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 معرفی کتاب علیه تربیت فرزند

منتشر   مینا قاجارگر ترجمه  با  که  است گوپنیک  آلیسون نوشته فرزند  تربیت  علیه کتاب
 شده است.  

می  توضیح  کتاب  با  این  باید چطور  والدین  کتابدهد  کنند.  رفتار    علیه  فرزندانشان 
 .دهندمی  اهمیت  فرزندانشان به که  است  والدینی برای جامع  راهنمایی فرزند تربیت

 درباره کتاب علیه تربیت فرزند

فراهم  است:  این  فرزندمان  تربیت  از  ما  اغلب  امنتصور  محیطی  ریزی  برنامه   ،کردن 
زمان  برای  هدفمند  و  فراغتدقیق  و  کار  و    ،های  روابطش  و  اعمال  بر  دقیق  نظارت 

هدایت او تا رسیدن به اهدافی عالی. هدف والدین امروزی این است که فرزندشان را  
آلیسون   اما  شود.  موفق  فردی  بزرگسالی  در  تا  »بسازند«  دلخواه  و  خاص  شکلی  به 

روان  از  پیگوپنیک،  از غیرعلمی شناسان  کتاب  این  در  معاصر،  همچنین  شرو  و  بودن 
 .گویدزیانبار بودن این نگاه به فرزندپروی سخن می 

دادن به فرزندانمان باشیم:  دهد که چرا هرگز نباید دنبال ساختن و شکل او نشان می 
 پرداز  ناپذیر و خیال بینی اند که نامنضبط و بازیگوش و پیش کودکان طوری خلق شده 
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آن  شده باشند؛  خلق  طوری  بسیار  ها  هم  و  والدینشان  از  متفاوت  بسیار  هم  که  اند 
گوپنیک همچنین توضیح می  از یکدیگر باشند.  از فرزندانمان  متفاوت  که چطور  دهد 

پذیر، خالق  ناپذیر افرادی انعطاف بینی طوری مراقبت کنیم که بیاموزند در جهانی پیش 
 .و مقاوم باشند

شد و ر   و  کودکان  ی   درباره  او  ی  خاطر مطالعات پیشروانهگوپنیک به المللی  شهرت بین 
های کند پرسش کند که ذهِن کودکان به ما کمک می هاست. او استدالل می یادگیری آن 

 ذهن«   ی  »نظریه  ی   فلسفی عمیق را بهتر درک کنیم. گوپنیک از مؤسسان مطالعه درباره
  ذهن  همانند  کودکان  ذهن  در  یادگیری  که  کرده  بندیصورت   را  نظریه  این  و  است

 .است  دانشمندان

 
 

 مقدمه 

مادران_   ویژه  _به  درد والدین  و  بزرگ غم  از سرچشمه های  یکی  والدگری  ایده ی 
است. ایده ی والدگری به افروختن جنگ های بی پایان میان مادران دامن می زند.  

میان این نوع کار و    اگر این ایده را بپذیرید که والدگری نوعی کار است، پس باید 
انواع دیگر کار )مثال شغل( دست به انتخاب بزنید. به خصوص مادران در مواجهه  
با این سوال که آیا می توان هم در کار والدگری و هم در شغلی دیگر موفق بود به  
شدت حالت تدافعی به خود می گیرند و گیج و سردرگم می شوند. آن ها احساس  

اهمیت کمتر قائل شدن برای مادر بودن و چشم پوشیدن از  می کنند مجبورند میان  
را نیز با شدتی بیشتر  اما همین دو راهی پدران  بزنند.  انتخاب  شغلشان دست به 

 تحت تاثیر قرار می دهد زیرا از آن ها کمتر از مادران قدردانی می شود. 

اگر والد بودن نوعی شغل باشد که هدف از آن پرورش یک بزرگ سال موفق است،  
از کار یدی   شغل کامال افتضاحی است، ساعات طوالنی، بدون حقوق و مزایا، و پر 
 سنگین. و تا بیست سال هیچ تصوری ندارید که آیا کارتان را خوب انجام داده اید  
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تواند این شغل را به کاری اعصاب خردکن و  یا نه، واقعیتی که به خودی خود می  
اگر والد بودن نوعی شغل   اما  کند.  گناه و عذاب وجدان تبدیل  احساس  از  مملو 
نیست، چرا انجامش می دهیم؟ اگر هدف ایجاد نوع خاصی از بزرگسال نیست، پس  

 چیست؟

  فکر کردن راجع به تجربه ی خودتان به عنوان یک والد ممکن است شما را در مورد 
والدگری دچار تردید کند. اما تامل در مورد پدر و مادرها و فرزندان دیگر نیز باعث  

که در   می شود الگوی والدگری نابسنده به نظر برسد. مهمتر از همه، افراد نسل من،
واقعا   کردند،  رشد  دیگر  کودکان  زیادی  تعداد  کنار  در  و  رفاه  و  امنیت  و  شادی 

دین فوق العاده ی نسل ما _که در فقر و بحران  پیشرفت شگفت انگیزی نسبت به وال
نداشته شدند_  بزرگ  جنگ  کودکی   و  که  شناسیم  می  را  کسانی  ما  ی  همه  اند. 

وحشتناکی داشته اند و در آینده به بزرگ ساالنی بی نظیر و والدینی با محبت تبدیل  
اشاد  زندانی نرشده اند، و همچنین والدینی خوب را دیده ایم که به نحوی تراژیک ف

 نصیبشان شده است. 

م کرد که، در واقع، آن نگرانی ها و دغدغه های هر روزه  یدر این کتاب بحث خواه
که جزء   تنش هایی  کنند،  را منعکس می  انسانی  و عمیق شرایط  اصیل  جنبه های 
شناختی،   زیست  منظری  از  هستند.  انسان  یک  به عنوان  ما  زندگی  ناپذیر  جدایی 

سیب پذیر انسان، و سرمایه گذاری کالن بر روی فرزندان  کودکی به غایت طوالنی و آ
ا مهم  بسیار  بخشی  است،  متناسب  کودکی طوالنی  آن  با  که    زکه  است  چیزی  آن 

هدفی   چه  به  خدمت  راستای  در  گذاری  سرمایه  این  سازد.  می  را  انسان  ماهیت 
 است؟ چرا تحول می یابد؟ 

ی شخصی یا زیست شناختی دریافتن اینکه چرا والد بودن ارزشمند است فقط پرسش
نیست، بلکه پرسشی اجتماعی و سیاسی نیز هست. مراقبت از کودکان هرگز، در تمام  
طول تاریخ بشر، تنها نقش مادران و پدران بیولوژیک نبوده است. از همان ابتدا،  
 این مراقبت برنامه ی اصلی هر جامعه ی انسانی بوده است و هنوز هم چنین است. 
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آموزش صرفا مراقبت از فرزندان و توجه به آن ها در معنای گسترده ی  برای مثال،  
 آن است.

 از والدگری تا والد بودن 

یک   واقعا  »والدگری«  چیست؟  درست  الگوی  است،  نادرستی  الگوی  والدگری  اگر 
و یا نوعی شغل نیست، و همچنین، مانند مجسمه سازی، هدفش تراشیدن یک   فعل

نوع خاصی بزرگسال نیست و نباید باشد. در عوض، والد  کودک و تبدیل کردنش به  
از یک رابطه ی عمیق و منحصر به   از یک کودک_ باید بخشی  بودن _مراقبت کردن 

نقشی    فرد انسان  زندگی  در  شغل  باشد.  ورزیدن  خاص عشق  نوع  یک  و  انسانی 
و    محوری ایفا می کند؛ ما بدون آن نمی توانیم سر کنیم. اما، همان طور که فروید

الویس هر دو تذکر داده اند، یا الاقل معروف است که چنین گفته اند، کار و عشق  
دو چیزی هستند که به زندگی ارزش زیستن می دهند. آن عشق خاصی که با مراقبت  
از کودکان مالزم است تنها محدود به پدر و مادر بیولوژیک نیست، بلکه شامل تمام  

آن   به  دانشگاهیان  که  شود  می  انگلیسی  کسانی  در  و  گویند  می  مراقبتگر  ها 
بریتانیایی، به نحوی ظریف تر، با واژه ی مراقب به آن ها اشاره می شود. این نوع 
از عشق محدود به والدین بیولوژیک نیست، بلکه حداقل به صورت بالقوه بخشی 

 از زندگی همه ی ماست. 

کامال دشوار و  اگر والد بودن، به ویژه پدر و مادر بچه های خردسال بودن،   کاری 
وحشتناک است، عشقی بسیار زیبا و عالی هم هست، یا حداقل برای بسیاری از ما 
این طور است. احساس عشقی که ما به فرزندان کوچکمان داریم و عشقی که آنها  
از نظر   از نظر اخالقی عمیق و  از هر دو طرف بی قید و شرط و صمیمی،  به ما دارند 

نزدیک   و  ملموس  و  احساسی  نمرات  بودن  والد  های  پاداش  مهمترین  است. 
ازدواجشان نیست؛ مهم  یا  التحصیل شدنشان  افتخارات فرزندان ما یا حتی فارغ 
از لحظه لحظه ی لذت جسمی و روانی در کنار این کودک   ترین پاداش والد بودن 

 خاص بودن و لذت لحظه به لحظه ی او در بودن با شما به وجود می آید.

از پیش تعیین شده ندارد، اما یک هدف    عشق مقصد یا مالک و معیار و نقشه ی 
 دارد. هدف تغییر دادن کسانی نیست که به آن ها عشق می ورزیم، بلکه بخشیدن  
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به   دادن  شکل  هدف عشق  دارند.  نیاز  بدان  شکوفایی  برای  که  است  چیزی  آن 
به  خود  که  جهت  این  در  اوست  به  کردن  کمک  بلکه  نیست،  معشوق    سرنوشت 
به   کردن  کمک  بلکه  نیست،  او  به  راه  دادن  نشان  هدف  دهد.  شکل  سرنوشتش 

 اوست تا راه خودش را بیابد. 

 پارادکس های عشق 

نخستین دو راهی از تضاد میان وابستگی و استقالل ناشی می شود. والدین و دیگر  
ه  مراقبتگران باید مسئولیت کامل وابسته ترین موجود، یعنی نوزاد انسان، را به عهد 

گسالی کامال مستقل ر بگیرند . اما همچنین آنها باید این وابسته ترین موجود را به بز
و خودکفا تبدیل کنند. ما والد بودن را با غذا دادن و عوض کردن پوشک و در آغوش  
گرفتن کودکانمان در بیشتر طول روز شروع می کنیم، و تمامی این کارها را با رضایت  

 زی انجام می دهیم.و حتی شادمانی شگفت انگی

اگر خوش شانس باشیم، عاقبت کارمان دریافت پیامک های محبت آمیز گاه و بیگاه  
به عنوان   ما  زندگی  اهداف  از  یکی  که  دوستی  یا  ازدواج  است.  دور  شهر  یک  از 
والدین است، اگر مطلقا بیمارگونه نباشد، عجیب و غریب است. وابستگی کودکان  

آغاز بسیار بسیار بیشتر   است، و به در  از وابستگی نیازمندترین عاشق به معشوق 
حدی از استقالل می رسند که بسیار بیشتر از استقالل فرد در دورترین و مستقالنه  

 ترین رابطه ی عاشقانه است.

 پارادکس های یادگیری 

مجموعه ی دوم پاردکس ها در مورد شیوه های یادگیری کودکان از بزرگساالن است.  
ان تحصیالت نقشی تعیین کننده در موفقیت فرد دارد، بخش عمده  در جهانی که میز 

ی والدگری بر یادگیری بیشتر، بهتر و سریع تر کودکان متمرکز است. همچنین الگوی  
والدگری الگوی معمول اکثر آموزش هاست. این الگو بر این ایده استوار است که  

آموزند و بدین ترتیب، تعیین  بزرگ ساالن آنچه را که کودکان باید بدانند به آنها می 
ایده ممکن   این  که  کنند. دوباره بگویم  آنها چگونه بیندیشند و عمل  که  کنند  می 

 است واضح به نظر برسد، اما هم علم و هم تاریخ چیز دیگری می گویند. 
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از   ای  کند، و من خالصه  علم در خصوص پارادکس های عشق و یادگیری بحث می 
کنند تا بفهمیم  پژوهش های جدید علمی را م که به ما کمک می  کرد  طرح خواهم 

عشق و یادگیری به چه صورت کار می کنند. تحقیقاتی که در زمینه ی زیست شناسی 
تکاملی انجام می شود منشا عشق ما به کودکانمان را شرح می دهند و نیز نحوه ی  

امر عام را در این عشق نشا  امر خاص و  ن می ایفای نقش وابستگی و استقالل، و 
 دهند. 

شناختی، علوم  سیر    در  همچنین  و  دارد  وجود  یادگیری  به  جدیدی  رویکردهای 
پژوهشی جدیدی درباره ی اینکه کودکان چگونه از کسانی که از آنها مراقبت می کنند  
یاد می گیرند. حتی نوزادان و خردساالن نسبت به هنجارهای اجتماعی و سنت ها  

 اقبتگرانشان دریافت می کنند.حساس اند و به سرعت آنها را از مر 

مغزهای   با  کودکان  مغزهای  چرا  که  بفهمیم  خواهیم  می  رشد،  شناسی  در عصب 
از   گذار  شناختی،  نظر عصب  از  که،  بفهمیم  خواهیم  می  و  دارند.  فرق  بزرگساالن 
یادگیری مبتنی بر بازی، در خردسالی، به برنامه ریزی معطوف به هدف و متمرکزتر،  

این پژوهش های علمی به یک سو  در سال های بعد،   چگونه رخ می دهد. تمامی 
اشاره دارند: کودکی قرار است دوره ی تغییرپذیری و امکان، جست و جو و نوآوری،  
یادگیری و تخیل باشد، و این به ویژه در مورد کودکی انسان، که به نحوی استثنایی 

 طوالنی است، صادق است.

 منحصر به فرد بودن کودکی 

برای  ر ندامن قصد   راه حلی ساده  یا  و  پارادکس ها  این  برای  راه حل ساده  م یک 
دوراهی های شخصی و سیاسی ای که از این پارادکس ها ناشی می شوند ارائه کنم.  
اصال راه ساده ای برای مواجهه با گذار از یک وابستگی مطلق به استقاللی همان قدر  

این تنش میان این واقعیات وجود  تام و تمام وجود ندارد. هیچ فرمولی برای حل  
باید تصمیم های   اما همچنین  کودک خاص عشق می ورزیم،  این  به  ما  که  ندارد 
برای   ای  ساده  الگوریتم  بگیریم.  کلی،  طور  به  کودکان،  ی  درباره  درستی  مدبرانه 

 اندازه گیری ارزش کار و بازی، یا سنت و نوآوری وجود ندارد. 
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تا این پارادکس ها را تشخیص دهیم و بپذیریم که    اما الاقل می توانیم بکوشیم
آنها بسیار فراتر از گستره ی بحث های متداول والدگری هستند. ما باید از فکر کردن  
درباره ی اینکه آیا یک تکنیک خاص والدگری نتایج خوب یا بدی خواهد داشت فراتر  

از منظ انتزاعی تر، و  کودکی به طریقی  کردن راجع به  کلی تر و جهان  رویم. فکر  ری 
شمول تر، می تواند کمک کند تا بحث هایمان راجع به والدین و فرزندان متفکرانه  
تر و کمتر تفرقه افکنانه، پیچیده تر و کمتر آزارنده، متنوع تر و کمتر ساده انگارانه  

 باشند.

 باغ کودک 

ای   استعاره  کودکان  با  استعاره برای فهم رابطه ی متمایز ما  قدیمی  شاید بهترین 
است. مراقبت از کودکان شبیه رسیدگی به یک باغ است و والد بودن شبیه باغبان  

 بودن. 

در الگوی والدگری، والد بودن شبیه نجار بودن است. شما باید به نوع ماده ای که  
کنید   که تالش می  کاری  بر روی  است  این ممکن  کنید و  کنید توجه  کار می  آن  با 

ا بگذارد.  تاثیر  دهید  شکل  انجام  به  را  ماده  آن  که  است  این  شما  کار  اساسا  ما 
برای شروع در ذهن   که  با طرحی خواهد بود  که منطبق  آورید  محصولی نهایی در 
داشتید. و شما می توانید با نگریستن به محصول تمام شده ارزیابی کنید که کاری  

 را چقدر خوب انجام داده اید.          

آیا صندلی ه اند؟  ثباتی دشمنان یک  آیا درها درست  اند؟ بی نظمی و بی  ا محکم 
 نجار هستند؛ دقت و کنترل یاران او هستند. دو بار اندازه بگیر، یک بار ببر. 

از سوی دیگر، وقتی باغبانی می کنیم، فضایی محافظت شده و حمایتی برای گیاهان  
کار سخت و عرق جبین ماست، همراه   کنیم تا بشکفند. باغبانی نیازمند  با  خلق می 

 بیل زدن های طاقت فرسا و غوطه ور بودن در کود کشاورزی. 

بدین ترتیب، کار ما به عنوان والدین ساختن نوع خاصی از کودک نیست. در عوض،  
که   است  پایداری  و  امنیت  از عشق،  شده  محافظت  فضایی  آوردن  فراهم  ما  کار 

شکل دادن به اذهان  کودکانی از انواع بسیار نامنتظره بتوانند در آن بشکفند. کار ما  
 کودکانمان نیست؛ کار ما این است که به ذهن آن ها اجازه دهیم در همه ی امکانات  
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این نیست که به کودکان بگوییم چگونه بازی کنند، بلکه   جهان کاوش کنند.کار ما 
دادن اسباب بازی به آنها و جمع کردن اسباب بازی ها پس از اتمام بازی بچه هاست.  

 م به کودکان بیاموزیم، بلکه می توانیم به آنها اجازه دهیم تا بیاموزند.ما نمی توانی

              

 فصل اول •

 بر ضد والدگری 

اتفاق عجیبی برای مادران و پدران و فرزندان افتاد که به   در اواخر قرن بیستم 
 آن والدگری می گفتند.

از زمانی که حیوانات وجود داشته اند، مادران و پدران و بچه ها هم بوده اند. 
و از زمانی که )این حیوانات( تبدیل به انسان هوشمند شده اند، انسان مادر و  
انسان پدر و همچنین دیگر انسان ها از بچه ها به نحو ویژه ای مراقبت کرده اند.  

اندازه ی  fatherو    motherواژه های   و واژه ی    به  دارند  انگلیسی قدمت  زبان 
parent    ی واژه  اما  است.  داشته  وجود  چهاردهم  قرن  از    parentingالاقل 

است، نخست در سال   این چنین فراگیر  امروز  که  آمریکا    1985)والدگری(،  در 
 بود که رواج یافت.  1970شکل گرفت، و تازه در دهه ی 

اس وحشتناک  اختراع  یک  والدگری  واقع  در  و اما  فرزندان  زندگی  والدگری  ت. 
ن را بهبود نبخشیده، و می توان گفت از برخی جهات آن را بدتر کرده است. یوالد

بزگساالنی   به  فرزندان  کردن  تبدیل  برای  تالش  متوسط،  ی  طبقه  والدین  برای 
شایسته به منشا بی پایان اضطراب و گناه همراه با سرخوردگی تبدیل می شود. 

وا فرزندان،  برای  به  و  را  نامشخص  انتظارات  از  ناپذیر  تحمل  ای  توده  لدگری 
 وجود می آورد.

فشار به دست آوردن مهارت های والدگری والدین طبقه ی متوسط را تحلیل می  
تجهیزات  و  ها  توصیه  دالر صرف  میلیاردها  کلمه  واقعی  معنای  به  ها  آن  برد. 

 متحده، که مبتکر   والدگری می کنند. اما، همزمان، موسسه های اجتماعی ایاالت 
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بزرگ و مرکز اصلی والدگری در جهان است، در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه  
که   ایاالت متحده، کشوری  آورد.  کودکان به عمل می  از  کمتری  یافته، حمایت 
همه ی آن کتاب های والدگری در آن به فروش رفته است، باالترین نرخ مرگ و  

 در جهان توسعه یافته داراست. میر نوزادان و فقر کودکان را  

ظهور والدگری در آمریکا بسیار شبیه به آن چیزی است که تقریبا هم زمان برای  
غذا اتفاق افتاد، اتفاقی که مایکل پوالن آن را معضل همه چیز خواری نامیده  
را می   آشپزی، چگونه غذا خوردن  در سنت های  با مشارکت  گذشته،  در  است. 

و کوفته های شکم پر خوردیم زیرا مادرانمان آنها را پخته  آموختیم. کیک، پاستا  
بودند، و مادرهایمان به آن شیوه آشپزی می کردند زیرا مادرانشان پیش از آنها 
این سنت های بی شمار و گوناگون همگی نتایج  کرده بودند.  آشپزی  این طور 

طبقه بیستم  قرن  مخصوصا  بیستم،  قرن  در  آوردند.  بار  به  سالمی  ی   نسبتا 
گرفتن  ارزش غذایی و رژیم  ایجاد نوعی فرهنگ  آن سنت ها به  متوسط، زوال 

 انجامید که نقاط اشتراک بسیاری با فرهنگ والدگری دارد. 

در هر دو مورد، سنت ها با نسخه ها و توصیه ها جایگزین شده اند. آنچه زمانی 
آنچه  اکنون به یک تخصص تبدیل شده است.    امری تجربی به حساب می آمد 
زمانی تنها سبکی از زندگی بود، و آنچه لودویگ ویتگنشتاین شکلی از زندگی می 
خواند، به حالتی از کار بدل شد. عمل از روی مراقبت مشفقانه و طبیعی به طرحی 

 مدیریتی و چاره اندیشانه تبدیل شد. 

مشکل اینجاست که نمی توانیم غول را به درون چراغ بازگردانیم. به محض اینکه  
آنها وجود نخواهد داشت.  پیوس احیای  تگی سنت ها شکسته شد، راهی برای 

آشپزی   ناخودآگاه  اجدادمان صرفا به صورت  دیگر نمی توانیم مانند والدین و 
کرده یا کودکانمان را پرورش دهیم. و نباید نیز چنین کنیم. در واقع، من به عنوان  

ریز شده ی مادر را  یک مادربزرگ خوشحالم که می توانم شیر دوشیده شده و ف
داخل شیشه شیر بریزم. این اختراعی جدید و حیرت آور برای مراقبت از کودک  
های   حسن  خود  جای  در  انتخاب  حق  و  تنوع،  جایی،  به  جا  قابلیت  است. 
انکارناپذیری هستند. من قطعا نمی خواهم به خاطر این موضوع سوشی، توتیال  

 ز گوشت ها و اسپاگتی های بیش از  یا ماست منجمد را کنار گذاشته و دوباره ا
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حد پخته شده ی مادربزرگم، یا از ریشه ها و دانه هایی که اجدادمان در دوره ی  
به   یا شغلم،  کنم. همچنین دستگاه شیردوش  تغذیه  خوردند،  می  پلیستوسن 
امکانات برای نسل های پیش   آن  این خاطر که  عنوان یک دانشمند، را تنها به 

 نار نمی گذارم. وجود نداشته اند ک

استراتژی مورد نیاز برای موفقیت انسان دو بخش دارد. بدین ترتیب که کار خود    
را با خلق احتماالت گوناگون و فراوانی آغاز می کنیم که دست کم بخشی از آن ها 
چه   اگر  کنیم.  می  حفظ  هستند  مفید  که  را  آنهایی  سپس  هستند،و  هدف  بی 

کامل کنار نمی گذاریم. در عوض به پدید آوردن  احتماالت جایگزین را نیز به طور  
احتماالت جایگزین ادامه می دهیم و آنها را برای مقابله با شرایط جدید یا مجموعه  

 ای غیرمنتظره از مشکالت ذخیره می کنیم.

 

 فصل دوم  •
 تکامل کودکی 

دانستن اینکه چیزی از کجا می آید همواره به فهمیدن آن کمک می کند. تاریخ  
تکاملی ما باید کمک کند تا توضیح دهیم که مغزها و ذهن های ما چگونه کار می  
استخوان   و  ها  معده  ی عملکرد  نحوه  توضیح  در  که  طور  همان  درست  کنند، 

از رابطه ی میان کودکان   هایمان به یاری ما می آید. اگر می خواهیم به فهم خود
و والدین عمق ببخشیم، فکر کردن درباره ی اینکه این روابط چگونه تکامل یافته  
کودکان و   اینکه  است. ما درباره ی  از راه های رسیدن به فهمی عمیق  اند یکی 
آنچه می دانیم چه چیزی در   اند چه می دانیم؟ و  والدین چگونه تکامل یافته 

 فکر کردن و عمل کردن آنها می تواند به ما بگوید؟  مورد شیوه های کنونی 

در این فصل راجع به تصویر بزرگ تکاملی و حلقه های رابط میان کودکی، عشق  
 و آموختن می پردازیم.
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کار مراقب کودک تنها مهیا کردن فضایی حفاظت شده نیست که کودک در آن به  
موظف است کودک را،  کاوش، یادگیری و خراب کاری مشغول شود. او همچنین  

در راه انتقال از این بی نظمی اکتشافی، به شکلی جدید از تدابیر امور هدایت  
کند، نوع جدیدی از قابلیت های بزرگسالی از راه می رسد. اما نمی توانیم دقیقا  
پیش بینی کنیم که آن نظم چه خواهد بود. و مسئله همین است، تغییرات نسلی 

 .بشر پیش بینی ناپذیر است

نیز می توانستند در محیط رشد   نوپا  کودکان  از والدگری، حتی  در جهان پیش 
خود به جست و جو و کاوش بپردازند، محیطی که می توانست روستا یا مزرعه  
باشد یا کارگاه و آشپزخانه. کودکان طبقه ی متوسط در آمریکا اکنون بیشتر زندگی  

انند؛ محیط زندگی کودکان  خود را در محیط های به شدت ساختاریافته می گذر 
از   ای که هر روز بیش  که، در جامعه  است  است. عجیب  فقیر بسیار محدودتر 
پیش خالقیت و ابتکار را ارج می نهد، موقعیت ها و فرصت های کمتر و کمتری  

 برای کاوش و جست و جوی کودکان فراهم می آوریم.

 ن حمایتگر یوالد

و میزانی از بی نظمی را داراست که  هر نسل جدیدی از کودکان اندکی سر وصدا  
را ب کرده و عرصه  اساسی  را دچار تغییر و تحول  ثابت نسل پیش  ی  راالگوهای 

ظهور احتماالت جدید مهیا می سازد. اما این بدین معناست که پدر یا مادر بودن  
معنای جدیدی به خود می گیرد. والد بودن بسیار متفاوت از والدگری است، اگر  

 همان اندازه دشوار است. چه به 

تحت   فرزندان  از  کدام  هر  به  نسبت  که  مخصوصی  و  شرط  و  قید  بی  تعهد 
مراقبتمان احساس می کنیم، صرف نظر از اینکه خلق و خوی شخصی یا شخصیت 
آینده   ایجاد می کند تا بتوان در  شان چگونه باشد، فرصتی برای تغییری وسیع 

کم دل و  ادامه اش داد. ما فرزندانمان را دوست   داریم، چه شجاع باشند چه 
از هر   کنند و چه  از فیلتر بگذرانند تا بر یک چیز تمرکز  جرئت، چه تمام جهان را 

 چیزی استقبال کنند، چه ارکیده باشد و چه قاصدک. 
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از لحاظ   این شانس را به فرزندان می دهد که  این عالقه ی متعهدانه همچنین 
جبور به بهره برداری شوند دست به کاوش  فکری شلخته باشند و پیش از آنکه م

 بزنند و بگذارند ایده هایشان به جای خودشان بمیرند. 

وقتی یادگیری کودکان را مورد بررسی قرار می دهیم، همان تغییر پذیری اولیه را  
ایده ها درباره ی   از  مشاهده می کنیم. کودکان با سنجش طیف بسیار وسیعی 

کرده و اغلب، به شکلی غیر قابل پیش بینی، ایده ای  چگونگی کارکرد جهان آغاز  
که هنوز به مدرسه نمی روند یک   کودکانی  از  کنند.  ای جا به جا می  ایده  با  را 
از آنها دریافت خواهید کرد   سوال را چندین بار بپرسید. احتماال هر بار پاسخی 

تصادفی   که با پاسخ های قبلی اندکی متفاوت است. این شکل از بی ثباتی ظاهرا
این فکر واداشت که کودکان عقل   اندیشمندانی چون ژان پیاژه را به  ابتدا  در 
یکسان   سوال  یک  به  متفاوت  پاسخی  لحظه  هر  در  اینکه  حال  هر  به  ندارند؛ 
این شاید   اما، بر اساس مطالعات جدیدتر،  بدهیم غیرعاقالنه به نظر می رسد. 

 دهد چیزهای بسیاری بیاموزند. دقیقا همان چیزی باشد که به کودکان اجازه می  

یک تقسیم بندی ساده از ژن ها و محیط، مطالعات نشان داده اند که تاثیر و تاثر  
اندازه پیچیده و   متقابل بین طبیعت انسان و چگونگی پرورش آن واقعا تا چه 

 غیر قابل پیش بینی است.

نیز  تاثیرگذارند،کودکان  فرزندان  بر  والدین  که  قدر  ی    از یک سو، همان  شیوه 
رفتاری والدین را تحت تاثیر قرار می دهند. در واقع، بیشتر آن چیزی که تاثیر  
ژن ها به نظر می رسد ممکن است واقعا نتیجه ی واکنش ژن ها به محیط اطراف  
ریسک پذیری   برای  اندکی  ژنتیکی  آمادگی  که  باشید  فرزندی داشته  اگر  باشد. 

ار متفاوت از رفتارتان با برادر کم دل و  داشته باشد، احتماال رفتارتان با او بسی
کامال ناخودآگاه باشد، و   این تغییر در رفتار  اگر  جرئت ترش خواهد بود، حتی 
تشدید   را  آنها  طبیعت  در  موجود  تفاوت  زیادی  حد  تا  تربیت  در  تفاوت  این 

 خواهد کرد. 

 بعضی از عوامل ژنتیکی باعث می شوند کودکان در مقابل محیط اطرافشان بیشتر
 یا کمتر حساس باشند. بعضی از کودکان انعطاف پذیرند؛ آنها تحت هر شرایطی  
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)چه خوب و چه بد( خوب از آب در می آیند. این کودکان مانند گل های قاصدک  
هستند و تقریبا در هر محیطی شکوفا می شوند. کودکان دیگر نسبت به تفاوت  

ط غنی بسیار خوب و در  ها در محیط اطرافشان حساس تر هستند؛ آنها در شرای
ارکید   ه شرایط نامساعد بسیار بد عمل می کنند. این کودکان بیشتر به گل های 

آنها   بدون  و  شده  شکوفا  ی غنی  تغذیه  و  بسیار  مراقبت  با  که  دارند  شباهت 
پژمرده می شوند. بنابراین این کودکان نه تنها با یکدیگر متفاوت هستند، بلکه  

 د نیز متفاوت است.واکنششان به محیط اطراف خو 

بزرگ  از  تر  که شلخته  است  اند، منطقی  کاوش طراحی شده  برای  کودکان  اگر 
ساالن باشند. در واقع، اکتشافات جدید علمی نشان می دهد که شلختگی و بی 
نظمی کودکان نقش ویژه ای در تکامل پذیری انسان ایفا می کند. تغییرپذیری و  

 ین سطح خود هستند.کاوش در طول دوران کودکی در باالتر

ژنرال ها و مدیران بزرگ به تمام نقشه های ممکن فکر نمی کنند تا آنچه را انتخاب  
کنند که در بین آنها مطلقا بهترین است؛ آنها نقشه ای را برمی گزینند که به اندازه  

 ی کافی خوب باشد و آن را به شکلی جسورانه و با قاطعیت اجرا می کنند. 

  

 

 فصل سوم  •

 عشق   تکامل

اگر مراقبت از کودکان، آن طور که تصویر والدگری نشان می دهد، نوعی شغل نیست  
بلکه نوعی عشق است، این عشق دقیقا چه نوع عشقی است؟ آیا ما می توانیم چیزی  
خاص تر ورای این جمله ی کلیشه ای بگوییم که، البته، ما به کودکانمان عشق می  

پردازیم که عشق به کودکانمان واقعا بسیار    ورزیم؟ در این فصل به این موضوع می
ممتاز است، عشقی که طی تاریخ تکاملی جالب و خاصی شکل گرفته است. و این 
آن ها تاثیر گذاشته   انسانی شکل داده و بر  انواع دیگر عشق  عشق به فرزندان به 

 است.
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وندان  زدیک ترین خویشانما انسان ها یک مراقبت سه گانه داریم که ما را حتی از  
نخستی مان متمایز می کند. اوال، ما جفت می شویم. مردان و زنان، همان طور که  
و   نیز هستند،  یکدیگر  ورزند، عاشق  می  آورند عشق  می  به وجود  که  کودکانی  به 
کنند. دوما، ما مادربزرگ می شویم.  از بچه ها مراقبت می  پدران همچون مادران 

صر به فردند؛ آن ها پس از یائسگی زنده  انسان های مونث در میان نخستی ها منح 
کنند. و   از بچه های بچه هایشان مثل بچه های خودشان مراقبت می  می مانند و 
سوم آنکه ما شبه والدیم؛ ما از بچه های دیگران هم مثل بچه های خودمان مراقبت  

 می کنیم.

کودکان    این انواع مراقبت همگی به دوران نابالغی طوالنی مدت و نیازهای فراوان 
انسان مرتبط است. ممکن است ما مراقبت سه گانه را در واکنشی جزئی به آن نیازها  
به وجود آورده باشیم، یا ممکن است ایجاد شبکه های مراقبت در واقع راه را برای  
سهل گیری راجع به دوران طوالنی نابالغی باز کرده باشد. از همه محتمل تر این است  

هم تکاملی بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته اند. هر افزایشی    که هر دو مورد به صورت
بزرگ  در  افزایشی  موجب  مراقبت  میزان  منابع    در  که  شد  خواهد  یادگیری  مغزی 

بیشتری را در پی خواهد داشت، و به نوبه ی خود عرصه را برای مراقبت بیشتر باز  
 خواهد کرد. 

ه ایم که بسیار فراتر از مراقبت  ما در طول تاریخ شیوه هایی برای مراقبت ابداع کرد
سه گانه هستند؛ از دایه هایی که به نوزادان شیر می دهند گرفته تا پیش دبستانی 
همگانی . هنگامی که من برای مراقبت بهتر از کودکان در مجلس البی می کنم یا در  

مثل مرخصی   [دانشگاه برای سیاست گذاری های مربوط به مرخصی های خانواده  
می جنگم، )باور کنید( استقبال گرم و گیرایی از من نمی    ]یا پدر شدن و ...  زایمان  

شود. ترکیب شیمیایی خشم و سرخوردگی که من در هنگام البی کردن احساس می  
کنم هیچ شباهتی به لذت بردن عمیق بغل کردن یک نوزاد و خواباندنش ندارد، اما  

 ا به آنها باور دارم.در نهایت در همان ارزش هایی ریشه دارد که عمیق

 جفت شدن: پیچیده است
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نخستین و واضح ترین پیوندی که به تضمین مراقبت از کودکان کمک می کند پیوند  
میان مردان و زنانی است که آنها را به وجود می آورند. شکی نیست که این پیوند  

 است. به اندازه ی هر جنبه ی دیگری از طبیعت انسان رازآمیز، پیچیده و دشوار  

از منحصر به فردترین ویژگی های   کودکی طوالنی ما، جفت شدن نیز یکی  کنار  در 
 تکاملی انسان هاست که ما تنها با پستانداران بسیار اندکی در آن مشترکیم. 

ما انسان ها نیز زندگی جنسی مان را به طریق بسیار متنوعی سازمان دهی می کنیم.  
رای انجام این کار، ایدئال هایی را ایجاد کرده  های انسانی، به  و مانند خیلی از پروژ

و سپس تالش می کنیم به آن ها دست یابیم. به نظر می رسد یک اصل کلی روشن  
 این باشد که مهم نیست ایدئال چیست، واقعیت نظم گریزتر است.

ایده ی پیوند میان رابطه ی  ربا و این توافق های جنسی متنوع و زیاد،  ود تمامی 
و   فرهنگ جنسی  فراگیر  و  دار  ریشه  جزء عمیقا  مراقبت،  گیری  جفت  میان  عشق، 

انسانی است. به نظر می رسد هم عشق جنسی و هم شکلی از ازدواج بسیار به امور  
اما  بدانیم،  بدیهی  را  موضوع  این  است  ممکن  اند.  نزدیک  انسانی  جهان شمول 

امر بسیار غیرمعمو  این  که واقعا  است. در واقع،  تصویر تکاملی نشان می دهد  ل 
 درصد تمامی گونه های پستاندار به این شکل رفتار می کنند.  5کمتر از 

از منظری زیست شناختی و هم به عنوان یک تجربه ی   عشق ما به والدینمان، هم 
است. همچنین به نظر می رسد که این عشق  ن  زیسته، شبیه عشق ما به فرزندانما 

نیازهای مراقبتگری داشته باشد. البته هیچ یک از این ها  به نحوی تکاملی ریشه در 
دی است، یا اینکه یک قانون  احاکی از آن نیست که یکی از این دو نوع عشق غیر ار 

کند. در   را به هم مرتبط می  این دو  که  طبیعی مبهم در مورد خانواده وجود دارد 
زیاد رابطه ی میان  واقع، تولد فرزندان، حداقل در جامعه ی ما، فشار بسیار  بر  ی 

 والدین وارد می کند. 

را به نحو عمیق تری   اگر می خواهیم عشق میان والدین و فرزندان  این،  با وجود 
 بفهمیم ، باید ارتباط زیست شناختی و تکاملی عمیق آن را با عشق جنسی درک کنیم. 
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ماد و  پدران  میان  و  پدرانه(  گذاری  )سرمایه  فرزندانشان  و  پدرها  میان    ران عشق 
 )جفت شدن( بخشی از یک بسته ی تکاملی واحد است. 

 شبه والدها

ما این امر را مسلم می گیریم که پدران در رفاه فرزندانشان نقش دارند و می دانیم  
که خانواده های گسترده _پدربزرگ ها و مادربزرگ ها_ نیز در این زمینه نقشی ایفا  

طراحی شده اند که از بچه ها، حتی   می کنند. اما به نظر می رسد که انسان ها چنین
اگر نسبتی با آن ها نداشته باشند، مراقبت کنند. در واقع، این امر می تواند از جهات  

 مهمی به تکامل انسانی شکل دهد. 

ما شبه والد داریم، افراد دیگری در یک گروه که مسئولیت های مراقبت از کودکان  
این شبه والدین ممک گیرند.  است حتی نسبت مستقیمی با بچه را به عهده می  ن 

 هایی که ازشان مراقبت می کنند نداشته باشند.

شبه والدگری همچنین می تواند تجربه یادگیری مهمی، برای زنان جوان، باشد. وقتی  
از بچه ای دیگر بسیار    ار قرار است که خودتان هم بچه د  شوید، تجربه ی نگهداری 

ها، از جمله انسان ها، زنانی که برای اولین مفید باشد. در میان بسیاری از نخستی  
که نوزادشان را   است  احتمالش بیشتر  آسیب پذیرتر هستند و  بار مادر می شوند 
او را بپرورانند. شبه والدگری نه تنها برای مادران زمانی برای   پس بزنند یا نتوانند 

از بچه ها  استراحت می دهد بلکه برای زنان جوان این شانس را می دهد که مراقبت 
 را تمرین کنند. 

 معمای تعهد 

تعهد ویژه ی بی قید وشرط به یک شخص خاص یکی از چیزهایی ست که باعث می  
شود عشق، و به خصوص عشق به کودکان، عجیب باشد و این در یکی از عمیق ترین  
پارادکس ها جای دارد. گذشته از این، ممکن است مثل اقتصاد دان ها فکر کنید  

ی بستگی به این دارد که طرف مقابل در عمل چه می کند، یعنی به بده  روابط اجتماع
العاده ست که صرفا یک تصادف می تواند   بستان متقابل سودها و وظایف. فوق 

 به این شخص خاص خیلی کوچک جایگاه بسیار مهم بدهد.



 

18 

 

 علیه تربیت فرزند 
 برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟ 

 مینا قاجارگر  گ نیوپگآلیسون  

 

اینچنین است؟   این باره وجود دارد. چرا عشق ما به بچه هایمان  چیزی رازآلود در 
ا عشق ورزیدن به این کودک خاص نه بچه های دیگر؟ ممکن است برای مادران  چر 

بیولوژیک پاسخ واضح باشد؛ این بچه حامل ژن های مادر است. اما، همانطور که  
از کودکان مراقبت می  افراد زیادی به جزء مادران بیولوژیک  انسان ها  دیدیم، در 

که نسبت   کسانی وجود دارند  این میان  آنها ندارند. حتی  کنند و در  با  مستقیمی 
گ های پدری نمی توانند مطمئن باشند بچه ای که از او مراقبت می  ر پدرها و مادربز

کنند از لحاظ ژنتیکی برای آنهاست. برای اکثر کسانی که از بچه ها مراقبت می کنند،  
 خود عمل مراقبت الفت بوجود می آورد. 

که   تعهد وجودی،  ناپذیر  می  حس وصف  است،  رسد عجیب  می  نظر  به  همانقدر 
تواند منعکس کننده ی یک استراتژیک بسیار انتزاعی در پاسخ به مسئله ای تکنیکی  
در نظریه ای تکاملی باشد. مسائل تکنیکی از یکی از رازهای اصلی تکامل انسان برمی 

د هزینه  آیند. ما چرا همکاری می کنیم؟ فداکاری از کجا می آید؟ اصال چگونه می توان 
های یک ارگانیسم را متقبل شود در حالی که انگیزه اش چیزی با شکوه تر از تکثیر  

 کدهای ژنتیکی نیست؟

زندگی ما پر از دو راهی هاست ممکن است نفع فردی هر راننده در این باشد که به  
کربن هوا بیافزاید، اما انباشته این آلودگی برای همه نتیجه ای مصیبت بار به همراه  

واهد داشت. یک زباله ی کوچک در پارک ملی روی زمین انداخته می شود ممکن خ
است اصال به چشم نیاید،اما مجموع زباله هایی که به زمین انداخته می شود می  
اندکی علف خواهد   گوسفند در زمینی بچرد تنها  اگر یک  کننده باشد.  نابود  تواند 

جای خواهند گذاشت. فداکاری و   خورد، اما یک گله گوسفند از خودشان بیابان به
همکاری راه برون رفت از این دو راهی ها هستند و این امکان را به ما می دهند که  
همگی با هم رشد کنیم. می توانیم ریشه های فداکاری و همکاری را در نخستی های  

 دیگر مشاهده کرد.  
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 ریشه های تعهد 

اندا به  کجا  در هیچ  ویژه  تعهد  به  مربوط  و  عواطف  مراقبتگران  میان  روابط  ی  زه 
کودکان آشکار نیست. استراتژی مقابله به مثل در مورد فرزندان می تواند فاجعه بار  
باشد؛ عدم تقارن بسیار شدیدی وجود دارد میان آنچه ما برای فرزندانمان انجام می  
دهیم و آنچه آنها برای ما انجام می دهند، و همچنین فاصله ی زیادی هست میان  

می گردد. تعهد ما به فرزندان    نچه در مقابل به ما باز آمایه گذاری ما برای آنها و  سر 
 فراتر از زندگی های فردی است و تا آینده ی پس از ما نیز کشیده شده است.  

پیوند ویژه ی مراقبتگران و بچه ها حتی در حیواناتی به جز انسان نیز مهم است. اما  
دیگر، زمانی طوالنی تر را صرف مراقبت از بچه ها    انسان ها، در مقایسه با حیوانات

می کنند و اکثر ما در این مراقبت شرکت می کنیم. از آنجا که تعهد ما تنها به فرزندان  
 بیولوژیک ما نیست و در برابر تعداد بیشتری از کودکان مسئولیم. 

 عشق و والدگری 

برآمده    که  مراقبتگران  و  کودکان  میان  ی  رابطه  تصویر  افکار پس  این  تمامی  از 
از والدگری است.   این تصویر بسیار متفاوت  تکاملی است چگونه تصویری است؟ 

یج مجموعه ی چشمگیری از سازگاری ها را شکل داده اند که طیف  رانسان ها به تد
بسیار وسیع تری از بزرگساالن منتهی شده است، بزرگساالنی که از کودکان مراقبت  

 بزرگ بودن، و شبه والدگری. رمی دهند: جفت شدن، ماد  نها اهمیتآمی کنند و به  

 کلید این روابط این است که آنها نتایج خود مراقبت هستند.  

این عواطف با تصویر والدگری در تضادند. اگر هدف والد بودن شکل دادن به یک  
از زندگی برای یک کودک است دشوار است که   از کودک یا نوع خاصی  نوع خاص 
انحصاری تعهد و عشق   کانون  کودکان دیگر  نه  و  کودک  این  که چرا فقط  بفهمیم 

از بزرگسال آوردن نوع خاصی  اگر هدف ما  به جهان باشد، باید به    ماست. مطمئنا 
شوند   تبدیل  بزرگساالنی  چنین  به  آنکه  احتمال  که  باشیم  کودکانی  یافتن  دنبال 

آنکه   از  بعد  و  باشد،  دیگران  از  آنچه  آبیشتر  دهیم!  آموزش  آنها  به  یافتیم  را  نها 
کودک ندارد،   آن  کودکی را دوست داشته باشیم ربط چندانی به  موجب می شود 

باز   ما  خود  به  که  بلکه  دلیل  این  به  کنیم  نمی  مراقبت  ها  بچه  از  ما  گردد.  می 
 دوستشان داریم، ما آنها را دوست داریم چون از آنها مراقبت می کنیم.
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 فصل چهارم  •

 یادگیری از طریق نگاه کردن

دو نوع یادگیری اجتماعی داریم،  بچه ها با نگاه کردن و تقلید کردن از اطرافیانشان  
گیرند،   می  نامند.  یاد  می  ای  مشاهده  یادگیری  را  یادگیری  نوع  این  روانشناسان 

کارهای جهان، نیز   و   کودکان از طریق گوش دادن به حرف های دیگران، درباره ی ساز
 یاد می گیرند، آنچه روانشناسان آن را یادگیری از طریق گواهی دیگران می نامند.  

بنظر ای ساده  کننده  گمراه  به نحوه  کنید    تقلید می تواند  است فکر  برسد. ممکن 
تقلید فرآیندی خودکار است، چیزی که خود به خود و بدون نیاز چندان به تفکر و  
دانش رخ می دهد. تقلید کننده ممکن است بدون فکر کار شخص دیگری را باز تولید  

 کند، بدون اینکه واقعا آن را بفهمد، مثل دسته ی پرندگان.  

علت و معلول وجود دارد: آزمون و خطا، و مشاهده  دو راه برای یادگیری درباره ی  
ی انسان ها یا رخ دادهای دیگر. یادگیری از طریق آزمون و خطا بنیادی ترین راهی  
موجودات   ترین  ساده  حتی  گیرند.  می  یاد  آن  طریق  از  حیوانات  تمامی  که  ست 

شده    _مگس، لیسک و حلزون_ عملی را تکرار می کنند که  در گذشته منجر به پاداشی
که چگونه کنش   که بیازمایید  این فرصت را به شما می دهد  آزمون و خطا  باشد. 
هایتان علت رویدادها هستند،و یاد بگیرید که چگونه باعث رخ دادن رویدادهایی 

 جدید می شوید.  

 وقتی کودکان از بزرگساالن بهترند 

مشاهده    در واقع، در بعضی موقعیت ها، ممکن است کودکان در این نوع یادگیری
گساالن باشند. ما معموال فکر می کنیم کودکان در حل مسئله خیلی از  ر ای بهتر از بز

بند  یا  کنند  توانند غذا درست  نمی  حتی  آنها  باشد  چه  هر  ترند؛  کفش    ما ضعیف 
هایشان را ببندد، چه برسد به اینکه عمل تقسیم طوالنی را بفهمند یا در امتحانات  

 نهایی بدرخشند. 

ت به مقاصد، غایت و اهداف شخصی که از او تقلید می کنند نیز حساس  کودکان نسب
 اند آنها به خواسته ی شخص، دانسته ها و مهارت او نیز توجه می کنند. همه ی  
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است که کودکان موقعیتی عالی دارند برای یادگیری راجع به    این آن  ها به معنای 
اطالعاتی که نسل های   از  ابزارها و تکنیک های نسل پیش و سود بردن  مهمترین 

 پیش کشف کرده اند.  

 با هم انجام دادن 

که   افعال است  از  ای  از تمرین های رایج مربی های والدگری تجویز مجموعه  یکی 
از والدین و معموال مادر _ وقتی با بچه تنها  والدین  _ی ا، به طور متداول تر، یکی 

هستند باید انجام دهند. والدین باید کاری انجام دهند که تنها معطوف به کودک  
دهند،   نمی  انجام  هرگز  صورت  آن  غیر  در  والدین  که  باشد  چیزی  و  مثل  باشد، 

هاست آن  روی  که  اشکالی  نامیدن  و  کارت  چند  هایی  برداشتن  اپلیکیشن  حتی   .
 وجود دارد که در این رابطه پیشنهاداتی برای والدین می فرستند. 

برای کودکان، مشاهده و تقلید از والدینشان و دیگران در حین رفتار، به نحو حرفه  
اعمال   آن  دارد، خواه  امر حقیقت  است.این  آموزش  کارآمد، فی نفسه یک  و  ای 

کوباندن سرتان، پختن نان یا خرد کردن هیزم،  شامل کوبیدن اتومبیل ها به هم یا  
مراقبت از بچه ها یا صحبت با بزرگ ترها، نوشیدن چای یا استفاده    ،آشپزی یا باغبانی

آموزند.  می  نیز  مردم  ی  درباره  بلکه  مردم  از  تنها  نه  کودکان  و  باشد.  چنگال  از 
ان بیاموزد  نگریستن به طیف کارهایی که مردم انجام می دهند می تواند به کودک

بگیرند   تصمیم  که  کند  آنهاکمک  به  همچنین  و  دارند،  مختلفی  انواع  مردم  که 
 خودشان می خواهند چه نوع شخصی باشند.
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 فصل پنجم  •

 یادگیری از طریق شنیدن 

تقریبا همه ی حیوانات، حتی لیسک ها، می توانند از طریق آزمون و خطا درباره ی  
جهان بیاموزند. حیوانات باهوش، مثل کالغ ها و نخستی ها، می توانند با مشاهده  
از طریق   انسان یادگیری  ی دیگران نیز یاد بگیرند. همان طور که دیدیم، بچه های 

ید ارتقا داده اند. آنها برای فهم اینکه جهان،  مشاهده و تقلید را به سطحی کامال جد
تقلید استفاده  دیگر انسان ها و فرهنگشان چگونه عمل می کنند، به طور فراگیری، از  

اما کودکان شیوه ی دیگری نیز برای یادگیری در اختیار دارند که به نحو   می کنند. 
کنیم، می توانیم به    منحصر به فردی انسانی است. از آنجا که ما از زبان استفاده می

آنها  از  کردن  گوش  طریق  از  و  بدهیم  یاد  آنها  به  دیگران  با  زدن  حرف  ی  وسیله 
اند. دانش هایی    بیاموزیم. از طریق زبان قابل کسب  انواع دانش فقط  از  بسیاری 

از این   که در مورد خود زبان هستند، مثل دانستن معمای واژه ها و جمالت، باید 
چنین زبان تنها راه کسب دانش تخیلی، اسطوره شناختی و طریق به دست آیند. هم 

 یا دینی است.  

به جزئیات   کوچک نسبت  کودکان بسیار  که حتی  مطالعات جدید نشان می دهند 
حساس اند و از گفته های دیگران چیزهای زیادی می آموزند. این امر با آن ایده ی  

کار خوبی است هماهنگ  کلی که سخن گفتن با کودکان و خواندن کتاب برای آنها  
از معدود موارد واضحی است که مراقبتگران می توانند   این یکی  است. در واقع، 

  تفاوت ایجاد کند.  ]در زندگی کودکان[آگاهانه تصمیم بر انجام کاری بگیرند که واقعا  
ی   دهه  در  که  مطالعاتی  تفاوت    1970مجموعه  که  دهد  می  نشان  شده  انجام 

استفاده از گفت و گو زبان در خانواده های مختلف وجود  چشمگیری در مطلق میزان  
دارد و این تفاوت خود را در زبان کودکان منعکس می کنند. والدین طبقه ی متوسط  
واقعا بیش از والدین طبقه ی محروم تمایل دارند با فرزندانشان حرف بزنند و این  

کنند و دامنه ی   کودکان نیز بیشتر صحبت  لغات وسیع تری  امر باعث می شود که 
 داشته باشند. 
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 یادگیری از طریق گواهی دیگران 

روش اصلی در این مطالعه این است که به کودکان دو گروه مختلف از افراد را نشان  
در   است  ممکن  مثال،  برای  کنند.  می  ارائه  را  متعارضی  اطالعات  که  ک  ی بدهند 

دهید. شخصی می گوید  فروشگاه سخت افزار به کودک وسیله ای غیرعادی را نشان  
  « شتاب دهنده ی تحلیل داده»است و دیگری می گوید    «پردازنده نهایی»این یک  

است. سپس شما از کودک نام وسیله را می پرسید. کودک چگونه تصمیم می گیرد 
که حرف چه کسی را باور کند؟ آنها به چه کسی اعتماد می کنند؟ آنها از چه کسی یاد  

ی،  مال اینکه کودکان نوپا اطالعات را از مراقبتگرمی گیرند؟ مشخص است که احت
که   است  آن  از  بیشتر  کنند  کسب  دبستانی،  پیش  معلم  یا  مادر  یا  پدر  مثل  آشنا 
از دو سالگی، خواهند   اطالعات یک شخص کمتر آشنا را بپذیرند. آنها، حتی پیش 

که وسیله ی مورد نظر یک   گفته    «پردازنده ی نهایی»گفت  اگر مادر چنین  است، 
                                                                                              باشد، و حرف غریبه را نشنیده می گیرند.

غیرمنتظره تر آنکه روابط خاص کودکان با مراقبتگرانشان روی تصمیمات آن ها راجع  
نام روان شناختی    «وابستگی»به اینکه به چه کسی اعتماد کنند نیز تاثیر می گذارد.  

می    «عشق»  قرار  بررسی  مورد  را  این موضوع  وابستگی  ی  حوزه  محققان  و  است، 
دهند که کودکان چه احساسی به مراقبتگران خود دارند. به طور خاص، آن ها چه  

سان این کار را با نگاه کردن به رفتار کودکان  احساسی درباره ی عشق دارند. روان شنا
که از مراقبتگران خود دور می شوند و سپس دوباره آن ها را    ساله، در هنگامی  کی

 می بینند، انجام می دهند. 

 مطمئن بودن از خویش 

هر چه کودکان بزرگتر می شوند، نسبت به جنبه های پنهان طرز سخن گفتن دیگران با  
اعتماد به   خودشان حساس تر می شوند. کودکان می توانند بگویند یک نفر چقدر با 

، حتی بچه های سه  به نظر می رسد. اگر دو نفر ادعاهای متفاوتی داشته باشندنفس  
 ه به نظر می رسد اعتماد به نفس بیشتری دارد. ساله نیز حرف آن کسی را می پذیرند ک

کودکان نسبت به توافق و اجماع نیز حساس اند. آن ها به این امر توجه می کنند که  
 چگونه تعداد زیادی از مردم یک ادعا را بر دیگری ترجیح می دهند. وقتی کودکان چهار  
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است    « پردازنده ی نهایی» ساله می شنوند که سه نفر می گویند وسیله ی مورد نظر یک  
است، خود آن ها نیز پردازنده ی    « ی تحلیل دادهشتاب دهنده  »و یک نفر می گوید  

را انتخاب می کنند. اکثر اوقات این استراتژی خوبی است؛ روی هم رفته، اغلب  نهایی 
اوقات احتمال درست بودن آنچه افراد بیشتری به آن باور دارند بیشتر است، اما نه  

 همیشه. 

خط نشان داد و از آنها    پاول هریس روانشناس رشد، به کودکان سه و چهار ساله سه
از عهده ی این کار برآمدند.   انتخاب کنند. کودکان به خوبی  خواست بلندترین خط را 
آنها حتی وقتی می دیدند که یک بزرگسال به اشتباه خط متوسط را انتخاب می کند،  
باز هم بلندترین خط را انتخاب می کردند، اما وقتی همه ی بزرگ سال ها به اشتباه خط  

ط را انتخاب کردند چه اتفاقی افتاد؟ حدود یک چهارم از کودکان نظرشان را تغییر  متوس
دادند و از نظر بزرگسال پیروی کردند. نکته ای که به همین اندازه نگران کننده است  
این است که کودکان در این خطاها تنها نیستند؛ بزرگ ساالن نیز مرتکب این خطاها  

   می شوند.

 باور کنی؟  می خواهی چه کسی را 

باورتر زود  تا حدی  کوچک  های  اینکه سخنان    بچه  احتمال  و  بزرگ ساالن هستند  از 
آن   اما حتی بچه های چهارساله هم  است.  کنند بیشتر  شخص مقابل را صادق فرض 
قدرها ساده و زود باور نیستند؛ آنها بر مبنای میزان اعتماد به نفس شخص مقابل بین  

 اشخاص فرق می گذارند.

از نسل پیش  تبیین تکاملی کودکی بلند مدت ما این است که کودکان برای یادگیری  
طراحی شده اند. پژوهش جدید نشان می دهد که در واقع کودکان در جذب اطالعاتی  
که از دیگران می شنوند به نحو شگفت انگیزی سریع هستند. آن ها، همان طور که مردم  

نه اما  هستند،  اسفنج  گویند،  می  تشخیص؛    اغلب  فاقد  و  هدف  بی  هایی  اسفنج 
کودکان، از سنین بسیار کم، قضاوت می کنند که آیا دیگران معتبر و قابل اعتماد هستند  
یا خیر. و همین طور که کم کم مردم را بهتر می شناسند، یاد می گیرند که میزان زود  

 باوری یا شکاکیت خود را تنظیم کنند. 
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 داستان تعریف کردن 

ش کردن به دیگران درباره ی جهان واقعی یاد می گیرند. اما آن ها درباره  کودکان با گو 
داستان ها  نیز می آموزند.  ی جهان غیر واقعی _جهان داستان و دین، اسطوره و جادو_  

امری   بچه ها،  برای  به خصوص  کردن،  تعریف  و داستان  فراگیرند  انسانی  فرهنگ  در 
شاید به اندازه ی قدمت نوع بشر_ نقش  قصه برای مدت های طوالنی _  متداول است.

قصه ها می شوند اما خودشان    کودکان مجذوبمهمی در زندگی کودکان داشته است. 
  نیز قصه می سازند، و به نظر می رسد این توانایی نیز هم باستانی و هم بنیادی است. 
در واقع، جالب است که نخستین داستان های ثبت شده _اسطوره ها و افسانه ها_ بی  
  نهایت تخیلی هستند. آن ها فاصله ی بسیار زیادی دارند با هر آنچه واقعی است. ایده 

ی واقعیت تبعیت می کند، ابداع  ی رمان، طرحی داستانی که با این حال از قوانین عل  
نسبتا جدیدی است. داستان های کودکان نیز، همچون اسطوره ها و افسانه ها، هیچ  
اینکه   برای  باشد  راهی  تواند  می  شباهت  این عدم  و  ندارند،  واقعیت  به  شباهتی 

 پی ببرند آنها تخیلی اند.  کودکان  

انه های دیگری نیز وجود دارند مبنی بر اینکه داستان ها را نباید جدی گرفت. والدین  نش
وقتی در حال وانمود کردن چیزی به فرزندانشان هستند، ناآگاهانه از مجموعه ی خاصی  

 صحبت می کنند.   « وانمود کردن»از نشانه ها استفاده می کنند. آن ها با نوعی  

 پرسش ها و تبیین ها 

ش های بی پایان واقعا صادقانه اند یا صرفا راهی برای طوالنی کردن مکالمه  آیا این پرس 
و جلب توجه هستند؟ در واقع، جدیدترین مطالعات نشان می دهند که کودکان واقعا  
به دنبال پاسخ پرسش هایشان هستند، واقعا به دنبال توضیح های خوب می گردند،  

 و واقعا از آنها می آموزند. 

اطالعات بسیار زیادی از اطرافیانشان جذب می کنند، اما آنها به نحو منفعالنه  کودکان  
تمایزهای   رفتار دیگران  مبنای جزئیات  بر  آنها  نمی دهند. در عوض،  انجام  را  کار  این 
ظریف و دقیقی برقرار می کنند. کودکان یادگیری خودشان را حتی به نحوی فعاالنه تر  

 ر جذب اطالعات، خود نیز جویای آن هستند. کنترل می کنند؛ آنها، عالوه ب

 چرا می پرسی چرا؟ 

آغاز می شوند بسیار متداول اند، اما آنها مسئله ی جالب و   « چرا»پرسش هایی که با  
 چیست؟ واضح است که یک پاسخ   « چرا»عمیقی را مطرح می کنند. بهترین پاسخ به  
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د نظر واقعا یک  خوب به سوال واقعیت بنیاد چگونه پاسخی است. اگر وسیله ی مور 
باشد، این همان پاسخی است که وقتی کسی می پرسد    « شتاب دهنده ی تحلیل داده»

آن چیست؟ باید بدهید. اما یافتن پاسخ درست پرسش هایی که با چرا آغاز می شوند  
بسیار دشوارتر است. والدین این نکته را وقتی کشف می کنند که خودشان را در حال 

باران و ابر و بخار ، یا چرایی شب و روز، یا چگونگی کار کردن    تالش برای توضیح چرایی
 « اما بچه چطوری رفت توی شکم مامان؟» دوچرخه، و این سوال همیشگی و مخوف که  

 می یابند. 

از یک توضیح بد متمایز می سازد؟ و یک توضیح چه   چه چیزی یک توضیح خوب را 
انجام می دهد؟ چرا صرفا بیان  کاری برای ما، به عنوان والدین و به عنوان فرزندان  ،

دوباره ی واقعیت ها بسیار کمتر از توضیح چرایی صدق آن واقعیت ها رضایت بخش  
آن   که  کنیم  اند باعث می شود فکر  کودکان تشنه ی توضیح  که  این واقعیت  است؟ 
کار ویژه چه می تواند باشد؟ تانیا   این  اما  انجام دهند.  ای  کار ویژه  توضیح ها باید 

به  لومبر که  و توضیحاتی  آغاز می شوند،  با چرا  که  پرسش هایی  که  دارد  وزو عقیده 
همراه دارند، موجب می شوند کودکان جهان را به نحوی عمیق تر و گسترده تر بفهمند.  

ی عرضه می کنیم درباره ی اینکه چرا  وقتی چیزی را توضیح می دهیم، معموال روایتی عل  
 رخدادها باید به نحو خاصی باشند. 

همه ی کودکان هم از طریق شنیدن و هم از طریق دیدن می آموزند. اما این نیز قابل  
قبول است که برخی کودکان، در بعضی فرهنگ ها و جوامع، بیشتر بر مشاهده و تقلید  

شنیدن توضیح ها یک  تکیه می کنند، در حالی که دیگران بیشتر بر زبان تکیه می کنند. 
ی عمیق درباره ی جهان است. اما این واقعیت که،  دانش عل  راه برای به دست آوردن  

در بسیاری از فرهنگ ها، کودکان از چنین سن کمی به طور خودانگیخته سوال می کنند  
از نظر   نشان می دهد که این شیوه ی دریافت اطالعات درباره ی جهان، مانند تقلید، 

یی مناسب برای سوال  زیست شناختی ریشه های بسیار عمیقی دارد. کودکان به فضا 
 پرسیدن نیاز دارند نه آموزش آن. 

 پرسش از ذات 

از ظریف ترین و نامحسوس ترین جنبه های زبان بیاموزند. شکل   کودکان می توانند 
 گرایی می گویند مثالی بسیار جالب است. سوزان  گیری آنچه روان شناسان به آن ذات  
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گلمن به مدت سی سال به پژوهش درباره ی ذات گرایی کودکان مشغول بوده و به  
موجودات متفکر جهان را به مقوالت    نتایج شگفت انگیزی دست یافته است. همه ی

تقسیم می کنند. ذات گرایی اصطالحی روان شناسی است برای اشاره به گرایش ما به  
این اندیشه که آن مقوالت عمیق، ذاتی و دائمی هستند، از جهان نشئت گرفته اند و  

   زاییده ی اذهان ما به تنهایی نیستند.

 در بیاورداجازه دهیم خوش تیپ خودش از قضیه سر 

والدین و دیگر مراقبتگران نباید به کودکان آن چیزهایی را بیاموزند که خودشان باید  
یاد بگیرند. کودکان کوچک با اشتیاق و سهولت از دیگران می آموزند. آن ها در کسب  
اطالعاتی که بدان نیاز دارند و تفسیر آن اطالعات به طور قابل توجهی ماهرند. والدین  

د آگاهانه آنچه را که می گویند دست کاری کنند تا اطالعاتی را که کودکان  مجبور نیستن 
 نیاز دارند به آن ها بدهند.  

درست همان طور که کودکان می توانند با مشاهده و تقلید از افراد بسیار متفاوت با  
اشخاص بسیار   با شنیدن حرف های  مهارت های متفاوت چیز یاد بگیرند، می توانند 
جهان   به  راجع  متفاوت،  طرق  به  چیزها،  از  متفاوتی  بسیار  انواع  ی  درباره  متفاوت 

اینکه ح  تی شنیدن اطالعات نادقیق یا گمراه کننده می  پیرامونشان بیاموزند. شگفت 
تواند به یادگیری کودکان کمک کند. آنها نه فقط آنچه را کسی می گوید فرا می گیرند،  
بلکه به میزان قابل اعتماد بودن او نیز پی می برند و یاد می گیرند که در آینده چقدر 

یادگیری از طریق نگاه کردن،   به او اعتماد کنند. بهترین راه کمک به کودکان، برایباید 
آن هاست.   به  افراد بسیار مختلف  کارها و رفتارهای  دادن شانس مشاهده ی عمیق 
از طریق شنیدن، دادن شانس سخن گفتن با   آنها، برای یادگیری  بهترین راه کمک به 

 افراد بسیار متفاوت به آن هاست. 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 علیه تربیت فرزند 
 برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟ 

 مینا قاجارگر  گ نیوپگآلیسون  

 

 فصل ششم  •

 تاثیر بازی 

ی واقعا ارتباط عمیقی با هم دارند. و بیشتر والدین  کودکان بازی می کنند. کودکی و باز
و معلمان به شکلی مبهم احساس می کنند که بازی چیز خوبی است. حتی ممکن است  
موضوع   این  به  اگر  اما  است.  خوب  تربیتی  تکنیک  یک  بازی  به  تشویق  کنیم  فکر 

وجود  دگری،  بیندیشید، چیزی پارادکسیکال درباره ی بازی، به عنوان یکی از اهداف وال
دارد. به هر حال، طبق تعریف، بازی چیزی است که شما وقتی قصد انجام کاری را ندارید  
 به آن مشغول می شوید. بازی فعالیتی است که هدف از آن نداشتن هدف است. اگر

بر اساس خواست یک شخص بزرگ سال شکل گرفته باشد، اصال می    ]بازی کودکان[
توان آن را بازی به حساب آورد؟ حتی اگر خانم هاویشام نباشید، می توانید به کودکان  
بگویید بازی کنند؟ از لحاظ علمی نیز چیزی پارادکسیکال درباره ی بازی وجود دارد. این  

ی شهودی دارد. اما اگر واقعا بازی شما  جذابیت نظریه که بازی برای یادگیری خوب است  
را باهوش تر و متمرکزتر می سازد و توانایی شما را در فهم افراد دیگر بهبود می بخشد.  
چرا صرفا باهوش تر شدن، متمرکز تر شدن یا بیشتر احساس همدلی کردن را هدف خود  

واهد علمی ای که  قرار ندهیم؟ چرا از راه پرپیچ و خم بازی عبور کنیم؟ این تناقض در ش
اواخر، تحقیقات بسیار   اند قابل مشاهده است. تا همین  آمده  امروز به دست  تا به 
اندکی حس شهودی ما را، مبنی بر اینکه بازی به یادگیری کودکان کمک می کند، تایید  

 می کرد. 

ناسانی که تالش می کنند تعریفی از بازی ارائه دهند به پنج مشخصه ای اشاره  شزیست  
نند که همه ی انواع بازی ها در آن مشترک اند. اول اینکه بازی کار نیست. بازی  می ک 

ممکن است به مبارزه یا شکار، کندن زمین یا جارو کردن شبیه باشد. اما در واقع با بازی  
کردن هیچ کاری انجام نمی شود. گربه واقعا کاموا را نمی خورد، کالغ با چوب حشره ای  

شتی گیر واقعا به برادرانش آسیب نمی رساند، درست همان  بیرون نمی کشد و موش ک
اضافه نشده و اتاق نشیمن مرتب تر از  طور که با خاله بازی غذایی به غذاهای یخچال  

 قبل نمی شود؛ در واقع کامال برعکس این اتفاق می افتد. 

 بازی ساختاری ویژه دارد، الگویی از تکرار و تغییر.  
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 باور پذیر ساختن 

پس چرا بازی های    ،اگر دلیل نمایش بازی کردن کودکان سردرگمی آن ها نیست بنابراین  
وانمودی می کنند؟ وانمود کردن یا نمایش بازی کردن رابطه ی نزدیکی با یکی دیگر از 
نظر   انسان دارد، تفکر فرضی یا خالف واقعیت، یعنی در  فرد  به  توانایی های منحصر 

توانست بر مبنای آنها جریان داشته باشد. و  گرفتن شیوه های جایگزینی که جهان می  
انسان   یادگیری  قدرتمند  قابلیت های  اساسی در  نقشی  نوبه ی خود  به  توانایی  این 

 دارد. 

 کودکان بیزی 

می توانیم در مورد بازی های وانمودی اینطور فکر کنیم که آنها فضایی امن برای تمرین  
اختیار   که  مهارت های ذهنی سطح باالتر در  کودکان قرار می دهند، درست همانطور 

بازی های سخت و خشن فضایی امن برای تمرین مبارزه و شکار در اختیار بچه موش ها  
قرار می دهد و بازی های اکتشافی فضایی امن برای تمرین استفاده از تکه های چوب  

 در اختیار جوجه کالغ ها می گذارد. 

 انواع ذهن ها 

برای کسب مهارت تفکر خالف واقعیت است و این نوع تفکر  اگر وانمود کردن تمرینی  
این حد که    تا  انتظار داشته باشید بچه هایی  است  اهمیت دارد، ممکن  در یادگیری 

بیشتر وانمود می کنند بیشتر نیز یاد بگیرند. و در واقع شواهدی وجود دارد که این  
ند وانمود کردن مهارت  فرضیه را تایید می کند. شواهد زیادی وجود ندارد که ثابت ک

از یادگیری   این نوع  اما  را بهبود می بخشد.  آموزشی مورد تاکید در مدارس ما  های 
آکادمیک فاصله ی زیادی با مهم ترین و چالش برانگیزترین نوع یادگیری برای کودکان  

 )یا برای بقیه( دارد. 

ن افراد دیگر  مهم ترین و جالب ترین مسئله برای کودکان این است که بفهمند در ذه
درباره ی نحوه    حتی کودکان بسیار کم سن و سال نیز بعضی چیزهای مهمچه می گذرد.  

افراد بیست ساله )و سی ساله و   ی عملکرد ذهن دیگران و خود را می فهمند. و حتی 
چهل ساله و پنجاه ساله( هنوز در حال یادگیری این مهارت هستند. اما دوره ی هجده  

بهترین زمان برای پرورش نظریه ی ذهن است. کودکان واقعیت    ماهگی تا پنج سالگی
های بنیادین درباره ی نحوه ی عملکرد امیال، احساسات و عقاید مردم را یاد می گیرند.  
 آنها می آموزند که افراد مختلف ممکن است چیزهای متفاوتی را بخواهند و به چیزهای  
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آموز  اعتقاد داشته باشند. و همچنین می  این تفاوت ها ممکن است  متفاوتی  ند که 
   باعث  شود مردم به طرق بسیار متفاوت و گیج کننده ای رفتار کنند.

کودکان درباره ی جهان مادی وانمود می کنند، اما بیشتر وانمودهای خود جوش آنها  
مانند موجوداتی مثل   به مردم،  )یا چیزهای شبیه  که مردم  است  مربوط  کارهایی  به 

 ببرها، هیوالها و پری ها( انجام می دهند.  

افراد دیگر ب کنند، به شکل ملموسی، در درک  هتر عمل  کودکانی که بیشتر وانمود می 
و این برتری به می کنند؛ آنها در آزمون های باور نادرست عملکرد بسیار بهتری دارند.  

 خصوص در کودکانی که همراهان خیالی دارند آشکار و واضح است.

بالغ روان شناسان بهتری باشند.  حتی به نظر می رسد وانمود کردن باعث می شود افراد  
تخیلی   های  داستان  بزرگساالن،  همراهان  برای  و  وانمودی  های  بازی  معادل  درام  و 

خیالی هستند. و مطالعات نشان می دهد که خواندن داستان های تخیلی می تواند  
افرادی که داستان های خیالی زیادی می   همان مزایای وانمود کردن را داشته باشد. 

نها، در  خوانند همواره احساس همدلی بیشتری دارند و دیگران را بهتر درک می کنند. آ
، عملکرد بهتری در مقایسه با افرادی که به همان میزان کتاب های غیرتخیلی می خوانند 

 آزمون های نظریه ی ذهن مخصوص بزرگ ساالن از خود نشان می دهند. 

 ربات های رقصنده 

کند تا با دیگران   بنابراین ظاهرا بازی دشوار و خشن به حیوانات و کودکان کمک می 
کند تا نحوه ی  تعامل داشته باشند کودکان کمک می  اکتشافی به حیوانات و  بازی   .

ی   درباره  تا  کند  می  کمک  کودکان  به  وانمودی  بازی  و  بیاموزند.  را  چیزها  عملکرد 
 احتماالت بیندیشند و ذهن افراد دیگر را درک کنند. 

افراد بالغ نیز وا کودکان وجود دارد. بازی برای  قعا  اما دلیل مهمتری نیز برای بازی با 
حدی   تا  بازی  است.  کننده  برای  سرگرم  کافی  منابع  آوری  جمع  جالب  چندان  نه  کار 
 شکوفایی کودکان را جبران می کند. 

بازی دادن به بچه ها _به صورت خودجوش،  اجازه ی  که  کنیم  اگر فکر  است  منطقی 
از  بدون برنامه ریزی و توسط خودشان_ به یادگیری آنها کمک می کند. اما بخشی دیگر  
 داستان تکاملی این است که بازی یک خیر فی نفسه و رضایت بخش است، منبعی از  
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اگر بازی کردن هیچ دلیل منطقی   لذت، خنده و سرگرمی برای والدین و بچه هایشان. 
 دیگری نداشت، صرف لذت بردن از آن برای توجیهش کافی بود. 

 

 

 فصل هفتم  •

 

اهدافی مثل تبدیل کودک به بزرگ   حداقل پروژه ی والدگری اهداف معقولی دارد،
این   به  رسیدن  برای  واضحی  ی  نسخه  هیچ  واقعا  که  گیریم  موفق،  و  شاد  سال 
اهداف وجود ندارد. مدرسه رفتن، در عمل، اگر اصوال هم این طور نباشد، کارش به 
اهداف من درآوردی ای چون رتبه ی باال در آزمون، نمره ی الف، و گرفتن پذیرش در  

 ی می انجامد.پایه ی بعد

سوء فهم والدگری نه تنها با سوء فهم مدرسه رفتن متناظر است، بلکه با آن مرتبط  
است. در جهانی که مدرسه رفتن کلید بسیاری از انواع موفقیت هاست، والدگری، 

اگر مدرسه  ناگزیر، بر اطمینان یافتن از موفقیت کودک در مدرسه متمرکز می شود.  
از   نادرستی  تصور  از  ها  درست چیست؟  تصویر  دهند،  می  ارائه  بزرگتر  های  بچه 

کشف   با  یادگیری  بلکه  ندارد،  آزمون  نمرات  به  ربطی  یادگیری هیچ  منظری علمی، 
جهان پیرامونمان سروکار دارد. همه ی کودکان به طور طبیعی به خلق تصویر دقیقی  

دی تبیین ها،  از جهان، و استفاده از آن تصویر برای پیش بینی کردن ها، صورت بن 
تصور جایگزین ها و طراحی نقشه ها گرایش دارند. همه ی آن ها می خواهند، یا 

 حتی نیازمندند، که جهان را بفهمند. 

انواع یادگیری که در کودکان کوچک تر دیدیم در کودکان بزرگ تر نیز اهمیت دارند.  
همچون   تر،  بزرگ  ی  کودکان  نحوه  ی  درباره  نظریاتی شهودی  عملکرد  خردساالن، 

آنها به طور خودانگیخته مفاهیم جدید فیزیکی،   جهان را خلق و بازبینی می کنند. 
زیست شناختی و روان شناختی می سازند. برای مثال، کودکان در حدود ده سالگی،  
شروع به شکل دادن مفهوم چگالی و تفاوت قائل شدن میان چگالی و وزن می کنند.  

ت شناسی به نحوی جدید را آغاز می کنند.  کودکان شش و هفت ساله فهمیدن زیس
 چهار ساله ها فکر می کنند وقتی می میریم صرفا به جای دیگری نقل مکان می کنیم،  
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که مرگ فرایندی برگشت   این فهم تراژیک را شکل می دهند  کودکان بزرگ تر  اما 
است کنند.  ناپذیر  زندگی  مزرعه  در  یا  باشند  داشته  ماهی  خانه  در  اگر  ویژه  به   ،

کودکان بزرگ تر فهم مفاهیم روان شناختی ظریفی چون طعنه و تردید را شروع می  
کنند؛ آنها می دانند که می توان چیزی گفت و منظور کامال متفاوتی داشت و یا غم  

 شادی را به طور هم زمان احساس کرد.  و

 کارآموزی        

ودکی میانه  مهارت چگونه به وجود می آید؟ در بیشتر طول تاریخ بشر، یادگیری در ک
به معنای کارآموزی بوده است نه تحصیل. کودکان به طور غیر رسمی در خانواده، و  
بعدها به صورت رسمی تر بیرون از خانواده، مهارت ها را یاد می گرفتند. اکثر مردم  

جست و جو کردن  جست و جوگر یا کشاورز بودند و کودکان، با کمک به بزرگ ترها، 
د و هنوز هم به همین نحو می آموزند. همچنین کودکان  و کشاورزی را می آموختن

می   را  تر  تخصصی  های  مهارت  ماهر  صنعتگران  و  وران  پیشه  نزد  کارآموزی  با 
 آموختند. کارآموزی همان قدر که نوعی بازی است نوعی کار هم هست.

 مهارت های تحصیلی  

مدارس تا حد زیادی جای کارآموزی را گرفته اند. تحصیل عمومی و جهانی ابداعی  
جدید است که همراه با انقالب صنعتی پدید آمد. تحصیل عمومی به منظور  بسیار  

تعلیم مجموعه ی جدیدی از مهارت ها طراحی شد که برای موفقیت در جهان صنعتی  
بتوا  کودکان  ابداع شد تا  نند در جزئیات تکنیکی خواندن،  ضروری بودند. مدرسه 

ت پیدا کنند. و همچنین تصادفی نبود که مدارس  ار نوشتن و محاسبات عددی مه
به وجود آمدند تا پناهگاهی امن برای بچه ها باشند، وقتی که، برای نخستین بار در  

کار بودند.  این مهارت های  طول تاریخ بشر، مراقبتگرانشان در جایی دور مشغول 
است در طوالنی مدت فوق العاده مهم باشند. اما فی نفسه بی معنا   تحصیلی ممکن

هستند. هیچ کشف واقعی ای در یادگیری نگاشتن حروف و صداها یا الگوریتم های  
ضرب، همچون جدول ضرب، در کار نیست. در محیط طبیعی، هیچ کس هرگز به آن  

 کند.  نوع جداول و نقشه ها یا پرداختن به آن نوع پروسه ها فکر نمی 

با وجود این، مهارت یافتن در این کارها یا کارهای مشابه دیگر، و مهارت یافتن در 
 آن ها به طوری که بتوان به نحو خودکار، شفاف و بدون تالش انجامشان داد، مطلقا  
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)اگر چه، در عصر کامپیوتر، مهارت های محاسبات    ضروری بوده، است و خواهد بود
کدنویسی و برنامه نویسی بدهند،    عددی مسلما باید جای خود را به مهارت های 

ت ها  ر همان طور که تایپ با کیبورد جای نوشتن با دست را گرفته است(. این مها
ضروری اند، چون به ما اجازه می دهند قابلیت های یادگیری خود را در جهانی بسیار  

خبره ای که    گسترده تر به کار بندیم. ما با خواندن می توانیم از تمامی انسان های
اند، و نه تنها از کسانی که نزدیک به ما هستند، چیزهایی   در هر زمانی زنده بوده 
بیاموزیم. مهارت یافتن در کارهای بی معنایی چون تطابق دادن کلمات با صداها یا  
نوشتن   همچون  دیگری  های  مهارت  که  شود  می  باعث  ضرب  جدول  کردن  حفظ 

الگوی آماری را یاد بگیرید که به ، آزمودن یک فرضیه ی علمی  مقاله یا تحلیل یک 
 هیچ وجه بی معنا نیستند. 

مسئله این است که چگونه قابلیت های طبیعی یادگیری کودکان را افزایش دهیم  
این مسئله چالشی مهم و   این مهارت های غیر طبیعی متبحر شوند.  تا بتوانند در 

 دشوار است. 

آموزش   کردن درباره ی  که فکر  از زمانی  آغاز  البته مردم، تقریبا  را به صورت جدی 
کرده اند، متوجه شده اند که میان کشف و کنجکاوی طبیعی، که یکی از ویژگی های  
که در مدرسه وجود دارد ناهماهنگی وجود   انواع یادگیری هایی  است، و  کودکی 

از اشکال   این مالحظه مبنای بسیاری  و جایگزین آموزش است که    « پیشرو» دارد. 
»یادگیری پژوهشی« هستند. بسیاری از معلمان مدرسه به نحو شهودی با  مبتنی بر  

به نحو علمی  یادگیری اکتشافی آشنا هستند، اگر چه ما حقیقتا به تازگی فهم آن را  
ایم، درست همانطور که معلمان   از ما دانشمندان  آغاز کرده  پیش دبستانی پیش 

 ازی های وانمودی شده بودند.  متوجه ب

اما ذکر این نکته مهم است که، در اکثر مدارس، کودکان بیرون از محوطه ی ورزش  
شانسی برای کسب مهارت واقعی  نه تنها موقعیت های کمی برای کشف دارند، بلکه  

آن ها مراکزی   کنند،  اکتشاف حمایت  از  که  نیز ندارند. مدارس نهادهایی نیستند 
 ی نیز نیستند.برای کارآموز

که ب است  این  انجام می دهند  آنچه مدارس به بهترین نحو  کودکان  در عوض،  ه 
 چگونه مدرسه رفتن را آموزش دهند. کودکانی که به مدرسه می روند شیفته ی  
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مهارت های بزرگ ساالن هستند و به شاگردی و کارآموزی تمایل دارند. برای آن ها  
از فعالیت هایی که   برای بزرگ ساالن اطرافشان مهم است تقلید  طبیعی است که 

کنند. این امر در مدرسه، آگاهانه یا ناآگاهانه، به معنای توجه کردن، امتحان دادن  
 و نمره آوردن است. 

اند.  در بدترین حالت، آن مهارت ها   از کودکان بیگانه و یا غیرممکن  برای بسیاری 
فعال کودکان  مورد  در  حالت،  بهترین  در  حتی  از    اما،  است  ممکن  نیز  موفق  و 

خودمان بپرسیم آیا فرستادن بچه ها به مدرسه تنها برای اینکه چگونه مدرسه رفتن  
 را یاد بگیرند واقعا فکر خوبی است؟ 

 متفاوت اندیشیدن 

خوبی   به  یادگیری  و  تحصیل  آن  در  که  است  دیگر  مورد  یک  هم  یکدیگر  این  با 
ایده انواع  امتحان می    هماهنگ نیستند. فرد فرد کودکان  ها و کارهای مختلف را 

حتی درون یک خانواده، از  کنند. اما آن ها خیلی هم با یکدیگر فرق دارند. کودکان،  
قوت ها، هستند.  بدو تولد دارای طیف وسیعی از خلق و خوها و عالیق، ضعف ها و  

که   به سوی  همان طور  این تفاوت راهی  از منظری تکاملی،  این دیدیم،  از  پیش 
انعطاف پذیری و قاطعیت است، و اطمینان می دهد که یک جامعه، یک روستا یا  
کشور می تواند با شرایط متغیر مواجه شود. این تفاوت نسخه ای برای قابلیت رشد  

 فرهنگی است.  

به فانوسی است که  بیشتر شبیه  به نظر می رسد در مورد کودکان کوچک تر آگاهی  
به همه چیز در یک آن نور می تاباند. وقتی می گوییم کودکان پیش دبستانی در 
توجه کردن خوب نیستند؛ آن ها نمی توانند به چیزهایی که حواسشان را پرت می  

 کند توجه نکنند. 

ه،  چک، به طور آگاهاندر واقع، مطالعات جدید نشان می دهند که توجه نوزادان کو
آن   از  شان  یادگیری  احتمال  که  شود  می  جلب  محیط  در  رخدادهایی  به  دقیقا 

 رخدادها بیشتر است.  
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 اختالل کم توجهی 

های   شکل  مستلزم  متعارف،  سالی  بزرگ  زندگی  از  بیش  حتی  مدرسه،  دوران 
حداکثری توجه متمرکز است. بسیاری از کودکان، همان طور که بزرگ تر می شوند،  

در سنین  قادر به ایجاد این نوع از توجه هستند. اما تعداد بسیار بیشتری از آن ها 
 مدرسه حتی در خوب تمرکز کردن نیز مشکل دارند.  

این نتایج پیامدهای گسترده ای در خصوص نحوه ی اندیشیدن ما به اختالل کم  
ما فکر می کنیم که به تفاوت میان یک بیماری و یک    یش فعالی دارند. ب  توجهی _ 

سینه پهلو، و سنگ کلیه زمانی  مسئله ی اجتماعی واقفیم. بیماری هایی مثل آبله،  
ا ویروس ها یا باکتری ها به آن حمله  رخ می دهند که بدن با مشکلی مواجه شود ی

اگر شخص بیمار تحت معالجه ی صحیح قرار گیرد، درمان می شود. مسائل   کنند. 
اجتماعی همچون فقر، بی سوادی و جرم زمانی روی می دهند که نهادها شکست  
بخورند، زمانی که به جای کمک به رشد و شکوفایی مردم باعث بدبختی آن ها شوند.  

ی پیرامون اختالل کم توجهی _بیش فعالی بر این موضوع متمرکزند  اکثر بحث ها
این اختالل یک بیماری زیست شناختی است یا یک مسئله ی اجتماعی. اما   که آیا  

 پژوهش ها نشان می دهند که این دو مقوله خودشان نادرست اند. 

ما باید، به جای آنکه اختالل کم توجهی _بیش فعالی را یک بیماری مثل آبله در نظر  
از   بگیریم، به آن همچون نقطه ی معینی در پیوستار نوع توجه بیندیشیم. بعضی 

به سطوح   توجه بسیار متمرکز هیچ مشکلی  «  غیرطبیعی» کودکان حتی در رسیدن 
 غیرممکن می یابند؛ و اکثریت در میان  ندارند؛ بعضی دیگر متمرکز کردن توجه را عمال

 این دو جای می گیرند. 

در مورد کودکانی که در انتهای این پیوستار جای می گیرند، استفاده از دارو ممکن  
است در موفق شدن یا شکست خوردن اثر داشته باشد. شواهدی وجود دارد که  

ن زمان عملکرد بهتری  نشان می دهد این مواد، در واقع، باعث می شوند کودکان در آ 
اگرچه دارو   اما  رفتار بعضی  در مدرسه و جهان شیفته ی تحصیالت داشته باشند. 

کودکان را در کوتاه مدت تغییر می دهد، به تعداد بسیار بیشتری از کودکان کمکی  
نمی کند و ممکن است به آن ها آسیب برساند. رفتار درمانی هایی وجود دارد که  

هستند و خطرات بسیار کمتری دارند. و تقریبا شاهدی وجود    به همان اندازه موثر
 ندارد که دارو در درازمدت تغییری ایجاد کرده باشد. 
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 آدم ها در زمین بازی  

برخی از مهم ترین انواع یادگیری کودکی میانه به هیچ وجه در کالس درس رخ نمی 
اتوبوس رخ می  آن ها در ساعت ناهار یا در طول زنگ تفریح، در سالن و در  دهد؛  

دهند. بزرگ ترین و چالش برانگیزترین گذار در دوران مدرسه گذار از نحوه ی زیستی  
که پیرامون مراقبتگرانمان می گردد به شکل زندگی دیگری است که متمرکز است بر  

پیروان،   و  رهبران  دشمنان،  و  دوستان  یعنی  هایمان،  سال  و  و  هم سن  و عشاق 
 سیطره دارند. رقبایی که بر زندگی ما به عنوان یک بزرگ سال 

این نوع یادگیری بی  رون _از_ کالس  از قضای روزگار، برنامه ی تحصیلی معمول با 
این نوع  همچون یک مانع یا مشکل   از منظر تکوینی  که  برخورد می کند، در حالی 

یادگیری مهم تر از هر نوع دیگر است. یک بار با معلمی گفت و گو می کردم و او از  
این واقعیت متاسف بود که بچه ها در مقطع راهنمایی دیگر آن کنجکاوی و اشتیاق  

ین پایین تر داشتند از خود نشان نمی دهند. من پرسیدم:  به یادگیری را که در سن 
آیا آن ها نسبت به این موضوع که چه کسی به چه کسی عالقه مند است کنجکاوی  » 

اشتیاق نشان می دهند؟ آن ها تمام وقت خود را  او پاسخ داد:    « و  البته؛  »اوه؛ 
 . صرف صحبت کردن درباره ی این موضوع می کنند، این مشکل بزرگی است« 

 دو سیستم نوجوانی 

اما وقتی کودکان به   بچه های مدرسه ای اغلب نمونه ی جدیت و متانت هستند. 
از  انعطاف پذیری، تغییر پذیری و آشفتگی در آن ها، هم  سن نوجوانی می رسند، 
نظر فکری و هم عاطفی، به طور قابل مالحظه ای احیا می شود. در واقع، بعضی از  

ن احیای نوعی انعطاف پذیری و  دانشمندان علوم اعصاب عقیده دارند که نوجوانا 
پیش دبستانی است.  شکل پذیری را پشت سر می گذارند که دقیقا ویژگی کودکان 

و به نظر می رسد نوجوانی، همچون اوایل دوران کودکی، طوری طراحی شده است  
کار یک   که دستور  این است  آن ها  که یک دوره ی نوآوری و تغییر باشد. تفاوت 

ر موقعیت محافظت شده ی کودکی جهان را کندوکاو کند.  نوجوان این نیست که د
در عوض، کار شما، به عنوان یک نوجوان، ترک آن موقعیت محافظت شده است و  

 اینکه واقعا خودتان موجب رخ دادن اتفاق ها شوید. 

کار عمیقا پارادکسیکال والدین نوجوان ها این است که به آن ها اجازه دهند و حتی  
 نند که این تغییر رخ دهد. شما، به عنوان والدین، سال ها با شور آن ها را تشویق ک
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که نوجوان می   اما وقتی  کنید.  از کودکتان در برابر خطرات محافظت می  و شوق 
شوند، باید بفهمید که چگونه آن ها را به افراد مستقلی تبدیل کنید که خودشان  

 می توانند خطر کنند. 

اینکه مدام به نوجوانان تجربه های مدرسه ای بدهیم _آن    ما می توانیم، به جای 
های   موقعیت  کنیم  تالش  مدرسه_،  از  پس  تکالیف  و  ها  کالس  اضافی  ساعات 

 بیشتری برای کارآموزی ترتیب دهیم و در اختیارشان بگذاریم. 

کلی،   انجام  اما داشتن بینشی بهتر و  باید  یا  که ما می توانیم  آن چیزی  درباره ی 
است مفید بکوشیم محیطی    دهیم، ممکن  که می توانیم  باشد. درست همانطور 

برای   کنیم  تالش  توانیم  می  کنیم،  فراهم  ها  دبستانی  پیش  برای  ثبات  با  و  امن 
نوجوانان نیز کاری مشابه ولی در سطحی انتزاعی تر و اجتماعی تر انجام دهیم. ما  

از درگیر شدن با تجارب شدید و پر ه یجان زندگی  نمی توانیم و نباید نوجوانان را 
امنیت بچه های سه  که می توانیم به خاطر  اما، همان طور  بازداریم.  بزرگ سالی 

سیاست  ساله پریزهای برق را بپوشانیم و درهای راه پله را قفل کنیم، می توانیم  
گرفته تا دسترسی سخت تر به   کاندوم  آسان تر به  از دسترسی  اتخاذ کنیم،  هایی 

 ی نوجوانی را الاقل کم خطرتر کنند. اسلحه، که می توانند تجربه ها

 

 

 فصل هشتم  •

 آینده و گذشته: کودکان و تکنولوژی  

دو تبیینی که رایج ترین تبیین های تکامل شناخت انسان به شمار می روند عبارتند  
ابزارهای   از  اینکه ما در استفاده  ایم و در کنترل  از  فیزیکی پیشرفت بسیار داشته 

همنوعان خود نیز بسیار بهتر شده ایم. این دو قابلیت هر دو شامل نوعی تکنولوژی  
د. مغز بزرگ و کودکی طوالنی مدت ما، و توانایی  ، یا فیزیکی و یا اجتماعی، هستن

به   که  اند  آید، طوری طراحی شده  آن ها می  که به دنبال  یادگیری متمایزی  های 
 نوآوری و تبحر در هر نوع تکنولوژی کمک کنند.
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انسان ها طراحی شده اند تا نه تنها تکنولوژی های جدید طراحی کنند، بلکه آن ها را  
ل کنند. ما انسان ها، بیش از هر حیوان دیگری، دائما شکل  به نسل های بعد منتق 

های   تجربه  خصوص  به  تجربه،  طریق  از  ما  مغز  و  دهیم.  می  تغییر  را  محیطمان 
و شکل می گیرد. هر نسل جدیدی از کودکان  نخستین، دوباره سیم کشی می شود  

اند رشد می کنند. هر نس  ایجاد کرده  از  انسان در محیط جدیدی که والدینشان  لی 
مغزها تجربه های نخستین متفاوتی دارد و به نحو منحصر به فردی سیم کشی می  
شود، که این امر به آن مغزهای جدید اجازه می دهد محیط را دوباره تغییر دهند.  

 مغزهای ما می توانند تنها در طول چند نسل به نحوی اساسی تغییر کنند. 

نتیجه آن چیزی است که روان شناسان تاثیر چرخ دنده ی فرهنگی می نامند. کودکی  
قبل   از نسل  توانیم  کند. ما می  کمک می  انسانی  تکمیلی منحصرا  توانایی  به دو 

گواهی دیگران می توانند    ]شنیدن[بیاموزیم. کودکان از طریق مشاهده، تقلید، و  
ما آمده اند بیاموزند و دوباره    ز پیش ا  کسانی را کهبه سرعت مهارت ها و تکنولوژی  

 خلقشان کنند. تقلید از تکنولوژی ها بسیار سریع تر و آسان تر از اختراع آن هاست. 

 خواننده  مغزِ 

گرفتن   نظر  در  طریق  از  جدید  های  تکنولوژی  تاثیر  بینی  پیش  های  راه  از  یکی 
آن ها از  ایم و نسل ها  آن ها را پذیرفته  کرده    تکنولوژی هایی است که  استفاده 

. در همین لحظه، تمام آنچه شما انجام می دهید حرکت دادن چشم هایتان روی  ایم 
یک صفحه ی سفید است که با عالئم سیاه پر شده است، و با این حال فکر می کنید  

زنده ی یکی  که غرق این کتاب شده اید. این استحاله از عالئم اختیاری به تجربه ی 
اسرار ذه است، چون  از بزرگ ترین  امر به ویژه رازآمیز  این  است.  آدمی  ن و مغز 

 خواندن اختراع خیلی جدیدی است. مغزهای ما برای خواندن تکامل نیافته اند. 

 جهان صفحه نمایش ها

شگرف دیگری غوطه وریم. شاید همین االن شما، به یک  ژما اکنون در تغییر تکنولو 
صفحه نمایش می گردانید. و شاید هم  جای صفحه ی کاغذی، چشمانتان را روی یک  

زمان روی یک لینک یوتیوب کلیک می کنید، به دوستانتان پیام می دهید، یا با آن  
ها از طریق اسکایپ صحبت می کنید، توییتر و صفحه ی فیس بوکتان را چک می  
 کنید )یا هر تکنولوژی جدیدی که وقتی شما در حال خواندن این کتاب از مد افتاده  
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مغزهای    هستید، از  جدیدی  نسل  ی  مشاهده  حال  در  ما  بود(.  خواهد  کار  روی 
شکل   تغییر  جدید  دیجیتال  محیط  تاثیر  تحت  که  نوزادان هستیم  پذیر  انعطاف 

 یافته اند. 

تکنولوژیک می توانند منجر به تغییرات فرهنگی مهم شوند، اما به نحوی  تغییرات  
د انجام می دهند.  را  کار  این  بینی  قابل پیش  بحث های  غیر  بیستم،  قرن  آغاز  ر 

ترده ای می شد که چه وقت و چگونه یک فرم فرهنگی جدید و منحصرا آمریکایی  سگ
ظهور خواهد کرد، و در این بحث ها از رمان ها و سمفونی های بزرگ آمریکایی بسیار  

که یک فرم هنری آمریکایی بزرگ،  یاد می شد. هیچ کس نمی توانست حدس بزند  
از سوی تاجران مهاجر یهودی عرضه خواهد شد و وودویلی های  یعنی فیلم، عم ال 

سابق، با تکنولوژی ای جدید که تنها چند سال از عمرش می گذشت، سرگرمی عمومی  
 ای در بیابان های کالیفرنیای جنوبی برقرار خواهند کرد.  

 چرخ دنده ی تکنولوژیک 

فشار خانواده ی خود از رسانه ی  در واقع، نوجوانان معاصر ممکن است برای فرار از  
 اجتماعی استفاده کنند.

 چه باید کرد؟ 

به تکنولوژی نمونه ای است از تنش های بنیادی میان سنت و   این پرسش ها راجع
شمار می    هنوآوری، و وابستگی و استقالل که از پارادکس های اصلی والد بودن ب

باثبات و ایمنی را که برای  روند. معما این است که چگونه برای کودکان محیط غنی،  
انتظار داشته باشیم که می توانیم یا باید   اینکه  رشد نیاز دارند مهیا کنیم، بدون 

 قادر باشیم آنچه را که از آب در خواهند آمد کنترل کنیم. 

آنچه من نمی توانم و نباید انجام دهم این است که از فرزندانم و فرزندان آن ها  
دقیقا ارزش ها، سنت ها و فرهنگ مرا تکرار کنند. خوب یا بد،  انتظار داشته باشیم 

این   را خواهد ساخت، و  آنها خواهد بود و جهان خود  نسل دیجیتال نسل خود 
 مسئولیت آنها، نه ما، است که یاد بگیرند چگونه در آن زندگی کنند. 
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ک  که  آن ها همان قدر بنیادی، ریشه دار و بی زمان خواهد بود  تاب  اینترنت برای 
قله ی تمدن فرهیخته ی قرن پیش،   پنگوئن،  انتشارات  کهنه ی  های جلد شومیز 

 برای من بودند. 

 

 
 

 فصل نهم  •

 ارزش کودکان 

متفاوت  من   تصویری  تصویر  از  با  که  کردم  دفاع  وفرزندان  والدین  میان  ی  رابطه  از 
و عمیقا   بنیادی  کامال  بخش  یک  کودکان  از  کردن  مراقبت  دارد.  فرق  رایج  والدگری 
کار یک عمل هدفمند   این  کار نجاری نیست،  این  اما  است.  انسان  ارزشمند پروژه ی 

سال داشته باشد.    نیست که رو به سوی شکل دادن و تبدیل کودک به نوع خاصی بزرگ
محیطی  در عوض، والد بودن شبیه ساختن یک باغ است. والد بودن فراهم ساختن  

از گل ها می توانند در آن شکوفا شوند.   انواع بسیاری  امن است که  ثبات و  غنی، با 
می دهد کودکان،  والد بودن ایجاد اکوسیستمی قوی و انعطاف پذیر است که اجازه  

انواع بسیار متنوع کنند. همچنین والد    خود،  آینده ها را خلق  و غیر قابل پیش بینی 
انسانی خاص، یک عشق متعهدانه و بی قید و شرط، میان والدی   بودن یک رابطه ی 

 خاص و کودکی خاص است. 

را می توان با ارزش بزرگ  تصویر والدگری حاکی از آن است که ارزش مراقبت از کودکان  
به جای تالش برای  اهند شد اندازه گیری کرد. اما،  خو ساالنی که آن کودکان در آینده  

از کودکان   ارزش مراقبت  ارزش های دیگر، فقط باید قدردان باشیم که  فروکاستن  به 
رابطه ی میان والدین و فرزندان رابطه ای منحصر به فرد است. به قول فیلسوفان، این  

مراقبت از کودکان فی نفسه چیز  رابطه ذاتا، و نه صرفا به نحو ابزاری، ارزشمند است.  
خوبی است، نه به این دلیل که ممکن است در آینده به چیزهای خوب دیگری منتهی  

 شود. 

می شود که  اندیشیدن عمیق درباره ی ارزش و اصول اخالقی مراقبت از کودکان باعث 
 درباره ی ارزش و اخالق، به طور کلی، نیز طور دیگری فکر کنیم.  
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بهاندیشیدن   امر    راجع  میان  تنش  منتهی می شود،  پارادکس های عشق  به  کودکان 
کلی و میان وابستگی و استقالل.   و منحصر به فرد ما به    ]جزئی[عشق خاص  جزئی و 

فهم  فرزندانمان   قابل  کانتیسم  و  باوری  فایده  کلی همچون  اخالقی  اصول  اساس  بر 
نیست. و شرح های کالسیک چنین فرض می کنند که عامالن اخالقی موجودات تصمیم  
گیرنده ی مستقل و خودآیینی هستند که می کوشند راهی برای زیستن با یکدیگر پیدا  

وجودی است که خودآیین نیست و  کنند. اما اخالق والد بودن درباره ی نگهداری از م
 نمی تواند برای خودش تصمیم بگیرد، و تبدیل کردن او به کسی که بتواند چنین کند. 

که ما نتایج زنجیره  پاسخ کالسیک این است  ما چگونه تصمیم های عقالنی می گیریم؟  
از اعمال را تصور می کنیم. سپس ارزش و احتمال هر نتیجه را در نظر می  های مختلفی  

گزینه ای را انتخاب می کنیم که بیشترین  گیریم. و در نهایت، به قول اقتصاددان ها،  
ارزش آن همه شب بیداری ها را دارد؟    »سود« را دارد.   آیا درخشش لبخند یک نوزاد 

ی   تجربه  از  تصورمان  مبنای  بر  توانیم  می  ما  که  است  این  بر  فرض  مدرن،  جهان  در 
 داشتن فرزند درباره ی بچه دار شدن تصمیم بگیریم.  

ودتان  اما پاول فکر می کند در اینجا نکته ای وجود دارد. مسئله اینجاست که تا وقتی خ 
بچه دار نشوید نمی توانید واقعا بفهمید بچه داشتن چطور است. ممکن است با نگاه  

که بچه دارند سرنخ   این  کردن به کسانی  اما  عشق شدید به  هایی به دست بیاورید. 
نیست   چیزی  کودک خاص  کنید. حتی  این  دار شدن درکش  بچه  از  قبل  بتوانید  که 

اشته باشید و با این حال کشف کنید که به  ممکن است بچه های دیگران را دوست ند 
خود بیش از هر چیز دیگری عشق می ورزید. و البته پیش از بچه دار شدن فهمی  فرزند  

خردکننده ی آن نیز نمی توانید داشته باشید. بنابراین نمی توانید در این  از مسئولیت 
 مورد به نحوی عقالنی تصمیم بگیرید. 

تجربه ی از نظر اخالقی دگرگون کننده ای تبدیل  بخشی از آنچه بچه دار شدن را به چنین  
این واقعیت است که خوشبختی   از  می کند  کودک من می تواند واقعا برایم مهم تر 

گفتن اینکه من همه ی زندگی ام را برای فرزندم می دهم ممکن  خوشبختی خودم باشد.  
برسد، اما مسلما این دقیقا همان کاری است که هر پدر  است خیلی احساساتی به نظر  

 و مادری همواره در هر شرایطی انجام می دهد.
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به محض آنکه من به کودکی متعهد می شوم، به معنای واقعی کلمه دیگر آن آدم سابق  
 نیستم. 

پیش از بچه دار شدن هستم باید برای شخصی که پس از بچه دار شدن  که من  شخصی 
ت  بود  این  خواهم  احتمالی  گزینه های  باشم،  بچه هایی داشته  اگر من  بگیرد.  صمیم 

در دنیا، حتی خوشبختی خود، به فکر آنها  است که خود آتی من بیش از هر چیز دیگری  
خواهد بود، و نمی تواند زندگی را بدون آن ها تصور کند. اما مسلما اگر بچه نداشته  

عالیق و ارزش هایی متفاوت، خواهد بود.  باشم هم خود آتی من شخصی متفاوت، با  
در تصمیم گیری برای بچه دار شدن، مسئله صرفا این نیست که تصمیم بگیرید چه می  
خواهید؛ تصمیم گیری برای بچه دار شدن یعنی تصمیم گیری برای اینکه قرار است چه  

 کسی باشید. 

 روابط خصوصی و سیاست عمومی 

بط اخالقی ما با کودکان قرار دارند نیز می توانند  پارادکس های بنیادینی که در پس روا
باشند.   مفید  هایمان  گذاری  در سیاست  ها  تنش  از  برخی  توضیح  از  در  مراقبت  اگر 

حس می کردیم که هر کسی اگر  کودکان صرفا یک شغل، نوع دیگری از کار، بود، شاید  
س کنیم که، به  آموزش کافی ببیند می تواند آن را انجام دهد. در واقع، ممکن بود ح 

جای خود والدین، متخصصان باید این کار را انجام دهند. اما ما به ویژه در مورد بچه  
های خیلی کوچک، و حتی درباره ی بچه های بزرگ تر، چنین حسی نداریم. چیز خاصی  

چیزی که باعث می شود والدین بر روی  در رابطه ی میان والدین و فرزندان وجود دارد،  
برای فر آن عالقه مند باشند و در  آنچه  باشند، به  نفوذ داشته  زندانشان رخ می دهد 

 موردش احساس مسئولیت کنند. 

 پیر و جوان 

هیچ چیزی دقیقا شبیه به بزرگ کردن بچه ها نیست. اما، به جای استفاده از نهادهای  
الگویی  دیگری   کار یا مدرسه به مثابه ی  از کودکان، می توانیم به  چون  برای مراقبت 

پارادکس های   بیندیشیم.  نهادهای دیگر  برای  الگویی  به مثابه ی  کودکان  از  مراقبت 
آنها را به وضوح می بینیم، در و یادگیری، که وقتی راجع به کودکان فکر می کنیم  عشق  

 حوزه های دیگر تجربه ی خصوصی و سیاست عمومی نیز سر بر می آورند.  

 



 

43 

 

 علیه تربیت فرزند 
 برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟ 

 مینا قاجارگر  گ نیوپگآلیسون  

 

مراقبت  س دیگر  انواع  نشان می دهد  جامعه ی صنعتی  در یک  کار  از همان  اختار  نیز 
آسیب هایی رنج می برند که مراقبت از کودکان با آنها دست به گریبان است. تنش های  

ق خاص ما به دیگران و اصول جهان شمول وجود دارد، و نیز  یکسانی میان تعهد و عش
ن داریم و تشخیص اینکه آن ها باید گاهی  ه دوستشا میان احترام به استقالل کسانی ک

به ما تکیه کنند. اگر چه رابطه با معشوق در کانون هستی اخالقی و عاطفی ما، یا حتی  
، هیچ راه واضح عملی یا سیاسی برای حمایت از  زیست شناسی ما، جای دارددر کانون  

اقتصادی و سیاسی نامرئی اند. همان  ، به لحاظ  آنها وجود ندارد. چون آن ها کار نیستند
ست که این روابط  کان چنین است، این امر به ویژه هنگامی صادق اطور که در مورد کود 

یم به شخصی بیش از آن چیزی عشق بورزیم که  ند، جایی که ما نیاز دارنامتقارن هست
 انتظار داریم در مقابل دریافت کنیم. 

 بازی، هنر، علم کار، 

است.  نحو عشق  های  پارادکس  ی  کننده  منعکس  شدن  پیر  به  ما  اندیشیدن  ی  ه 
پارادکس های یادگیری در حوزه های دیگری مصداق دارند. تنش میان بازی و کار، سنت  
و نوآوری، به اندیشیدن راجع به کودکان محدود نمی شود. اندیشیدن راجع به کودکان  

ما تاثیرش بر روی  تاثیر بگذارد، ا پیر شدن  اندیشه ی ما درباره ی   بر  می تواند به طریقی 
م که غایت تکاملی کودکی فراهم  تفکر ما راجع به هنر و علم کامال متفاوت است. دیدی

 ساختن دوره ای ایمن است که در آن تنوع و نوآوری بتوانند رشد کنند.

دف  ی است بدون هیچ هبازی جالب ترین تجلی این استراتژی است. بازی دقیقا فعالیت 
عوض، بازی به ما اجازه می دهد در میان شقوق بدیل    ایت یا نتیجه ی آشکار. دریا غ

اندیشیدن و  کاوش   این شقوق راه های مختلف حرکت یا عمل باشند، یا  کنیم، خواه 
تصور کردن. بازی عصاره ی یک استراتژی کاوشی است نه یک استراتژی سودجویانه.  

 ه های کودکی است. شخصتصادفی نیست که بازی یکی از م

یکی از صحنه های فیلم، نانوک یک سورتمه ی اسباب بازی کوچک برای پسر نو پای  در  
ر و فرزند به زیبایی در برف بازی و جست و خیز می  دوست داشتنی اش می سازد. پد

ی هر پدر و مادر کانادایی همچون من صحنه ی آشنایی است. ممکن است  که برا کنند،  
پا افتاده به نظر برسد، اما لحظه ای به این مسئله فکر کنید. تصور کنید که چه  پیش  

 ، که هم از نظر زمانی و هم از نظر مواد اولیه  میزان از تولید ناخالص داخلی آن خانواده
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صرف ساختن و بازی کردن با آن سورتمه شد. آنچه نانوک می دانست   د،در مضیقه بو
مایه گذاری بهتری برای آینده بهتر از کندوکاو بازیگوشانه در برف و این بود که هیچ سر 

 یخ نیست. ما در ثروتمندترین کشور جهان هنوز این درس را نیاموخته ایم. 

 

 

 نتیجه  •

ارزشمند  ا یک والد باشیم؟ چه چیزی موجب می شود مراقبچر بنابراین   کودکان  از  ت 
دلیل نیست که در آینده منتهی به نتیجه ی خاصی  باشد؟ اهمیت والد بودن به این  

آورد. در عوض، والد  خواهد شد، که نوع خاصی بزرگ سال ارزشمند به وجود خواهد  
لمه و  بودن این امکان را فراهم می سازد که نوع جدیدی انسان، هم به معنای واقعی ک

ال بی نظیر و منحصر  هم به معنای مجازی آن، به این جهان بیاید. هر کودک جدید کام
،  به فرد است؛ نتیجه ی ترکیب پیچیده ی جدیدی از ژن ها و تجارب، فرهنگ و شانس

بدل خواهد شد که می تواند  د، به بزرگ سالی  است. و هر کودک، اگر از او مراقبت شو
، بی سابقه و منحصر به فرد خلق کند. این زندگی ممکن است  یک زندگی انسانی جدید

ر و یا پر از حسرت باشد. اگر شبیه  ، پر از غروهمیز یا ناامیدکنند ، موفقیت آگیند یا غمشا
. تعهد بسیار  به اکثر زندگی های ارزشمند باشد، تمامی این ها را در خود خواهد داشت 

شرط  و  قید  بی  و  احترام  ویژه  نوعی  داریم  مراقبمان  تحت  کودک  به  نسبت  ما  که  ی 
 حمایت کردن از آن است. گذاشتن به این یگانگی و 

والد بودن، این است که والد خوب    و همچنین عمق اخالقیه بار،  وبخشی از کیفیت اند
سال  بگیردبزرگ  تصمیم  خودش  بتواند  که  کند  می  خلق  تصمیمات  ی  این  اگر  حتی   ،

کودکِی  کنند، راه  ویرانگر باشند. یک  کاوش  اجازه می دهد  امن و باثبات به کودکان   
کامال کنند. و ریسک ها ریس   های  کنند، و ریسک  امتحان  ک  جدید زیستن و بودن را 

از آب در بیایند . اگر در بزرگ سالی احتمال  نیستند، مگر اینکه امکان داشته باشد بد 
اما  شکست برای فرزندانمان وجود نداشته باشد  ایم.  ، پس ما والدین موفقی نبوده 
فرزندان اجازه می دهد طوری موفق شوند  این نیز درست است که والد خوب بودن به  

 گز آن را پیش بینی یا تصور نمی کردیم. که ما هر 
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شد امیدوار در پایان، داستان انسانِی والدین و فرزندان یقینا بیش از آنکه غم انگیز با
کننده است. والدین ما گذشته را به ما دادند، و ما آینده را به فرزندانمان تحویل می  

 دهیم. 
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