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سپاسگزاری
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سپاسگزاری
من در دورۀ فوق لیسـانس مادر شـدم ،درسـت در همان زمانی که دانشـمند شـدم .به
لسـاله اسـت و اشـخاص بسـیار زیادی
همین دلیل ،این کتاب نتیجۀ تجربهای چه 
نهـا تشـکر کنـم .دانشـگاه کالیفرنیـا در برکلـی _ بهو یـژه دانشـکدۀ
هسـتند کـه بایـد از آ 
روانشناسـی ،مؤسسـۀ رشـد انسـان ،1و مؤسسـۀ علـوم مغـزی و شـناختی _ 2سـالهای
ً
بسـیار خانـهام بـوده اسـت .عمیقـا متأثـر از همـۀ همکارانـم بـودهام ،اما تـام گریفیتس،
تانیـا لومبـروزو ،اسـتفن هیندشـاو ،ران دال ،ریچـارد ایـوری ،فیـل و کارولیـن کـوان ،و
لینـدا ویلبرشـت همگـی ب هصـورت و یـژه در ایـن کتـاب سـهیم بودهاند.
دانشـجویان و همـکاران پسـادکتری مـن ،سـابق و کنونـی ،در همـۀ کارهـای مـن
سـهیم بودهانـد ،ازجملـه ،بهو یـژه بـرای ایـن کتـاب ،تامـر کوشـنیر ،آنا ویسـمایر ،کریس
روگیـری.
لـوکاس ،دافنـه بوچسـباوم ،کارن واکـر ،آدریـن ونتـهِ ،کیتـی کیمـورا ،و آزورا ِ
بهو یـژه لـورا شـولز فصـل «بـازی» را خوانـد و در بـارۀ آن گفتوگـو کـرد و خیلـی چیزهـای
دیگـر .سـوفی بریجـرز و روزی ابـودی ،ادارهکننـدگان آزمایشـگاه مـن ،ایـن پژوهـش را
بکـردن ارجاعـات بسـیار ارزشـمند بودنـد.
میسـر سـاختند و در مرت 

1. Institute of Human Development
2. Institute for Brain and Cognitive Sciences
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بنیـاد ملـی علـم 1سـالها بـرای پژوهـش مـن سـرمایهگذاری کـرده اسـت و بنیـاد
مکدانـل ،2بنیـاد بـزوس 3و بنیـاد تمپلتـون 4نیـز از پژوهـش مـن حمایـت کردهانـد .و
البتـه عمیقتریـن ِدینـم بـه کـودکان ،والدیـن ،کودکسـتانها و موزههایـی اسـت کـه
همـکاران همیشـگی مـا بودهانـد.
ً
این کتاب عمدتا به لطف کمکهزینۀ پژوهشی دانشگاه آل سولز 5در آ کسفورد
در سـال  ۲۰۱۱نوشـته شـده اسـت و اید ههـای آن نیـز ب هشـدت متأثـر از شـرکت مـن در
هیز برای
گروه تکامل شـناخت آنجا بوده اسـت .از همۀ شـرکتکنندگان و سیسـیلیا ِ
قشـدن بـه آنهـا بسـیار سپاسـگزارم.
سـازماندهی ایـن گـروه و دعـوت مـن بـرای ملح 
گفتوگوها با کیم استرلنی و اوا یابلونکا تأثیر فوقالعاده مهمی بر این کتاب داشتند.
بایـد از تعـدادی از همـکاران روشـنفکر و دوسـتان خوبـم نیـز کـه از دیربـاز بـر
اید ههـای من تأثیر گذاشـتهاند تشـکر نمایـم :هنری ولمن ،اندرو ملتـزوف ،پل هریس،
کالرک گلیمور ،جان کمپبل ،پیتر گادفری _ اسـمیت ،و جین هیرشـفلد .در نوشـتن
ایـن کتـاب ،دو دوسـت جدیـد پیـدا کـردم و بـا دو اسـتاد در زیستشناسـی تکاملـی
نهـا بسـیار سپاسـگزارم.
آشـنا شـدم ،سـارا هـردی و کریسـتن هاوکـز   ،1و از هـر دو آ 
ِدین بزرگی به اریک چینسکی ،ویراستارم در فارر ،اشتراوس و ژیرو ،6دارم که از
ابتدابه کتابایمانداشتو از آغاز تاپایانآنراهدایت کرد،و به ِلرد گاال گر کهدر تنظیم
دقیـق نتیجـه کمـک کرد .کاتینکا متسـون ،کارگزار من ،مثل همیشـه فوقالعاده بود.
ً
چند فقره از این کتاب برای نخسـتینبار ب هشـکلی نسـبتا متفاوت در نیویورک
تایمـز ،اسـلیت و والاسـتریت ژورنـال منتشـر شـدهاند .از سـردبیران آنهـا بسـیار
سپاسـگزارم .ب هطـور و یـژه مدیـون گـری روزن و پیتـر سـینجر هسـتم کـه در سـه سـال
گذشـته بـا محبـت سـتون ذهن و مـادۀ من در والاسـتریت ژورنال را ویرایـش کردهاند.
)1. The National Science Foundation (DLS0132487, BCS-331620
2. McDonnell Foundation
5. All Souls College
		3. Bezos Foundation
6. Farrar, Straus and Giroux
4. Templeton Foundation

یرازگساپس

والدیـن خـودم ،میرنـا و ایرویـن ،و خواهـران و برادرانـم آدام ،مـورگان ،هیلاری،
بلیـک و ملیسـا شـالودۀ هـر چیـزی هسـتند کـه هسـتم و هـر کاری کـه انجـام میدهـم.
آدام و بلیک ،دو یار و همکار نویسنده ،هر دو پیشنویسهای این کتاب را خواندند
و ب هطـور مشـخص نظـرات مفیـدی دادنـد.
ـدرس و پدرشـان جـورج لوینسـکی هـر چیـزی را کـه دربـارۀ
فرزندانـم آلکسـی و آن ِ
والدبـودن میدانـم بـه مـن آموختنـد و مـن بسـیار سپاسـگزارم.
درنهایـت آ گوسـتوس ،جورجیانـا و آتیکـوس ،نوههایـم ،خوشـی بـزرگ زندگـی
نهـا موزهـای 1حقیقـی بـرای ایـن کتـاب بودنـد.
مـن در پنـج سـال گذشـته بودهانـد .آ 
بزرگتریـن ِدیـن مـن بـه پدر بـزرگ نوههایـم ،عاشـق ،مونـس عزیـز و اولیـن و بهتریـن
نهـا تقدیـم میشـود.
خواننـدهام الـوی ری اسـمیت اسـت .ایـن کتـاب بـه آ 

 :muses .1دختران زئوس در اساطیر یونانی و الهامبخش هنر و دانش [مترجم].
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چـرا پـدر و مـادر باشـیم؟ مراقبـت از فرزنـدان کاری پرزحمـت و توانفرساسـت و
ً
نحـال بیشـتر مـا آن را عمیقـا ارضاکننـده مییابیـم .چـرا؟ چـه چیـزی باعـث
باای 
یشـود پـدر و مـادر بـودن بـه زحمتـش بیـرزد؟
م 
یـک پاسـخ رایـج ،بهخصـوص بـرای پدران و مادران طبقۀ متوسـط امـروزی ،این
اسـت کـه شـما پـدر و یـا مـادر هسـتید ،پـس میتوانیـد کاری بـه اسـم «والدگـری» 1را
انجـام دهیـد« .والدبـودن» فعلـی هدفمنـد اسـت و نوعـی شـغل را توصیـف میکنـد.
گسـالی بهتـر یـا شـادتر و یـا
هـدف ایـن اسـت کـه فرزنـد شـما بهنحـوی تبدیـل بـه بزر 
یبـود ،یـا (اگرچـه مـا ایـن را بهآرامـی
قتـر شـود ،بهتـر از آنچـه در غیـر ایـن صـورت م 
موف 
میگوییـم) بهتـر از بچ ههـای همسـایه .نـوع درسـت والدگ ْ
ـری نـوع درسـت فرزنـد را بـه
گسـال خواهـد شـد.
ـت بزر 
ارمغـان مـیآورد ،کـه بهنوبـۀ خـود روزی ن
ـوع درس ِ
ِ
البتـه ،مـردم گاهـی اوقـات واژۀ «والدگـری» را تنهـا بـرای توصیـف آن چیزهایـی
ً
بـه کار میبرنـد کـه والدیـن واقعـا انجـام میدهنـد .امـا بیشـتر اوقـات ،بهویـژه امـروزه،
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«والدگـری» یعنـی کارهایـی کـه والدیـن بایـد انجـام دهنـد .در ایـن کتـاب ،بحـث
خواهـم کـرد کـه ایـن تصوی ِـر تجویـزی از والدگـری ،از منظـر علمـی ،فلسـفی ،سیاسـی

و همچنیـن از منظـری شـخصی ،بهنحـوی بنیـادی گمراهکننـده اسـت .اسـتفاده از
ایـن تصویـر ،بـرای فهمیـدن اینکـه والدیـن و فرزنـدان بهواقـع چگونـه میاندیشـند و

عمل میکنند ،اشـتباه اسـت ،و به همان میزان ،اسـتفاده از آن بهعنوان بصیرتی که
نشـاندهد آنها باید چگونه بیندیشـند و عمل کنند نیز خطاسـت .چنین رویکردی
ً
واقعـا زندگـی را بـرای فرزنـدان و والدیـن نـه بهتـر کـه بدتـر  و سـختتر میکنـد.
ایـدۀ والدگـری چنـان فراگیـر و وسوسـهانگیز اسـت کـه ممکـن اسـت بدیهـی،
نوچـرا و واضـح بـه نظـر برسـد .امـا در همـان زمانـی کـه والدیـن ،کـه البتـه
بیچو 
نویسـندۀ کتـاب هـم یکـی از آنهاسـت ،جذابیـت مـدل والدگـری را حـس میکننـد،
همچنیـن ،اغلـب بهصورتـی ابتدایـی ،حـس میکننـد کـه یـک جـای کار میلنگـد.1
مـا هـم نگرانیـم کـه مبـادا فرزندانمـان در مدرسـه موفـق نباشـند و هم نگرانیـم که نکند
قشـدن در مدرسـه به آنها تحمیل میشـود آسـیب ببینند .ما
از فشـاری که برای موف 
فرزندانمان را با فرزندان دوستانمان مقایسه میکنیم و بعد بهخاطر این کار احساس
انزجـار میکنیـم .مـا روی آخریـن عناوینـی کلیـک میکنیـم کـه برخـی نسـخهها و
نهـا حملـه کردهانـد و بعـد ،شـاید
دسـتورالعملهای جدیـد والدگـری را سـتوده یـا بدا 
بـا صدایـی کـه کمـی بیشازحـد بلنـد اسـت ،میگوییـم کـه بعـد از همـۀ ایـن حرفها
ً
عملا بـر طبـق غریـزه عمـل خواهیـم کـرد.
کار و تلاش بـرای رسـیدن بـه نتیجـهای خ ْ
ـاص الگـوی خوبـی بـرای بسـیاری
تهـای حیاتـی انسـانی اسـت .چنیـن چیـزی الگـوی درسـتی بـرای نجارهـا
از فعالی 
یـا نویسـندگان یـا تجـار اسـت .شـما میتوانیـد بـا ارزیابـی کیفیـت صندلیهایـی کـه
یتـان قضـاوت کنیـد کـه آیـا نجـار
سـاختهاید ،کتابهایـی کـه نوشـتهاید ،یـا تـراز مال 
یـا نویسـنده یـا رئیـس خوبـی بودهایـد یـا خیـر .در تصویـر والدگـری ،همیـن الگـو دنبـال
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یشـود .والـد نوعـی نجـار اسـت ،اگرچـه هـدف تولیـد نـوع خاصی از محصـول ،مثل
م 
صندلـی ،نیسـت ،بلکـه هـدف تولیـد نـوع خاصـی از «آدم» اسـت.
تخصص و مهارت در کار موفقیت به همراه میآورد .وعدۀ والدگری این است
تهـای خـاص ،وجود دارد کـه والدین میتوانند
کهـا و مهار 
کـه مجموعـهای از تکنی 
نهـا کمـک خواهـد کـرد کـه هـدف شـکلدادن بـه
کهـا بـه آ 
کسـب کننـد .ایـن تکنی 
ً
زندگـی فرزندانشـان را محقـق کننـد .و یـک صنعـت نسـبتا بـزرگ ظهـور کـرده اسـت
ً
تهـا را میدهـد .حـدود شـصت هـزار کتـاب در
کـه نو یـد ایجـاد دقیقـا همـان مهار 
بخش والدگری سـایت آمازون موجودند و در عنوان اکثرشـان عبارت «چگونه» دیده
بهـای «خودآمـوز» 1تنهـا توصیههایـی عملـی راجـع
یشـود .البتـه بسـیاری از کتا 
م 
نهـا وعـده میدهنـد کـه
بـه والدبـودن ارائـه میدهنـد .امـا تعـداد بسـیار بیشـتری از آ 
ً
ا گـر والدیـن دقیقـا تکنیـک درسـت را تمریـن کننـد و اجـرا نماینـد ،میتواننـد تغییـری
اساسـی ایجـاد کننـد در آنچـه فرزندشـان قـرار اسـت از آب دربیایـد.
بههرحـال الگـوی والدگـری چیـزی نیسـت کـه آن را فقـط در کتابهـای
«خودآموز» بیابید .این الگو بر نحوۀ اندیشیدن مردم دربارۀ رشد و شکوفایی کودکان،
نشـناس رشـد هسـتم؛ میکوشـم تـا دریابـم
یگـذارد .مـن یـک روا 
ب هطـور کلـی ،تأثیـر م 
ً
ذهـن کـودکان چگونـه اسـت و چـرا چنیـن اسـت .باوجودایـن ،تقریبـا هـر کسـی کـه بـا
مـن در بـارۀ دانـش کودکـی مصاحبـه کرده سـؤاالتی نیز  راجع به این پرسـیده اسـت که
والدین چه باید بکنند و تأثیر طوالنیمدت آنچه که انجام میدهند چه خواهد بود.
ایدۀ والدگری همچنین یکی از سرچشمههای بزرگ غم و درد والدین _ بهویژه
مـادران _ اسـت .ایـدۀ والدگـری بـه افروختـن جنگهای بیپایـان میان مـادران 2دامن
میزنـد .ا گـر ایـن ایـده را بپذیر یـد کـه والدگـری نوعـی کار اسـت ،پـس بایـد میـان ایـن

1. How-To

 :Mommy Wars .2مناقشه بین مادران شاغل و مادران خانهدار بر سر  روشهای فرزندپروری [مترجم].
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ً
نـوع کار و انـواع دیگـر کار (مثلا شـغل) دسـت بـه انتخـاب بزنید .بهخصـوص مادران
یتـوان هـم در کار والدگـری و هـم در شـغلی دیگـر
در مواجهـه بـا ایـن سـؤال کـه آیـا م 
موفـق بـود ب هشـدت حالـت تدافعـی بـه خـود میگیرنـد و گیـج و سـردرگم میشـوند.
لشـدن بـرای مادربـودن و
نهـا احسـاس میکننـد مجبورنـد میـان اهمیـت کمتـر قائ 
آ
چشمپوشیدن از شغلشان دست به انتخاب بزنند .اما همین دوراهی پدران را نیز با
شـدتی بیشـتر تحت تأثیر قرار میدهد زیرا از آنها کمتر از مادران قدردانی میشـود.
درنتیجـه ،گرایشـی در جهـت مخالـف بـرای تنزل اهمیـت والدبودن وجـود دارد
کـه تاحـدودی نشـئتگرفته از همیـن رویکـرد اسـت و شـاهدش نیـز تمـام خاطـرات
کنایهآمیزی اسـت که زنان در آنها ،بهنحو خودآ گاه ،به تردیدشـان در مورد مادربودن
اعتـراف میکننـد .رو یهمرفتـه ،ا گـر والدبـودن نوعـی شـغل باشـد کـه هـدف از آن
ً
گسـال موفق اسـت ،شـغل کامال افتضاحی اسـت ،سـاعات طوالنی،
پرورش یک بزر 
بدون حقوق و مزایا ،و پر از کار یدی سـنگین .و تا بیسـت سـال هیچ تصوری ندارید
کـه آیـا کارتـان را خـوب انجـام دادهایـد یـا نـه ،واقعیتـی کـه بهخودیخـود میتوانـد ایـن
شـغل را بـه کاری اعصابخردکـن و مملـو از احسـاس گنـاه و عـذاب وجـدان تبدیـل
کنـد .امـا ا گـر والدبودن نوعی شـغل نیسـت ،چرا انجامش میدهیـم؟ اگر هدف ایجاد
گسـال نیسـت ،پـس چیسـت؟
نـوع خاصـی از بزر 
خــود مــن یکــی از آن والدهــای عصبــی و شــاغل طبق ـۀ متوســط هســتم و در
تمــام طــول زندگ ـیام هــم فشــار الگــوی والدگــری و هــم واکنــش بــر ضــد آن را تجربــه
کــردهام .هــر ســه پســرم بــزرگ شــدهاند ،تــا حــد قابــل قبولــی شــاد و موفقانــد و خودشــان
ً
در آســتانۀ بچهدارشــدن هســتند .امــا مــن همچنــان خــود را دائمــا در حــال قضــاوت
راجــع بــه مســئولیتم در مــورد فــراز و فرودهــای زندگــی فرزندانــم مییابــم .آیــا وقتــی
کوچکتریــن پســرم را ،زمانیکــه هشــت ســالش بــود ،هــر روز بــه مدرســه میرســاندم،
بیــش از حــد معقــول مواظبــش بــودم؟ یــا وقتــی در ســن نهســالگیاش دیگــر ایــن کار را
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یکــردم ،مــادر غافلــی شــده بــودم؟ مــن میخواســتم فرزندانــم راه خودشــان را دنبــال
نم 
یکــردم کــه فرزنــد
و اســتعدادهای خودشــان را کشــف کننــد .امــا آیــا بهتــر بــود اصــرار م 
نشــدن ،دانشــگاه را تمــام کنــد؟ مــن بــاور
بزرگــم ،ب هجــای تــاش بــرای موسیقیدا 
داشــتم _ و هنــوز هــم بــاور دارم _ کــه مــدارس عمومـ ِـی خوب بهترین گزینه بــرای کودکان
گتــرم از مدرس ـۀ عمومــی محــل راضــی نبودنــد ،بهتــر
هســتند .امــا وقتــی دو پســر بزر 

نهــا را بــه مدرسـهای خصوصــی بــا شــهریهای بــاال در حومـۀ شــهر میفرســتادم؟
نبــود آ 
کتــرم کــردم .آیــا بایــد پســر کوچکــم را مجبــور میکــردم
همــان کاری کــه بــرای پســر کوچ 
کامپیوتــر را خامــوش کنــد و درس بخوانــد ،یــا اجــازه مـیدادم در برنامهنویســی 1مهــارت
پیــدا کنــد؟ چطــور میتوانســتم مطمئــن شــوم کــه فرزنــد وســطی «بااســتعدادم» زمــان
یکــردن دارد ،تکالیفــش را انجــام میدهــد و همزمــان بــه کالسهــای
زیــادی بــرای باز 
ریاضیــات پیشــرفته و بالــه هــم میرســد؟ ســختتر از همــه اینکــه وقتــی کوچکتریــن
فرزنــدم دبیرســتان را بــه پایــان رســاند ،مــن از همســرم جــدا شــدم .آیــا بایــد ایــن کار را
ً
یکــردم؟ یــا دیرتــر؟ یــا اصــا نبایــد جــدا میشــدم؟
زودتــر م 
ْ
تخصص و دانش حرفهای من در مورد رشد مرا به همان پاسخهایی رساند که
لسـال والدبودنـم نگاه میکنم،
دیگـران هـم میداننـد .وقتـی به گذشـته و بیش از چه 
حدس میزنم بهترین پاسـخ این اسـت که این پرسـشها نادرسـت هسـتند.
فکرکـردن راجـع بـه تجربـۀ خودتـان بهعنـوان یـک والـد ممکـن اسـت شـما را در
مـورد والدگـری دچـار تردیـد کنـد .امـا تأمـل در مـورد پـدر و مادرهـا و فرزنـدان دیگـر نیـز
یشـود الگوی والدگری نابسـنده به نظر برسـد .مهمتر از همه ،افراد نسـل من،
باعث م 
کـه در شـادی و امنیـت و رفـاه و در کنـار تعـداد ز یـادی کـودکان دیگـر رشـد کردنـد،
ً
واقعـا پیشـرفت شـگفتانگیزی نسـبت بـه والدیـن فوقالعـادۀ نسـل مـا _ کـه در فقـر و
بحـران و جنـگ بـزرگ شـدند _ نداشـتهاند .همـۀ ما کسـانی را میشناسـیم که کودکی
1. coding
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گسـاالنی بینظیر و والدینی بامحبت تبدیل
وحشـتناکی داشـتهاند و در آینده به بزر 
شـدهاند ،و همچنیـن والدینـی خـوب را دیدهایـم که بهنحـوی تراژیک فرزندانی ناشـاد
نصیبشـان شـده است.
مؤثرتریـن و دردنا کتریـن ضدالگـوی والدگـری زمانی مطرح میشـود کـه در مورد
گسـالی نمیرسـند .در سـال ،2011
والدیـن کودکانـی میاندیشـیم کـه هرگز به سـن بزر 
امیلـی رپ 1مقالـهای ب هشـدت تکاندهنـده نوشـت کـه بارهـا و بارهـا منتشـر و خوانده
شـد .ایـن مقالـه در بـارۀ پسـر امیلـی ،رونـان ،بـود کـه او میدانسـت پیـش از رسـیدن بـه
س هسـالگی بهدلیـل ابتلا بـه بیمـاری ِتـی _ َسـکس 2از دنیـا خواهـد رفـت .ایـن مسـئله
هیـچ تفاوتـی در شـدت عشـقی کـه او بهعنـوان یـک مـادر نسـبت بـه پسـرش داشـت
یکـرد ،و باوجودایـن مـا احسـاس
گسـالی را تجربـه نم 
ایجـاد نکـرد .پسـر او هرگـز بزر 
میکنیـم کـه امیلـی رپ 2و دیگرانـی چـون او کاملتریـن نمون ههـای آن چیـزی هسـتند
کـه معنـای والدبودن اسـت.
آیـا مهـم اسـت کـه بفهمیـم چـرا والدبـودن ارزشـمند اسـت؟ نگرانـی در مـورد
ثهـای راجـع بـه سـبک زندگـی و وبال گهـای
والدیـن و فرزنـدان اغلـب بـه بح 
«مامان»هـا فروکاسـته میشـود .امـا مـن در ایـن کتـاب بحـث خواهم کـرد کـه ،درواقع،
یهـا و دغدغ ههـای هـرروزه جنب ههـای اصیـل و عمیـق شـرایط انسـانی را
آن نگران 
منعکـس میکننـد ،تنشهایـی کـه جزء جداییناپذیـر زندگی ما بهعنوان یک انسـان
کودکی بهغایت طوالنی و آسـیبپذیر انسان ،و
تشـناختی،
هسـتند .از منظری زیس 
ِ

سرمایهگذاری کالن بر روی فرزندان که با آن کودکی طوالنی متناسب است ،بخشی
یسـازد .ایـن سـرمایهگذاری در
بسـیار مهـم از آن چیـزی اسـت کـه ماهیـت انسـان را م 
راسـتای خدمـت بـه چـه هدفـی اسـت؟ چـرا تحـول یافتـه اسـت؟

1. Emily Rapp

 :tay-sachs .2نوعی بیماری ذخیرهای است [مترجم].
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دریافت ــن اینک ــه چ ــرا والدب ــودن ارزش ــمند اس ــت فق ــط پرسش ــی ش ــخصی ی ــا
تشــناختی نیســت ،بلکــه پرسشــی اجتماعــی و سیاســی نیــز هســت .مراقبــت
زیس 
ً
از کــودکان هرگــز ،در تمــام طــول تاریــخ بشــر ،صرفــا نقــش مــادران و پــدران بیولوژیــک
نب ــوده اس ــت .از هم ــان ابت ــدا ،ای ــن مراقب ــت برنام ـۀ اصل ــی ه ــر جامع ـۀ انس ــانی ب ــوده
اس ــت و هن ــوز ه ــم چنی ــن اس ــت .ب ــرای مث ــال ،نظ ــام آموزش ــی ب ــه دنب ــال مراقب ــت از
فرزن ــدان هم ــه اس ــت.
ماننـد دیگـر نهادهـای اجتماعـی ،شـیوۀ مراقبت مـا از کودکان در گذشـته تغییر
کـرده و در آینـده نیـز تغییـر خواهـد کـرد .ا گـر بخواهیـم تصمیمـات خوبـی در مـورد ایـن
تغییرات بگیریم ،در وهلۀ نخست باید بهنحوی سنجیده و حسابشده بیندیشیم
که مراقبت از فرزندان چیسـت؟ پیشدبسـتانی باید چگونه باشـد؟ چگونه میتوانیم
مـدارس عمومـی را اصلاح کنیـم؟ چـه کسـی بایـد در مـورد رفـاه 1یـک کـودک تصمیـم
یهـای جدیـد مواجـه شـویم؟ مراقبـت از کـودکان،
بگیـرد؟ چگونـه بایـد بـا فناور 
نطـور کـه موضوعـی علمـی و شـخصی اسـت ،موضوعـی سیاسـی نیـز هسـت و
هما 
سهـای کالن و هم در مقیاسهای
سهـای مر بـوط بـه آن هـم در مقیا 
شهـا و پارادک 
تن 
کتـر بـروز پیـدا میکننـد.
کوچ 
بایـد یـک نحـوۀ اندیشـیدن بـه کـودکان وجـود داشـته باشـد کـه از سـویی فراتـر از
«خودآمـوز» و از سـوی دیگـر فراتـر از خاطـرات کنایهآمیـز باشـد .درنظرگرفتـن تأثیـرات
طوالنیمدتـی کـه علـم و فلسـفه مطـرح میکنند میتواند مفید باشـد .اما مـن بهزودی
یشـوم ،و شـاید ایـن منظـر بتوانـد چشـماندازی حتـی بهتـر در اختیـار
مادر بـزرگ م 
گبـودن نوعـی فاصلـۀ همدالن هتـر ،هـم از اشـتباهات و موفقیتهـای
بگـذارد .مادربزر 
مـادر جوانـی کـه یـک روز بودهایـد (مـادر جوانـی کـه نمیتوانسـت ایـن دو را از هـم
نهـای فرزنـدان خودتـان ،بـه همـراه دارد.
شهـا و جنگید 
تشـخیص دهـد) و هـم از تال 
1. welfare
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پس این کتاب همانطور که اثر یک دانشمند و فیلسوف است اثر یک مادربزرگ
هم هست _ به قول مادربزرگ یهودی خودم ،یک بابی  _1اما یک بابی در دانشگاه برکلی،
مادربزرگـی کـه البراتـوار علـوم شـناختی را اداره میکنـد و ،البـهالی قصـه تعریفکـردن
راجع به روزگار قدیم و پختن پنکیک بلوبری ،مقاالت فلسـفی مینویسـد .مادربزرگان
دانشـمند و فیلسـوف در زمان گذشـته بسـیار کمیاب بودند ،پس شـاید ترکیب هر دو
منظـر بتوانـد بـه مـا در فهـم ارزش والدبـودن کمک کند و مـا را به فراسـوی والدگری ببرد.

از والدگری تا والدبودن

ً
ا گـر والدگـری الگـوی نادرسـتی اسـت ،الگـوی درسـت چیسـت؟ «والدگـری» 2واقعـا
یـک فعـل 3و یـا نوعـی شـغل نیسـت ،و همچنیـن ،ماننـد مجسمهسـازی ،هدفـش
گسـال نیسـت و نباید باشـد.
تراشـیدن یک کودک و تبدیلکردنش به نوع خاصی بزر 
تکـردن از یـک کـودک_  باید بخشـی از یک رابطۀ عمیق و
درعـوض ،والدبـودن _ مراقب 
منحصربهفرد انسـانی و یک نوع خاص عشـقورزیدن باشـد .شـغل در زندگی انسـان
نقشـی محـوری ایفـا میکنـد؛ مـا بـدون آن نمیتوانیـم سـر کنیـم .امـا ،همانطـور کـه
فرو یـد و الو یـس 4هـر دو تذکـر دادهانـد ،یا الاقل معروف اسـت که چنین گفتهاند ،کار و
عشـق دو چیـزی هسـتند کـه بـه زندگـی ارزش زیسـتن میدهنـد.
آن عشـق خاصـی کـه بـا مراقبـت از کـودکان ملازم اسـت تنهـا محـدود بـه پـدر و
یشـود که دانشـگاهیان بـه آنها
مـادر بیولوژ یـک نیسـت ،بلکـه شـامل تمام کسـانی م 
مراقبتگـر 5میگوینـد و در انگلیسـی بریتانیایـی ،بهنحـوی ظریفتـر ،بـا واژۀ مراقب 6به
یشـود .ایـن نـوع از عشـق محـدود بـه والدیـن بیولوژیـک نیسـت ،بلکـه
نهـا اشـاره م 
آ
حداقـل ب هصـورت بالقـوه بخشـی از زندگـی همـۀ ماسـت.
 :bubbe .1معادل عبری پدربزرگ و مادربزرگ [مترجم].

5. Caregiver
6. carer

			2. parent
			3. verb
			4. Elvis
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ما تفاوت میان شغل و دیگر روابط ،یا انواع دیگر عشق ،را تشخیص میدهیم.
ـغول «فعـل همسـری» شـدن نیسـت؛ دوسـتبودن ،حتـی
همسـربودن بـه معنـای مش ِ
سبـوک ،بـه معنـای انجـام فعلـی بـه نـام دوسـتی نیسـت؛ و مـا بـرای پـدران و
در فی 
مادرانمـان فعـل فرزندبـودن را انجـام نمیدهیـم .امـا ایـن روابـط نقشـی محـوری در
ً
زندگـی مـا ایفـا میکننـد .هـر انسـانی کـه زندگـی کاملا رضایتبخـش و سرشـاری
دارد غـرق در ایـن روابـط اجتماعـی اسـت .و ایـن تنهـا حقیقتـی فلسـفی راجـع بـه
ً
موجودات انسـانی نیسـت ،بلکه حقیقتی اسـت که عمیقا ریشـه در زیستشناسـی
مـا انسـانها دارد.
تکـردن راجـع بـه عشـق ،بهو یـژه عشـق والدین بـه فرزندان ،ممکن اسـت
صحب 
نطـور سـاده و بدیهـی بـه نظـر برسـد .امـا عشـق فرزنـدان،
احساسـی و آبکـی ،و همی 
همچـون تمامـی روابـط انسـانی ،هـم بخشـی از بافـت هـرروزۀ زندگیهـای ماسـت
_فراگیـر ،گریزناپذیـر ،و در پسزمینـۀ  هـر چیـزی کـه انجـام میدهیـم_ و هـم بسـیار
پیچیـده ،متغیـر و حتـی پارادکسـیکال.
ا گـر عشـق را نوعـی کار ندانیـم ،بهتـر میتوانیـم عشـق بورز یـم .ممکـن اسـت
بگوییـم مـا سـخت تلاش میکنیـم تا زن یا شـوهر خوبی باشـیم ،یا اینکـه برایمان مهم
اسـت دوسـتی خـوب یـا فرزنـدی بهتـر باشـیم .امـا مـن موفقیـت ازدواج خـودم را بـا این
معیار اندازهگیری نمیکنم که آیا شـخصیت شـوهرم از زمانی که ازدواج کردهایم بهتر
شـده اسـت یـا نـه .مـن کیفیـت یـک دوسـتی قدیمـی را بـا ایـن سـؤال ارزیابـی نمیکنم
کـه آیـا دوسـت مـن از زمانـی کـه بـرای نخسـتینبار همدیگـر را دیدیـم شـادتر و موفقتـر
شـده اسـت یـا نـه؛ درواقـع ،همـۀ مـا میدانیم کـه دوسـتیها کیفیت خودشـان را بیش
از همـه در روزهـای تار یـک زندگـی نشـان میدهنـد .باوجودایـن ،ایـن تصویـر ضمنـی
یهـای شـما بهعنـوان یـک والـد میتوانند ،و حتی بایـد ،با توجه
والدگـری اسـت :ویژگ 
بـه کودکـی کـه بـه وجـود آوردهایـد مـورد قضـاوت قـرار گیرند.
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ً
ا گـر والدبـودن ،بهو یـژه پـدر یـا مـادر بچههـای خردسـال بـودن ،کاری کاملا
دشـوار و وحشـتناک اسـت ،عشـقی بسـیار زیبـا و عالـی هـم هسـت ،یا حداقـل برای
بسـیاری از مـا اینطـور اسـت .احسـاس عشـقی کـه مـا بـه فرزنـدان کوچکمـان داریم
و عشـقی کـه آنهـا بـه مـا دارنـد از هـر دو طـرف بـی قیـد و شـرط و صمیمـی ،از نظـر
اخالقـی عمیـق و از نظـر احساسـی ملمـوس و نزدیـک اسـت .مهمتریـن پاداشهـای
والدبـودن نمـرات و افتخـارات فرزنـدان مـا یـا حتـی فارغالتحصیلشدنشـان یـا
ازدواجشـان نیسـت؛ مهمتر یـن پـاداش والدبـودن از لحظـه لحظـۀ لـذت جسـمی و
روان ِـی در کنـار ایـن کـودک خـاص بـودن و لـذت لحظـه بـه لحظـۀ او در بـودن بـا شـما
بـه وجـود میآیـد.

عشـق مقصـد یـا ملا ک و معیـار و نقشـۀ از پیـش تعیینشـده نـدارد ،امـا یـک
ْ
نهـا عشـق میورزیـم ،بلکـه
هـدف دارد .هـدف تغییـردادن کسـانی نیسـت کـه بـه آ 
بخشـیدن آن چیـزی اسـت کـه بـرای شـکوفایی بـدان نیـاز دارنـد .هـدف عشـق
ککـردن بـه اوسـت در ایـن
شـکلدادن بـه سرنوشـت معشـوق نیسـت ،بلکـه کم 
ْ
جهـت کـه خـودش بـه سرنوشـتش شـکل دهـد .هـدف نشـاندادن راه بـه او نیسـت،
ککـردن بـه اوسـت تـا راه خـودش را بیابـد ،حتـی ا گـر مسـیری کـه در پیـش
بلکـه کم 
میگیـرد آن راهـی نباشـد کـه خـود مـا برمیگزیدیـم ،یا حتی راهی نباشـد کـه ما برایش
انتخـاب میکردیـم.
هــدف از عش ـقورزیدن بــه کــودکان ،ب هطــور خــاص ،فراهمکــردن محیطــی
پربــار ،باثبــات و امــن بــرای ایــن انســانهای کوچــک و آســیبپذیر اســت ،محیطــی
کــه در آن تغییــر ،خالقیــت و نــوآوری میتواننــد شــکوفا شــوند .ایــن امــر هــم از منظــر
تشــناختی و تکاملــی و هــم از منظــری شــخصی و سیاســی صــادق اســت.
زیس 
نهــا مقصــد تعییــن نمیکنــد ،بلکــه قــدرت و مای ـۀ 
عش ـقورزیدن بــه کــودکان بــرای آ 
نهــا میبخشــد.
آغــاز ســفر را بــه آ 
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پارادکسها

ً
پـس والدبـودن صرفـا بـا عشـقورزیدن بـه کـودکان سـروکار دارد .و البتـه عشـق هرگـز
سهـا ،پیچیدگیها و دیوانگی منحصربهفرد عشـق
سـاده نبـوده اسـت .در بـارۀ پارادک 
اروتیـک بسـیار اندیشـیدهاند ،سـخن گفتهانـد ،نوشـتهاند ،آواز سـر دادهانـد و گاهـی
ً
فر یـاد کشـیدهاند .عشـق مـا بـه فرزندانمان دقیقا همانقدر پرشـور و عمیـق ،همانقدر
نقـدر منحصرب هفـرد و دیوانـهوار اسـت .بااینحـال
پارادکسـیکال و پیچیـده ،و هما 
ً
بحـث روابـط میـان والدیـن و فرزنـدان ،بهویژه فرزندان کوچک ،تقریبـا در تمامی موارد
بهـای «خودآمـوز» یـا خاطـرات اسـت.
محـدود بـه کتا 
در ایــن کتــاب ،مــن بــر روی دو نــوع پارادکــس تمرکــز خواهــم کــرد :پارادکسهــای
سه ــای یادگی ــری .ای ــن پارادکسه ــا جزئ ــی از طبیع ــت تکامل ــی خ ــود
عش ــق و پارادک 
سه ــا
کودک ــی هس ــتند .الگ ــوی والدگ ــری نمیتوان ــد ب ــه آنه ــا بپ ــردازد .ای ــن پارادک 
یش ــوند ک ــه م ــا بهنح ــو علم ــی و نی ــز ش ــخصی دربـــارۀ  کودکـــی
زمان ــی ایج ــاد م 
سهــا را بهصورتــی
شهــای علمـ ْـی ایــن پارادک 
میاندیشــیم .درواقــع جدیدتریــن پژوه 
و ی ــژه وض ــوح بخش ــیدهاند.
ً
نهـا در تنشهـا و
نهـا صرفـا سـؤاالت علمـی و فلسـفی انتزاعـی نیسـتند؛ آ 
امـا آ 
یسـازند عینـی میشـوند؛
یهـای زندگـی واقعـی کـه زندگـی والدیـن را آشـفته م 
دوراه 
نهـا در عمـق تصمی مهـای دشـوار اخالقـی و سیاسـیای جـای دارنـد کـه وقتـی
آ
میکوشـیم بهعنـوان یـک جامعـه از کـودکان مراقبـت کنیـم ،ظاهـر میشـوند.

پارادکسهای عشق
یشـود .والدیـن و
نخسـتین دوراه ْـی از تضـاد میـان وابسـتگی و اسـتقالل ناشـی م 
دیگـر مراقبتگـران بایـد مسـئولیت کامـل وابسـتهترین موجـود ،یعنی نـوزاد انسـان ،را به
ً
عهده بگیرند .اما همچنین آنها باید این وابسـتهترین موجود را به بزرگسـالی کامال
ضکـردن پوشـک و
مسـتقل و خودکفـا تبدیـل کننـد .مـا والدبـودن را بـا غـذادادن و عو 
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درآغوشگرفتـن کودکانمـان در بیشـتر طـول روز شـروع میکنیـم ،و تمامـی ایـن کارهـا را
بـا رضایـت و حتـی شـادمانی شـگفتانگیزی انجـام میدهیـم.
ششـانس باشـیم ،عاقبـت کارمـان دریافـت پیامکهـای محبتآمیـز
ا گـر خو 
گاهوبیـگاه از یـک شـهر دور اسـت .ازدواج یـا دوسـتی  کـه یکـی از اهـداف زندگـی مـا به
ً
عنوان والدین است ،اگر مطلقا بیمارگونه نباشد ،عجیب و غریب است .وابستگی
کـودکان در آغـاز بسـیار بسـیار بیشـتر از وابسـتگی نیازمندتریـن عاشـق بـه معشـوق
اسـت ،و به حدی از اسـتقالل میرسـند که بسـیار بیشـتر از اسـتقالل فرد در دورترین
و مسـتقالنهترین رابطـۀ عاشـقانه اسـت.
در نخسـتین مرحلـۀ زندگـی کـودک ،مـا نسـبت بـه خـود آنهـا کنترل بیشـتری بر
یشـان دار یـم .بیشـتر آنچـه برای یک نـوزاد رخ میدهـد از طریق والدین
جزئیـات زندگ 
یـا مراقبتگـر اسـت .امـا اگـر مـن والـد خوبـی باشـم ،هیـچ کنترلـی روی زندگـی فرزنـدم
گسـال نخواهـم داشـت.
بهعنـوان یـک بزر 
ایـن تنـش بهخصـوص در دوران نوجوانـی شـدت مییابـد .در ایـن سـنین،
فرزنـدان مـا نهتنهـا مسـتقل از مـا و خودکفا شـدهاند ،همچنین به نسـل جدیدی تعلق
دارنـد کـه مسـتقل از نسـل پیشـین و خودکفاسـت .خردسـالی و صمیمیـت همـراه
همانـد؛ مـا کودکانمـان را ،هـم بـه معنـای تحتاللفظـی و هـم بـه معنـای اسـتعاری
گسـال مـا بیگانـه هسـتند و بایـد باشـند؛
کلمـه ،نزدیـک نـگاه میدار یـم .فرزنـدان بزر 
نهـا سـاکنان سـرزمین آیندهانـد.
آ
دومیـن تنـش از کیفیـت خـاص عشـق مـا بـه فرزندانمـان ناشـی میشـود .مـن
توجـه خاصـی بـه فرزنـد خـودم دارم .مـا احسـاس میکنیـم رفـاه فرزنـدان خودمـان از
هـر چیـز دیگـری مه متـر اسـت ،حتـی از رفـاه کـودکان دیگـر یـا شـادی و خوشـبختی
خودمـان .مـا میتوانیـم _ یـا حتـی بایـد _ در مـورد ایـن امـر بیرحـم و سرسـخت باشـیم.
بـه مـادر فقیـری بیندیشـید کـه در یـک محلـۀ بسـیار بـد زندگـی میکنـد و بـا قناعـت و
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صرفهجویـی بسـیار تلاش میکنـد پولـی پسانـداز کنـد و کودکـش را بـه یـک مدرسـۀ 
خصوصـی خـوب بفرسـتد ،مدرسـهای کـه امـکان ورود بـه آن بـرای اکثـر بچههـای آن
محلـه وجـود نـدارد .چنیـن مـادری قهرمـان اسـت ،نـه خودخـواه یـا احمـق.
امـا ایـن نـوع منحصرب هفـردی از قهرمانـی اسـت .شـیوههای کالسـیک فکرکـردن
یسـازند کـه اصـول اخالقـی و سیاسـی
در بـارۀ سیاسـت و اخلاق ایـن ایـده را مطـرح م 
بایـد کلـی باشـند .انصـاف ،برابـری ،عدالـت :ایـن اید ههـا بایـد در مـورد همـه اعمـال
شـوند .بـرای مثـال ،خـود مفهـوم قانـون بـه ایـن معناسـت که یـک اصل بهطور یکسـان
در مـورد همـه اجـرا شـود .امـا مـن در مقایسـه بـا کـودکان دیگـر ،بهطور کلی ،مسـئولیت
بیشـتری در قبـال فرزنـد خـودم دارم و فرزنـد خـودم بیـش از دیگـر کـودکان برایـم مهـم
نطـور باشـد.
اسـت .و بایـد هـم همی 
ایـن تعهـد و یـژه از کجـا میآیـد؟ مسـئله تنهـا خویشـاوندی ژنتیکـی نیسـت.
ً
ً
تقریبـا هـر کسـی کـه از کودکـی مراقبـت میکنـد دقیقـا بـه همـان معجـزۀ خـاص و
ـرد کوچـک عشـق خواهـد ورز یـد .مـا چگونـه میتوانیـم عشـق خاصمـان
منحصرب هف ِ
کپـروری بگنجانیـم؟ و ایـن در سیاسـت
بـه کـودکان را در یـک رو یـۀ  گسـتردهتر کود 
عمومـی بـه چـه معنـا خواهـد بـود؟

پارادکسهای یادگیری
سهـا در مـورد شـیوههای یادگیـری کودکان از بزرگسـاالن اسـت.
مجموعـۀ دوم پارادک 
در جهانـی کـه میـزان تحصیلات نقشـی تعیینکننـده در موفقیـت فـرد دارد ،بخـش
عمـدۀ والدگـری بـر یادگیـری بیشـتر ،بهتـر و سـریعتر کـودکان متمرکـز اسـت .همچنیـن
الگوی والدگری الگوی معمول اکثر آموزشهاست .این الگو بر این ایده استوار است
نهـا میآموزنـد و بدینترتیـب،
گسـاالن آنچـه را کـه کـودکان بایـد بداننـد بـه آ 
کـه بزر 
نهـا چگونه بیندیشـند و عمل کننـد .دوباره بگویم کـه این ایده
تعییـن میکننـد کـه آ 
ممکـن اسـت واضـح بـه نظـر برسـد ،امـا هـم علـم و هـم تاریخ چیـز دیگـری میگویند.
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نخسـتین پارادکـس در مـورد بـازی و کار اسـت .بدیهـی اسـت کـه کـودکان از
یکـردن یـاد میگیرنـد .اما آنها چرا و چگونه این کار را انجام میدهند؟ بنا
طریـق باز 
بـه تعر یـف ،بـازی عملـی اسـت از روی جوششـی خودانگیختـه کـه بـرای انجـام هیچ
چیـز بخصوصـی طراحـی نشـده اسـت .امـا فراگیربـودن بـازی در کودکـی نشـاندهندۀ 
ایـن اسـت کـه بایـد کارکـرد ویژهای داشـته باشـد.
ً
درواقـع ،تقریبـا همـه فکـر میکننـد کـه کـودکان باید زمـان کافی بـرای باز یکردن
داشـته باشـند .امـا زمـان بـازی یکـی از نخسـتین چیزهایـی اسـت کـه هنـگام
نگـذاری بـرای زندگـی کـودکان از قلـم میافتـد .تمریـن خواندن جـای زنگ تفریح
قانو 
یلـی جـای خـود را بـه تمریـن فوتبـال میدهنـد.
را میگیـرد ،و بـازی تـوپ و دیـوار یـا ل 
تهـای مختلـف بـه مـا میدهـد کـه
الگـوی والدگـری لیسـت بلندباالیـی از فعالی 
کـودکان بایـد انجـام دهنـد .کالس ز بـان چینـی ،تمریـن ریاضـی کومـون 1و آمادهشـدن
بـرای امتحانـات نهایـی دیگـر زمانـی بـرای باز یکردن باقـی نمیگذارند .مـا در این باره
ً
احسـاس بـدی دار یـم امـا کاملا نمیدانیـم چـه بایـد کـرد.
نظا مهـای اخالقـی و سیاسـی متعـارف همگـی مر بـوط بـه مسـائل خشـک و
نهـا بـه ایـن موضوعات میپردازنـد که افـراد و جوامع چگونه
جـدی کارهـای بشـرند .آ 
باید بیندیشـند ،برنامهریزی کنند و عمل نمایند تا بتوانند به مقاصد معینی دسـت
یابنـد .امـا کـودکان و دوران کودکـی تنهـا بـا بـازی سـروکار دارنـد و بـس .چـرا کـودکان
بـازی میکننـد؟ و مـا چگونـه بایـد ،نهتنهـا ب هصـورت شـخصی بلکـه همچنیـن از نظر
اخالقـی و سیاسـی ،بـرای بـازی ارزش قائـل شـویم؟
درست همانطور که کودکان باید از وابستهترین مخلوقات جهان به مستقلترین
نهـا بایـد از فـردی کـه بیشـتر وقتـش را بـه بـازی
موجـودات تبدیـل شـوند ،همچنیـن آ 
میگذرانـد بـه فـردی تبدیـل شـوند کـه بیشـتر وقـت خـود را بـه کار اختصـاص میدهـد.
 :Kumon .1یک متد آموزشی ریاضیات [مترجم].
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ایـن تغییر مسـتلزم تغییرات عمیقـی در ذهن و مغـز کودکان اسـت .والدین ،مراقبتگران
و آمـوزگاران بایـد بهنحـوی ایـن گـذار را مدیر یـت کننـد کـه هـم مزایـای بـازی حفظ شـود و
هم بهرهمندی از مزایای کار میسـر شـود .مدارس ،که مهمترین مؤسسـاتی هسـتند که ما
نهـا اسـتفاده میکنیـم ،بهنحـو قابل بحثـی در هـر دو جبهه
بـرای مدیر یـت ایـن گـذار از آ 
وحشـتناک عمـل میکننـد .امـا آیـا امکان بهتـر انجامدادنـش وجـود دارد؟
تنـش دوم در رابطـه بـا سـنت و نـوآوری اسـت .نبـرد عظیـم صفحهنمایشهـا و
کتابها در قرن بیسـتویکم تنها آخرین صحنۀ زدوخورد در جنگی طوالنی اسـت.
مـا انسـانها همـواره میـان حفـظ امـر کهـن و گرامیداشـت امـر نویـن مـردد بودهایـم .این
تنش سـابقهای بسـیار طوالنی دارد و فقط ویژگی فرهنگ تکنولوژیک ما نیسـت .این
تنـش بخشـی از برنامـۀ تکاملـی ماسـت .کودکان ،به اقتضای طبیعتشـان ،همـواره در
خـط مقـدم این جنـگ جای داشـتهاند.
بس ــیاری از دیدگا هه ــای اخالق ــی و سیاس ــی ،بهو ی ــژه دیدگا هه ــای محافظهکار
کالس ــیک ،بر اهمی ــت حفظ س ــنن و تاریخ تأ کی ــد میکنند .حفظ هو یـــت فرهنگی
گذش ــته ،و جایدادن خودتان در یک س ــنت ،جزئی عمیق و رضایتبخش در زندگی
انسانهاست.مراقبتگراندر خاللتربیتو پرورش کودکانسنتهاراانتقالمیدهند.
نحـال ،یکـی از کارکردهـای اساسـی دوران کودکـی اجـازهدادن بـه نـوآوری
درعی 
و تغییـر اسـت .درواقـع ،بهنحـوی پارادکسـیکال ،هیـچ فرهنـگ و سـنت خاصـی
بـرای انتقـال بـه آینـدگان وجـود نمیداشـت ا گـر گذشـتگان دسـت بـه کارهـای جدیـد
نمیزدند .بدون رخدادهای جدید و بیسابقه ،هیچ تاریخی وجود نداشت .کودکان
تـا سـن نوجوانـی ،ب هطـور منحصرب هفـردی ،شـیوههای جدیـدی بـرای لباسپوشـیدن،
تکـردن و حتـی فکرکـردن اختـراع میکننـد .مـا چگونـه میتوانیـم
رقصیـدن ،صحب 
نحـال به کودکانمان نیز
فرهنـگ و سـنن خودمـان را ارج نهیـم و انتقـال دهیم ،و درعی 
ً
ـوم کامال جدیـدی اختراع کنند؟
اجـازه دهیـم و تشویقشـان کنیـم کـه فرهنگها و رس ِ
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سهـای عشـق و یادگیـری بحـث میکنـد ،و مـن
علـم در خصـوص پارادک 
شهـای جدیـد علمـی را مطـرح خواهـم کـرد کـه بـه مـا کمـک
خالصـهای از پژوه 
میکننـد تـا بفهمیـم عشـق و یادگیـری بـه چـه صـورت کار میکننـد .تحقیقاتـی کـه در
یشـود منشـأ عشـق مـا بـه کودکانمـان را شـرح
زمینـۀ زیستشناسـی تکاملـی انجـام م 
میدهنـد و نیـز نحـوۀ ایفـای نقـش وابسـتگی و اسـتقالل ،و امـر خـاص و امـر عـام را در
ایـن عشـق نشـان میدهنـد.
در علـوم شـناختی ،رویکردهـای جدیـدی بـه یادگیـری وجـود دارد و همچنیـن
سـیر پژوهشـی جدیـدی در بـارۀ اینکـه کـودکان چگونـه از کسـانی کـه از آنهـا مراقبـت
میکننـد یـاد میگیرند .حتی نوزادان و خردسـاالن نسـبت بـه هنجارهای اجتماعی و
نهـا را از مراقبتگرانشـان دریافـت میکننـد.
سـنتها حسـاساند و ب هسـرعت آ 
امـا ،بهنحـوی مشـابه ،یکـی از کشـفهای بـزرگ سـالهای اخیر این بوده اسـت
نهـای جدیـد را تصـور کننـد و
کـه حتـی بسـیاری از کـودکان خردسـال میتواننـد امکا 
طـرق جدیـدی را در نظـر بگیرنـد کـه خودشـان یـا جهـان اطرافشـان میتواننـد آنگونـه
باشـند .و درواقـع مطالعـات جدیـد راههایـی را نشـان میدهنـد ،و توضیـح میدهنـد
کـه از طریقشـان بـازی بـه یادگیـری کمـک میکنـد.
در عصبشناسی رشد ،میخواهیم بفهمیم که چرا مغزهای کودکان با مغزهای
گسـاالن فـرق دارنـد .و میخواهیـم بفهمیـم کـه ،از نظـر عصبشـناختی ،گـذار از
بزر 
یادگیری مبتنی بر بازی ،در خردسـالی ،به برنامهریزی معطوف به هدف و متمرکزتر ،در
سـالهای بعـد ،چگونـه رخ میدهـد.
تمامی این پژوهشهای علمی به یک سـو اشـاره دارند :کودکی قرار اسـت دورۀ 
تغییرپذیـری و امـکان ،جسـتوجو و نـوآوری ،یادگیـری و تخیـل باشـد ،و ایـن بهویـژه
در مـورد کودک ِـی انسـان ،کـه بهنحـوی اسـتثنایی طوالنـی اسـت ،صـادق اسـت .امـا
تهـای قابـل توجـه انسـان بـرای یادگیـری و تخیـل رایـگان بـه دسـت نمیآیـد.
ظرفی 
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معادلـهای میـان کاوش و بهر هبـرداری ،یادگیـری و برنامهر یـزی ،تخیـل و عملکـردن
وجـود دارد.
را هحــل تکاملــی ایــن معادلــه ایــن اســت کــه هــر انســان تازهمتولدشــدهای
مراقبانــی داشــته باشــد ،افــرادی کــه ایــن اطمینــان را بــه وجــود میآورنــد کــه کــودک
میتوانــد بــا وجــود آســیبپذیری بســیارش شــکوفا شــود ،بیامــوزد و تخیــل کنــد.
ایــن مراقبتگــران همچنیــن دانشــی را انتقــال میدهنــد کــه نس ـلهای پیشــین
نهــا میتواننــد بــرای هــر کــودک ایــن موقعیــت را فراهــم کننــد
اندوختهانــد .همچنیــن آ 
کــه انــواع جدیــدی از دانــش را خلــق کنــد .البتــه کــه ایــن مراقبــان والدیــن هســتند ،امــا
گهــا ،عموهــا و داییهــا و دوســتان و مراقبتگــران نیــز ایــن نقــش
گهــا و مادربزر 
پدربزر 
را ایفــا میکننــد .مراقبتگــران انســان بایــد هم سرســختانه از هر کــودک محافظت کنند
نهــا بــزرگ شــدند دســت از ایــن کار بردارنــد؛ آنهــا بایــد هــم اجــازۀ 
یکــه آ 
و هــم زمان 
یکــردن بدهنــد و هــم او را قــادر بــه کارکــردن ســازند؛ بایــد ســنتها را منتقــل کننــد
باز 
تهــای بنیادیــن
سهــای والدیــن برآمــده از واقعی 
و مشــوق نــوآوری باشــند .پارادک 
ز یستشــناختیاند.

منحصربهفردبودن کودکی
سه ــا و ی ــا راهحل ــی س ــاده
م ــن قص ــد ن ــدارم ی ــک را هح ــل س ــاده ب ــرای ای ــن پارادک 
سه ــا ناش ــی میش ــوند
یه ــای ش ــخصی و سیاس ـیای ک ــه از ای ــن پارادک 
ب ــرای دوراه 
ً
ارائ ــه کن ــم .اص ــا راه س ــادهای ب ــرای مواجه ــه ب ــا گ ــذار از ی ــک وابس ــتگی مطل ــق ب ــه
نق ــدر ت ــام و تم ــام وج ــود ن ــدارد .هی ــچ فرمول ــی ب ــرای ح ــل ای ــن تن ــش
اس ــتقاللی هما 
می ــان ای ــن واقعی ــات وج ــود ن ــدارد ک ــه م ــا ب ــه ای ــن ک ــودک خ ــاص عش ــق میورز ی ــم،
ام ــا همچنی ــن بای ــد تصمی مه ــای مدبران ــه درس ــتی در ب ــارۀ  ک ــودکان ،بهط ــور کل ــی،
بگیر ی ــم .الگوریت ــم س ــادهای ب ــرای اندازهگی ــری ارزش کار و ب ــازی ،یـــا ســـنت و
ن ــوآوری وج ــود ن ــدارد.
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اما الاقل میتوانیم بکوشـیم تا این پارادکسها را تشـخیص دهیم و بپذیریم که
آنها بسیار فراتر از گسترۀ بحثهای متدوال والدگری هستند .ما باید از فکرکردن دربارۀ 
اینکه آیا یک تکنیک خاص والدگری نتایج خوب یا بدی خواهد داشت فراتر رویم.
یتـر ،و از منظـری کلیتر و جهانشـمولتر،
فکرکـردن راجـع بـه کودکـی بهطریقـی انتزاع 
میتوانـد کمـک کنـد تـا بحثهایمـان راجـع بـه والدیـن و فرزنـدان متفکرانهتـر و کمتـر
تفرقهافکنانـه ،پیچید هتـر و کمتـر آزارنـده ،متنو عتـر و کمتـر سـادهانگارانه باشـند.
اگرچـه مـن بهجـد فکـر میکنـم حتی ا گـر نتوانیم ایـن پارادکسهـا را حل کنیم،
راههـای خو بـی بـرای رویارو یـی بـا آنهـا وجـود دارد .مـا نهتنهـا بایـد تشـخیص دهیـم
کـه والدبـودن _مراقبتکـردن از کـودکان_ یـک رابطـه اسـت ،بلکـه همچنیـن بایـد
تشـخیص دهیـم کـه ایـن رابطـه بـا تمامـی روابـط دیگـر فـرق دارد .مـا بایـد درک کنیـم
کـه مراقبـت از کـودکان شـبیه انـواع دیگـر فعالیتهـای انسـانی نیسـت کـه الگوهـای
متـداول مـا هسـتند .بزرگکـردن کـودکان کار منحصرب هفـردی اسـت و تفکـر علمـی
و شـخصی خـاص خـود و مجموعـه نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی خـاص خودش
را میطلبـد.
درواقـع ،نمونـۀ متمایـز مراقبـت از کـودکان میتواند به ما در حل سـایر پرسـشهای
ضهـای میـان وابسـتگی و اسـتقالل،
دشـوار اخالقـی و سیاسـی کمـک کنـد .تعار 
صبـودن و عا مبـودن ،کار و بـازی ،و سـنت و نـوآوری در دوران کودکـی در واضحتریـن
خا 
نهـا در پـس مسـائل غیـر قابـل حـل بزرگسـالی نیز
یشـوند ،امـا آ 
حالـت خـود مشـاهده م 
نهـا چگونگـی فهـم مـا از همـه چیـز ،از سـقط جنیـن گرفتـه تـا پیرشـدن ،را
نهفتهانـد .آ 
تحت تأثیر قرار میدهند ،و بینشـی که ما از فهم کودکان به دسـت میآوریم میتواند به
گسـالی را نیـز حـل کنیم.
مـا کمـک کنـد تـا مسـائل بزر 
م ــا میتوانی ــم ط ــوری راج ــع ب ــه کودک ــی فک ــر کنی ــم ک ــه در باتـــاق احســـاس
به ــای راهنم ــای والدگ ــری و داس ــتانهای شـــخصی ،و
گن ــاه و کنارهگی ــری ،کتا 
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ثه ــای جدی ــد راج ــع ب ــه ک ــودکان و والدی ــن
تقس ــیمبندیهای سیاس ــی ک ــه اکث ــر بح 
نشــئتگرفته از آنهاســت گرفتــار نشــویم .مــا میتوانیــم بــه ایــن بینــش دســت یابیــم کــه
نهــا مراقبــت میکننــد از مهمتریــن و خاصتریــن
روابــط میــان کــودکان و افــرادی کــه از آ 
رواب ــط انس ــانی هس ــتند.

باغ کودک
شـاید بهتریـن اسـتعاره بـرای فهـم رابطـۀ متمایـز مـا بـا کـودکان اسـتعارهای قدیمـی
اسـت .مراقبـت از کـودکان شـبیه رسـیدگی بـه یـک بـاغ اسـت و والدبـودن شـبیه
باغبا نبـودن.
در الگوی والدگری ،والدبودن شـبیه نجاربودن اسـت .شـما باید به نوع مادهای
ِ
که با آن کار میکنید توجه کنید و این ممکن است بر روی کاری که تالش میکنید
ً
انجـام دهیـد تأثیـر بگـذارد .امـا اساسـا کار شـما ایـن اسـت کـه آن مـاده را بهشـکل
محصولـی نهایـی درآور یـد کـه منطبـق بـا طرحـی خواهـد بـود کـه بـرای شـروع در ذهـن
ـول تما مشـده ارزیابـی کنیـد کـه
داشـتید .و شـما میتوانیـد بـا نگریسـتن بـه محص ِ
کاری را چقـدر خـوب انجـام دادهایـد .آیا درها درسـتاند؟ آیـا صندلیها محکماند؟
بینظمی و بیثباتی دشـمنان یک نجار هسـتند؛ دقت و کنترل یاران او هسـتند .دو
بـار انـدازه بگیـر ،یـک بـار ُببر.
تشـده و حمایتـی
از سـوی دیگـر ،وقتـی باغبانـی میکنیـم ،فضایـی محافظ 
بـرای گیاهـان خلـق میکنیـم تـا بشـکفند .باغبانـی نیازمند کار سـخت و عرق جبین
نهـای طاقتفرسـا و غوطهور بـودن در کـود کشـاورزی .و
ماسـت ،همـراه بـا بیلزد 
نطـور کـه هـر باغبانـی میدانـد ،نقشـههای و یـژۀ مـا همـواره عقیـم میماننـد.
هما 
خشـخاش ب هجـای صورتـی کمرنـگ بـه رنـگ نارنجـی نئـون ظاهـر میشـود ،گل رز
کـه قـرار بـود از حصـار بـاال بـرود لجوجانـه در فاصلـۀ یـک قدمـی زمیـن باقـی میمانـد،
یتـوان مغلـوب سـاخت.
نقط ههـای سـیاه و زنـگار و شـتهها را هرگـز نم 
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تهـا و فتوحـات باغبانـی مـا نیز وقتی فرا میرسـند
امـا در عـوض ،بزرگتریـن لذ 
کـه بـاغ از کنتـرل مـا میگریـزد ،وقتـی جعفـری وحشـی سـفید و الغرمردنـی بهصـورت
ً
غیرمنتظـره عینـا در جـای درسـت در مقابـل سـرخدار تیره ظاهر میشـود ،وقتی نرگس
مکـن آبـی
ِ
گل فراموشـم ِ
زرد ازیادرفتـه ب هسـمت دیگـر بـاغ کـوچ میکنـد و در میـان ِ
یشـکفد ،وقتـی درخـت تـاک کـه قـرار بـود بـا آزرم در آغـوش آالچیـق بمانـد بـا رنـگ
م 
تهـا غوغـا بـه پـا میکنـد.
سـرخ روشـن البـهالی درخ 
فتـری وجـود دارد کـه ،برحسـب آن ،چنیـن تصادفاتـی
درواقـع ،معنـای ژر 
ً
مشـخصۀ باغبان ِـی خوبانـد .مسـلما انواعـی از باغبانـی وجـود دارنـد کـه هـدف
نهـا دسـتیابی بـه نتیجـهای خـاص اسـت ،ماننـد روییـدن ارکیدههـای گلخانـهای
آ
نجاری ظریـف نیازمند
یـا پـرورش درختـان بونسـای .ایـن انـواع باغبانـی نیـز  به انـدازۀ
ِ
تبحـر و مهـارت قابـل تحسـین اسـت .در انگلسـتان ،سـرزمین باغبانـان ،از اصطلاح
ـری طبقهمتوسـط و دلواپسـی اسـتفاده
« »hothousingبـرای ارجـاع بـه آن نـوع والدگ ِ

یهـا آن را  helicopteringمینامنـد.
میکننـد کـه آمریکای 

1

امـا آفرینـش یـک چمنـزار یـا پرچیـن یـا بـاغ روسـتایی را در نظـر بگیریـد .شـکوه
یـک چمنـزار بـه بینظمـی آن اسـت .بهمحـض اینکـه شـرایط تغییـر کنـد ،گلهـا و
نهـای مختلفـی ممکـن اسـت بشـکفند یـا تلـف شـوند و هیـچ تضمینـی وجـود
چم 
نـدارد کـه یـک گیـاه خـاص بـه بلندتریـن ،یـا زیباتریـن یـا پرشـکوفهترین گیـاه تبدیـل
ـان خـوب تلاش میکنـد تـا خا کـی پرثمـر خلـق کنـد کـه بتوانـد از کل
شـود .باغب ِ
یهـای مختلـف _ و نیـز بـا ضعفها
تهـا و زیبای 
اکوسیسـتم گیاهـان مختلـف بـا قو 
صندلی خـوب ،یک باغ
و دشـوار یهای مختلـف _ محافظـت نمایـد .برخلاف یـک
ِ
ً
ـرایط ج ّـوی و فصـول دائما تغییـر میکنـد .و در درازمـدت ،آن
خـوب بسـته بـه تغییـر ش ِ
نـوع سیسـتمی کـه متنـوع ،منعطـف ،پیچیـده و پویاسـت قبراقتـر و انعطافپذیرتر از
آن گلـی خواهـد بـود کـه در گلخانـه بـا احتیـاط تمـام تیمـار شـده اسـت.
 .1اصطالحـات  hothousingو  helicopteringاشـاره بـه شـیوۀ تربیتـیای دارنـد کـه در آن والدیـن بـا اعمـال کنتـرل و
مراقبـت بیـش از حـد بـه فرزنـد خـود قصـد دارنـد او را بـه شـیوهای ایدئـال بـار بیاورنـد [ویراسـتار].
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گسـاالنی ز یـرک یـا شـاد یـا موفـق تبدیـل
وال ِـد خـوب بـودن کـودکان را بـه بزر 
نمیکنـد ،امـا میتوانـد بـه ایجـاد نسـل جدیـدی کمـک کنـد کـه قبـراق و منعطـف و
ترمیمپذیـر اسـت و بهتـر میتوانـد به تغییرات ناگزیر و نامنتظرهای بپـردازد که در آینده
نهـا قـرار میگیـرد.
در مقابـل آ 
پژمردن
درد تماشـای
باغبانی پرمخاطره و اغلب تأثرانگیز اسـت .هر باغبانی با ِ
ِ
ناگهان ِـی جوان ههـای نویدبخـش آشناسـت .امـا تنهـا باغـی کـه چنیـن مخاطراتـی را

نـدارد و ملازم بـا ایـن درد نیسـت باغـی اسـت که با چمن مصنوعی سـاخته شـده و با
یهـای پالسـتیکی تزیین شـده اسـت.
داوود 
داسـتان بـاغ عـدن تمثیـل خوبـی بـرای کودکـی اسـت .در کودکـی در باغـی از
عشـق و توجه رشـد میکنیم ،باغی که در بهترین حالتش چنان غنی و اسـتوار اسـت
کـه مـا ،بهعنـوان کـودک ،حتـی تشـخیص نمیدهیـم کـه چـه زحمـت و اندیشـهای در
پـس آن قـرار دارد .در نوجوانـی هـم وارد جهـان شـناخت و مسـئولیت میشـویم و هـم
دنیاآوردن تحتاللفظی و اسـتعاری نسـل دیگری
وارد جهان کار و درد ،که شـامل به
ِ
دو ایـن مراحـل _ عـدن و هبـوط ،معصومیـت و تجربـه _
از کـودکان اسـت .بـدون هـر ِ
ً
یبـود.
زندگـی مـا کاملا انسـانی نم 
البتـه ،اگرچـه کـودکان کوچـک مـا اغلـب گمـان میکننـد کـه مـا قـادر مطلـق و
دانـای مطلقیـم ،مـا والدیـن ب هطـرز غمانگیـزی ملتفتیـم کـه بهکلـی فاقـد آن چیـزی
هسـتیم کـه بـه پـای قـدرت و اقتـدار الوهـی برسـد .باوجودایـن ،والدیـن _ چـه والدیـن
تشـناختی و لفظـی و چـه هـر کسـی کـه مراقـب کـودکان اسـت _ شـاهدان و
زیس 
پیشـگامان ایـن بخـش ناگزیـر داسـتان بشـر هسـتند .و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه
یسـازد.
والدبـودن را فینفسـه ارزشـمند م 
ـاختن نـوع خاصـی از کـودک نیسـت.
بدینترتیـب ،کار مـا بهعنـوان والدیـن س
ِ

تشـده از عشـق ،امنیـت و پایـداری
آوردن فضایـی محافظ 
درعـوض ،کار مـا فراهـم ِ
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اسـت که کودکانی از انواع بسـیار نامنتظره بتوانند در آن بشـکفند .کار ما شـکلدادن
بـه اذهـان کودکانمـان نیسـت؛ کار مـا این اسـت که به ذهن آنها اجـازه دهیم در همۀ
امکانات جهان کاوش کنند .کار ما این نیسـت که به کودکان بگوییم چگونه بازی
عکـردن اسـبابباز یها پـس از اتمـام
نهـا و جم 
کننـد ،بلکـه دادن اسـباببازی بـه آ 
بـازی بچههاسـت .مـا نمیتوانیـم بـه کـودکان بیاموزیم ،بلکـه میتوانیم به آنهـا اجازه
دهیم تـا بیاموزند.

