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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جنوری ٠٢

  "کورھم می فھمد که دلده شور است"

٣ 

  : نصاب تعليمی معارف، مھد پرورش افراط گرائی-٢

ثقافت "با انداختن بار تمام مالمتی ھا بر مضمون " منصور "در قسمت ھای قبلی اين مختصر تذکر داديم که چگونه آقای

می خواھند نقش نھاد ھای افراط گرا و در کل اخوانيت را در جامعه زير زده با تذکر بحق رأس ھرم، قاعدۀ " اسالمی

 به آن را از انظار بپوشانند، در اين قسمت به دوام بحث ھای گذشته خواھيم ديد که وقتی يک شاگرد مکتب، کارش

می رسد يعنی دورۀ متوسطه و عالی مکاتب را تمام کرده، به تحصيالت فوق " ثقافت اسالمی"فراگرفتن مضمون 

ًادامه می دھد، اصوال چنان شاگردی تحت کدام نوع نظام تربيتی، تربيه شده و بر اساس ھمان تعليم و تربيت " بکلوريا"

  .در کجای تاريخ ايستاده است

ضوع به ناگزير می بايد بحث ما را به صورت بسيار مختصر و فشرده از رشد اطفال  و برای روشن شدن بھتر مو

  :عواملی که بر آن رشد مؤثر اند آغاز نمائيم

وجود داشت و نه ھم در " روانشناسی"خالف گذشته ھای نچندان دور که نه در مکاتب افغانستان خبری از مضمون 

ز يکی دو پوھنځی مانند ادبيات و تعليم وتربيه که در ھريک صرف يک پوھنځی ھا زياد بدان پرداخته می شد و به ج

سال درسی مضمونی به نام روانشناسی آنھم در خطوط کلی اش تدريس می شد و وقتی پای تدريس روانشناسی کودک، 

ذشته از آن به ميان می آمد ھم پای خر استاد می لنگيد و ھم از شاگرد و گ... روانشناسی نوجوان، روانشناسی جوان و 

می شد بيشتر " کتابخانۀ عامه"و " کتابخانۀ پوھنتون"نه از انترنيت خبری بود و نه ھم در کتابخانه ھای معروفی مانند 

از تعداد انگشتان دو دست، کتاب مفيد در آنھا يافت، اينک که به يمن موجوديت کتابخانه ھای انترنيتی امکان دسترسی 

جود دارد می دانيم، که وقتی پای مطالعۀ رشد اطفال و شکل گيری ه گذشته وبيشتری به کتب مورد نظر نسبت ب

 يک شخصيت آنھا به ميان می آيد، روند و پروسه ای در مقابل ما قرار می گيرد که از ھمان نخستين ساعت ھای تولد

ه می کند و بعد ھا می  آنچه را جنين در بطن مادر تجرب-.نوزاد آغاز و تا واپسين دم حيات يک انسان ادامه می يابد

به بحث نمی " منصور"جمعيتی مشھور آقای !!" گل روی"تواند بر چگونگی شخصيت وی تأثير گذارد، به خاطر 

   - گيريم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 سالگی شکل ١٠ الی ٨ سنين بين روندی که به گفتۀ تمام دانشمندان در ھمين رشته، استخوانبندی و اسکليت آن حد اکثر

آن برای ھميشه باقی می ماند، مگر به صورت عمده باقی سالھای عمر در واقع تحکيم گرفته، ھرچند امکان تغيير در 

  .ھمان استخوانبندی با پوشاندن آن به وسيلۀ عضله ھا، متحرک ساختن آن می باشد

 بحث معلومانی دنبال خواھم نمود، در اينجا به صورت کبا اين وعده که در فرصت ديگری اين بحث را به مثابۀ ي

  : چند نکته اشاره می نمايممختصر به

د تا در گام افت از آن جائی که بحث اساسی در اين مورد چگونگی شکل گيری شخصيت يک انسان است، لذا الزم می -

تا جائی که از مطالعۀ دانشمندان . نخست، تعريف مشخصی از شخصيت بر مبنا و بستر روانشناسی اجتماعی ارائه دھيم

انيم با تکيه بر حافظه از آنھا مدد بجويم، شخصيت عبارت از مجموعه ای از صفات و اين رشته بر می آيد و می تو

. خصوصياتی می باشد که کردار و منش دارندۀ آن در تحت تأثير آن تبارز يافته، وی را از سايرين متمايز می سازد

 ميليارد شخصيت ٧يش از  ميليارد باشندۀ آن ب٧در کرۀ زمين بين بيش از " بی شخصيت"يعنی خالف دشنام معروف 

  . وجود داشته، ھيچ فرد بدون شخصيتی وجود ندارد

  : شکل گيری شخصيت در ھر انسانی از ھمان آغاز تولد شروع شده متأثر از عوامل آتی می باشد-

  .فطرت و غريزه، عملکرد و تجارب عملی، و تعليم و تربيت

می کنند، در واقع چيزی نيست به جز انتقال تمام ذخاير  فطرت و غريزه که در برخی ھا از آن به نام توارث ياد -

  .بدان دست يافته است" انسان شدنش"که انسان در جريان ميليون ھا سال پروسۀ " ژن ھا"رشدی و تجربی جمع شده در 

ولد  عملکرد و تجارب عملی، به تمام آن سلسله فعاليت بدنی و مغزی ساده و مغلقی اطالق می گردد که کودک از بدو ت-

با آن تالش می ورزد تا در بطن رفع نيازمنديھايش، شناختش را از محيط ماحولش اعم از اعضای خانواده، جامعه و 

  .طبيعت رشد و تکامل ببخشد

ت فرھنگ و تمدن کتله  تعليم و تربيت، چيزی نيست به جر انتقال تجارب تمام انسانھا از آغاز تا اينک که به صور-

  .که برای فرا گيرندۀ جديد، آن تجارب حيثيت تجارب غير مستقيم را دارا می باشدھم آميخته ھای بشری در

به مثابۀ حقايق " علی و عمر"با در نظر داشت تعاريفی که در فوق تذکار يافت و پذيرش آن خارج از حب و بغض 

ائيم اين که يک طفل به کدام علمی برای تمام آنھائی که به علم باور دارند، می تواند اولويت بيابد، می توانيم حکم نم

طرف می رود، انسانی می گردد معتقد به حق حيات برای ھمه؛ معقتد به تساوی حقوق برای تمام انسانھا؛ معتقد به 

داشتن حق آزادی بيان، گفتار و انديشه و يا عکس آنھا متحجر و خود مرکز بين؛ خود و انديشه اش را بحق دانستن و 

 حيات قايل شدن که چون خودش می انديشند و عمل می کنند و ديگران ق فقط برای آنھائی حديگران را باطل پنداشتن؛

  .بدون استثناء متأثر از عواملی که در فوق بدانھا اشاره نموديم، می باشد... واجب القتل و مباح الدم دانستن و 

اط شکل گيری شخصيت آنھائی که بعد در اين جا جھت آن که خوبتر متوجه شويم که ھريک از ما تا چه اندازه به ارتب

از ما می آيند مسؤول ھستيم و گذشته از آن بدين متھم نگردم که گويا با ناديده گرفتن نقش غريزه و تجارب، می خواھم 

بار مالمتی را به گردن نحيف تعليم وتربيت بيندازم، فقط به ارائۀ يک مثال از تجارب روزمرۀ کودکان بسنده نموده، 

  . ارتباط نقش تعليم و تربيت ادامه می دھمبحثم را به

ما ھمه يا خود خانواده و فاميل داريم و يا اگر جوان ھستيم و تا ھنوز تشکيل خانواده نداده ايم، بستر رشد و پرورش ما 

 يا در اين خانواده ھا ھمه شاھد بوده ايم که کودکان در مسير بازی ھای شان اعم از دختر و. خانوادۀ خود ما بوده است

پسر، يک بازی را بدون استثناء در تمام خانواده ھا به ابتکار خود انجام داده اند؛ بازی، ھم مانند و ھم سان سازی با 

بدان معنا که دخترکان خرد سال بدون آن که کسی به آنھا گفته باشد، خپ و چپ در ھر سطحی که مادرش . بزرگساالن
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شد، می خواھد وسيلۀ آرايش مدرنی باشد که عقل من به آنھا نمی رسد و يا چيزی به نام وسايل آرايش در خانه داشته با

ھم تنھا سرمه دان و يک ميل چوب در داخل آن حتا اگر ھيچ يک از آنھا نباشد بوت و چپلک کالن، مادر و يا مادر 

  .کالنش را پوشيده، بدان وسيله می خواھد خود را با آن بزرگسال ھم مانند و ھم سان نشان دھد

ه ھمين سان پسران خرد سال، گاھی با بر سر گذاشتن دستار پدر و يا پدرکالنش و زمانی ھم با پوشيدن بوتھای شان و ب

در تعدادی از اطفالی که از رشد دماغی بھتری برخوردار ھستند با تقليد صدا و حرکات بزرگساالن، خواسته اند خود 

  .را با بزرگساالن ھم مانند و ھم سان بسازند

سرمشق  "رکات که در واقعيت چيزی نيست به جز تبارز يک مرحله از رشد دماغی طفل که وی را به مرحلۀ  اين ح

رسانيده و طفل بدان وسيله می خواھد، آمادگی اش را در استقبال از وظايفی که در آينده با آن مواجه می شود، " گيری

 و می بايد بدان مسؤوالنه برخورد صورت گيرد، حال از شما خوانندۀ عزيز می پرسم، برخورد خودتان و ارتقاء دھد

تمام اعضای خانوادۀ تان با مشاھدۀ اين تالش ذھنی کودک برای ارتقای شناخت و مسؤوليت پذيری از نقش خودش در 

  :جامعه، کدام يک از واکنش ھای بوده است

  ته ايد؟ بی تفاوت از کنار آن گذش-

دست " سرمشق گرفته شده" کارش را نوعی تفريح و خنده دانسته با آن به ريشخند و تمسخر کودک و حتا بزرگسال -

  .يازيده ايد

 از انجام آن کار ممانعت نموده و حتا دست يازيدن بدان را ساعت ھا - به خصوص دختران را- با يگان سيلی آبدار-

  مزمت نموده ايد؟

آزرده خواھد شد؟ " سرمشق" آن بزرگسال اموده به وی گفته ايد که به چنان کاری دست نزند زير کودک را توبيخ ن-

  .کدام يک و يا ھم واکنش ھای ديگری

  خوانندگان نھايت عزيز،

در مورد شما نمی توانم قضاوت نمايم که واکنش شما در قبال اين حرکت طفل چگونه می باشد، در ھمه حالت اميدوارم 

  :زيرا. صورت می گرفتما  باشد که در زمان بھتر از آنچه

 با در نظر داشت اين که ھم مانند سازی در نھايت سرمشق برداری کودک از بزرگساالن و شخصيت آن بزرگسال را -

طفل، در واقع گذشته از اين که به " بی تفاوت گذشتن از کنار ابتکار"مورد پسند و سرمشق آيندۀ خود قرار دادن است، 

اختن ابتکار و يک مرحلۀ از رشد طفل است می تواند به طفل حاوی پيام ھای چند ديگری نيز باشد از رسميت نشن

بی توجھی به اين که چه کسی را کودک سرمشق قرار می دھد، يعنی يک انسان خوب و يا يک انسان بد، امتناع : جمله

شت کودک در آينده و کودک در چنين دنيای و يا بی پروائی در زمينۀ کمک به کودک و در نھايت عدم عالقه به سرنو

محروم " باغبان پير"ھنر رشد و نمو نموده از دستان پر" ویخودر"اشتن تا خودش به مانند يک گياه ذپرآشوبی تنھا گ

  .بماند

 کار کودک را جدی نگرفته، به اصطالح با آن ساعت خود و ديگران را خوش گذشتاندن، باز ھم معنائی ندارد به جز -

چنين برخوردی . که آيندۀ کودک برای بزرگان چيزی بيشتر از اسباب تفريح و مزاح خودش، ارزش ديگری ندارداين 

گذشته از اين که مناسبات بين کودک و سرمشق را چنان تيره بسازد که سرمشق با برخورد غير علمی، کودک را از 

، با زير پای گذاشتن بر سرمشق گيری، به مانند  از مجازات ھای احتمالی آيندهسسرمشق گيری پشيمان ساخته، با ھرا

پاندول ساعت، از اين طرف به آن طرف و از آن طرف به اين طرف از لحاظ شخصيتی در يک دور و تسلسل نوسان 

  .دايم شخصيتی رشد و نمو نمايد
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ذھن خود ارزش  از قبل معلوم است که مجازات کودک به خاطر ھم مانند سازی، آنھم در زمانی که کودک تازه در -

ًھای خودش را به وجود آورده، آنچه را مثبت تلقی می نمايد، می خواھد انتخاب نمايد به ھمين اساس مثال می خواھد به 

ر کالن آمدنش را با سرفه اعالم نمايد و يا ھم به مانند وی لنگ را باالی لنگ انداخته، کسی را صدا بزند که آب دمانند پ

ھانت به پدر کالن را ندارد، زيرا رشد دماغی وی به حدی او به ھيچ وجه قصد توھين و يا بيار و يا ھم کار ديگری 

نيست که با ھم مانند سازی بخواھد کسی را توھين کند، بلکه تمام آن ھم مانند سازی و يا به تقليد عملکرد يک بزرگسال 

ليتھايش آمادگی بگيرد، وقتی مجازات می در واقع می خواھد، برای آينده اش نمونه برداری نموده، برای انجام مسؤو

گردد، خود می توانيد تصور نمائيد که چنان کودکی در آينده چگونه انسان مسؤوليت گريز، غير قابل اعتماد و حتا جبون 

  .و ترسو پرورش خواھد يافت

  خوانندگان عزيز،

ًاره ننمودم که ھرگاه مثال دو کودک از من در انواع برخورد در قبال ھم مانند سازی کودکان به اين نکته عامدانه اش

دوجنس يعنی يک پسر و يک دختر خرد سال که نه معنای سکس را می دانند و نه ھم مقاربت جنسی را، نه معنای گناه 

را می دانند و نه ھم معنای مجاز بودن و يا ممنوع بودن چنان روابطی، به اساس شرايط زندگانی زير يک سقف و يا ھم 

می شود، ھرگاه بخواھد ھمان ... والدين بار ھا شاھد ھماغوشی و مقاربت پدرو مادر، کاکا و زن وکاکا و يا بی مباالتی 

ھم مانند سازی را به مثابۀ يک بازی با ھمديگر اجراء نمايند و از شانس بد توسط پدران و مادران نادان تر از 

د، و چگونه به لت و کوب حتا برای آنھائی که گويا خود بيفتند، چه چيزی در انتظار آنھا خواھد بو" گير"خودشان، به 

بدون آن که بدانند . شان را در ستم بر زنان می دانند، قتل عمدی کودک دختررا خواھد آورد" مردی"را غيرتمند دانسته 

  ...ھر نوع مجازاتی چه تأثير مخربی بر آن مادر و يا پدر آينده به جای خواھد گذاشت و

به عواقب رشد شخصيت کودکان، تشويق برخی حرکاتی که چه بسا از طرف والدين غلط نباشد و ھمچنان بدون توجه 

به . کجا آباد تاريخ ھدايت نمايداآن را غلط ندانند می تواند کودک را با سرمشق نادرستش به ن" روی زمانه"يا ھم از 

انستان، کاله پکول مد شد، کالھی که صورت مثال بعد از رسيدن شورای نظار به قدرت که در بسياری از مناطق افغ

قبل از فاجعۀ خونين ثور و آواره شدن مردم ما در پاکستان و خلط اقوام مختلف در کمپ ھای پناھندگی، به صورت 

 به - "کرزی" به ھمين سان چپن -خاص در نورستان مروج بوده در ساير نقاط افغانستان به ندرت قابل رؤيت بود، 

ين حالتی وقتی طفلی می خواھد نسابق نيز آن را يافت، در چ" سرلچان" نمود که می شد بر حتا يکباره چنان رواج پيدا

بيشتر از " سرمشق گيری"آغاز نمايد، ھيچ نمی داند که چنان نمونه برداری و " کاله پکول"ھم مانند سازی اش را با 

 می یويرانگرگلبدين  در ، اين شرکای ستان شورای نظارآآن که احترام به مردم نورستان و مقاومت باشد، سر بر 

يعنی سرمشق گيری از آن، در عمل آمادگی گرفتن برای قاتل شدن، وطنفروش شدن، دزد و يغما گرشدن می . باشد

  .باشد

  خوانندگان نھايت عزيز،

اشيد، زانو بر باز ھم مخاطب شمائيد، ايا ھيچ اتفاق افتاده که وقتی يکی از شما با چنين سرمشق گيری ھائی مواجه شده ب

زمين زده مسؤوالنه کردار طفل را ارزشيابی و رھنمائی نموده باشيد، رھنمائی نموده باشيد تا آن کودک بداند که چرا 

ًچنان سرمشقی را انتخاب نموده و آن انتخاب چرا خوب و چرا احيانا بد است؟ اگر شما چنين برخورد مسؤوالنه ای 

زمانی که به مثابۀ استاد در مؤسسات تربيت معلم و يا ر می خيزم، مگر با تأسف خود داشته ايد، به احترام تان از جای ب

  .شاھد چنين حوصله منديی از جانب بزرگساالن به ندرت بوده امفعال سياسی با طيفھای مختلفی از مردم تماس داشتم، 
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را گرفته راھی مکتب می با اين چند تذکر مختصر از محيط پرورش کودک در خانواده، حال دست کودک عزيز ما 

جائی که مکتب به جای خانواده، ھم صنفی ھا جای اعضای خانواده و معلم به جای مادر، در پروسۀ رشد . گرديم

شخصيت کودک و اين که وی يک انسان با ارزش ھای انسانی پرورش بيابد و يا يک افراط گرای خيره سر با ارزش 

  .  جای ارزش ھای خانوادگی را، نصاب تعليمی فرا می گيردھای برخاسته از دگم ھای قرون، نقش داشته

نبايد فراموش نمائيم که ھم ھم صنفی ھا و ھم معلم برخاسته از ھمين جامعه و پرورش يافته در عين مؤثرات فرھنگی 

 يا خالف ھم صنفی ھا که شخصيت ھمۀ آنھا به مانند و قابل شکل پذيری است، با کمال تأسف اکثر معلمان. می باشند

نمی دانند که مسلک انتخابی شان چه باری بر دوش شان می گذارد و يا ھم اين که چون شغل ديگری نيافته اند، شغل 

يعنی برای کودک در فضای جديد، پدران و مادرانی اند که کمترين عالقه و آمادگی جھت کمک .  معلمی را پذيرفته اند

  .به فرزندان شان ندارند

 ادامه دارد

 


