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معرفی نویسنده

نویسـندۀ و برکلـی و کالیفرنیـا دانشـگاه در روانشناسـی گوپنیـکاسـتاد آلیسـون

سـتون»ذهـنومـاده«دروالاسـتریتژورنـالاسـت.اوحضـورفعالـیدربرنامههـای

رادیویـیدارد. و تلویزیونـی

کـودکانورشـد گوپنیـکبهخاطـرمطالعـاتپیشـروانۀاودربـارۀ شـهرتبینالمللـی

کمـکمیکنـد کـودکانبـهمـا کـهذهـِن ویادگیـریآنهاسـت.اواسـتداللمیکنـد

پرسـشهایفلسـفیعمیـقرابهتـردرککنیـم.گوپنیـکازمؤسسـانمطالعـهدربـارۀ

»نظریـۀذهـن«اسـتوایـننظریـهراصورتبنـدیکردهکـهیادگیریدرذهـنکودکان

هماننـدذهـندانشـمنداناسـت.اوبیـشاز۱00مقالـهوکتـابمنتشـرکـردهوکتاب

کـودکاندربـارۀعشـق،حقیقـتومعنـایزندگـیبـهمـا کـودکفلسـفی؛آنچـهذهـن
میگویـددرزمـرۀکتابهـایپرفـروشوبرگزیدۀسانفرانسیسـکوکرونیکلقـرارگرفتهو

بـه۲0زبـانترجمـهشـدهاسـت.کتـابحاضـرآخریـنتألیـفاوسـت.
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سپاسگزاری

مندردورۀفوقلیسـانسمادرشـدم،درسـتدرهمانزمانیکهدانشـمندشـدم.به

همیندلیل،اینکتابنتیجۀتجربهایچهلسـالهاسـتواشـخاصبسـیارزیادی

هسـتندکـهبایـدازآنهـاتشـکرکنـم.دانشـگاهکالیفرنیـادربرکلـی_بهویـژهدانشـکدۀ

روانشناسـی،مؤسسـۀرشـدانسـان۱،ومؤسسـۀعلـوممغـزیوشـناختی۲_سـالهای

بسـیارخانـهامبـودهاسـت.عمیقـًامتأثـرازهمـۀهمکارانـمبـودهام،اماتـامگریفیتس،

کـوان،و کارولیـن تانیـالومبـروزو،اسـتفنهیندشـاو،راندال،ریچـاردایـوری،فیـلو

لینـداویلبرشـتهمگـیبهصـورتویـژهدرایـنکتـابسـهیمبودهاند.

دانشـجویانوهمـکارانپسـادکتریمـن،سـابقوکنونـی،درهمـۀکارهـایمـن

سـهیمبودهانـد،ازجملـه،بهویـژهبـرایایـنکتـاب،تامـرکوشـنیر،آناویسـمایر،کریس

کیمـورا،وآزوراروگِیـری. ِکیتـی کـر،آدریـنونتـه، کارنوا لـوکاس،دافنـهبوچسـباوم،

کـردوخیلـیچیزهـای بهویـژهلـوراشـولزفصـل»بـازی«راخوانـدودربـارۀآنگفتوگـو

دیگـر.سـوفیبریجـرزوروزیابـودی،ادارهکننـدگانآزمایشـگاهمـن،ایـنپژوهـشرا

میسـرسـاختندودرمرتبکـردنارجاعـاتبسـیارارزشـمندبودنـد.

1. Institute of Human Development
2. Institute for Brain and Cognitive Sciences
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کـردهاسـتوبنیـاد بنیـادملـیعلـم۱سـالهابـرایپژوهـشمـنسـرمایهگذاری

کردهانـد.و مکدانـل۲،بنیـادبـزوس۳وبنیـادتمپلتـون۴نیـزازپژوهـشمـنحمایـت

کـه کودکسـتانهاوموزههایـیاسـت کـودکان،والدیـن، البتـهعمیقتریـنِدینـمبـه

همـکارانهمیشـگیمـابودهانـد.

کسفورد اینکتابعمدتًابهلطفکمکهزینۀپژوهشیدانشگاهآلسولز۵درآ

درسـال۲0۱۱نوشـتهشـدهاسـتوایدههـایآننیـزبهشـدتمتأثـرازشـرکتمـندر

گروهتکاملشـناختآنجابودهاسـت.ازهمۀشـرکتکنندگانوسیسـیلیاهِیزبرای

گـروهودعـوتمـنبـرایملحقشـدنبـهآنهـابسـیارسپاسـگزارم. سـازماندهیایـن

گفتوگوهاباکیماسترلنیواوایابلونکاتأثیرفوقالعادهمهمیبراینکتابداشتند.

بـر دیربـاز از کـه نیـز دوسـتانخوبـم و روشـنفکر ازهمـکاران تعـدادی از بایـد

ایدههـایمنتأثیرگذاشـتهاندتشـکرنمایـم:هنریولمن،اندروملتـزوف،پلهریس،

گادفری_اسـمیت،وجینهیرشـفلد.درنوشـتن کمپبل،پیتر گلیمور،جان کالرک

کـردموبـادواسـتاددرزیستشناسـیتکاملـی کتـاب،دودوسـتجدیـدپیـدا ایـن

کریسـتنهاوکـز۱،وازهـردوآنهـابسـیارسپاسـگزارم. آشـناشـدم،سـاراهـردیو

کهاز ِدینبزرگیبهاریکچینسکی،ویراستارمدرفارر،اشتراوسوژیرو6،دارم

گرکهدرتنظیم ابتدابهکتابایمانداشتوازآغازتاپایانآنراهدایتکرد،وبهِلردگاال

دقیـقنتیجـهکمـککرد.کاتینکامتسـون،کارگزارمن،مثلهمیشـهفوقالعادهبود.

چندفقرهازاینکتاببراینخسـتینباربهشـکلینسـبتًامتفاوتدرنیویورک

بسـیار آنهـا سـردبیران از شـدهاند. منتشـر ژورنـال والاسـتریت و اسـلیت تایمـز،
کـهدرسـهسـال گـریروزنوپیتـرسـینجرهسـتم سپاسـگزارم.بهطـورویـژهمدیـون

گذشـتهبـامحبـتسـتونذهنومـادۀمندروالاسـتریتژورنالراویرایـشکردهاند.

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
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والدیـنخـودم،میرنـاوایرویـن،وخواهـرانوبرادرانـمآدام،مـورگان،هیـالری،

بلیـکوملیسـاشـالودۀهـرچیـزیهسـتندکـههسـتموهـرکاریکـهانجـاممیدهـم.

آداموبلیک،دویاروهمکارنویسنده،هردوپیشنویسهایاینکتابراخواندند

وبهطـورمشـخصنظـراتمفیـدیدادنـد.

کـهدربـارۀ فرزندانـمآلکسـیوآنـدِرسوپدرشـانجـورجلوینسـکیهـرچیـزیرا

والدبـودنمیدانـمبـهمـنآموختنـدومـنبسـیارسپاسـگزارم.

زندگـی بـزرگ نوههایـم،خوشـی آتیکـوس، و گوسـتوس،جورجیانـا آ درنهایـت

کتـاببودنـد. گذشـتهبودهانـد.آنهـاموزهـای۱حقیقـیبـرایایـن مـندرپنـجسـال

بهتریـن و اولیـن و مونـسعزیـز نوه هایـم،عاشـق، پدربـزرگ بـه مـن ِدیـن بزرگتریـن

کتـاببـهآنهـاتقدیـممیشـود. خواننـدهامالـویریاسـمیتاسـت.ایـن

muses .۱:دخترانزئوسدراساطیریونانیوالهامبخشهنرودانش]مترجم[.





و توانفرساسـت و پرزحمـت کاری فرزنـدان از مراقبـت باشـیم؟ مـادر و پـدر چـرا

باعـث چیـزی چـه چـرا؟ مییابیـم. کننـده ارضا عمیقـًا را آن مـا بیشـتر بااینحـال

بیـرزد؟ زحمتـش بـه بـودن مـادر و پـدر میشـود

یـکپاسـخرایـج،بهخصـوصبـرایپدرانومادرانطبقۀمتوسـطامـروزی،این

کاریبـهاسـم»والدگـری«۱را کـهشـماپـدرویـامـادرهسـتید،پـسمیتوانیـد اسـت

انجـامدهیـد.»والدبـودن«فعلـیهدفمنـداسـتونوعـیشـغلراتوصیـفمیکنـد.

کـهفرزنـدشـمابهنحـویتبدیـلبـهبزرگسـالیبهتـریـاشـادترویـا هـدفایـناسـت

موفقتـرشـود،بهتـرازآنچـهدرغیـرایـنصـورتمیبـود،یـا)اگرچـهمـاایـنرابهآرامـی

میگوییـم(بهتـرازبچههـایهمسـایه.نـوعدرسـتوالدگـرْینـوعدرسـتفرزنـدرابـه

کـهبهنوبـۀخـودروزینـوِعدرسـِتبزرگسـالخواهـدشـد. ارمغـانمـیآورد،

گاهـیاوقـاتواژۀ»والدگـری«راتنهـابـرایتوصیـفآنچیزهایـی البتـه،مـردم

کـهوالدیـنواقعـًاانجـاممیدهنـد.امـابیشـتراوقـات،بهویـژهامـروزه، کارمیبرنـد بـه

مقدمه: پارادکس های والدین
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کتـاب،بحـث ایـن انجـامدهنـد.در بایـد والدیـن کـه کارهایـی یعنـی »والدگـری«

کـهایـنتصویـِرتجویـزیازوالدگـری،ازمنظـرعلمـی،فلسـفی،سیاسـی کـرد خواهـم

گمراهکننـدهاسـت.اسـتفادهاز وهمچنیـنازمنظـریشـخصی،بهنحـویبنیـادی

ایـنتصویـر،بـرایفهمیـدناینکـهوالدیـنوفرزنـدانبهواقـعچگونـهمیاندیشـندو

عملمیکنند،اشـتباهاسـت،وبههمانمیزان،اسـتفادهازآنبهعنوانبصیرتیکه

نشـاندهدآنهابایدچگونهبیندیشـندوعملکنندنیزخطاسـت.چنینرویکردی

کـهبدتـروسـختترمیکنـد. واقعـًازندگـیرابـرایفرزنـدانووالدیـننـهبهتـر

کـهممکـناسـتبدیهـی، گیـرووسوسـهانگیزاسـت ایـدۀوالدگـریچنـانفرا

البتـه کـه والدیـن، کـه زمانـی همـان در امـا برسـد. نظـر بـه واضـح و بیچونوچـرا

کتـابهـمیکـیازآنهاسـت،جذابیـتمـدلوالدگـریراحـسمیکننـد، نویسـندۀ

کـهیـکجـایکارمیلنگـد۱.  همچنیـن،اغلـببهصورتـیابتدایـی،حـسمیکننـد

مـاهـمنگرانیـمکـهمبـادافرزندانمـاندرمدرسـهموفـقنباشـندوهمنگرانیـمکهنکند

ازفشـاریکهبرایموفقشـدندرمدرسـهبهآنهاتحمیلمیشـودآسـیبببینند.ما

کاراحساس فرزندانمانرابافرزنداندوستانمانمقایسهمیکنیموبعدبهخاطراین

و برخـینسـخهها کـه کلیـکمیکنیـم مـارویآخریـنعناوینـی انزجـارمیکنیـم.

کردهانـدوبعـد،شـاید دسـتورالعملهایجدیـدوالدگـریراسـتودهیـابدانهـاحملـه

بـاصدایـیکـهکمـیبیشازحـدبلنـداسـت،میگوییـمکـهبعـدازهمـۀایـنحرفها

عمـاًلبـرطبـقغریـزهعمـلخواهیـمکـرد.

کاروتـالشبـرایرسـیدنبـهنتیجـهایخـاْصالگـویخوبـیبـرایبسـیاری

ازفعالیتهـایحیاتـیانسـانیاسـت.چنیـنچیـزیالگـویدرسـتیبـراینجارهـا

کـه کیفیـتصندلیهایـی یـانویسـندگانیـاتجـاراسـت.شـمامیتوانیـدبـاارزیابـی

کـهآیـانجـار کنیـد کـهنوشـتهاید،یـاتـرازمالیتـانقضـاوت کتابهایـی سـاختهاید،

یـانویسـندهیـارئیـسخوبـیبودهایـدیـاخیـر.درتصویـروالدگـری،همیـنالگـودنبـال
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میشـود.والـدنوعـینجـاراسـت،اگرچـههـدفتولیـدنـوعخاصیازمحصـول،مثل

صندلـی،نیسـت،بلکـههـدفتولیـدنـوعخاصـیاز»آدم«اسـت.

کارموفقیتبههمراهمیآورد.وعدۀوالدگریایناست تخصصومهارتدر

کـهمجموعـهایازتکنیکهـاومهارتهـایخـاص،وجودداردکـهوالدینمیتوانند

کـههـدفشـکلدادنبـه کـرد کننـد.ایـنتکنیکهـابـهآنهـاکمـکخواهـد کسـب

کـردهاسـت کننـد.ویـکصنعـتنسـبتًابـزرگظهـور زندگـیفرزندانشـانرامحقـق

کتـابدر کـهنویـدایجـاددقیقـًاهمـانمهارتهـارامیدهـد.حـدودشـصتهـزار

بخشوالدگریسـایتآمازونموجودندودرعنواناکثرشـانعبارت»چگونه«دیده

کتابهـای»خودآمـوز«۱تنهـاتوصیههایـیعملـیراجـع میشـود.البتـهبسـیاریاز

کـه بـهوالدبـودنارائـهمیدهنـد.امـاتعـدادبسـیاربیشـتریازآنهـاوعـدهمیدهنـد

گـروالدیـندقیقـًاتکنیـکدرسـتراتمریـنکننـدواجـرانماینـد،میتواننـدتغییـری ا

کننـددرآنچـهفرزندشـانقـراراسـتازآبدربیایـد. اساسـیایجـاد

کتابهـای در فقـط را آن کـه نیسـت چیـزی والدگـری الگـوی بههرحـال

»خودآموز«بیابید.اینالگوبرنحوۀاندیشیدنمردمدربارۀرشدوشکوفاییکودکان،

یابـم کلـی،تأثیـرمیگـذارد.مـنیـکروانشـناسرشـدهسـتم؛میکوشـمتـادر بهطـور

ذهـنکـودکانچگونـهاسـتوچـراچنیـناسـت.باوجودایـن،تقریبـًاهـرکسـیکـهبـا

مـندربـارۀدانـشکودکـیمصاحبـهکردهسـؤاالتینیزراجعبهاینپرسـیدهاسـتکه

کهانجاممیدهندچهخواهدبود. والدینچهبایدبکنندوتأثیرطوالنیمدتآنچه

ایدۀوالدگریهمچنینیکیازسرچشمههایبزرگغمودردوالدین_بهویژه

مـادران_اسـت.ایـدۀوالدگـریبـهافروختـنجنگهایبیپایـانمیانمـادران۲دامن

کاراسـت،پـسبایـدمیـانایـن کـهوالدگـرینوعـی گـرایـنایـدهرابپذیریـد میزنـد.ا

1. How-To
Mommy Wars .۲:مناقشهبینمادرانشاغلومادرانخانهداربرسرروشهایفرزندپروری]مترجم[.
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نـوعکاروانـواعدیگـرکار)مثـاًلشـغل(دسـتبـهانتخـاببزنید.بهخصـوصمادران

کاروالدگـریوهـمدرشـغلیدیگـر کـهآیـامیتـوانهـمدر درمواجهـهبـاایـنسـؤال

گیـجوسـردرگممیشـوند. موفـقبـودبهشـدتحالـتتدافعـیبـهخـودمیگیرنـدو

کمتـرقائلشـدنبـرایمادربـودنو آنهـااحسـاسمیکننـدمجبورنـدمیـاناهمیـت

چشمپوشیدنازشغلشاندستبهانتخاببزنند.اماهمیندوراهیپدرانرانیزبا

کمترازمادرانقدردانیمیشـود. شـدتیبیشـترتحتتأثیرقرارمیدهدزیراازآنها

درنتیجـه،گرایشـیدرجهـتمخالـفبـرایتنزلاهمیـتوالدبودنوجـوددارد

کـهتاحـدودینشـئتگرفتهازهمیـنرویکـرداسـتوشـاهدشنیـزتمـامخاطـرات

گاه،بهتردیدشـاندرموردمادربودن کهزناندرآنها،بهنحوخودآ کنایهآمیزیاسـت

ازآن کـههـدف باشـد نوعـیشـغل والدبـودن گـر ا اعتـرافمیکننـد.رویهمرفتـه،

پرورشیکبزرگسـالموفقاسـت،شـغلکاماًلافتضاحیاسـت،سـاعاتطوالنی،

کاریدیسـنگین.وتابیسـتسـالهیچتصوریندارید بدونحقوقومزایا،وپراز

کـهآیـاکارتـانراخـوبانجـامدادهایـدیـانـه،واقعیتـیکـهبهخودیخـودمیتوانـدایـن

گنـاهوعـذابوجـدانتبدیـل شـغلرابـهکاریاعصابخردکـنومملـوازاحسـاس

گـروالدبودننوعیشـغلنیسـت،چراانجامشمیدهیـم؟اگرهدفایجاد کنـد.امـاا

نـوعخاصـیازبزرگسـالنیسـت،پـسچیسـت؟

خــودمــنیکــیازآنوالدهــایعصبــیوشــاغلطبقــۀمتوســطهســتمودر

تمــامطــولزندگــیامهــمفشــارالگــویوالدگــریوهــمواکنــشبــرضــدآنراتجربــه

کــردهام.هــرســهپســرمبــزرگشــدهاند،تــاحــدقابــلقبولــیشــادوموفقانــدوخودشــان

درآســتانۀبچهدارشــدنهســتند.امــامــنهمچنــانخــودرادائمــًادرحــالقضــاوت

راجــعبــهمســئولیتمدرمــوردفــرازوفرودهــایزندگــیفرزندانــممییابــم.آیــاوقتــی

ــهمدرســهمیرســاندم، ــود،هــرروزب کوچکتریــنپســرمرا،زمانیکــههشــتســالشب

کاررا بیــشازحــدمعقــولمواظبــشبــودم؟یــاوقتــیدرســننهســالگیاشدیگــرایــن
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نمیکــردم،مــادرغافلــیشــدهبــودم؟مــنمیخواســتمفرزندانــمراهخودشــانرادنبــال

کــهفرزنــد کننــد.امــاآیــابهتــربــوداصــرارمیکــردم واســتعدادهایخودشــانراکشــف

کنــد؟مــنبــاور بزرگــم،بهجــایتــالشبــرایموسیقیدانشــدن،دانشــگاهراتمــام

داشــتم_وهنــوزهــمبــاوردارم_کــهمــدارسعمومــِیخوببهترینگزینهبــرایکودکان

هســتند.امــاوقتــیدوپســربزرگتــرمازمدرســۀعمومــیمحــلراضــینبودنــد،بهتــر

نبــودآنهــارابــهمدرســهایخصوصــیبــاشــهریهایبــاالدرحومــۀشــهرمیفرســتادم؟

کــردم.آیــابایــدپســرکوچکــمرامجبــورمیکــردم کــهبــرایپســرکوچکتــرم همــانکاری

کنــدودرسبخوانــد،یــااجــازهمــیدادمدربرنامهنویســی۱مهــارت کامپیوتــرراخامــوش

کــهفرزنــدوســطی»بااســتعدادم«زمــان کنــد؟چطــورمیتوانســتممطمئــنشــوم پیــدا

زیــادیبــرایبازیکــردندارد،تکالیفــشراانجــاممیدهــدوهمزمــانبــهکالسهــای

ریاضیــاتپیشــرفتهوبالــههــممیرســد؟ســختترازهمــهاینکــهوقتــیکوچکتریــن

کاررا ــدایــن ــابای ــانرســاند،مــنازهمســرمجــداشــدم.آی ــهپای فرزنــدمدبیرســتانراب

ــااصــاًلنبایــدجــدامیشــدم؟ ــر؟ی ــادیرت ــرمیکــردم؟ی زودت

که تخصصودانشحرفهایمندرموردرشْدمرابههمانپاسخهاییرساند

دیگـرانهـممیداننـد.وقتـیبهگذشـتهوبیشازچهلسـالوالدبودنـمنگاهمیکنم،

حدسمیزنمبهترینپاسـخایناسـتکهاینپرسـشهانادرسـتهسـتند.

فکرکـردنراجـعبـهتجربـۀخودتـانبهعنـوانیـکوالـدممکـناسـتشـمارادر

کنـد.امـاتأمـلدرمـوردپـدرومادرهـاوفرزنـداندیگـرنیـز مـوردوالدگـریدچـارتردیـد

باعثمیشـودالگویوالدگرینابسـندهبهنظربرسـد.مهمترازهمه،افرادنسـلمن،

کردنـد، کـودکاندیگـررشـد یـادی کنـارتعـدادز کـهدرشـادیوامنیـتورفـاهودر

کـهدرفقـرو واقعـًاپیشـرفتشـگفتانگیزینسـبتبـهوالدیـنفوقالعـادۀنسـلمـا_

بحـرانوجنـگبـزرگشـدند_نداشـتهاند.همـۀماکسـانیرامیشناسـیمکهکودکی

1. coding
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وحشـتناکیداشـتهاندودرآیندهبهبزرگسـاالنیبینظیرووالدینیبامحبتتبدیل

شـدهاند،وهمچنیـنوالدینـیخـوبرادیدهایـمکهبهنحـویتراژیکفرزندانیناشـاد

نصیبشـانشـدهاست.

مؤثرتریـنودردناکتریـنضدالگـویوالدگـریزمانیمطرحمیشـودکـهدرمورد

والدیـنکودکانـیمیاندیشـیمکـههرگزبهسـنبزرگسـالینمیرسـند.درسـال۲0۱۱،

امیلـیرپ۱مقالـهایبهشـدتتکاندهنـدهنوشـتکـهبارهـاوبارهـامنتشـروخوانده

کـهاومیدانسـتپیـشازرسـیدنبـه شـد.ایـنمقالـهدربـارۀپسـرامیلـی،رونـان،بـود

سهسـالگیبهدلیـلابتـالبـهبیمـاریِتـی_َسـکس۲ازدنیـاخواهـدرفـت.ایـنمسـئله

کـهاوبهعنـوانیـکمـادرنسـبتبـهپسـرشداشـت هیـچتفاوتـیدرشـدتعشـقی

ایجـادنکـرد.پسـراوهرگـزبزرگسـالیراتجربـهنمیکـرد،وباوجودایـنمـااحسـاس

میکنیـمکـهامیلـیرپ۲ودیگرانـیچـوناوکاملتریـننمونههـایآنچیـزیهسـتند

کـهمعنـایوالدبودناسـت.

مـورد ارزشـمنداسـت؟نگرانـیدر والدبـودن بفهمیـمچـرا کـه آیـامهـماسـت

گهـای وبال و زندگـی سـبک بـه راجـع بحثهـای بـه اغلـب فرزنـدان و والدیـن

»مامان«هـافروکاسـتهمیشـود.امـامـندرایـنکتـاببحـثخواهمکـردکـه،درواقع،

را انسـانی شـرایط وعمیـق اصیـل هـرروزهجنبههـای ودغدغههـای نگرانیهـا آن

منعکـسمیکننـد،تنشهایـیکـهجزءجداییناپذیـرزندگیمابهعنوانیکانسـان

هسـتند.ازمنظریزیستشـناختی،کودکِیبهغایتطوالنیوآسـیبپذیرانسان،و

کودکیطوالنیمتناسباست،بخشی کهباآن سرمایهگذاریکالنبررویفرزندان

کـهماهیـتانسـانرامیسـازد.ایـنسـرمایهگذاریدر بسـیارمهـمازآنچیـزیاسـت

راسـتایخدمـتبـهچـههدفـیاسـت؟چـراتحـولیافتـهاسـت؟

1. Emily Rapp
tay-sachs .۲:نوعیبیماریذخیرهایاست]مترجم[.
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ــا ــراوالدبـــودنارزشـــمنداســـتفقـــطپرسشـــیشـــخصییـ دریافتـــناینکـــهچـ

زیستشـــناختینیســـت،بلکـــهپرسشـــیاجتماعـــیوسیاســـینیـــزهســـت.مراقبـــت

یـــخبشـــر،صرفـــًانقـــشمـــادرانوپـــدرانبیولوژیـــک کـــودکانهرگـــز،درتمـــامطـــولتار از

ـــوده ـــیهـــرجامعـــۀانســـانیب ـــۀاصل ـــنمراقبـــتبرنام ـــدا،ای ـــودهاســـت.ازهمـــانابت نب

اســـتوهنـــوزهـــمچنیـــناســـت.بـــرایمثـــال،نظـــامآموزشـــیبـــهدنبـــالمراقبـــتاز

ـــدانهمـــهاســـت. فرزن

ماننـددیگـرنهادهـایاجتماعـی،شـیوۀمراقبتمـاازکودکاندرگذشـتهتغییر

گـربخواهیـمتصمیمـاتخوبـیدرمـوردایـن کـردهودرآینـدهنیـزتغییـرخواهـدکـرد.ا

تغییراتبگیریم،دروهلۀنخستبایدبهنحویسنجیدهوحسابشدهبیندیشیم

کهمراقبتازفرزندانچیسـت؟پیشدبسـتانیبایدچگونهباشـد؟چگونهمیتوانیم

کـودکتصمیـم مـدارسعمومـیرااصـالحکنیـم؟چـهکسـیبایـددرمـوردرفـاه۱یـک

کـودکان، از مراقبـت شـویم؟ مواجـه جدیـد فناوریهـای بـا بایـد چگونـه بگیـرد؟

کـهموضوعـیعلمـیوشـخصیاسـت،موضوعـیسیاسـینیـزهسـتو همانطـور

تنشهـاوپارادکسهـایمربـوطبـهآنهـمدرمقیاسهـایکالنوهمدرمقیاسهای

کوچکتـربـروزپیـدامیکننـد.

کـهازسـوییفراتـراز کـودکانوجـودداشـتهباشـد بایـدیـکنحـوۀاندیشـیدنبـه

کنایهآمیـزباشـد.درنظرگرفتـنتأثیـرات »خودآمـوز«وازسـویدیگـرفراتـرازخاطـرات

طوالنیمدتـیکـهعلـموفلسـفهمطـرحمیکنندمیتواندمفیدباشـد.امامـنبهزودی

اختیـار در بهتـر بتوانـدچشـماندازیحتـی منظـر ایـن شـاید و میشـوم، مادربـزرگ

بگـذارد.مادربزرگبـودننوعـیفاصلـۀهمدالنهتـر،هـمازاشـتباهاتوموفقیتهـای

ازهـم را ایـندو کـهنمیتوانسـت )مـادرجوانـی بودهایـد روز یـک کـه مـادرجوانـی

تشـخیصدهـد(وهـمازتالشهـاوجنگیدنهـایفرزنـدانخودتـان،بـههمـراهدارد.

1. welfare
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2. parent   5. Caregiver
3. verb   6. carer
4. Elvis   

پساینکتابهمانطورکهاثریکدانشمندوفیلسوفاستاثریکمادربزرگ

همهست_بهقولمادربزرگیهودیخودم،یکبابی۱_امایکبابیدردانشگاهبرکلی،

کـهالبراتـوارعلـومشـناختیراادارهمیکنـدو،البـهالیقصـهتعریفکـردن مادربزرگـی

راجعبهروزگارقدیموپختنپنکیکبلوبری،مقاالتفلسـفیمینویسـد.مادربزرگان

دانشـمندوفیلسـوفدرزمانگذشـتهبسـیارکمیاببودند،پسشـایدترکیبهردو

منظـربتوانـدبـهمـادرفهـمارزشوالدبـودنکمککندومـارابهفراسـویوالدگریببرد.

از والدگری تا والدبودن
گـروالدگـریالگـوینادرسـتیاسـت،الگـویدرسـتچیسـت؟»والدگـری«۲واقعـًا ا

یـکفعـل۳ویـانوعـیشـغلنیسـت،وهمچنیـن،ماننـدمجسمهسـازی،هدفـش

تراشـیدنیککودکوتبدیلکردنشبهنوعخاصیبزرگسـالنیسـتونبایدباشـد.

درعـوض،والدبـودن_مراقبتکـردنازیـککـودک_بایدبخشـیازیکرابطۀعمیقو

منحصربهفردانسـانیویکنوعخاصعشـقورزیدنباشـد.شـغلدرزندگیانسـان

کـه کنیـم.امـا،همانطـور نقشـیمحـوریایفـامیکنـد؛مـابـدونآننمیتوانیـمسـر

فرویـدوالویـس۴هـردوتذکـردادهانـد،یاالاقلمعروفاسـتکهچنینگفتهاند،کارو

عشـقدوچیـزیهسـتندکـهبـهزندگـیارزشزیسـتنمیدهنـد.

کـودکانمـالزماسـتتنهـامحـدودبـهپـدرو کـهبـامراقبـتاز آنعشـقخاصـی

مـادربیولوژیـکنیسـت،بلکـهشـاملتمامکسـانیمیشـودکهدانشـگاهیانبـهآنها

مراقبتگـر۵میگوینـدودرانگلیسـیبریتانیایـی،بهنحـویظریفتـر،بـاواژۀمراقب6به

آنهـااشـارهمیشـود.ایـننـوعازعشـقمحـدودبـهوالدیـنبیولوژیـکنیسـت،بلکـه

حداقـلبهصـورتبالقـوهبخشـیاززندگـیهمـۀماسـت.

bubbe .۱:معادلعبریپدربزرگومادربزرگ]مترجم[.
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ماتفاوتمیانشغلودیگرروابط،یاانواعدیگرعشق،راتشخیصمیدهیم.

همسـربودنبـهمعنـایمشـغوِل»فعـلهمسـری«شـدننیسـت؛دوسـتبودن،حتـی

درفیسبـوک،بـهمعنـایانجـامفعلـیبـهنـامدوسـتینیسـت؛ومـابـرایپـدرانو

مادرانمـانفعـلفرزندبـودنراانجـامنمیدهیـم.امـاایـنروابـطنقشـیمحـوریدر

کامـاًلرضایتبخـشوسرشـاری کـهزندگـی انسـانی ایفـامیکننـد.هـر مـا زندگـی

داردغـرقدرایـنروابـطاجتماعـیاسـت.وایـنتنهـاحقیقتـیفلسـفیراجـعبـه

موجوداتانسـانینیسـت،بلکهحقیقتیاسـتکهعمیقًاریشـهدرزیستشناسـی

مـاانسـانهادارد.

صحبتکـردنراجـعبـهعشـق،بهویـژهعشـقوالدینبـهفرزندان،ممکناسـت

احساسـیوآبکـی،وهمینطـورسـادهوبدیهـیبـهنظـربرسـد.امـاعشـقفرزنـدان،

ماسـت زندگیهـای هـرروزۀ بافـت از بخشـی هـم انسـانی، روابـط تمامـی همچـون

بسـیار هـم و انجـاممیدهیـم_ کـه هـرچیـزی درپسزمینـۀ و گریزناپذیـر، گیـر، _فرا

پیچیـده،متغیـروحتـیپارادکسـیکال.

اسـت یـم.ممکـن بورز بهتـرمیتوانیـمعشـق ندانیـم، کار نوعـی را گـرعشـق ا

بگوییـممـاسـختتـالشمیکنیـمتازنیاشـوهرخوبیباشـیم،یااینکـهبرایمانمهم

اسـتدوسـتیخـوبیـافرزنـدیبهتـرباشـیم.امـامـنموفقیـتازدواجخـودمرابـااین

کردهایمبهتر کهآیاشـخصیتشـوهرماززمانیکهازدواج معیاراندازهگیرینمیکنم

شـدهاسـتیـانـه.مـنکیفیـتیـکدوسـتیقدیمـیرابـاایـنسـؤالارزیابـینمیکنم

کـهبـراینخسـتینبارهمدیگـررادیدیـمشـادتروموفقتـر کـهآیـادوسـتمـناززمانـی

شـدهاسـتیـانـه؛درواقـع،همـۀمـامیدانیمکـهدوسـتیهاکیفیتخودشـانرابیش

ازهمـهدرروزهـایتاریـکزندگـینشـانمیدهنـد.باوجودایـن،ایـنتصویـرضمنـی

والدگـریاسـت:ویژگیهـایشـمابهعنـوانیـکوالـدمیتوانند،وحتیبایـد،باتوجه

بـهکودکـیکـهبـهوجـودآوردهایـدمـوردقضـاوتقـرارگیرند.
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کامـاًل کاری بـودن، بچههـایخردسـال مـادر یـا  پـدر بهویـژه والدبـودن، گـر ا

زیبـاوعالـیهـمهسـت،یاحداقـلبرای ووحشـتناکاسـت،عشـقیبسـیار دشـوار

یم کـهمـابـهفرزنـدانکوچکمـاندار مـااینطـوراسـت.احسـاسعشـقی بسـیاریاز

نظـر کـهآنهـابـهمـادارنـدازهـردوطـرفبـیقیـدوشـرطوصمیمـی،از وعشـقی

نظـراحساسـیملمـوسونزدیـکاسـت.مهمتریـنپاداشهـای اخالقـیعمیـقواز

یـا فارغالتحصیلشدنشـان حتـی یـا مـا فرزنـدان افتخـارات و نمـرات والدبـودن

ازدواجشـاننیسـت؛مهمتریـنپـاداشوالدبـودنازلحظـهلحظـۀلـذتجسـمیو

بـودنبـاشـما ایـنکـودکخـاصبـودنولـذتلحظـهبـهلحظـۀاودر کنـار روانـِیدر

بـهوجـودمیآیـد.

کومعیـارونقشـۀازپیـشتعیینشـدهنـدارد،امـایـک عشـقمقصـدیـامـال

یـم،بلکـه کـهبـهآنهـاعشـقمیورز کسـانینیسـت هـدفدارد.هـدْفتغییـردادن

عشـق هـدف دارنـد. نیـاز بـدان شـکوفایی بـرای کـه اسـت چیـزی آن بخشـیدن

ایـن در اوسـت بـه کمککـردن بلکـه نیسـت، معشـوق سرنوشـت بـه شـکلدادن

کـهخـودشبـهسرنوشـتششـکلدهـد.هـدْفنشـاندادنراهبـهاونیسـت، جهـت

کـهدرپیـش گـرمسـیری کمککـردنبـهاوسـتتـاراهخـودشرابیابـد،حتـیا بلکـه

میگیـردآنراهـینباشـدکـهخـودمـابرمیگزیدیـم،یاحتیراهینباشـدکـهمابرایش

میکردیـم. انتخـاب

محیطــی فراهمکــردن خــاص، بهطــور کــودکان، بــه عشــقورزیدن از هــدف

کوچــکوآســیبپذیراســت،محیطــی ــنانســانهای ــرایای ــار،باثبــاتوامــنب پرب

کــهدرآنتغییــر،خالقیــتونــوآوریمیتواننــدشــکوفاشــوند.ایــنامــرهــمازمنظــر

زیستشــناختیوتکاملــیوهــمازمنظــریشــخصیوسیاســیصــادقاســت.

ــۀ ــرایآنهــامقصــدتعییــننمیکنــد،بلکــهقــدرتومای کــودکانب ــه عشــقورزیدنب

آغــازســفررابــهآنهــامیبخشــد.
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پارادکس ها
کـودکانسـروکاردارد.والبتـهعشـقهرگـز پـسوالدبـودنصرفـًابـاعشـقورزیدنبـه

سـادهنبـودهاسـت.دربـارۀپارادکسهـا،پیچیدگیهاودیوانگیمنحصربهفردعشـق

گاهـی گفتهانـد،نوشـتهاند،آوازسـردادهانـدو اروتیـکبسـیاراندیشـیدهاند،سـخن

فریـادکشـیدهاند.عشـقمـابـهفرزندانماندقیقًاهمانقدرپرشـوروعمیـق،همانقدر

پارادکسـیکالوپیچیـده،وهمانقـدرمنحصربهفـردودیوانـهواراسـت.بااینحـال

بحـثروابـطمیـانوالدیـنوفرزنـدان،بهویژهفرزندانکوچک،تقریبـًادرتمامیموارد

محـدودبـهکتابهـای»خودآمـوز«یـاخاطـراتاسـت.

کـــرد:پارادکسهـــای کتـــاب،مـــنبـــررویدونـــوعپارادکـــستمرکـــزخواهـــم درایـــن

عشـــقوپارادکسهـــاییادگیـــری.ایـــنپارادکسهـــاجزئـــیازطبیعـــتتکاملـــیخـــود

ــا ــنپارادکسهـ ــردازد.ایـ ــابپـ ــهآنهـ ــدبـ ــرینمیتوانـ ــویوالدگـ ــتند.الگـ ــیهسـ کودکـ

کودکـــی کـــهمـــابهنحـــوعلمـــیونیـــزشـــخصیدربـــارۀ زمانـــیایجـــادمیشـــوند

میاندیشـــیم.درواقـــعجدیدتریـــنپژوهشهـــایعلمـــْیایـــنپارادکسهـــارابهصورتـــی

ــژهوضـــوحبخشـــیدهاند. ویـ

امـاآنهـاصرفـًاسـؤاالتعلمـیوفلسـفیانتزاعـینیسـتند؛آنهـادرتنشهـاو

کـهزندگـیوالدیـنراآشـفتهمیسـازندعینـیمیشـوند؛ دوراهیهـایزندگـیواقعـی

وقتـی کـه دارنـد جـای سیاسـیای و اخالقـی دشـوار تصمیمهـای عمـق در آنهـا

کنیـم،ظاهـرمیشـوند. کـودکانمراقبـت میکوشـیمبهعنـوانیـکجامعـهاز

پارادکس های عشق
و والدیـن ناشـیمیشـود. اسـتقالل و وابسـتگی میـان تضـاد از دوراهـْی نخسـتین

دیگـرمراقبتگـرانبایـدمسـئولیتکامـلوابسـتهترینموجـود،یعنینـوزادانسـان،رابه

کاماًل عهدهبگیرند.اماهمچنینآنهابایداینوابسـتهترینموجودرابهبزرگسـالی

کننـد.مـاوالدبـودنرابـاغـذادادنوعوضکـردنپوشـکو مسـتقلوخودکفـاتبدیـل
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درآغوشگرفتـنکودکانمـاندربیشـترطـولروزشـروعمیکنیـم،وتمامـیایـنکارهـارا

بـارضایـتوحتـیشـادمانیشـگفتانگیزیانجـاممیدهیـم.

کارمـاندریافـتپیامکهـایمحبتآمیـز گـرخوششـانسباشـیم،عاقبـت ا

گاهوبیـگاهازیـکشـهردوراسـت.ازدواجیـادوسـتیکـهیکـیازاهـدافزندگـیمـابه

گرمطلقًابیمارگونهنباشد،عجیبوغریباست.وابستگی عنوانوالدیناست،ا

بـهمعشـوق نیازمندتریـنعاشـق ازوابسـتگی آغـازبسـیاربسـیاربیشـتر کـودکاندر

کهبسـیاربیشـترازاسـتقاللفرددردورترین اسـت،وبهحدیازاسـتقاللمیرسـند

ومسـتقالنهترینرابطـۀعاشـقانهاسـت.

درنخسـتینمرحلـۀزندگـیکـودک،مـانسـبتبـهخـودآنهـاکنترلبیشـتریبر

یـم.بیشـترآنچـهبراییکنـوزادرخمیدهـدازطریقوالدین جزئیـاتزندگیشـاندار

کنترلـیرویزندگـیفرزنـدم گـرمـنوالـدخوبـیباشـم،هیـچ یـامراقبتگـراسـت.امـاا

بهعنـوانیـکبزرگسـالنخواهـمداشـت.

سـنین، ایـن در مییابـد. شـدت نوجوانـی دوران در بهخصـوص تنـش ایـن

فرزنـدانمـانهتنهـامسـتقلازمـاوخودکفاشـدهاند،همچنینبهنسـلجدیدیتعلق

کـهمسـتقلازنسـلپیشـینوخودکفاسـت.خردسـالیوصمیمیـتهمـراه دارنـد

کودکانمـانرا،هـمبـهمعنـایتحتاللفظـیوهـمبـهمعنـایاسـتعاری همانـد؛مـا

یـم.فرزنـدانبزرگسـالمـابیگانـههسـتندوبایـدباشـند؛ کلمـه،نزدیـکنـگاهمیدار

کنانسـرزمینآیندهانـد. آنهـاسـا

کیفیـتخـاصعشـقمـابـهفرزندانمـانناشـیمیشـود.مـن دومیـنتنـشاز

توجـهخاصـیبـهفرزنـدخـودمدارم.مـااحسـاسمیکنیـمرفـاهفرزنـدانخودمـاناز

کـودکاندیگـریـاشـادیوخوشـبختی هـرچیـزدیگـریمهمتـراسـت،حتـیازرفـاه

خودمـان.مـامیتوانیـم_یـاحتـیبایـد_درمـوردایـنامـربیرحـموسرسـختباشـیم.

کـهدریـکمحلـۀبسـیاربـدزندگـیمیکنـدوبـاقناعـتو بـهمـادرفقیـریبیندیشـید
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کودکـشرابـهیـکمدرسـۀ کنـدو صرفهجویـیبسـیارتـالشمیکنـدپولـیپسانـداز

کثـربچههـایآن کـهامـکانورودبـهآنبـرایا خصوصـیخـوببفرسـتد،مدرسـهای

محلـهوجـودنـدارد.چنیـنمـادریقهرمـاناسـت،نـهخودخـواهیـااحمـق.

امـاایـننـوعمنحصربهفـردیازقهرمانـیاسـت.شـیوههایکالسـیکفکرکـردن

دربـارۀسیاسـتواخـالقایـنایـدهرامطـرحمیسـازندکـهاصـولاخالقـیوسیاسـی

کلـیباشـند.انصـاف،برابـری،عدالـت:ایـنایدههـابایـددرمـوردهمـهاعمـال بایـد

شـوند.بـرایمثـال،خـودمفهـومقانـونبـهایـنمعناسـتکهیـکاصلبهطوریکسـان

درمـوردهمـهاجـراشـود.امـامـندرمقایسـهبـاکـودکاندیگـر،بهطورکلی،مسـئولیت

کـودکانبرایـممهـم بیشـتریدرقبـالفرزنـدخـودمدارموفرزنـدخـودمبیـشازدیگـر

اسـت.وبایـدهـمهمینطـورباشـد.

کجـامیآیـد؟مسـئلهتنهـاخویشـاوندیژنتیکـینیسـت. ایـنتعهـدویـژهاز

و بـههمـانمعجـزۀخـاص مراقبـتمیکنـددقیقـًا کودکـی از کـه کسـی تقریبـًاهـر

یـد.مـاچگونـهمیتوانیـمعشـقخاصمـان کوچـکعشـقخواهـدورز منحصربهفـرِد

کودکپـروریبگنجانیـم؟وایـندرسیاسـت گسـتردهتر کـودکانرادریـکرویـۀ بـه

عمومـیبـهچـهمعنـاخواهـدبـود؟

پارادکس های یادگیری
مجموعـۀدومپارادکسهـادرمـوردشـیوههاییادگیـریکودکانازبزرگسـاالناسـت.

کـهمیـزانتحصیـالتنقشـیتعیینکننـدهدرموفقیـتفـرددارد،بخـش درجهانـی

عمـدۀوالدگـریبـریادگیـریبیشـتر،بهتـروسـریعترکـودکانمتمرکـزاسـت.همچنیـن

الگویوالدگریالگویمعمولاکثرآموزشهاست.اینالگوبراینایدهاستواراست

کـودکانبایـدبداننـدبـهآنهـامیآموزنـدوبدینترتیـب، کـه کـهبزرگسـاالنآنچـهرا

تعییـنمیکننـدکـهآنهـاچگونهبیندیشـندوعملکننـد.دوبارهبگویمکـهاینایده

ممکـناسـتواضـحبـهنظـربرسـد،امـاهـمعلـموهـمتاریخچیـزدیگـریمیگویند.



علیه تربیت فرزند: برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟30

کـودکاناز کـه کاراسـت.بدیهـیاسـت نخسـتینپارادکـسدرمـوردبـازیو

طریـقبازیکـردنیـادمیگیرنـد.اماآنهاچراوچگونهاینکارراانجاممیدهند؟بنا

بـهتعریـف،بـازیعملـیاسـتازرویجوششـیخودانگیختـهکـهبـرایانجـامهیچ

چیـزبخصوصـیطراحـینشـدهاسـت.امـافراگیربـودنبـازیدرکودکـینشـاندهندۀ

ایـناسـتکـهبایـدکارکـردویژهایداشـتهباشـد.

درواقـع،تقریبـًاهمـهفکـرمیکننـدکـهکـودکانبایدزمـانکافیبـرایبازیکردن

هنـگام کـه اسـت چیزهایـی نخسـتین از یکـی بـازی زمـان امـا باشـند. داشـته

قانونگـذاریبـرایزندگـیکـودکانازقلـممیافتـد.تمریـنخواندنجـایزنگتفریح

رامیگیـرد،وبـازیتـوپودیـواریـالیلـیجـایخـودرابـهتمریـنفوتبـالمیدهنـد.

کـه مـامیدهـد بـه فعالیتهـایمختلـف از بلندباالیـی لیسـت والدگـری الگـوی

کـودکانبایـدانجـامدهنـد.کالسزبـانچینـی،تمریـنریاضـیکومـون۱وآمادهشـدن

بـرایامتحانـاتنهایـیدیگـرزمانـیبـرایبازیکردنباقـینمیگذارند.مـادراینباره

کـرد. کامـاًلنمیدانیـمچـهبایـد یـمامـا احسـاسبـدیدار

و مسـائلخشـک بـه مربـوط متعـارفهمگـی وسیاسـی اخالقـی نظامهـای

جـدیکارهـایبشـرند.آنهـابـهایـنموضوعاتمیپردازنـدکهافـرادوجوامعچگونه

کنندوعملنمایندتابتوانندبهمقاصدمعینیدسـت بایدبیندیشـند،برنامهریزی

کـودکان کودکـیتنهـابـابـازیسـروکاردارنـدوبـس.چـرا کـودکانودوران یابنـد.امـا

بـازیمیکننـد؟ومـاچگونـهبایـد،نهتنهـابهصـورتشـخصیبلکـههمچنیـنازنظر

اخالقـیوسیاسـی،بـرایبـازیارزشقائـلشـویم؟

درستهمانطورکهکودکانبایدازوابستهترینمخلوقاتجهانبهمستقلترین

کـهبیشـتروقتـشرابـهبـازی موجـوداتتبدیـلشـوند،همچنیـنآنهـابایـدازفـردی

کـهبیشـتروقـتخـودرابـهکاراختصـاصمیدهـد. میگذرانـدبـهفـردیتبدیـلشـوند

Kumon .۱:یکمتدآموزشیریاضیات]مترجم[.
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ایـنتغییرمسـتلزمتغییراتعمیقـیدرذهنومغـزکودکاناسـت.والدین،مراقبتگران

وآمـوزگارانبایـدبهنحـویایـنگـذاررامدیریـتکننـدکـههـممزایـایبـازیحفظشـودو

همبهرهمندیازمزایایکارمیسـرشـود.مدارس،کهمهمترینمؤسسـاتیهسـتندکهما

بـرایمدیریـتایـنگـذارازآنهـااسـتفادهمیکنیـم،بهنحـوقابلبحثـیدرهـردوجبهه

وحشـتناکعمـلمیکننـد.امـاآیـاامکانبهتـرانجامدادنـشوجـوددارد؟

تنـشدومدررابطـهبـاسـنتونـوآوریاسـت.نبـردعظیـمصفحهنمایشهـاو

کتابهادرقرنبیسـتویکمتنهاآخرینصحنۀزدوخورددرجنگیطوالنیاسـت.

مـاانسـانهاهمـوارهمیـانحفـظامـرکهـنوگرامیداشـتامـرنویـنمـرددبودهایـم.این

تنشسـابقهایبسـیارطوالنیداردوفقطویژگیفرهنگتکنولوژیکمانیسـت.این

تنـشبخشـیازبرنامـۀتکاملـیماسـت.کودکان،بهاقتضایطبیعتشـان،همـوارهدر

خـطمقـدماینجنـگجایداشـتهاند.

بســـیاریازدیدگاههـــایاخالقـــیوسیاســـی،بهویـــژهدیدگاههـــایمحافظهکار

کیـــدمیکنند.حفظهویـــتفرهنگی کالســـیک،براهمیـــتحفظســـننوتاریختأ

گذشـــته،وجایدادنخودتاندریکســـنت،جزئیعمیقورضایتبخشدرزندگی

انسانهاست.مراقبتگراندرخاللتربیتوپرورشکودکانسنتهاراانتقالمیدهند.

درعینحـال،یکـیازکارکردهـایاساسـیدورانکودکـیاجـازهدادنبـهنـوآوری

خاصـی سـنت و فرهنـگ هیـچ پارادکسـیکال، بهنحـوی درواقـع، اسـت. تغییـر و

گـرگذشـتگاندسـتبـهکارهـایجدیـد بـرایانتقـالبـهآینـدگانوجـودنمیداشـتا

نمیزدند.بدونرخدادهایجدیدوبیسابقه،هیچتاریخیوجودنداشت.کودکان

تـاسـننوجوانـی،بهطـورمنحصربهفـردی،شـیوههایجدیـدیبـرایلباسپوشـیدن،

رقصیـدن،صحبتکـردنوحتـیفکرکـردناختـراعمیکننـد.مـاچگونـهمیتوانیـم

فرهنـگوسـننخودمـانراارجنهیـموانتقـالدهیم،ودرعینحـالبهکودکانماننیز

اجـازهدهیـموتشویقشـانکنیـمکـهفرهنگهاورسـوِمکاماًلجدیـدیاختراعکنند؟
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مـن و میکنـد، بحـث یادگیـری و عشـق پارادکسهـای خصـوص در علـم

کمـک مـا بـه کـه کـرد خواهـم مطـرح را علمـی پژوهشهـایجدیـد از خالصـهای

میکننـدتـابفهمیـمعشـقویادگیـریبـهچـهصـورتکارمیکننـد.تحقیقاتـیکـهدر

زمینـۀزیستشناسـیتکاملـیانجـاممیشـودمنشـأعشـقمـابـهکودکانمـانراشـرح

میدهنـدونیـزنحـوۀایفـاینقـشوابسـتگیواسـتقالل،وامـرخـاصوامـرعـامرادر

ایـنعشـقنشـانمیدهنـد.

درعلـومشـناختی،رویکردهـایجدیـدیبـهیادگیـریوجـودداردوهمچنیـن

کـهازآنهـامراقبـت کـودکانچگونـهازکسـانی سـیرپژوهشـیجدیـدیدربـارۀاینکـه

میکننـدیـادمیگیرند.حتینوزادانوخردسـاالننسـبتبـههنجارهایاجتماعیو

سـنتهاحسـاساندوبهسـرعتآنهـاراازمراقبتگرانشـاندریافـتمیکننـد.

امـا،بهنحـویمشـابه،یکـیازکشـفهایبـزرگسـالهایاخیراینبودهاسـت

کـهحتـیبسـیاریازکـودکانخردسـالمیتواننـدامکانهـایجدیـدراتصـورکننـدو

کـهخودشـانیـاجهـاناطرافشـانمیتواننـدآنگونـه طـرقجدیـدیرادرنظـربگیرنـد

باشـند.ودرواقـعمطالعـاتجدیـدراههایـیرانشـانمیدهنـد،وتوضیـحمیدهنـد

کـهازطریقشـانبـازیبـهیادگیـریکمـکمیکنـد.

درعصبشناسیرشد،میخواهیمبفهمیمکهچرامغزهایکودکانبامغزهای

گـذاراز کـه،ازنظـرعصبشـناختی، بزرگسـاالنفـرقدارنـد.ومیخواهیـمبفهمیـم

یادگیریمبتنیبربازی،درخردسـالی،بهبرنامهریزیمعطوفبههدفومتمرکزتر،در

سـالهایبعـد،چگونـهرخمیدهـد.

کودکیقراراسـتدورۀ تمامیاینپژوهشهایعلمیبهیکسـواشـارهدارند:

تغییرپذیـریوامـکان،جسـتوجوونـوآوری،یادگیـریوتخیـلباشـد،وایـنبهویـژه

کـهبهنحـویاسـتثناییطوالنـیاسـت،صـادقاسـت.امـا کودکـِیانسـان، درمـورد

ظرفیتهـایقابـلتوجـهانسـانبـراییادگیـریوتخیـلرایـگانبـهدسـتنمیآیـد.
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کاوشوبهرهبـرداری،یادگیـریوبرنامهریـزی،تخیـلوعملکـردن معادلـهایمیـان

وجـوددارد.

تازهمتولدشــدهای انســان هــر کــه اســت ایــن معادلــه ایــن تکاملــی راهحــل

کــودک ــه ک ــد ــهوجــودمیآورن ــهایــناطمینــانراب ک ــرادی ــیداشــتهباشــد،اف مراقبان

کنــد. بــاوجــودآســیبپذیریبســیارششــکوفاشــود،بیامــوزدوتخیــل میتوانــد

پیشــین نســلهای کــه میدهنــد انتقــال را دانشــی همچنیــن مراقبتگــران ایــن

اندوختهانــد.همچنیــنآنهــامیتواننــدبــرایهــرکــودکایــنموقعیــترافراهــمکننــد

کــهایــنمراقبــانوالدیــنهســتند،امــا کنــد.البتــه کــهانــواعجدیــدیازدانــشراخلــق

پدربزرگهــاومادربزرگهــا،عموهــاوداییهــاودوســتانومراقبتگــراننیــزایــننقــش

راایفــامیکننــد.مراقبتگــرانانســانبایــدهمسرســختانهازهرکــودکمحافظتکنند

ــدهــماجــازۀ ــد؛آنهــابای کاربردارن ــزرگشــدنددســتازایــن وهــمزمانیکــهآنهــاب

کننــد کارکــردنســازند؛بایــدســنتهارامنتقــل بازیکــردنبدهنــدوهــماوراقــادربــه

ومشــوقنــوآوریباشــند.پارادکسهــایوالدیــنبرآمــدهازواقعیتهــایبنیادیــن

یستشــناختیاند. ز

منحصربه فرد بودن کودکی
ــاده ــیسـ ــاراهحلـ ــاویـ ــنپارادکسهـ ــرایایـ ــادهبـ ــلسـ ــدارمیـــکراهحـ ــدنـ ــنقصـ مـ

ایـــنپارادکسهـــاناشـــیمیشـــوند کـــهاز ـــرایدوراهیهـــایشـــخصیوسیاســـیای ب

یـــکوابســـتگیمطلـــقبـــه از گـــذار کنـــم.اصـــاًلراهســـادهایبـــرایمواجهـــهبـــا ارائـــه

ـــرایحـــلایـــنتنـــش ـــیب ـــدارد.هیـــچفرمول ـــاموتمـــاموجـــودن ت ـــدر اســـتقاللیهمانق

یـــم، کـــودکخـــاصعشـــقمیورز کـــهمـــابـــهایـــن میـــانایـــنواقعیـــاتوجـــودنـــدارد

کلـــی، کـــودکان،بهطـــور امـــاهمچنیـــنبایـــدتصمیمهـــایمدبرانـــهدرســـتیدربـــارۀ

و یـــاســـنت بـــازی، و کار ارزش اندازهگیـــری بـــرای یتـــمســـادهای الگور بگیریـــم.

نـــوآوریوجـــودنـــدارد.
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که اماالاقلمیتوانیمبکوشـیمتااینپارادکسهاراتشـخیصدهیموبپذیریم

آنهابسیارفراترازگسترۀبحثهایمتدوالوالدگریهستند.مابایدازفکرکردندربارۀ

اینکهآیایکتکنیکخاصوالدگرینتایجخوبیابدیخواهدداشتفراتررویم.

فکرکـردنراجـعبـهکودکـیبهطریقـیانتزاعیتـر،وازمنظـریکلیتروجهانشـمولتر،

میتوانـدکمـککنـدتـابحثهایمـانراجـعبـهوالدیـنوفرزنـدانمتفکرانهتـروکمتـر

باشـند. سـادهانگارانه کمتـر و متنوعتـر آزارنـده، کمتـر و پیچیدهتـر تفرقهافکنانـه،

گـرنتوانیمایـنپارادکسهـاراحلکنیم، گرچـهمـنبهجـدفکـرمیکنـمحتیا ا

یارویـیبـاآنهـاوجـوددارد.مـانهتنهـابایـدتشـخیصدهیـم راههـایخوبـیبـرایرو

بایـد بلکـههمچنیـن رابطـهاسـت، یـک کـودکان_  از _مراقبتکـردن والدبـودن کـه

کـهایـنرابطـهبـاتمامـیروابـطدیگـرفـرقدارد.مـابایـددرککنیـم تشـخیصدهیـم

کـهالگوهـای کـودکانشـبیهانـواعدیگـرفعالیتهـایانسـانینیسـت کـهمراقبـتاز

کارمنحصربهفـردیاسـتوتفکـرعلمـی کـودکان متـداولمـاهسـتند.بزرگکـردن

وشـخصیخـاصخـودومجموعـهنهادهـایسیاسـیواقتصـادیخـاصخودش

رامیطلبـد.

درواقـع،نمونـۀمتمایـزمراقبـتازکـودکانمیتواندبهمادرحلسـایرپرسـشهای

اسـتقالل، و وابسـتگی میـان تعارضهـای کنـد. کمـک سیاسـی و اخالقـی دشـوار

خاصبـودنوعامبـودن،کاروبـازی،وسـنتونـوآوریدردورانکودکـیدرواضحتریـن

حالـتخـودمشـاهدهمیشـوند،امـاآنهـادرپـسمسـائلغیـرقابـلحـلبزرگسـالینیز

گرفتـهتـاپیرشـدن،را نهفتهانـد.آنهـاچگونگـیفهـممـاازهمـهچیـز،ازسـقطجنیـن

تحتتأثیرقرارمیدهند،وبینشـیکهماازفهمکودکانبهدسـتمیآوریممیتواندبه

مـاکمـککنـدتـامسـائلبزرگسـالیرانیـزحـلکنیم.

کـــهدرباتـــالقاحســـاس کنیـــم کودکـــیفکـــر مـــامیتوانیـــمطـــوریراجـــعبـــه

کتابهـــایراهنمـــایوالدگـــریوداســـتانهایشـــخصی،و کنارهگیـــری، گنـــاهو
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کـــودکانووالدیـــن کـــهاکثـــربحثهـــایجدیـــدراجـــعبـــه تقســـیمبندیهایسیاســـی

کـــه نشـــئتگرفتهازآنهاســـتگرفتـــارنشـــویم.مـــامیتوانیـــمبـــهایـــنبینـــشدســـتیابیـــم

کـــهازآنهـــامراقبـــتمیکننـــدازمهمتریـــنوخاصتریـــن کـــودکانوافـــرادی روابـــطمیـــان

ـــطانســـانیهســـتند. رواب

باغ کودک
کـودکاناسـتعارهایقدیمـی بـا شـایدبهتریـناسـتعارهبـرایفهـمرابطـۀمتمایـزمـا

والدبـودنشـبیه و اسـت بـاغ یـک بـه رسـیدگی کـودکانشـبیه از مراقبـت اسـت.

باغبانبـودن.

درالگویوالدگری،والدبودنشـبیهنجاربودناسـت.شـمابایدبهنوِعمادهای

کهتالشمیکنید کاری کنیدواینممکناستبرروی کارمیکنیدتوجه کهباآن

کـهآنمـادهرابهشـکل کارشـماایـناسـت انجـامدهیـدتأثیـربگـذارد.امـااساسـًا

کـهبـرایشـروعدرذهـن کـهمنطبـقبـاطرحـیخواهـدبـود یـد محصولـینهایـیدرآور

کـه کنیـد ارزیابـی بـهمحصـوِلتمامشـده بـانگریسـتن داشـتید.وشـمامیتوانیـد

کاریراچقـدرخـوبانجـامدادهایـد.آیادرهادرسـتاند؟آیـاصندلیهامحکماند؟

کنترلیاراناوهسـتند.دو بینظمیوبیثباتیدشـمنانیکنجارهسـتند؛دقتو

بـارانـدازهبگیـر،یـکبـاربُبر.

ازسـویدیگـر،وقتـیباغبانـیمیکنیـم،فضایـیمحافظتشـدهوحمایتـی

بـرایگیاهـانخلـقمیکنیـمتـابشـکفند.باغبانـینیازمندکارسـختوعرقجبین

و کشـاورزی. کـود در غوطهوربـودن و طاقتفرسـا بیلزدنهـای بـا همـراه ماسـت،

میماننـد. عقیـم همـواره مـا ویـژۀ نقشـههای میدانـد، باغبانـی هـر کـه همانطـور

گلرز نئـونظاهـرمیشـود، نارنجـی رنـگ بـه کمرنـگ خشـخاشبهجـایصورتـی

کـهقـراربـودازحصـاربـاالبـرودلجوجانـهدرفاصلـۀیـکقدمـیزمیـنباقـیمیمانـد،

نقطههـایسـیاهوزنـگاروشـتههاراهرگـزنمیتـوانمغلـوبسـاخت.
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امـادرعـوض،بزرگتریـنلذتهـاوفتوحـاتباغبانـیمـانیزوقتیفرامیرسـند
کنتـرلمـامیگریـزد،وقتـیجعفـریوحشـیسـفیدوالغرمردنـیبهصـورت کـهبـاغاز
غیرمنتظـرهعینـًادرجـایدرسـتدرمقابـلسـرخدارتیرهظاهرمیشـود،وقتینرگس
آبـی گِلفراموشـممکـِن کـوچمیکنـدودرمیـان بـاغ ازیادرفتـهبهسـمتدیگـر زرِد
کـهقـراربـودبـاآزرمدرآغـوشآالچیـقبمانـدبـارنـگ میشـکفد،وقتـیدرخـتتـاک

سـرخروشـنالبـهالیدرختهـاغوغـابـهپـامیکنـد.
تصادفاتـی چنیـن آن، برحسـب کـه، دارد وجـود ژرفتـری معنـای درواقـع،
هـدف کـه دارنـد وجـود باغبانـی از انواعـی مسـلمًا باغبانـِیخوبانـد. مشـخصۀ
گلخانـهای آنهـادسـتیابیبـهنتیجـهایخـاصاسـت،ماننـدروییـدنارکیدههـای
یـاپـرورشدرختـانبونسـای.ایـنانـواعباغبانـینیـزبهانـدازۀنجارِیظریـفنیازمند
تبحـرومهـارتقابـلتحسـیناسـت.درانگلسـتان،سـرزمینباغبانـان،ازاصطـالح
»hothousing«بـرایارجـاعبـهآننـوعوالدگـرِیطبقهمتوسـطودلواپسـیاسـتفاده

helicopteringمینامنـد.۱ را آن آمریکاییهـا کـه میکننـد
امـاآفرینـشیـکچمنـزاریـاپرچیـنیـابـاغروسـتاییرادرنظـربگیریـد.شـکوه
گلهـاو کنـد، یـکچمنـزاربـهبینظمـیآناسـت.بهمحـضاینکـهشـرایطتغییـر
چمنهـایمختلفـیممکـناسـتبشـکفندیـاتلـفشـوندوهیـچتضمینـیوجـود
گیـاهتبدیـل گیـاهخـاصبـهبلندتریـن،یـازیباتریـنیـاپرشـکوفهترین کـهیـک نـدارد
کل از بتوانـد کـه کنـد خلـق پرثمـر کـی خا تـا میکنـد تـالش خـوب باغبـاِن شـود.
اکوسیسـتمگیاهـانمختلـفبـاقوتهـاوزیباییهـایمختلـف_ونیـزبـاضعفها
ودشـواریهایمختلـف_محافظـتنمایـد.برخـالفیـکصندلِیخـوب،یکباغ
خـوببسـتهبـهتغییـرشـرایِطجـّویوفصـولدائمًاتغییـرمیکنـد.ودردرازمـدت،آن
نـوعسیسـتمیکـهمتنـوع،منعطـف،پیچیـدهوپویاسـتقبراقتـروانعطافپذیرتراز

گلخانـهبـااحتیـاطتمـامتیمـارشـدهاسـت. کـهدر گلـیخواهـدبـود آن

کنتـرلو بـااعمـال کـهدرآنوالدیـن ۱.اصطالحـاتhothousingوhelicopteringاشـارهبـهشـیوۀتربیتـیایدارنـد
مراقبـتبیـشازحـدبـهفرزنـدخـودقصـددارنـداورابـهشـیوهایایدئـالبـاربیاورنـد]ویراسـتار[.
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تبدیـل موفـق یـا شـاد یـا زیـرک بزرگسـاالنی بـه را کـودکان بـودن والـِدخـوب

کـهقبـراقومنعطـفو کنـد کمـک نمیکنـد،امـامیتوانـدبـهایجـادنسـلجدیـدی

گزیرونامنتظرهایبپـردازدکهدرآینده ترمیمپذیـراسـتوبهتـرمیتوانـدبهتغییراتنا

درمقابـلآنهـاقـرارمیگیـرد.

باغبانیپرمخاطرهواغلبتأثرانگیزاسـت.هرباغبانیبادرِدتماشـایپژمردِن

کـهچنیـنمخاطراتـیرا گهانـِیجوانههـاینویدبخـشآشناسـت.امـاتنهـاباغـی نا

نـداردومـالزمبـاایـندردنیسـتباغـیاسـتکهباچمنمصنوعیسـاختهشـدهوبا

داوودیهـایپالسـتیکیتزیینشـدهاسـت.

کودکـیدرباغـیاز کودکـیاسـت.در داسـتانبـاغعـدنتمثیـلخوبـیبـرای

عشـقوتوجهرشـدمیکنیم،باغیکهدربهترینحالتشچنانغنیواسـتواراسـت

کـهمـا،بهعنـوانکـودک،حتـیتشـخیصنمیدهیـمکـهچـهزحمـتواندیشـهایدر

پـسآنقـراردارد.درنوجوانـیهـمواردجهـانشـناختومسـئولیتمیشـویموهـم

کهشـاملبهدنیاآوردِنتحتاللفظیواسـتعارینسـلدیگری کارودرد، واردجهان

ایـنمراحـل_عـدنوهبـوط،معصومیـتوتجربـه_ کـودکاناسـت.بـدونهـردِو از

زندگـیمـاکامـاًلانسـانینمیبـود.

کـهمـاقـادرمطلـقو گمـانمیکننـد کوچـکمـااغلـب کـودکان البتـه،اگرچـه

کـهبهکلـیفاقـدآنچیـزی دانـایمطلقیـم،مـاوالدیـنبهطـرزغمانگیـزیملتفتیـم

کـهبـهپـایقـدرتواقتـدارالوهـیبرسـد.باوجودایـن،والدیـن_چـهوالدیـن هسـتیم

کـودکاناسـت_شـاهدانو کـهمراقـب کسـی ولفظـیوچـههـر زیستشـناختی

کـه گزیـرداسـتانبشـرهسـتند.وایـنهمـانچیـزیاسـت پیشـگامانایـنبخـشنا

ارزشـمندمیسـازد. فینفسـه را والدبـودن

کـودکنیسـت. کارمـابهعنـوانوالدیـنسـاختِننـوعخاصـیاز بدینترتیـب،

کارمـافراهـمآوردِنفضایـیمحافظتشـدهازعشـق،امنیـتوپایـداری درعـوض،
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اسـتکهکودکانیازانواعبسـیارنامنتظرهبتواننددرآنبشـکفند.کارماشـکلدادن

بـهاذهـانکودکانمـاننیسـت؛کارمـاایناسـتکهبهذهنآنهااجـازهدهیمدرهمۀ

کودکانبگوییمچگونهبازی کهبه کارماایننیسـت کنند. کاوش امکاناتجهان

کننـد،بلکـهدادناسـباببازیبـهآنهـاوجمعکـردناسـباببازیهاپـسازاتمـام

بـازیبچههاسـت.مـانمیتوانیـمبـهکـودکانبیاموزیم،بلکـهمیتوانیمبهآنهـااجازه

دهیمتـابیاموزند.


