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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جنوری ٠۶

  "کورھم می فھمد که دلده شور است"

۴ 

نام  سالگی رسانيدم، تا دستش را گرفته به محيط جديدی به ٧ و يا ۶در قسمت سوم اين مختصر، کودک را الی سن 

جائی تنی چند ن آمگر از . مکتب برده و در آنجا روند و پروسۀ شکل گيری بيشتر و رشد شخصيت وی را مطالعه نمايم

از عالقه مندان نوشته ھای قلم خواستار شده اند، تا اگر ممکن باشد قبل از بردن کودک به مکتب يکی دو مثال ديگر ھم 

ای آن دوستان و ھم به منظور ايضاح بيشتر مطلب می تقاض پاسخ نماندن از ھم مانند سازی ارائه دارم، ھم به علت بی

  .کوشم تا با آوردن يکی دو مثال ديگر آنھم نزديک به بحث اصلی ما، نوشته را دامه بدھم

يکی از عامترين تالش ھای کودکان در ھم مانند سازی، ايستاده شدن آنھا حين نماز در کنار والدين و يا ھم پدر کالن و 

بدان معنا که وقتی پدر کالن و يا ھم مادر کالن، بر جای نماز ايستاده می شوند، کودکان اعم . ادر کالن شان می باشدم

 زمينۀ پوشش از فردی که به نماز ايستاده شده است، در کنار آنھا ايستاده شده، ردًاز دختر و يا پسر تقريبا با تقليد کامل 

  .می نمايندبه مانند بزرگان خود را خم و راست 

 بدان توجھی نمی نمايند و يا ھم در صورت کالنمادرخالف بسياری از ھم مانند سازی ھا که والدين و يا پدر کالن و 

بازی زناشوئی يک سيلی ھم نثار کودک می نمايند، اين بازی از طرف بزرگان نه تنھا ناديده گرفته نمی شود، بلکه 

رار گرفته، بزرگان خانواده به اين امر مباھات می نمايند که گويا نطفۀ کودک به شدت مورد تقدير مادی و معنوی نيز ق

حالل طفل و نور خدائی در وجودش، وی را قبل از آن که درک کند، اسالم چيست و نماز خواندن چه موقفی در اين 

  .دين دارد، به طرف اسالم کشانيده، نماز خواندنش در واقع پاسخ مثبت به ندای فطرت طفل می باشد

چنين نمايش و تالشی اگر در يک جامعه ای روال عادی زندگانی اش را طی می نمايد و از در و ديوار آن اسالم نمائی 

و اسالم پناھی نمی بارد، صورت گيرد به يقين نمی تواند قابل تشويش باشد چه طفل در چنان فضائی گذشته از آن ممکن 

و اما در . ، در نھايت از وی يک انسان نمازگزار به وجود می آيدديگر بدان ھمانند سازی نپردازد، اگر ھم بپردازد

 سال بدين سو، ارزش انسانھا را طول ريش و اسالم نمائی غليظ  معرفی می دارد، ۴٠کشور مانند افغانستان، که از 

 و چطور  برايش به ارمغان آوردهيازاتیتاموقتی کودک مشاھده می نمايد که چند بار خود را خم و راست کردن، چه 

ختم گرائی  افراطنورچشمی بزرگساالن شده است، چه بخواھد و چه ھم نخواھد اولين تخم ھای اسالم نمائی که عاقبت به 

  .می شود، در ذھنش کاشته شده، وقتی بزرگ می گردد می خواھد تمام نعمت ھا را به وسيلۀ آن به دست بياورد
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آنھائی که با مناطق روستائی رفت و آمد دارند ممکن است . دمثال ديگر را می توان در مجاھد بازی اطفال مشاھده نمو

بدان شکل که يک تعداد از پسران در نقش حزب و تعدادی ديگر در نقش مخالفانش، . خود شاھد اين بازی بوده باشند

  اين که ممکن است يک ديگر شان- را گرفته، در غياب توجه والدين به جان ھمديگر می افتندگربزچوب ھای خرد و 

قتی از ديد روانشناسی يک سرگرمی عادی به شمار می رود وً اين بازی که ظاھرا -را زخمی کنند باشد سرجايش

ً قرار می گيرد، ديده می شود که اطفال در ھم مانند سازی دقيقا در مسيری حرکت می نمايند که با همطالعکرداری مورد 

  .تأسف در يک جامعۀ جنگزده می تواند عموميت داشته باشد

واضح است وقتی پدران و بزرگساالن متوجه چنين انتخابی می گردند، يک در صد آنھا نمی تواند احساس مسؤوليت 

نمايد تا اطفال را متوجه خطرات چنان بازيی نموده از آنھا بخواھند به عوض يکی به دنبال ديگری دويدن و از وی 

عکس .  زندگی باھمی و صلح آميز بين آنھا را تقويت نمايدهکی را تمرين کنند ئن تا خود را تسليم نمايد، يک بازخواست

و تقبيح نقش ھای " بزنم" طفل می گردند، با تشويق نقش ھای يندۀآآن وقتی بزرگان متوجه اين بازی خطرناک برای 

  .، اولين خشت قومندان ساالری و جنگساالری را در بنای شخصيت وی می گذارند"تسليم شده"

  .با ارائۀ دومثال فوق بر می گرديم به ادامۀ بحث و تعقيب کودک در مکتب

نوشتم که با ورود کودک به مکتب، مکتب برايش حيثيت خانه، ھم صنفی ھا اعضای خانواده و معلم جای مادرش را می 

  .گيرد

راقبت والدينی پروسۀ شکل  برخوردار بوده تا زير مانسشکودک ما که با تأسف در محيط خانه و خانواده کمتر از اين 

، زيرا به صورت عموم باز ھم با  که چيزی راجع به تربيت طفل خوانده باشند را ادامه دھدشخصيتشگيری و رشد 

 بيولوژيک در خانواده ھاست تا داشتن برنامه برای تولد بازده يک شتريب شدن خانمھا و تولد نوزادان داررباکمال تأسف 

 گردد به صورت عام رفع نيازمندی ھای يک طفل و درک مسؤوليت به مثابۀ پدر و مادر و اگر مسؤوليتی ھم احساس

 سالگی پای به مکتب می گذارد، ٧ و ۶ روانی آنھا؛ وقتی بين سنين ایھنيازمنديمادی کودکان مورد نظر است، تا درک 

  .نخستين شوکی که از لحاظ روانی بر وی وارد می شود، تفاوت فاحش بين خانه و مکتب از لحاظ ترکيب آنھا می باشد

 است، برمبنای راندابرمکتب خالف خانه که متشکل از پدر، مادر، پدرکالن، مادر کالن، خواھران و بدين معنا که 

 يکی دو استثنای اجباری در اين و يا آن واليت که به نسبت کمبود جای، - حاکم بر تمام مکاتب افغانستانتیيجنستفکيک 

در ھم عکس آن در صنف اول به درسھای شان دختر ھا و يا ب تک ماتفاق می افتد که برای مدتی شاگردان پسر در

 را تیيجنس نه تنھا نخستين خشت ديوار تفکيک -، نمی تواند قاعده و اصل کلی را نفی نمايدآغاز نمايندصنفھای جداگانه 

عيض بين زن و مرد را نيز در شخصيت ببين کودکان می گذارد، بلکه در عمل امکان اعمار و تکميل ديوار فاصله و ت

  .يق نموده، بالقوه وی را آمادۀ پذيرش افکار افراط گرايانه می سازدکودک تزر

زيرا کودک که در خانه فراگرفته بود تا در کنار پدر و مادر و خواھران و برادرانش به دور يک دسترخوان غذا صرف 

 اينجا فضاء را چنان نمايد و تا آنزمان کمتر متوجه شده بود که بر مبنای جنس، حق ندارد در کنار خواھرش بنشيند، در

 مذھبی نيز عجين شده باشد، که - فئودالی" مرچ و مصالح"جنسيتی می يابد و چه بسا از طرف عده ای از معلمان با 

ًگذشته از اين که نشستن در کنار جنس مخالف را در داخل مکتب مطلقا ممنوع می پذيرد، بلکه در کودک حتا در ذھنش 

 -" سنن اجتماعی"و يا ھم " شرع مبين اسالمی" را خالف تیيجنسنيز، چنان اختالط خانه و بر باالی دسترخوان پدری 

 فرا گرفته از مکتب را بر خانه نيز تیيجنس دانسته، از ھمان لحظه می کوشد تا تفکيک -بخوانيد سنن عقب ماندۀ فئودالی

  .تطبيق نمايد

  خوانندگان نھايت عزيز،
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به دقت ... و ران دا برخودتان، خواھران وکودکان ر وبر تان را اعم از ھرگاه به خود زحمت دھيد و کردار کودکان دو

 قرار دھيد، خواھيد ديد که اين قلم بر سيستم نادرست درسی مکاتب افغانستان، بھتان نبسته ام، بلکه از بیمورد ارزيا

منفی داشتم را از تأثير موضع فردی که در گذشته ھای دور در اين رشته يکی دو سال تدريس و کار عملی نموده ام، بر

 مناسباتی که وقتی کودک در مکتب تحت تأثير قرار می گيرد، .ًمکتب بر مناسبات درون خانواده، مختصرا نگاشته ام

می آموزد که نبايد با جنس مخالف روی يک دسترخوان نشست، با وی بازی کرد و در بطن يک جامعۀ مرد ساالر 

  .سان کامل به رسميت شناختمذھب زده، جنس زن را به مثابۀ يک ان

آويخته بر در و " قھرمان ملی"دومين شوک وارده بر کودک، موجوديت عکسھای رنگارنگ از اين و يا آن به اصطالح 

کودک را از ھمان آغاز ، بوده" پکوليزم"که به نحوی بازتاب دھندۀ فرھنگ ديوار مکتب و صنوف آن است، عکسھائی 

، طی طريق نموده، به ھر آنچه می "پکول دارھا"سو می کشاند تا به مانند سايربدان " سرمشق گيری شخصيتی"حين 

با عبور از ساير شوکھائی که مکتب بر کودک و ارد می نمايد، توجه خويش را به . به دست آوردوسيله خواھد به ھمان 

  :نصاب تعليمی معارف و محتوای دروس معطوف می سازيم

  
 ادامه دارد


