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هورامان في السجل 
العالمي للثقافة 

والتنمية المستدامة  

خبر قصير

ي إلقليم 
الــوفــاق/ قــال الناشط الــثــقــا�ف

ي نــــدوة تسجيل  
كــردســتــان الـــعـــراق، �ف

منطقة هــورامــان بمحافظة كردستان 
ي الــســجــل الــعــالــ�ي للثقافة 

اإليــرانــيــة �ف
ي إشــــــارة إىل 

والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة و�ف
ف مـــــن الــــعــــيــــش ألهـــــــاىلي  ــــني ــنـ ــ ــــسـ آالف الـ
منطقة هــورامــان وتعايشهم الجميل 
ي هــورامــان 

مــع الطبيعة: "إن الحياة �ف
ومنذ العصور القديمة عالية لقد نشأ 
اث  أهـــــل هـــــذه األرض كـــجـــزء مــــن الــــــرت
ي 

ي والحضارة ونموذج ســامي �ف
اإلنــســا�ف

ي مؤتمر 
" �ف العالم. وقال"عباس غزاىلي

"هــورامــان" الــدوىلي للتسجيل العال�ي 
والثقافة والتنمية المستدامة "الــذي 
ي كلية اآلداب بجامعة الـــرازي 

يعقد �ف
ي كرمانشاه؛ ابــارك التسجيل العال�ي 

�ف
ي منظمة اليونسكو. واشكر 

لـ)لهورامان( �ف
مــؤســ�ي هــذا العمل الــرائــع  وأضـــاف: 
أود أن أشكر كل من عمل عىل التعريف 
ــــان. واضـــــــــاف: "مــنــذ  ــــورامــ بــمــنــطــقــة هــ
ي منطقة 

، كــان العيش �ف ف آالف السنني
هورامان ممتازا، مما يدل عىل صمود 
ووطنية أهــل هــذه األرض، ويجب أن 
أؤكـــد أن التسجيل الــعــالــ�ي لــهــورامــان 
ليس بمنفعة اهاىلي هورامان فقط، ألن 
هـــورامـــان تتتعايش مــع اإلنـــســـان ومــع 
الطبيعة منذ العصور القديمة وحــىت 
اآلن؛ لقد جعلت الثقافة النبيلة للناس 
مـــن تـــــراث وحــــضــــارة إنــســانــيــة جعلت 

االهاىلي نموذجا عالميا يحتذى.
وقـــال: مــن وجهة نظر إقليمية، يجب 
ي 

 بأن تطوير كل وحدة �ف
ً
اف أيضا االعرت

ق األوســــط سيكون لــه انعكاسه  الــــرش
الـــخـــاص عـــىل الـــــوحـــــدات األخــــــــرى، ال 
ي التنمية الثقافية، ألن الثقافة 

سيما �ف
هي الـــــجـــــذور الـــتـــاريـــخـــيـــة الــمــتــشــابــكــة 

للجميع، وهي ذات أهمية مضاعفة.
ي 

: إن تطوير أورامـــانـــات �ف ــــزاىلي وقـــال غـ
ي المرحلة األوىل سيكون له أثر 

إيران �ف
كبري عىل تطور إقليم كردستان العراق 
ومن ثم شعب زاغرس بأكمله، وسيتم 
ي المراحل القادمة، إن 

توسيع نطاقه �ف
الحفاظ عىل لغة وبيئة زاغرس والتآزر 
ف هي  ف الــنــخــب والـــمـــســـؤولـــني األكـــــرب بــــني
المحاور الثالثة للحفاظ عىل حضارة 
ي الــمــحــور 

هــــــورامــــــان. ودعـــــــا غــــــــزاىلي �ف
ي لــلــحــفــاظ عـــىل تـــــراث هـــورامـــان 

الــــثــــا�ف
والــحــفــاظ عــىل طبيعة زاغـــرس وقــال: 
زاغرس أرضنا قد حمتنا من االنقراض 
عــرب الــتــاريــــــخ، ومــن ناحية أخــرى كانت 
ف والــــغــــذاء.  مــــصــــدًرا غــنــًيــا بـــاألكـــســـجـــني
اذن فمن واجبنا اليوم أن نحافظ عىل 
ي وطبيعته البكر بــوعي  الــمــوطــن الــغــىف

وإرادة قوية ويقع عىل عاتق الجميع.
ــــزاىلي أن الـــمـــحـــور الــثــالــث  ــغــ ــ واعـــــتـــــرب الــ
لـــلـــمـــنـــاقـــشـــتـــه هــــــو الــــعــــالقــــة الــعــمــيــقــة 
ف الـــنـــخـــب ووزراء الــعــلــم  والــــقــــويــــة بـــــــني
والمعرفة، وقال: كلما تعمقت العالقة 
ف الــنــخــب وأصــــحــــاب الــمــنــاصــب،  بــــــني
زادت الــثــقــة ورأس الـــمـــال االجــتــمــاعي 
اثـــيـــة،  لــلــحــفــاظ عـــىل هــــذه الــقــيــمــة الـــرت
وبــالــتــأكــيــد يــتــجــاوز حــــدود الــمــشــاكــل ، 
وإن شاء هللا نفخر أمام الجيل القادم. 
ف للجنة  ــعــــني ي االجــتــمــاع الـــرابـــع واألربــ

�ف
اث العال�ي لليونسكو، تم فحص  الـــرت
ي أورامـــانـــات / 

ي �ف
حــالــة المشهد الــثــقــا�ف

هــــورامــــان وبــمــوافــقــة أعـــضـــاء اللجنة، 
تـــم تــســجــيــل هــــذه الــمــنــطــقــة عـــىل أنــهــا 
ي الـــمـــادي الــســادس 

اث الـــثـــقـــا�ف ــــرت مـــن الــ
ي عالم اليونسكو. 

ون إليران �ف والعرش
هـــورامـــان او اورامــــــان هــو اســـم منطقة 
تاريخية ذات نسيج مــتــدرج وعـــادات 
ي تشمل اجــــزاء من  ، والـــــىت

ً
خــاصــة جــــدا

ي 
مـــدن رسوآبـــــــاد، ســنــنــدج، كـــامـــيـــاران �ف

محافظة كردستان ومناطق روانــر، 
ي 

ي �ف
ــابــــاجــــا�ف ــــرود وثــــــالث بــ ــــوانـ بـــــــاوه، جـ

ي 
محافظة كرمانشاه وتقع 700 قرية �ف

هذه المنطقة. 

محمديان: في تربية 
أوالدنا ينبغي أن 
ننتبه إلى تعزيز 

االرادة والقدرة؛ كما 
يوضح لنا في القرآن 
 هّللُا 

ُ
ف ِ

ّ
الكريم: ال ُيَكل

 ِإاّل ُوْسَعها
ً
سا

ْ
ف

َ
ن

يجب االهتمام 
بتوفري العنارص 

الغذائية الالزمة 
للطفل في مرحلة 
التكوين والبناء، 

التي تعتمد عليها 
مراحل النمو التالية 

وتتأثر بها

الــــوفــــاق/  ازيــــــــــــــح الـــســـتـــار عـــن كــتــاب 
»هــمــبــاي كـــــودك« )خــــطــــوة بـــخـــطـــوة مــع 
ي 21 تــمــوز /يــولــيــو، بمكتبة 

الــطــفــل( �ف
ي طــــهــــران، بـــحـــضـــور رضـــا 

الـــزيـــتـــون �ف
ف مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب. وحــجــة  بـــورحـــســـني
اإلسالم  محي الدين بهرام محمديان. 
ي بـــدايـــة هــــذا الـــلـــقـــاء تـــحـــدث حــجــة 

�ف
اإلســــــــــــــــالم مــــــحــــــمــــــديــــــان عــــــــن كــــتــــاب 
»هــمــبــاي كـــــودك«  )خـــطـــوة بــخــطــوة مع 
الـــــطـــــفـــــل(: كـــنـــقـــطـــة أوىل ال بـــــد ىلي مــن 
القول إن عنوان الكتاب الفت للنظر 

ي برد نبوي فيه.
ويذكر�ف

ــال الـــــرســـــول هللا)ص(: »َمــــــــْن كــــاَن  ــ  قــ
ي  ـــــُه«، يــعــىف

َ
ــَيــَتــصــاَب ل

ْ
ــل

َ
ٌّ ف ي عـــْنـــَدُه َصـــــىب

يعيش معهم خطوة خطوة.
وأضاف: يجب أن أضيف أن اختيار 
ــنــــوان لـــلـــكـــتـــاب مـــلـــهـــم وذكي  ــعــ هـــــذا الــ
ــــن تــقــل  ــــذيـ لـــلـــغـــايـــة، ألن األطـــــفـــــال الـ
أعمارهم عن ستة أعوام وال يهتمون 
بالخروج مع والديهم والسبب هو اما 
ا او ال نعيش معهم  ان ال نعانقهم كثري
الــطــفــولــة ولــهــذا الــســبــب تــبــىت لديهم 
تــجــربــة غـــري ســــارة، والــنــقــطــة األخـــرى 
ف األهتمام  ي حــاول رضــا بــورحــســني الـــىت
ة مـــن الــكــتــاب  ي الــفــصــول الـــعـــرش

بـــه �ف
ي  هـــو تــقــريــب الـــقـــارئ مـــن الــمــهــام الــــىت
يــجــب الـــقـــيـــام نــحــو الــطــفــل مـــذكـــورة 

خطوة بخطوة.

الــطــفــل لــيــس بالمهمة الــســهــلــة، رغــم 
أنه من السهل دخول عالم الكبار.

 : ي ف عــن التعليم الــديــىف قـــال بــورحــســني
 من 

ً
»الطفل هو طفل، وليس مصغرا

بــيــة   عــىل الــرت
ً
الــكــبــار« يعتمد تــحــديــدا

 من 
ً
ح نوعا اإلسالمية والتنشئة ويقرت

 إىل جــنــب مع 
ً
الــنــظــرة الــفــطــريــة جــنــبــا

رؤية الطبيعة. 
من وجهة نظر الطبيعة، اإلنسان هو 
ي من الفلسفة 

اللوح الفارغ الــذي يــأ�ت
الـــــغـــــربـــــيـــــة لـــــكـــــن مـــــــن وجــــــهــــــة الـــنـــظـــر 
 ،

ً
 فــارغــا

ً
الــفــطــريــة، الــطــفــل لــيــس لــوحــا

ــانــــب الــــمــــعــــدات الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  إىل جــ
والغريزية، لديه طبيعة.

ــــوى،  ــقــ ــ ــتــ ــ وأضــــــــــــــــــاف: إن طــــبــــيــــعــــة الــ
ــال،  ــ ــ ـــمـ ــ ــــجــ ــ وطـــــبـــــيـــــعـــــة الـــــــصـــــــداقـــــــة والـ
وطــــبــــيــــعــــة اإلحــــــــســــــــان مـــــــن مـــفـــاتـــيـــح 
الـــطـــبـــيـــعـــة، عـــنـــدمـــا يـــولـــد الـــطـــفـــل، ال 
يـــمـــتـــلـــك أي قـــــــــــدرات؛ لــــكــــن الـــطـــفـــل 

مؤهل.
وأضـــاف هــذا الــمــؤلــف: نقطة أخــرى 
بية الدينية  بية بمعىف الرت وهي أن الرت
ورة تـــغـــيـــري الـــســـلـــوك،  ــالـــــرف ــ ي بـ ال تـــعـــىف
ــلـــت إنـــه  ي قـ ــــىف ــديــ ــ وإلثـــــــــارة الــــســــلــــوك الــ
ي هــيــكــًا، وهـــذا الهيكل  يــجــب أن نــبــىف
ي الـــــزمـــــان والــــمــــكــــان. إذا 

 �ف
ً
هــــو أيــــضــــا

كــــان األطـــفـــال والـــبـــرش عـــىل الــنــقــيــض 
مــن الـــزمـــان والــمــكــان إذا تــم وضعهم 
وفــهــمــوا هـــذه الــمــســألــة، فسيكونون 
ي وســـيـــتـــم  ف لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــــديــــــىف مــــؤهــــلــــني
تــشــكــيــل الــشــكــل وســيــصــدر الــســلــوك 

من هذا الشكل. 
وعن الروحانية والــدالالت، قال بور 
: يمكن فصل الروحانيات عن  ف حسني
ي أتـــت مــن عــلــم النفس  الــــدالالت الـــىت
ي وأصــبــحــت مــألــوفــة، ال يمكن  الــغــر�ب
ي 

تخيل الــروحــانــيــة دون اعتبار هللا �ف
أذهاننا، ويجب أن نعلم أن الدالالت 
 عــــن الـــروحـــانـــيـــة، أي 

ً
تــخــتــلــف تـــمـــامـــا

، بــل 
ً
ــــورا ــعــ ــ ــيــــة لـــيـــســـت شــ ــانــ أن الــــروحــ

يــــجــــب أن تـــــــــؤدي إىل ســـــلـــــوك، وأن 
ي  لــــعــــادات وقــــواعــــد الـــســـلـــوك الـــبـــرش
عالقة السبب والنتيجة بالروحانية 

ية. البرش
: أعــتــقــد أنــه  ف ــال بــــور حــــســــني ا قــ واخــــــري
ــتــــاب،  ــكــ ــلــــمــــون هـــــــذا الــ إذا قـــــــرأ الــــمــــعــ
 لــهــم ويمكن 

ً
 مــدرســيــا

ً
فسيكون كــتــابــا

ي تــعــلــيــم األطــــفــــال، 
أن يـــســـاعـــدهـــم �ف

، يريد هذا  باإلضافة إىل دعمه العل�ي
وبولوجيا   أن ينتقد األنرث

ً
الكتاب أيضا

 ،
ً
ي تــمــامــا

اإللــهــيــة، وكـــان هـــذا هــو هــــد�ف
وكــنــت أود أن يــكــون لــلــكــتــاب جانب 
 مــا نــراه 

ً
ــــادرا ، وهـــو أمـــر نـ ي أكــــرث تـــرويـــحب

اليوم.

ي 
ــابــــع مـــحـــمـــديـــان: هـــنـــاك جــمــلــة �ف وتــ

مقدمة الــكــتــاب تــقــول: »الــطــفــل هو 
 للكبار«، وهــذا 

ً
طفل وليس مصغرا

ي 
ف �ف ي أنـــنـــا نـــقـــوم بــالــبــنــاء والـــتـــفـــنف يـــعـــىف

تعليم األطـــفـــال، وهـــو أمـــر مــهــم جــدا 
لــلــتــفــكــري فـــيـــه. إنـــهـــا عــمــلــيــة مـــتـــوازنـــة 

ومدروسة.
بية الدينية:  وقــال محمديان عن الرت
بـــيـــة الـــديـــنـــيـــة، لــديــنــا  ي نـــقـــاشـــات الـــرت

�ف
جــمــلــة تــقــول إن الـــنـــاس مــثــل مــنــاجــم 
الـــــــذهـــــــب والـــــــفـــــــضـــــــة، ويــــــجــــــب عـــىل 
ف واألهــل استخراج الذهب  المعلمني
والــفــضــة، أي أن الــتــجــريــف أواًل، ثم 
الــمــوهــبــة. ســـوف تــزدهــر الشخصية 
 ،

ً
الــمــخــبــأة فـــيـــه. جــعــل مــنــجــمــه مــرئــيــا

لذلك نيتنا وهدفنا هو قياس نفس ما 
ي البناء.

يفعله المهندس المعماري �ف
ــــاف: هــنــاك مـــوضـــوع مــهــم آخــر  وأضــ
ي 

ــالـــمـــالحـــظـــة وهــــــو يــــوجــــد �ف جــــديــــر بـ
الــــــــكــــــــتــــــــاب مــــــنــــــاقــــــشــــــة مــــــــــــــــاذا ومــــــــــن، 
وحــــــــــاول مــــؤلــــف الــــكــــتــــاب أن يـــقـــول 
ــــة  ــــاصـ ــــة وخـ ــامــ ــ ــــة عــ ــــالقــ ــــاك عــ ــنــ ــ إن هــ
ف الــــطــــفــــل والــــشــــخــــص،   مـــطـــلـــقـــة بـــــــــني

أي الطفل.
ــــه، لــكــن  ــتـ ــ ــــويـ  هــــــو إنــــــســــــان بــــســــبــــب هـ
األمــــر مــخــتــلــف بــســبــب مـــا هـــو عــلــيــه، 
ولعل النصيحة بــأن نكون عــىل قدم 
الــــمــــســــاواة مــــع الـــطـــفـــل هي أن نــنــتــبــه 

ــــو عـــلـــيـــه وأن نـــحـــافـــظ عــىل  ــا هـ ــ إىل مـ
موافقتنا معه.

قـــال مــحــمــديــان عــن مــواكــبــة الطفل: 
 مــواكــبــة الــطــفــل ألنــه 

ً
مـــن الــمــهــم جــــدا

ال يمكن أن نتوقع من الطفل  كما ان 
نــتــوقــع  مـــن شــخــص بـــالـــغ، وال يجب 
ــلــــب مـــــن اطـــفـــالـــنـــا  ــتــــوقــــع ونــــطــ عـــــىل نــ
تــحــقــيــق احـــالمـــنـــا الـــــذي لــــم نــحــقــقــهــا 
ي طـــفـــولـــتـــنـــا وهــــــــذه الــقــضــيــة 

نـــحـــن �ف
ي التعليم.

 �ف
ً
تسبب اضطرابا

ي  ــئـــىت ــاه إىل فـ ــبــ ــتــ وأضـــــــــاف: يـــجـــب االنــ
ي تعليم أبنائنا، ألن 

االرادة والقدرة �ف
ي تــحــديــد 

االرادة والــــقــــدرة مــهــمــان �ف
الــواجــبــات، كما يــقــول الــقــرآن الكريم 
 
ً
ُف الّلُ َنْفسا

ِّ
ل
َ
ي هــذا الــصــدد: "ال ُيك

�ف
ِإاّل ُوْسَعها.

ــــة االرادة قــــــال  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ وامــــــــــــــا عـــــــــن مـ
ــلــــة اإلرادة  ــكــ مــــــحــــــمــــــديــــــان: إن مــــشــ
مهمة لــلــغــايــة عــنــدمــا يــكــون لإلنسان 
المحتمل مــوهــبــة، لكن الــواقــع ليس 
لـــه مــكــانــة مـــزدهـــرة، أي لــديــنــا الــقــدرة 
ء مـــا؛ لــكــن لــيــس لدينا  ي

عــىل فــعــل �ش
ـــذا فــهــذه  الـــفـــرصـــة لــلــكــشــف عـــنـــهـــا، لــ
ي تــربــيــة 

 �ف
ً
ــــدا  فـــعـــالـــة جــ

ً
الــنــقــطــة أيــــضــــا

الطفل.
وامــــــــــــــا عـــــــــن طـــــــالقـــــــة الـــــــكـــــــتـــــــاب قــــــال 
محمديان: بشكل عام الكتاب سهل 
الـــفـــهـــم وبـــســـيـــط لـــلـــجـــمـــيـــع، ويـــمـــكـــن 

لــجــمــيــع فــئــات الــمــجــتــمــع االســتــفــادة 
ف  مــنــه، نقطة أخـــرى هي أن بــورحــســني
قــــد كـــتـــب بـــيـــانـــات مــــوجــــزة ووثــائــقــيــة 
بــلــغــة مــخــتــرة حـــىت ال يــشــغــل وقــت 
القارئ، مما يدل عىل براعته الفنية، 
ــــول إن  ة، يــجــب أن أقـ وكــنــقــطــة أخــــــري
الـــكـــتـــاب مـــتـــوافـــق مــــع قــــواعــــد الــلــغــة 
ي ذلــــك ال يمكن  الـــفـــارســـيـــة، مــمــا يـــعـــىف

تحريره.
ــاء قــــــال رضــــا  ــقــ ـــلــ واســــتــــكــــمــــااًل لــــهــــذا الـ
ف مؤلف الكتاب: باإلضافة  بورحسني
 مــن تــدريــ�ي 

ً
يــن عــامــا ــــع وعــرش إىل أربــ

ات  علم نفس الطفل، قبلت محا�ف
ي 

ف �ف ألولـــــــــيـــــــــاء األمـــــــــــــــور والــــــمــــــعــــــلــــــمــــــني
المدارس، وكان السؤال الذي طالما 
، هو  ف سمعته من الوالدين والمعلمني

ماذا يجب أن نفعل؟ 
ي علم 

كــمــا بــذلــت قـــصـــارى جــهــدي �ف
األمراض لمعرفة سبب وجود الكثري 
مــن األسئلة الواضحة ولــمــاذا يواجه 
ي 

المعلمون وأولــيــاء األمـــور مشاكل �ف
تعليم األطفال.

 مـــا نــعــتــقــد أن عــالــم 
ً
وأضـــــاف: "غــالــبــا

ــــال هــــو عـــالـــم بـــســـيـــط ونــشــعــر  ــفـ ــ األطـ
أنــه يمكننا دخــول عالمهم مــىت شئنا 
ودخــول نصهم بسلطة، بينما تظهر 
ــمــــوارد التعليمية  األدلـــــة الــعــلــمــيــة والــ
ــيــــة ان عـــالـــم  ــهــ ــا اإللــ ــيــ ــولــــوجــ وبــ لــــأنــــرث

ــبـــكـــرة،  ف مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة الـــمـ ــتــــمــــري تــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــة وعـ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــســ بــــــخــــــصــــــائــــــص جــ
وانـــفـــعـــالـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وخـــلـــقـــيـــة، 
تنفرد بها عن المراحل النمو األخرى، 
وال بـــد مـــن االطــــــالع عـــىل خــصــائــص 
مرحلة الطفولة المبكرة، لمساعدة 
ف عىل تقويم سلوك  ف والباحثني المربني
األطـــفـــال وتــعــديــلــه، ومــعــرفــة كيفية 
التعامل معهم، وتوجيههم التوجيه 
السليم، لكي نــر�ت بشخصية الطفل 
، ومــــن أهــم  ي

وتــســويــة بــنــائــه اإلنــــســــا�ف
هذه الخصائص :

النمو الجسمي والحس الحركي
ي الصحة 

تــتــوقــف ســالمــة الــطــفــل، �ف
وط  الجسمية، عىل مدى مراعاة رسش
الـــتـــغـــذيـــة واإلضـــــــــاءة والـــتـــهـــويـــة، كــمــا 
ي 

ــنــــاء الــــجــــســــ�ي لـــلـــطـــفـــل �ف ــبــ ف الــ ــتــــمــــري يــ
هـــــــذه الــــمــــرحــــلــــة، بـــالـــضـــعـــف وعـــــدم 
الـــقـــدرة عـــىل الـــمـــقـــاومـــة، وقــــد يـــؤدي 
ي 

سوء التغذية، وتعرضه لأمراض �ف
هذه المرحلة المبكرة من حياته إىل 
آثـــار سلبية عــىل صــحــتــه الجسمية، 
ي مـــراحـــل 

ــبــــىت مــــالزمــــة لــــه �ف ي تــ والـــــــــىت
الـــنـــمـــو الــــتــــالــــيــــة، مـــمـــا يـــظـــهـــر حــاجــتــه 
إىل الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الـــمـــســـتـــمـــرة، 
واالهــتــمــام بتوفري العنا� الغذائية 
ــتــــكــــويــــن  ــة الــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ي مـ

الــــــــالزمــــــــة لـــــــه �ف
ي تــعــتــمــد عــلــيــهــا مــراحــل  ــنـــاء، الـــــىت ــبـ والـ

الــنــمــو الــتــالــيــة وتــتــأثــر بــهــا. وعــلــيــه فــان 
األرسة مـــطـــالـــبـــة بــــــان تــــكــــون واعــــيــــة 
ــا لــهــا  هـ الحـــتـــيـــاجـــات أطــفــالــهــا وتـــوفـــري
الحد األد�ف من الظروف المعيشية، 
ـــدر الـــــــدخـــــــل الــــمــــضــــمــــون  ــ ـــصـ ــ ــــل مـ ــثـ ــ مـ
ــتـــقـــر والــــخــــدمــــات  والــــمــــســــكــــن الـــمـــسـ
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
ــــن عــمــر  ف مـ ف األولـــــيـــــتـــــني ــتــــني ــنــ ألن الــــســ
ي المهارات 

ا �ف الطفل تشهد نموا كبري
ة  الحركية المتصلة بالعضالت الكبري
ي تــمــهــد الــطــريــق لــنــمــو الــعــضــالت  الــــىت
الدقيقة، ولن يحدث هذا لطفل إذا 
ي مسكن يخلو من البيئة 

كان يعيش �ف
الـــواســـعـــة والـــمـــســـاحـــات الــمــفــتــوحــة 
ي كــمــا هـــو الـــحـــال الـــذي 

والــــهــــواء الـــنـــىت
ي مـــنـــه أطــــفــــال وســــكــــان الـــمـــدن 

ــــا�ف ــعـ ــ يـ
الـــذيـــن ال تــتــوفــر لــهــم هـــذه األمـــــور إال 
ي األنـــــديـــــة والــــحــــدائــــق 

اك �ف ــــرت ــاالشـــ ــ بـــ
ــة بــــــحــــــدود ضــــيــــقــــة نـــــوعـــــا مــــا،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

بخالف أطفال القرى واألرياف.
ولــــــكي يـــنـــمـــو الـــطـــفـــل بـــشـــكـــل صــحــيــح 
ــــو  ــــجـ وســــــلــــــيــــــم ال بـــــــــد مـــــــــن تـــــــــوفـــــــــري الـ
الـــمـــالئـــم لـــنـــومـــه مــــن نـــاحـــيـــة الــــهــــدوء 
واإلضـــــاءة، ألنــهــا مــهــمــة لــنــمــو الطفل 
وســــالمــــة صـــحـــتـــه الـــجـــســـمـــيـــة وعــــدم 
ــانــــب الـــنـــظـــافـــة بـــأشـــكـــالـــهـــا  ــــال جــ ــفـ ــ إغـ
الــمــخــتــلــفــة وتــنــظــيــم مــواعــيــد الــغــذاء 
لـــــــــه.هـــــــــذا بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إىل الــــعــــنــــايــــة 
ي مــن  بــــســــالمــــة حــــــــواس الــــطــــفــــل الـــــــــىت

خاللها يتفاعل مــع البيئة المحيطة 
بـــه، فــعــن طــريــق الـــحـــواس كــاإلبــصــار 
ات الــمــخــتــلــفــة  يـــــدرك الــطــفــل الـــمـــثـــري
ي تـــســـاعـــده عــــىل الـــتـــفـــاعـــل مــعــهــا  الـــــــىت
وتــكــويــن الــمــفــاهــيــم الــعــلــمــيــة وإدراك 
ي هذه 

ي يستطيع إدراكها �ف األشياء الىت
ــالـــحـــواس تـــعـــتـــرب وســيــلــة  الـــمـــرحـــلـــة. فـ
ي  ــــال الـــطـــفـــل بـــالـــعـــالـــم الـــــخـــــار�ب اتـــــصـ

من حوله.

خصائص النمو العقلي
ي الـــمـــراحـــل الــمــبــكــرة 

ف الــطــفــل �ف يــتــمــري
مــن عــمــره، بــتــأثــره بــالــبــيــئــة المحيطة 
ة الـــحـــمـــل ،  ـــــرت ــبــــدأ مــــن فــ ي تــ بـــــه، والـــــــــىت
ف  ــمــــاء والــــبــــاحــــثــــني ــلــ ــعــ ــبـــــت الــ ــ ــيــــث اثـ حــ
ف  أن وصـــــــول كـــمـــيـــة مـــــن األوكــــســــجــــني
ف يــعــتــمــد عــــىل مـــدى  ــنــــني إىل مــــخ الــــجــ
الــراحــة الــجــســمــيــة لـــالم الــحــامــل وان 
ــامــــل يــــعــــوق مــن  اإلرهـــــــــــاق لــــــالم الــــحــ
ف  ف إىل مــخ الــجــنــني وصـــول األوكــســجــني
ــتـــاىلي يــتــنــبــأ األطـــبـــاء نــتــيــجــة ذلــك  ــالـ وبـ
بالتخلف العقىلي للطفل وهــذا يدل 
ي نــســبــة الــــذكــــاء عــنــده 

عـــىل هـــبـــوط �ف
ي حال 

عن النسبة الواجب توافرها �ف
ــيـــة الــــالزمــــة  وط الـــصـــحـ ــــر الــــــــــرش ــــوافـ تـ
. فالنمو العقىلي للطفل  للنمو العقىلي
ي هذه المرحلة من حياته، يتأثر بما 

�ف
يتبع من ممارسات تربوية وما يتوافر 
ات البيئة  ي بيئته مــن عــنــا� ومــثــري

�ف
ء، فكلما توافرت  ي

ي تمثل له كل �ش ،الىت
ات  ات االيـــــجـــــابـــــيـــــة والـــــــخـــــــرب الــــــمــــــثــــــري
بــويــة الهادفة  السليمة واأللــعــاب الــرت
ي تــعــمــل عــــىل تــفــعــيــل  والـــذهـــنـــيـــة الـــــــىت
عــمــلــيــة الـــتـــفـــكـــري ومـــــا يـــصـــاحـــبـــهـــا مــن 
ض  ي تعرت المشكالت والتحديات الىت
ه كلما ساعد ذلــك عىل تفاعله  تفكري

يجب االنتباه إلى االرادة والقدرة في تعليم أبنائنا 

معرفة خصائص مرحلة 
الطفولة المبكرة

الشيخ محمديان  لدى ازاحة الستار عن كتاب »همباي كودك«..

تساعد المربني والباحثني على تقويم سلوكهم
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وزيــــادة نــمــو الــذكــاء وقـــدراتـــه العقلية 
بشكل أفضل.

خصائص النمو اللغوي
يعترب النمو اللغوي للطفل جزءا هاما 
ي لدى 

للنمو العقىلي والــتــطــور الــمــعــر�ف
ف الــلــغــة  ــــني ــبـــاط الـــوثـــيـــق بــ الــطــفــل لـــالرتـ
، فمن خالل اللغة يعرب الطفل  والتفكري
عــن نفسه ومـــدى الــتــوافــق الشخصي 
واالجـــتـــمـــاعي ويــعــد الــنــمــو الــلــغــوي من 
ي هـــــذه الـــم 

مـــطـــالـــب الـــنـــمـــو الـــعـــقـــىلي �ف

المرحلة من حيث معرفة وجمع اكرب 
قــدر ممكن من المفاهيم والمفردات 
ــا وربــــطــــهــــا مـــــع بــعــضــهــا  ــهــ ــتــــخــــدامــ واســ
، كما يتأثر  ي جمل ذات معىف

البعض �ف
ات  النمو اللغوي للطفل بكمية الخرب
ي يتعرض لها وهذا  ات الىت ونوعية المثري
يؤدي إىل رسعة فهمه للعالم المحيط 
به. فالطفل الذي يكون صورة ذهنية 
ي بــيــئــتــه، 

ات الــحــســيــة �ف بــفــعــل الـــمـــثـــري
يــحــتــاج إىل لــغــة لتنظيم الــمــالحــظــات 

الحسية األولية وتحديدها.


