرۆڤەکبّذا ٍبوُ .ثەهەٍبُ غێىە
ئبرگیىٍێْتی دووەٍیع پەّبی ثۆ هەٍبُ فێڵی گػتبّذُ ثردووە ,گریَبّەی دووەٍی ثە
غبراوەیی هێػتۆتەوە کە دەڵێت :پەیىەّذیی گریَبّەیی و ٍەجبزی ّێىاُ ٍرۆڤەکبُ
پەیىەّذییەکی ٍرۆیی راضتەقیْە ّیە .ىەکبتێکذا ئەً قطەیەظ گػتگیر و ّبدرووضتە ,چىّکە
ثەغی هەرە زۆری پەیىەّذییە ٍرۆییەکبُ ,ثە پەیىەّذیی ڕاضتەوخۆغەوە ,پەیىەّذیی
ٍەجبزییِ .ئبڵىگۆڕی ّبٍەی ضەر کبغەز ,تەّبّەت ئبخبوتِ و قطەکردّی رووثەڕووظ ,جۆرێکِ
ىە پەیىەّذیی ٍەجبزی و ڕەٍسی .هەر وغەیەک ٍرۆڤ دەیْىضێت یبُ دەیذرکێْێت ,هەر
پۆغبکێک دەیپۆغێت و هەر ٍبکیبجێک ثەکبریذێْێت ,هەڵگری چەّذیِ ثبرگەی ٍەجبزی و
ڕەٍسییە و ّبتىاّیِ ثە پەیىەّذیی وەهَی ّبویبُ ثێْیٍِ .ەثەضتَە ثڵێٌ ئەو ئبرگیىٍێْتبّەی
ثبضی ئبیْذە دەکەُ زۆرثەیبُ گػتگیرُ و ئبیْذە ضبدەدەکەّەوە .ئبرگیىٍێْتە دژەکبُ
ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی فراواّْبکەُ ,ثەڵکى زۆرجبر تىوغی دایڵەٍب و تەٍجەڵیی فیکریَبُ
دەکەُ .ثۆ َّىّە کبتێک ئبرگیىٍێْتی یەکەً هەڵە دەردەچێت دەضجەجێ خۆٍبُ ىە
ثیرکردّەوە دەدزیْەوە و دەڵێیِ کەواتە ئبرگیىٍێْتە دژەکەی راضتە .واتە ثژاردەی ئێَە
هەٍیػە ىەّێىاُ دوو ئبرگیىٍێْتی پەڕگیر و ّبدرووضتذایە.
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ش .س :هەردوو ڕەو تەکە هەڵقىاڵوی کەىەپىرێکی فەىطەفیی هبوثەغِ ,کە کەىەپىوری
ڕەخْەیی خۆرئبواییە .ڕەتکردّەوەی دۆگَبتیسً ,گىٍبُ ىە ثبّگەغەکبّی ئەقڵ و پێڕەوکردّی
ضتراتیژی ڕەخْەیی ثەردەواً خەضڵەتی هەردووکیبّە .ثەاڵً جیبوازییبُ ىەوەدایە,
ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی زیبتر ٍیتۆد و پێذاگۆجییە ثۆ ثەگەڕخطتْی تىاّبی ثیرکردّەوەی
ٍرۆیی ىە قۆّبغە جیبوازەکبّی گەغەی ٍەعریفیذا .ثەاڵً تیىرەی ڕەخْەیی ىەگەڵ ئەوەی
ڕەوتێکی ئەکبدێَی ی گرّگی ضەدەی ثیطتەٍی ئەوروپبیە ,ىە هەٍبُ کبتذا قىتبثخبّەیەکی
فیکریػە ثۆ ڕەخْەگرتِ ىە پۆزەتیفیسً و خۆغجیْییەکبّی ڕۆغْگەری و ئەقاڵّیەت ,ىەپبڵ
ڕەتکردّەوەی فبغیسً و ىێکەوتەکبّی ىە فیکر و ڕەفتبری کۆٍەاڵیەتیذا.
دەتىاّیِ چەّذیِ خبڵی هبوغێىە ىە ضتراتیژی ڕەخْەیی هەردوو ڕەوتەکەدا
دەضتْیػبّجکەیِ؛ ثۆ َّىوّە ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی هەٍىو ئەو یەکە کۆٍەاڵیەتی و
کەىتىرییبّە دەخبتە ژێر ٍەحەکی ڕەخْەوە کە زادەی ضۆضیۆ-ضەّتەریسٍِ ,ثەثێ ئەوەی
ّبوی هیچ یەکەیەکی دیبریکراو ثێْێت ,چىّکە ضرووغتی یەکە کۆٍەاڵیەتییەکبُ ىە ضیبقێکەوە
ثۆ ضیبقێکی تر گۆڕاّیبُ ثەضەردا دێت .ثەاڵً تیىرەی ڕەخْەیی ثە ئبغکرا ئەو یەکبّە
ّبودەّێت و ڕەخْە ىە دەوڵەتی ٍۆدێرُ ,خێساّی ّەریتپبرێس ,کۆٍەڵگبی ثۆرژوازی,
ىێکەوتەکبّی فبغیسً دەگرێت؛ هەوڵذەدات ٍینبّیسٍی مۆّترۆڵ ىە کەىتىردا ىە ضبیەی دەزگب
ضیبضییە تۆتبىیتبریەمبّذا کەغفجکبت.
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هەروەک چۆُ ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ثڕوای ثە ئبغتکردّەوەی ىۆژیکە ىەگەڵ واقیعی
کۆٍەاڵیەتیذا ,ثە هەٍبُ غێىە ثیریبراّی تیۆرەی ڕەخْەیی هەوڵیبّذا ڕەخْە ىە ئبضتێکی
تیۆریی پەتییەوە ثگىێسّەوە ثۆ ئبضتە ٍێژووییەکەی .ثۆ َّىّە فەیيەضىفێکی وەک هێرثێرت
ٍبرکۆزە هەوڵیذا فەىطەفەی ڕەخْەیی کبّت و ٍبتریبىیسٍی دیبىەکتیک ىێک ٍبرەثکبت ثە
ٍەثەضتی تیۆریسەکردُ ثۆ ڕەوتێکی چەپی ڕەخْەیی ,جیبواز ىە چەپی ئبیذۆىۆژی کە
ضیَبیەکی دیبری ئەو ضەردەٍە ثىو.
هەروەک ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ,تیۆری ڕەخْەییع ثڕوای ثە درووضتکردّی دیىار ّیە
ىەّێىاُ فەىطەفە و ىۆژیک و زاّطتە ٍرۆیی و مۆٍەاڵیەتییەمبّذا .هەروەک ئەو ,ثبیەخی زۆر ثە
تبک دەدات وە ک قەوارەیەکی ثیرکەرەوەی ئبزاد ثەراٍجەر گەٍەکبّی پبواّی کۆٍەاڵیەتی.
تیۆدۆر ئبدۆرّۆ ثڕوای واثىو ضۆضیۆىۆژیطتەکبُ ّبتىاِّ ىە مۆٍەڵگب تێجگەیِ ,ئەگەر پێػىەخت
ىە تبک تێْەگەیػتجِ .ثیرکردّەوە ىەّبو کۆّتێکطتذا کە پێػَەرجێکی گرّگی ثیرکردّەوەی
ڕەخْەییە ,الی ثیریبراّی تیۆرەی ڕەخْەییع ثە وردی پێڕەودەکرا؛ ئەواُ ثڕوایبُ واثىو هیچ
ثیرمردّەوەیەمی ڕەهب ثىوّی ّیە؛ هەٍىو ثیرمردّەوەیەك تبیجەتە ثە ٍرۆڤێک یبُ چەّذ
ٍرۆڤێنی دیبرینراو ىەمبت و غىێْی دیبرینراودا ,هەٍىو ثیرکردّەویەک زادەی هەىىٍەرجی
مۆٍەاڵیەتی و ئبثىرییە و قبثیيی گۆڕاّە.
ٍبکص هۆرکبیَەر ثە دەیبُ ضبڵ ثەر ىە پطپۆڕاّی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ثبضی ىە خىوە
خراپەکبّی ئەقڵی ٍرۆیی کرد .ىە کتێجێکذا ىەژێر ّبوّیػبّی "ئەقڵگیراُ" ثبش ىەوە دەکبت
ئەگەر ئەقڵی ٍرۆیی ىە ژیْگەیەکی گۆغکراو ثە ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی پەروەردەّەکرێت
ئەگەری ئەوە هەیە ثچێتە خسٍەتی فبغیسٍەوە .هەر ىەوثبرەیەوە ڕەخْە ىە ڕۆغْگەری
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دەگرێت کە ّەیتىاّیىە ثبّگەغەکبّی ضەثبرەت ثە رزگبرکردّی ٍرۆڤ ىە جەهو و ترش و
خىرافە ثەجێ ثێْێت .هۆکبری ئەو غکطتە ثۆ ٍیتۆدی ثیرکردّەوەی فەیيەضىوفە
ڕۆغْگەرەکبُ دەگێڕێتەوە کە زیبتر پۆزەتیڤیطت ثىوُ .ىە فیکر و رەفتبری یۆرگِ
هبثرٍبضیػذا ئەو ضتراتیژ و ئبکبراّە ثەدیذەکەیِ کە ىە ثیرکردّەوەی ڕەخْەییذا جەوهەرییِ.
ثۆ َّىّە هبوضۆزیی ڕۆغْجیری  Intellectual Empathyکە یەکێکە ىە ضتراتیژە
پێىیطتەکبّی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ىەپێْبو وتىێژ ىەگەڵ ئەواّیتر و تبقیکردّەوەی
گۆغەّیگبی ئەواّیتر ثە ٍەثەضتی تێپەڕاّذّی ئیگۆ-ضەّتەریسً ,یەکێکە ىە ضتراتیژە
گرّگەکبّی فیکری هبثرٍبش کە ىە کتێجی "تیۆرەی پەیىەّذیطبزی"دا ثبیەخی پێذەدات.
هبثرٍبضیع وەک تیۆرضبزاّی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ضىودی ىە تێسەکبّی جۆُ دێىی و
ڤێتگْػتبیِ و جبُ پیبژێ وەرگرتىوە.
ئەڵجەتە ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی فیکر و ئبکبر ىەضەر ئبضتی تیۆری دەثەضتێت ثە یەکەوە,
پێی وایە ئێَە تب زیبتر ڕەخْەییبّە ثیرثکەیْەوە دەتىاّیِ زیبتر خۆٍبُ ىە خىوە خراپەکبّی
ئەقڵ و چەواغەگۆیی ثپبرێسیِ کە ىێکەوتەی خراپیبُ ىە ژیبّی گػتیذا دەثێت .ىە ثەراٍجەردا
فەیيەضىفبّی تیۆرەی ڕەخْە یی ثە ئبغکرا ثبش ىەوە دەکەُ هەر کبت ٍرۆڤ تىاّبی
دەرثڕیْی فیکری ّێگەتیڤ(ّەفیکەر) و ڕەخْەیی ىە دەضتذا ,ئەوە تىاّبی ثەرگریی ىەئبضت
ضتەٍگەریع ىەدەضتذەدات و ّبتىاّێت خۆی ىە فۆرٍە جیبوازەکبّی کۆیالیەتی رزگبر ثنبت.
زٍبّیع پێىیطتی ثە تەقبّذّەوەی هێسی ّێگەتیڤە ,ئەگەر ّب دەثێتە ئبٍرازی کۆّترۆڵ ىەالیەُ
دەضەاڵتی ضیبضی و کەىتىرییەوە ,ىە کبتێکی وادا ٍبٍەڵەی ئەقڵ ىەگەڵ وغەکبّذا وەك
ٍبٍەڵەی دینتبتۆرە ىەگەڵ خەڵنیذا .دیکتبتۆر تەّهب ئەو کبتە پەّب ثۆ خەڵک دەثبت کە
دەیەوێت ثەکبریبّجێْێت.
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وەک چۆُ پەّبثردُ ثۆ زۆریْە ,یبُ ڕازیکردّی حەغبٍەت یەکێکە ىە کۆضپەکبّی ثەردەً
ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ,ثیریبراّی تیۆرەی ڕەخْەییع پێیبّىایە غیبثی ئەقڵ و پبغەمػێی
تبك و داگیرکردّی ٍەعریفە ىەالیەُ دەضەاڵتەوە ىەو غتەدا ثەرجەضتەدەثێت مە ّبوی ّراوە
"مەىتىری جەٍبوەری" .ثەپێی ئەً کەىتىرە ,هەٍىو ثەهبیەک قبثیيی یبری پێنردُ و
ئبراضتەمردّە ثە گىێرەی ّەخػەی "تیَەمبّی ثەرهەٍهێْبُ" مە ئبرەزووی ٍرۆڤەمبُ دەمەّە
مەرەضتەیەمی خبوی دەضتی پیبواّی پڕوپبگەّذە .هەٍىو غتێل ىە مەىتىری جەٍبوەرییذا
ثەرگێکی ثبزاڕی دەپۆغێت ,چىّنە کەىتىری جەٍبوەری ,وەمى ٍبرمۆزە دەڵێت ,هىّەر و
ضیبضەت و ئبیِ و فەىطەفە و ثبزرگبّی تێنەڵذەمبت و پێنەوە دەیبّگىّجێْێت.
ثە کىرتی دەتىاّیِ ثڵێیِ ثیریبراّی تیۆرەی ڕەخْەیی ثە دەّگێکی ثەرز دژی کەىتىری
جەٍبوەری و ثەثبزاڕیکردّی ٍەعریفە و ثەهبکبُ قطەیبّکرد .ىەثەر دوو هۆ؛ یەکەً ىەثەر
ئەوەی ئەواُ ىە ضیبقێکذا ژیبُ کە ثەریەککەوتْی ڕاضتەوخۆیبُ ىەگەڵ فبغیسً و ئبیذیۆىۆژیب
پەڕگیرەکبّی ئەو دەٍەی ئەوروپبدا هەثىو کە خۆراکیبُ ىە ىۆژیکی ثبزاڕ و کەىتىری
جەٍبوەری و پەراوێسخطتْی تبک وەردەگرت .دووەً ,ىەثەر ئەوەی گىتبری ئەواُ زیبتر
ثەٍەثەضتی تیۆریسەکردُ ثىو ثۆ ڕەوتێکی دیبریکراوی چەپ ,جیبواز ىە دۆگَبتیسٍی ٍبرکطی.
ثەهەٍبُ غێىە ثیرکردّەوەی ڕەخْەییع دژی تبکڕەوی و ٍۆّۆپۆىکردّی فیکرە ,ثەثێ ئەوەی
ّبوی ڕ ەوتێکی دیبریکراو ثێْێت ,چىّکە ىە ثْەڕەتذا ىە غێىەی ٍێتۆدێکی گػتیذایە ثۆ
کەغف و غیکبری و داهێْبُ ,وەک پێذاگۆجییەک ثۆ پەروەردە ,وەک فەزیيەتێک کە ىە
هەٍىو غىێِ و ضەردەٍێکذا پێىیطتە.
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ش .س :ىەڕاضتیذا ئێطتب ,ثەهۆی تەکْۆىۆژیبی زاّیبرییەوە ,ڕۆژاّە ثەر ىێػبوی زاّیبرییەکبُ
دەکەویِ .زاّیبرییەکبُ ثەغی هەرە زۆریبُ زاّیبریی ڕووکەظ و ضبختە ,یبُ دووثبرەُ ىە
وێْەو گىزارغتی جیبوازدا .زاّیبرییەکبُ خۆیبُ وەک فبکت َّبیػذەکەُ ,ثەاڵً ىەڕاضتیذا
ثەغی هەرە کەٍیبُ فبکتِ .ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی کۆٍەکَبُ دەکبت ضێ چەغْی
ضەرەکیی زاّیبری ىێک جیبثکەیْەوە :فبکت و ڕاوثۆچىوُ و دیذگبی کۆٍەاڵیەتی .ئەوەی
ئێطتب ڕۆژاّە وەک فبکت پێَبُ دەفرۆغرێتەوە ,ڕاوثۆچىوّی غەخطی یبُ دیذی کۆٍەاڵیەتییِ,
کە ئێَە زۆرثەٍبُ ثە غێىەیەکی ّبڕەخْەیی وەریذەگریِ و ضەرەّجبً ئێَەظ دەثیْەوە ثە
فەرٍبّجەری ٍبغێْێکی گەورەی ضبختەکردّی فبکت و خسٍەتکردّی دیذگبی کۆٍەاڵتی
ثباڵدەضت.
ىە ثیرکردّەوەی ڕەخْەییذا ىەّێىاُ هەغت ئیيیَێْت (تىخٌ)ی ثیرکردّەوەدا تەّهب
یەکێکیبُ زاّیبرییە .واتە ئێَە ئەگەر ثجیْە ثەرخۆری زاّیبریی پەتی ,ثەثێ ثەگەڕخطتْی
حەوت تىخَەکەی تر ,وەک ئەوەیە تەّهب یەک ىەضەر هەغتی تىاّب زەیْیەکبَّبُ
ثەکبرثێْیِ .ثْجبٍیِ ثيىوً ىە پۆىێْکبریی ئبضتەکبّی فێرثىوّذا ثبضی

ىەوە دەکرد کە

ثەکبرهێْبّی زەیِ ثۆ وەرگرتْی زاّیبری ّسٍتریِ ئبضتی فێرثىوّە .ىە دۆخێکی وادا ٍرۆڤ
دەثێتە ثەرخۆری زاّیبرییەکبُ و تبکە ئەرکی کىرتذەثێتەوە ثۆ ثیرکەوتْەوە.
ٍرۆڤی ضەردەٍی کۆُ ,ثەهۆی هەژاریی کەرەضتەکبّی گىاضتْەوە و پبراضتْی زاّیبرییەوە,
ّبچبر ثىو زاّیبرییەکبُ ىەثەرثکبت و ىە زەیْیذا ثیبّپبرێسێتّ .بچبر ثىو ثەغی هەرە زۆری
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تىاّب زەیْییەکبّی ثۆ دەرخکردُ و ثیرکەوتْەوەی زاّیبرییەکبُ ثەکبرثێْێت .ثەاڵً ىەگەڵ
پێػکەوتْی ئبٍێرەکبّی گىاضتْەوە و پبراضتْی زاّیبرییذا ,ئەو دەرفەتە زیبتر و زیبتر ثۆ ٍرۆڤ
دەڕەخطێت تب تىاّب زەیْییەکبّی ثۆ غیکردّەوە و هەڵطەّگبّذُ و داهێْبُ ثەکبرثێْێت.
ىەگەڵ ئەوغذا ئێَە ىەثەردەً ٍەترضییەکی تبزەدایِ ,کە تبیجەتە ثە ٍرۆڤی ٍۆدێرُ,
ٍەترضییەکەظ ثریتییە ىە ثەثبزاڕیکردّی پیػەضبزیی زاّیبری .ثە ٍبّبیەکی تر ,گەر ىە
ضەردەٍی کۆّذا ٍرۆڤ تبٍەزرۆی ئەوە ثىوثێت دەضتی ڕاثگبت ثە ضەرچبوەیەکی ثچىوکی
زاّیبرییذا تب دەضجەجێ وەریگرێت و ىە زەیْیذا ثیپبرێسێت؛ ئەوە ٍرۆڤی ضەردەٍی ئێطتب
کێػەی ىەو جۆرەی ّیە ,ثەڵکى کێػەی زیبدەخۆریی هەیە ىە وەرگرتْی زاّیبریذا ثەثێ
ىێکذاّەوە و هەاڵوێرکردُ و هەڵطەّگبّذُ .ئەٍەظ وای ىێذەکبت ثجێتە ثەرخۆرێکی پبضیڤ.
واتە ٍرۆڤی کۆُ تىوغی ثرضێتی و ثەدخۆراکیی زاّیبری ثجىو ,ثەاڵً ٍرۆڤی ّىێ تىوغی
چڵێطی و زیبدەخۆریی زاّیبرییەکبُ ثىوە تب ئبضتی هێڵْج و هێْبّەوەیبُ .ئەً واقعە تبزەیە
پێَبُ دەڵێت ضەرثبری ثبیەخ و گرّگیی تەکْۆىۆژیبی زاّیبری کە رۆغْبیی خطتۆتە ضەر زۆر
الیەّی تبریکی ژیبّی ٍرۆیی و دەرفەتی یەکتر ّبضیِ و پەیىەّذیی فراواّی ثۆ ٍرۆڤەکبُ
ڕەخطبّذووە؛ ثەاڵً ىە هەٍبُ کبتذا تەکْۆىۆژیب هەر تەکْۆىۆژیبیە ,تەکْۆىۆژیبی ٍیکبّیکی ثێت
یبُ ئەىیکترۆّی ثێت ,ئبٍرازێکی پەتییە و ثە هەٍىو دیىێکی ثبظ و خراپذا ثەکبردەهێْرێت,
ثەئبضبّی ثۆ کۆّترۆڵکردُ و گەٍژاّذُ و ثەتبڵکرّذەوەی ٍرۆڤ ىە ئیرادەو ثیرکردّەوەی ئبزاد
ثەکبردەهێْرێت.
ىە پبظ غۆڕغی چبپەٍەّی ضەر کبغەز و ڕۆژّبٍەواّی ٍۆدێرّەوە ,ىەگەڵ هەٍىو
وەرچەرخبّێکی ٍێژووییذا ىە ثىاری گەغەکردّی ئبٍێرەکبّی گىاضتْەوە و پبراضتْی زاّیبرییذا,
دوو ثبّ گەوازی دژ ثە یەک و پەڕگیر ثەرگىێَبُ دەکەوُ .یەکێکیبُ ٍىژدەثەخع و ئەوی
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تریبُ تۆقێْەرە .ثەڕای ٍِ ّبثێت ثەئبضبّی تەضيیَی هیچ کبً ىەو ثبّگەوازاّە ثجیِ ,دەثێت
ڕەخْەییبّە ىەئبضت هەر ثبّگەوازێکذا ثىەضتیِ کە ضتراتیژی ضبّبکردّەوە و گػتبّذُ و
ثەکبردێْێت .جیبوازییەکە ىەوەدایە ىە غۆڕغەکبّی پێػىودا ىە ثىاری زاّیبری و چبپەٍەّیذا,
دەضەاڵتی ضیبضی و ئبیْی و کەىتىری تىاّبی ضبّطۆر و قەدەغەکردّی زاّیبریی هەثىو؛ ثەاڵً
ىە ئێطتبدا ڕۆژثەڕۆژ ئەو تىاّبیە زیبتر الواز دەثێت .هەّذێک ئەٍە ثە خبڵێکی ثبظ ىە قەڵەً
دەدەُ ثۆ ڕۆغْکردّەوەی زیبتری زەیْیەتی ٍرۆڤ و دەضتڕاگەیػتْی ثە ضەرچبوەکبّی
زاّیب ری .ىە ثەراٍجەردا ,هەّذێک پێیبّىایە گەٍەکبّی دەضەاڵت ثۆ ضبّطۆر و قەدەغەکردُ
گۆڕاّی ثەضەرهبتىوە ,ئێطتب هەوڵذەدات ىەثری ضبّطۆرکردّی زاّیبری ,ئەو ٍبتریکطە قۆرخ
ثکبت کە زاّیبری درووضتذەکبت و زاّیبری دەثەخػێتەوە .واتە ثەگىێرەی ئەً ثۆچىوّەوەی
دووەً ٍرۆڤ ىەثەردەً غبغەی کۆٍپیىتەر و ئبٍێرە زیرەکەکبّذا ,ىەّبو تۆڕی فەزای
ٍەجبزیذا ,تبکێکی ئبزاد ّیە؛ ثەڵکى گەردێکی ثێئەّذازە ثچىوکە ىەّبو ٍبغێْێکی ىە
ڕادەثەدەر گەورەدا ,داتبیەکی زۆر ثچىوکە ىەّبو ٍبترێکطێکی ئەىیکترۆّی گەردووّیذا.
پرضیبرەکە ئەوەیە ,ىە دوای درو وضتجىوُ و گەغەی ثەردەواٍی کۆٍپیىتەرەوە دەثێت ئەو
ئەرکە چی ثێت کە زەیْی ٍرۆڤ ثبغتر ىە کۆٍپیىتەر جێجەجێی دەکبت .ثیرکردّەوەی
ٍرۆڤ ىە چیذا ىە ثیرکردّەوەی کۆٍپیىتەر کبراتر و پێىیطتترە .ىەکبتێکذا کۆٍپیىتەر ثبغتر ىە
ٍرۆڤ زاّیبری و داتبکبُ دەپبرێسێت ,خێراتر و وردتر غیکبریی دەکبت ,جىاّتر دیسایِ
دەّەخػێْێت ,دوورتر دەثیْێت و هەّذێک جبر پێػجیْی دەکبت و تىاّبی چبرەدۆزییػی
هەیە .چی ٍبوەتەوە ثۆ ٍرۆڤ ىە ضەردەٍی کۆٍپیىتەردا؟

ىەڕاضتیذا ,ثیرکردّەوەی

ڕەخْەیی کۆٍەکَبُ دەکبت گەغە ثەو ّبوچبّەی زەیِ ثذەیِ کە کۆٍپیىتەر ّبتىاّێت کبری
تێذا ثکبت ,یبُ ّبغییبّە کبری تێذا دەکبت .وەک ٍرۆڤ دەثێت هەوڵ ثذەیِ زۆر زوو ,ىە
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قۆّبغەکبّی ضەرەتبیی فێرثىوّەوە ,ئبضتی یەکەٍی فێرثىوُ تێپەڕێْیِ کە ئبضتی وەرگرتْی
زاّیبرییە ثە غێىەیەکی پەتی .دەثێت ىە ثەرخۆریی زاّیبرییەوە ثجیِ ثە هەڵطەّگێْەری
زاّیبری .هەڵطەّگبّذّی زاّیبری دەرفەتَبُ ثۆ دەڕەخطێْت تىاّب دەگَەّەکبّی ٍرۆڤ ىە
ڕەضەّجىوّذا کەغفجکەیِ .کۆٍپیىتەرەکبُ چەّذە ثێػىٍبر ثِ کۆپیی یەکترُ ,وەکى یەک
پرۆگراٍکراوُ .ثەاڵً ٍرۆڤەکبُ ,ضەرثبری ىە یەکچىوّیبُ ىە ڕووی ثبیۆڵۆژییەوە ,خبوەّی
تبیجەتَەّذی و ڕەضەّبیەتیی خۆیبِّ ىەڕووی ئۆّتۆڵۆژییەوە .ڕاضتە ٍرۆڤیع وەک کۆٍپیىتەر
پرۆگراً دەکرێت؛ ثەاڵً تىاّبی ڕەخْەگرتِ و یبخیجىوّی هەیە ىەو دەضەاڵتەی پرۆگراٍی
کردووە .ڕاضتە ٍرۆڤیع دەثێتە کۆیيەی ٍبتریکطی کەىتىری و ضیبضی و ئبیْی؛ ثەاڵً ىە
هەٍبُ کبتذا دەتىاّێت پْتی ثەرگری ,هێسی ّێگەتیڤ و پػێىی ,ثەثبظ یبُ خراپ ,ىەّبو
ٍبترێکطذا درووضتجکبت.
ٍِ هەضتذەکەً ئێطتب ىە هەٍىو کبت زیبتر پێىیطتَبُ ثە گەڕاّەوە هەیە ثۆ
فێْۆٍیْۆڵۆژیطتەکبُ و کەىەپىوری فەىطەفیی ثیریبراّی تیۆرەی ڕەخْەیی کە ضەدەیەک
ىەٍەوثەر تیۆریسەیبُ ثۆ ثەرەّگبرثىوّەوەی فبغیسٍی خۆرئبوایی کرد ىە هەٍىو فۆرٍە
جیبوازەکبّیذا .ىەو ضەردەٍەغذا هەٍىو ئبڕاضتە تۆتبىیتبرەکبُ تىاّبی ئەوەیبُ هەثىو خۆیبُ
ىەگەڵ ٍبتریکطی فبغییەتذا ثگىّجێِْ و ثیکەّە فۆرٍێک ثۆ ىە قبڵجذاّی ڕەضەّبیەتی تبک و
ضەپبّذّی کەىتىری ٍۆة و ڕۆغْجیریی جەٍبوەری .ئەگەر ىەو ضەردەٍەدا ثیریبرە
ڕەخْەییەکبُ ڕەخْەیبُ ىە پۆزەتیفیسٍی زاّطتی گرتجێت؛ ئەوە پێىیطتە ىە ئێطتبدا ڕەخْە
ىە پۆزەتیفیسٍی تەکْۆىۆژیب ی زاّیبری ثگریِ ,کە ئەویع وەک زاّطتی تەقيیذی دەکرێت
ثچێتە خسٍەتی فبغیسٍی ضیبضی و فبغیەتی ڕای گػتیی خەڵکەوە.
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ىێک ٍبرەکردّی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ىەگەڵ ثیرکردّەوەی داهێْەراّەدا ,یبُ وەک
فەیيەضىوفبّی تیۆرەی ڕەخْەیی دەیبّىت :ثەگەڕخطتْی تىاّب غبراوەکبّی گىتبری
ّێگەتیڤگۆ(ّەرێگۆ)ـی هىّەر ىەپبڵ ثیرکردّەوەی پەتی فەىطەفیذا کۆٍەکَبُ دەکبت پْتی
ثەرگری دژی فۆرٍەکبّی پبواّکبری درووضتجکەیِ .یەکێک ىەو فەیيەضىفبّە هۆرکبیَەر ثىو کە
پێی واثىو ىە فەّتبزیب و هىّەردا ئەقاڵّیەتی ّێگەتیڤ-گۆ هەیە ,ىە کرۆکی هەٍىو کبرێکی
ئێطتبتیکیی ڕەضەّذا ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ئبٍبدەیی هەیە ,چىّکە گەر فەىطەفە تیۆریسە
ثۆ ڕەخْە ثکبت ئەوە هىّەر پراکتیطی دەکبت.

ش .س :ىەهەر کۆٍەڵگبیەکذا دۆخی کۆڵەکتیڤیسً ,واتە ڕۆحیەتی دەضتەجەٍعی ,ثەهێسثىو؛
ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی دەثێتە ثەهبیەکی الواز و ّەخىازراو .کۆڵەکتیڤیسً ىە کۆٍەڵگبدا
پەیىەّذیی ڕاضتەواّەی ىەگەڵ دۆخی ضۆضیۆ-ضەّتەریسً ىە ثیرکردّەوەدا هەیە .واتە ئەو
دۆخەی ضیبضییەک ىەثری حیسثەکەیٍ ,ەالیەک ىەثری خىاپەرضتبُ ,ئبیذۆىۆژیطتێک ىەثری
پێڕەواّی ,ثبوکێک ىەثری خێساّەکەی ,تەّبّەت ٍبٍۆضتبیەک ىەثری قىتبثیبّی یبُ ّىضەرێک
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ىەثری خىێْەراّی ثیردەکبتەوە .ىە کۆٍەڵگبی کىردیذا ئەً تبیپە پبضیڤەی ثیرکردّەوە
ئبٍبدەیی زۆری هەیە .ثەاڵً هبوکبت دەثێت ئەوە ثساّیِ ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی
فەزیيەتێکی گەردووّییە و تبیجەت ّیە ثە ّەتەوەیەک یبُ کۆٍەڵگبیەکی دیبریکراو .واتە ئێَە
ّبتىاّیِ تبیپێک ىە ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی تبیجەت ثە کىرد درووضتجکەیِ؛ ثەڵکى ڕاضتتر
دەثێت هبّی قىتبثیبُ و تبکەکبّی کۆٍەڵگبی خۆٍبُ ثذەیِ گەردووّییبّە ثیرثکەّەوە.
ثیرکردّەوەی گەردووّی ضتراتیژێکی گرّگە ثۆ دەرثبزثىوُ ىە گرێ و تەپکەکبّی ضۆضیۆ-
ضەّتەریسً.
ىە حبڵەتێکی وادا دەغێت ثەر ئەو ئبرگیۆٍێْتە ثکەویِ کە دەڵێت پێىیطتە تبیجەتَەّیی
خۆٍبُ وەک ّەتەوە یبُ قەوارەی کۆٍەاڵیەتی ثپبرێسیِ .ثەاڵً ىەڕاضتیذا ئەوە تەّهب
ثیرکردّەوەی ڕەخْەییە ثەرچبوڕۆغْییَبُ دەداتی تب تبیجەتَەّذییەکبَّبُ وەک کۆٍەڵگبیەکی
دیبریکراو ثەراٍجەر هبوثەغییەکبَّبُ ىەگەڵ کۆٍەڵگبکبّی تردا دەضتْیػبُ ثکەیِ .غیبثی
ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی هیچ تبیجەتَەّذییەک ثەئبراضتەی درووضتکردّی قەوارە ثۆ کىردثىوُ
دەضتەثەرّبکبت ,هەر وەکى چۆُ هیچ تبیجەتَەّذییەکی ثۆ غىّبضی عێراقیجىوُ یبُ
ضىّْەثىوُ یبُ غیعەثىوُ درووضتْەکردووە .ئەوەی ئێطتب ىە خۆرهەاڵتی ّبوەڕاضتذا هەضتی
پێذەکرێت ثەریەککەوتْی کۆٍەڵێک پێکهبتەی ئیتْی و ئبیْی و ٍەزهەثییە کە هبوغێىەی
یەکِ ىەڕووی ثْیبتی کۆٍەاڵیەتی و ٍیکبّیسٍی دەضەاڵتەوە؛ ثەاڵً ىەگەڵ ئەوەغذا تىاّبی
ئەّجبٍذاّی ضبّبتریِ ئبرگیىٍێْتیبُ ّیە ثەٍەثەضتی ّبوّبُ و چبرەدۆزی ثۆ کێػە و
ثەرژەوەّذییەکبُ.
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پێکذاهەڵپژاّی غىّبضە ىەیەکچىوەکبُ وێْەی دووەٍی پێکذاهەڵپژاّی پێکهبتە ىەیەکچىوەکبّی
ّبو یەک غىّبضە .ثەٍبّبیەکی تر هەروەک چۆُ غىّبضە ئیتْی و ٍەزهەثییەکبُ تىاّبی
ئبرگیىٍێْت و ّبوّبّی کێػەکبّیبُ ّیە؛ ثەهەٍبُ ّەزً ,ىەّبو یەک غىّبضی ئیتْیی یبُ
ٍەزهەثیػذا ,حیسثەکبُ و غبرەکبُ و کەرتە کۆٍەاڵیەتییەکبُ ,تەّبّەت خىێْذەوار و
ّىضەرەکبّیع ,تىاّبی ّبوّبّی گرفت و ثەرژەوەّذی و کۆّطێپت و ضیبقە جیبوازەکبّیبُ ّیە.
ثۆ َّىّە کبتێک دوو حیسة ,یبُ دوو ڕۆغْجیر ,یبُ ژُ و ٍێردێک ,یبُ خبوەُ دوو
ثەرژەوەّذیی جیبوز ,داّىضتبُ یبُ ئبرگیىٍێْت دەکەُ ,...زۆرجبر ّبگەّە ئەّجبً و
ىێکحبڵیجىوُ .ثگرە هەّذێک جبر ئبرگیىٍێْت کێػەکبّیبُ قىوڵتردەکبتەوە ,چىّکە تىاّبی
ّبوّبّی کرۆکی کێػەکبّیبُ ّیە ,تىاّبی ىێکجیبکردّەوەی ضیبقەکبّیبُ ّیە ,یبُ وەک تۆ
دەڵێیت تىاّبی جیبکردّەوەی هۆکبر و دەرەّجبٍی کێػەکبّیبُ ّیە .ثە دەرثڕیْێکی تر
ئەواّەی ّبىۆژیکییبّە ئبرگیىٍێْت دەکەُ ,هەرچەّذە وەک یەک ثیردەکەّەوە ,ثەاڵً ّبگەّە
هیچ دەرەّجبٍێک .ىەثەراٍجەردا ,ئەواّەی ىۆژیکیبّە ئبرگیىٍێْت دەکەُ ,وەک یەک
ثیرّبکەوّەوە ,ثەاڵً دەتىاِّ ثگەّە ڕێکەوتِ و چبرەضەر .ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی
فێرٍبّذەکبت ئەو کۆٍەڵگبیەی ئێَە تیبیذا دەژیِ ثەر ىەوەی ثىوّێکی فیسیکی ثێت ىەضەر
زەوی ,کۆٍەڵێک هبوکێػەی زەیْییە ىە ّبو ضەری ٍرۆڤەکبّذا .دەضکبریکردّی هبوکێػە
زەیْییەکبُ دەثێتەهۆی دەضتکبریکردّی پەیىەّذییە کۆٍەاڵیەتیەکبّیع.
ئەڵجەتە کۆٍەڵگبی کىردیع وەک کۆٍەڵگب دراوضێکبّی ىەثەردەً چەّذیِ ئەگەری جیبواز و
چەّذیِ ئبضۆی تێکڕژاودایە ,ىەثەردەً دۆخی گۆڕاّکبریی کەىتىری و ئبثىری و ضیبضیذایە.
ثەاڵً کێػەکە ئەوەیە گۆڕاّکبرییەکبُ زادەی ئیرادەی ّبوخۆ ّیِ؛ ثەڵکى زیبتر ثەرهەٍی
ثەریەککەوتْی ثەهبکبّی خۆرهەاڵت و خۆرئبوایە ىە ضبیەی پرۆضەی ثەجیهبّیجىوّی ثبزاڕ و
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خێراثىوّی پەیىەّذییەکبُ و فراواّجىوّی فەزای ٍەجبزیذا .ىە ٍبرکطەوە ئەوە فێرثىویِ کە
کباڵ و ئبٍێرەکبُ هەڵگری ثەهبی ڕەٍسی و کۆٍەاڵیەتیِ .هەر ئبٍێر و کباڵیەک دێتە دّیبی
ئێَەوە ڕضتێک ثەهبی کۆٍەاڵیەتیی ّىێ ىەگەڵ خۆی دێْێت کە دەچێتە پێکذاداّەوە ىەگەڵ
ثەهب تەقيیذییەکبّی کۆٍەڵگبدا .ئەٍەظ ئەو دۆخە درووضتذەکبت کە ىە ضۆضیۆىۆژیبدا پێی
دەوترێت کێػەی کۆٍەاڵیەتی .واتە هەر پێػکەوتْێک کە ىە کۆٍەڵگبی ئێَەدا ڕوودەدات,
دەغێت ئبضۆی کراّەوە ىەگەڵ خۆی ثێْێت ثەهەٍبُ ئەو ئەّذازەیەی دەغێت
پەرچەکرداری ٍىحبفیسکبراّە و فبغیبّەی ىێجکەوێتەوە .وەک ئەوەی ىە حەفتبکبّی ضەدەی
ڕ اثردوودا روویذا ,کبتێک ئبغْبثىوّی جیهبّی ئیطالٍی ثە ٍۆدێرّیتەی خۆرئبوایی ,ىەثری
کراّەوە ,فەّذەٍێْتبڵیسٍی ئیطالٍی و ضەحىەی ئیطالٍیی ىەگەڵ خۆی هێْب.
ثیرکردّەوەی ڕەخْە یی وەک چۆُ هبوکبریَبُ دەکبت ىەڕێگبی دەضتکبریکردّی هبوکێػە
زەیْییەکبّەوە دەضتکبریی واقیع ثکەیِ؛ ثەهە ٍبُ غیىە کۆٍەکَبُ دەکبت ثیرکردّەوەٍبُ
ىەگەڵ ئەو گۆڕاّکبرییبّەی واقیعذا ثگىّجێْیِ کە ىە دەرەوەی ئیرادەی ئێَە ڕوودەدەُ .ثۆ
َّىوّە ىە ئەٍریکب و خۆرئبوا چەّذیِ ئبرگیىٍێْتی فیکری و ٍیذیبیی دەرثبرەی گۆڕاّکبریی
ثەهبکبُ ضبزدەکرێت کە زاّطت و گەغەی تەکْۆىۆژیب ىەگەڵ خۆی دەیهێْێت .هەّذێک جبر
ثەهۆی ثەهێسی و ئبرگیىٍێْتی پبرێسەراّی ئبکبر و ثەهب کەىتىری و ئبیْییەکبّەوە ,تیىرەیەکی
دیبریکراوی زاّطتی ضڕدەکرێت ,ثەکبرهێْبّی ئبٍێرێک ,یبُ جێجەجێکردّی کەغفێکی زاّطتی
ڕادەگیرێت ,وەک ئەوەی پەیىەّذیی ثە ئەّذازیبریی جێْەتیکییەوە هەیە ,یبُ تبقیکردّەوە
ىەضەر ئبژەاڵُ ,یبُ پەیىەّذیی ّێىاُ ٍْذاڵ و تەکْۆىۆژیبی زاّیبری .ثەاڵً ىە کۆٍەڵگبی
خۆٍبّذا هەٍیػە کەىێْێک ىەّێىاُ گۆڕاّکبرییەکبّی واقیع و ضیطتَی ثەهبکبّذا هەیە ,کە
زۆرجبر دەثێتەهۆی ثەریەککەوتِ یبُ تەضيیَجىوّی پبضیڤبّە.
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ش .س :ثەپێچەواّەوە ,گرّگتریِ ٍیکبّیسٍی ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ئبرگیىٍێْتە کە
دەرفەت دەڕەخطێْت ثۆ ضەىَبّذُ و ڕەوایەتیجەخػیِ ثە جیبوازییەکبُ و ٍيَالّێکبُ.
ڕاضتە ثیرکردّەوەی ڕەخْە یی وریبٍبُ دەکبتەوە کە ثە ئبضبّی فریىّەخۆیِ ىەئبضت ثبّگەواز
و تەڵەکبّی دەضەاڵتی کۆٍەاڵیەتی و ضیبضی و ئبیذیۆىۆژییذا ,تب ّەچیْە ژێر ثبری ٍيَالّێیەک
کە ثژاردەی خۆٍبُ ّیە و ّەکەویْە تەوّی غەڕێکەوە کە تەّهب ڕۆڵی ضىوتەٍەّی یبُ
کۆٍجبرضی پبضیڤ ثگێڕیِ .ثەاڵً هبوکبت دیذێکی یىّیڤێرضبڵَبُ دەداتێ تب داثەغجىوّی تر و
جیبوازیی تر ثجیْیِ .کبتێک چبویيکەی ڕەخْەیی ىەچبو دەکەیِ هەّذێک جیبوازی ىەّبو
واقی عذا دەثیْیِ کە پێػتر ثێئبگب ثىویِ ىێیبُ .ىەثەراٍجەردا هەّذێک جیبوازی دەپىوکێْەوە
یبُ کبڵ دەثْەوە کە پێػتر ثە جەوهەری و قىوڵ ثیْیىٍبِّ .هەٍىو ڕەوتە فبغیطت و
دەضەاڵتگەرەکبُ کبر ىەضەر زەقکردّەوەی هەّذێک جیبوازی و ضڕیْەوە هەّذێکی تر
دەکەُ .ىە هەردوو حبڵەتەکەدا پەّب ثۆ چەواغەگۆیی ىۆژیکی و جىاڵّذّی غەریسەی
گىێڕایەڵی دەضتەجەٍعی دەثەُ کە ىەگەڵیذا ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ضفردەثێتەوە .هەرثۆیە
ثیرکردّەوەی ڕەخْە یی و دیکتبتۆریەت دوو جەٍطەرُ کە هەرگیس ّبگەُ ثە یەک .گەر ئەً
کۆدژییە تەرجەٍەثکەیِ ثۆ زٍبّی ضیبضەت دەتىاّیِ ثڵێیِ ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی هەٍیػە
ىە ٍيَالّێذایە ىەگەڵ تبکڕەوییذا ,ثەتبیجەتی تبکڕەوی ىە ثیرکردّەوەدا.
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ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی دژی ئەو ٍۆدێيە ثبوەی ٍيَالّێیە کە الیەّەکبّی ٍيَالّێ
پێکهبتەیەکی هەرەٍییبُ هەیە و ىەضەر دواىیسٍی ىىوتکە (ضەرۆک) و ثْکەی (جەٍبوەر)
داٍەزراوُ .ىە ثەراٍجەردا ئبضتێکی تری ٍيَالّێ دەثیْێت کە ئبضۆییە و ثکەرەکبّی
تبکەکەضی ئبزادُ .ڕۆغْتر ,پێىیطتە ثیرکردّەوەی کۆڵەکتیڤی -دەضتەجەٍعی -ىە
ثیرکردّەوەی داٍىدەزگبیی جیبثکەیْەوە؛ چىّکە ٍەرج ّیە دەزگبکبُ هەٍیػە ثکىژی
ثیرکردّەوەی تبکەکبُ ثِ ,دەغێت کۆکەرەوەی دیذگب جیبوازەکبُ ثِ ىە دیذی ضتراتیژیذا
ثە ٍەثەضتی ثیْیْی ئەو گۆغبّەی کە تبک ثە تەّهب تىاّبی ثیْیْیبّی ّیە .واتە دەغێت
ئبڵتەرّبتیڤی ثیرکردّەوەی کۆڵەکتیڤی ىە غێىەی تۆڕدا ثێت ثە ٍەثەضتی ثەیەکگەیػتْی
کۆٍەڵێک پْتی جیبواز ,هەر پْتێک ّىێْەرایەتی تبکێکی ئبزاد ,یبُ دیذگبیەکی دیبریکراو
دەکبت .ضەرەّجبً ثەیەکگەیػتْی دیذگب جیبوازەکبُ دیذێکی هبوثەظ درووضتذەکبت کە
دەکرێت ّبوی ثْرێت دیذگبی کۆٍەڵگب .ثەاڵً ىە کۆٍەڵگبی کۆڵەکتیڤیذا ,دیذگبی کۆٍەڵگب
غتێک ّیە ثەغێىەیەکی دایْبٍیکی و ثەردەواً ىەالیەُ گرووپ و تبکەکبّەوە فۆرٍەىە ثکرێت؛
ثەڵکى دیذێکی پێػىەختە کە پێىیطتە تبکەکبُ پبثەّذی ثِ ,ڕێسی ىێجگرُ و دووثبرەی
ثکەّەوە .هەرثۆیە ضرووغت و ٍبّبی ٍيَالّێ ىە کۆٍەڵگبیەکذا کە ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی
تیبیذا ئبٍبدەیە ,تەواو جیبوازە ىە هی کۆٍەڵگب تەقيیذییەکبُ.
کەضێک ڕەخْەییبّە ثیرثکبتەوە ّبچێتە ٍيَالّێیەکەوە کە ثکەرەکبّی پبضەواّی غىّبضە ئیتْی
و ٍەزهەثی و ئبیذیۆىۆژییەکبُ ثِ .ىێرەدا ,پێىیطتذەکبت هبوضۆزیی ڕۆغْجیری
 Intellectual Empathyو هبوغىّبضی  Identificationىێک جیبثکەیْەوە.
ثیرکردّەوەی ڕەخْەیی ثڕوای ثە هبوضۆزیی ڕۆغْجیری هەیە ,واتە کبتێک چبویيکەی کەضێکی
تر یبُ ڕواّگەی کەضێکی تر ,جیبواز ىە خۆٍبُ ,تبقیذەکەیْەوە؛ ئەوەی ىە ئیْگيیسیذا پێی
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دەوترێت ىەپێکردّی پێاڵوی ئەواّی تر .ئەً ضتراتیژە دوو ثبیەخی هەیە :ثبیەخی ٍەعریفی و
ثبیەخی ئبکبری .ىەڕووی ٍەعریفییەوە هەّذێک ّبوچە ڕۆغْذەثْەوە کە ثەهۆی خىد-
ضەّتەرییەوە تبریکیَبُ خطتىوەتە ضەری ,ىەڕووی ئبکبرییػەوە دەغێت ثەغێىەیەکی
گریَبّەیی هەضت ثەو گرفتبّە ثکەیِ کە هی خۆٍبُ ّیِ .ثەاڵً هبوغىّبضی غتێکً تەواو
جیبوازە ,ئێَە کبتێک غىّبضگۆڕکێ ىەگەڵ گرووپێکی دیبریکراودا دەکەیِ ,ئیتْی ثێت یبُ
کەىتىری ثێت یبُ ئبیذیۆىۆژی ,غىّبضیی گەردووّی خۆٍبُ ىەدەضتذەدەیِ .تىاّبی ئەوەٍبُ
ّبٍێْێت ٍەضبفە وەرگریِ و ىە دەرەوە تەٍبغبی خۆٍبُ و غتەکبُ ثکەیِ .ىەوەظ خراپتر
تىاّبی ثیْیْی کۆّتێکطت ىەدەضت ذەدەیِ ,کە چ ىەڕووی ٍەعریفی و چ ىەڕووی ئبکبرییەوە
پێچەواّەی هبوضۆزیی ڕۆغْجیرییە .ىەڕووی ٍەعریفییەوە تىوغی ئەو وەهَە دەثیِ کە
تێگەیػتْی گرووپەکەٍبُ ثۆ هەٍىو غىێِ و هەٍىو ضەردەٍێک دەضتذەدات .ىەڕووی
ئبکبری یػەوە ,خەٍطبرداّە و ثێجبکبّە تەٍبغبی ئەو کەضبّە دەکەیِ کە وەک ئێَە
ثیرّبکەّەوە یبُ ضەر ثە غىّبضی ئێَە ّیِ.

ش .س :پرضیبرێکی گرّگە .ڕەّگە ئەوە ثۆ کۆٍەڵگبی کىردی زۆر ڕاضت ثێت .ثە
قەّبعەتی ٍِ ثیرکردّەوەی دەزگبیی پێىیطتی ثە پێگەیػتِ و کبٍڵجىوّی ڕۆغْجیری و
پەروەردەیی زیبتر ه ەیە ىەوەی ئێطتب .تب ئەو کبتەی دەثیِ ثە خبوەّی ثیرکردّەوەی
دەزگبیی ,هەٍىو هەوڵێک ثۆ درووضتکردّی گرووپ ,ثە گرووپی فیکرییػەوە ,ثە ئەقڵیەتی
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کۆڵەکتیڤی کۆتبیی دێت .ئەو دۆخەی کە تیبیذا ىەثری ٍيَالّێی ىەگەڵ دەرەوەداٍ ,يَالّێ
ىەضەر ٍۆّۆپۆڵکردُ و ثبوکبیەتی گرووپ دەکرێت .ىە دۆخێکی وادا ,ئیػکردُ ىەضەر خۆٍبُ
وەک تبک زۆر گرّگە ,چىّکە هەٍىو تبکێکی ثیرکەرەوە پْتێک ىە ڕۆغْبیی فیکری
درووضتذەکبت .کبتێک ىە دوورەوە تەٍبغبی پْتە ڕووّبکەکبُ دەکەیِ ىەغێىەی تۆڕدا
دەردەکەوُ .ىە واقعیػذا تبکە ثیرکەرەوەکبُ ىەڕووی ضتراتیژییەوە ئەو غتە درووضتذەکەُ
کە ىە زٍبّی ضەردەٍذا پێی دەوترێت ّێت ۆرک ,کە هەوێْی ئەقڵیەتی دەزگبیی و
ئبڵتەرّبتیڤی ئەقڵیەتی هەرەٍی و گرووپجەّذیی کۆڵەکتیڤییە.

