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یادداشت مترجم

انسانخردمندهمچونهرگونۀجانوریدیگر،هموارهدرتالشبرایبقاوزنده
نگهداشتننسلخویشبودهاست.انساناززمانپیدایشش،درحدودبیشاز200 
هزارسالپیش،درجوامعکوچکیزندگیکردهاستوجدالمداومهزارانسالهاش
برایرفعنیازهایاولیهایهمچونآبوغذا،پناهگاهونیزآمادگیدائمیاوبرای
مقابلهباخطراتمرگباروغیرمنتظره،ازاوگونهایخالقومبتکرساخت.این
گونههزارانسالرادرکوچمداومبراییافتنمنابعجدیدوفتحآشیانهایبکر
سپریکردتااینکهدرحدوددههزارسالپیشباابداعکشاورزیودامپروری،
یکجانشینشد.دردسترسبودنموادغذایی،مسألۀپناهگاهوغذارابرایانسان
تاحدزیادیحلکرد.ازآنتاریختابهامروزانسانبهجایسازگارشدنبامحیط
اطرافش،محیطرابراساسنیازهایشتغییرداده،بسیاریازنیازهایاولیهاشرا
رفعکردهاستوبیماریهاییراکهدرقرونگذشتهازکشتههاُپشتهمیساخته،
ریشهکنکردهاست.بهاینترتیب،امروزهبخشعمدهایازمسائلومشکالتیکه

زمانیذهنوانرژیانسانرادرگیرمیکردهاند،حلشدهوازبینرفتهاند.
دردورۀکنونیکهانساندرمرفهترینوآسودهتریندورانعمرگونهاشبهسر
میبرد،درحالتوجهنشاندادنبهپرورشفرزندانشبهشیوهایکامالًمتفاوت
از باعنوانفرزندموفقمطرحمیشود، آنچه باروشهایگذشتهاست.امروزه
نمادهایمهِمقدرتوارزشمندیبهحسابمیآید.فرزندانموفقطبقتعریف
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رایج،بچههاییهستندکهدرمدرسهنمرههایممتازیدارندودردورانکودکیو
نوجوانیاولویتزندگیآنهاآمادهشدنبرایورودبهمدارسنمونهودانشگاههای

مهماست.
تابهحالبهاینفکرکردهایدکهچراممتازبودنفرزندانماندرمدرسهوداشتن
تحصیالتدانشگاهیتاایناندازهبرایمامهماست؟وچراآنهارابراییادگیری
چیزهاییکهعالقهایبهآنهاندارند،تحتفشارهایشدیدقرامیدهیم؟تأکیدبیش
ازحدبراینمالکها،تاچهحدماراازمسائلمهمتریکهبچههادرکودکیو
نوجوانیبایدبهآنهابپردازند،غافلمیکند؟وظیفۀمابهعنوانوالدیندررویارویی
بافرزندانبازیگوش،خیالپردازوگریزانازمدرسهچیست؟آیاالگویتربیتیرایج،

شیوهایمطلوببرایپرورشنسلیخالق،شادوخوشبختاست؟
پاسخبهاینپرسشها،بخشیازمسائلمهمیاستکهنویسندۀاینکتاب،
آلیسونگوپنیکبهتفصیلبهآنپرداختهاست.اواستادعلومشناختیوروانشناسی
رشددردانشگاهبرکلیامریکاوازسرشناسترینصاحبنظراندراینحوزۀمطالعاتی
است.دراینکتاباوبابهکاربردنمثالهاییاززندگیخود،بچههاونوههایش
ونیزنتایجتحقیقاتگستردۀخودوسایرپژوهشگران،نکاتبسیارمهموحیاتی
رادرموردکارکردمغزومراحلیادگیریکودکانگوشزدمیکند.اوازشیوۀتربیت
والدینامریکایی،انتظاراتآنهاازفرزندانشانوخطاهایرایجرفتاریباکودکان

میگوید.
باخواندناینکتابدرکمالتعجبخواهیددیدکهشیوۀتربیتوانتظارات
والدینایرانیبسیارمشابهوالدینامریکایی)ودرسراسردنیا(است.اینکهچه
اتفاقاتیدرتاریخانساناورابهایننقطهرساندهاست،ازنکاتمهمدیگریاست

کهگوپنیکبابیانمثالهاییبسیارزیباومشخصبهآنپرداختهاست.
خواندناینکتابکهتماماًمبتنیبرنتایجتحقیقاتمنتشرشدۀعلمیاست،
پنجرهایجدیددرزمینۀتربیتکودکانبررویمخاطبمیگشایدوتصویرجدیدی

ازارزشمهارتآموزیوبازیدرکودکیبهمامیدهد.
مریم برومندی 
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چرابایدوالدشد؟مراقبتازبچههاکاریپرزحمتوطاقتفرساست،با
اینهمهبرایبیشترمانعمیقاًلذتبخشهمهست.چرا؟چهچیزیآنرا

ارزشمندمیکند؟
مادرهای و پدر بهخصوص برای پرسش، این به معمول یکجواب
سطحمتوسطامروزیایناستکه،شمایکوالدهستیدپسمیتوانید
چیزیکه»تربیت«1 نامیدهمیشودراانجامدهید.»والدینیکردن«2یک
فعلهدفمحوراست،یکشغلکهنوعیکارراتوصیفمیکند.هدف
ایناستکهبهنحویبچۀشمابهفردبالغیبهتر،شادتروموفقترازآنچه
میتواندباشدیا)اگرچهاینرابلندنمیگوییم(بهترازبچۀهمسایه،تبدیل
شود.تربیتدرست،بچهایدرستتولیدخواهدکردکهمآالًبهبزرگسال

درستیبدلخواهدشد.
البته،افرادگاهیکلمۀ»تربیت«رافقطبرایتوصیفکاریکهپدر
ومادرواقعاًانجاممیدهندبهکارمیبرند.ولیاغلباوقات،بهخصوص
بایدانجامبدهند،اشاره امروزه،»تربیت«بیشتربهکاریکهپدرومادر

1. parenting  2. To parent
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میکند.دراینکتاب،استداللخواهمکردکهاینتصویرتجویزشدهاز
فردی، دیدگاه از حتی و سیاسی فلسفی، علمی، دیدگاههای از تربیت،
اساساًگمراهکنندهاست.فهمیدناینکهوالدینوبچههادرواقعچگونهفکر
وعملمیکنندروشیغلطاست،بههمینمیزانایندیدگاهکهآنهاچگونه
بایدفکروعملکنندهمغلطاست.ودرواقعزندگیرابرایوالدینو

بچههابدترکرده،نهبهتر.
ایدۀتربیت،چنانفراگیرواغواکنندهاستکهممکناستامریمسّلم،
مشخصوبدیهیبهنظربرسد.ولیهمینطورکهوالدین،بهطوربسیار
مشخصمادریکهدرحالنوشتناینکتاباست،جاذبۀالگویتربیتیرا
حسمیکنند،آنهاهماغلببهگونهاینامطمئنحسمیکنندکهچیزیدر
اینمیانغلطاست.ماهمازاینکهفرزندماندرمدرسهبهاندازۀکافیخوب
نباشدوهمازرنجشانبهدلیلفشاریکهبرایخوببودندرمدرسهبه
آنهاواردمیشود،نگرانیم.مابچههایمانرابابچههایدوستانمانمقایسه
میکنیموبعدبهخاطراینکارمانازخودبیزارمیشویم.ماجدیدترین
یانکوهش راستایش تربیتی نوین ازروشهای برخی سرخطخبریکه
میکند،دنبالکردهوبعدمیگوییم-شایدکمیهمباصدایبلند-ما

درواقعفقطبراساسغریزهمانرفتارمیکنیم.
تالشبرایرسیدنبهیکنتیجۀمشخص،الگویخوبیبرایبسیاریاز
اقداماتمهمانساناست.اینالگوییدرستبراینجارها،نویسندههاویا
تاجراناست.شمامیتوانیدباتوجهبهکیفیتصندلیهایتان،کتابهایتان
یاسطحدرآمدشرکتتان،قضاوتکنیدکهآیایکنجاریانویسندهیارئیس
شرکتخوبیهستید.تربیتهمازالگویمشابهیپیرویمیکند.یکوالد،
بهنوعییکنجاراست.البتههدفشنهتولیدیکنوعمحصولمشخص

مثلیکصندلی،بلکهتولیدیکشخصویژهاست.
دردنیایکار،تخصصبهموفقیتختممیشود.وعدۀتربیتهماین
استکهیکسریروشهاوتخصصهایمشخصیوجوددارندکهوالدین



مقدمه: تناقض های والد    |    15

باکسبآنهامیتوانندزندگیفرزندانشانراسروساماندهند.دراینزمینه
صنعتیعظیمشکلگرفتهاستکهوعدهمیدهداینتخصصرادقیقاً 
دراختیارتانمیگذارد.بیشازشصتهزارکتابدربخشتربیتسایت

آمازونهستکهدرعنوانبیشترشانواژۀ»چگونه«بهچشممیخورد.
در عملی توصیههای تربیت، به مربوط کتابهای از بسیاری البته
موردوالدبودنارائهمیدهند،ولیبیشترشاناینوعدهرامیدهندکهاگر
والدینازشیوههایدرستپیرویکنند،میتوانندتفاوتیاساسیدرآیندۀ

بچههایشانایجادکنند.
درکتابهایی بتوان نیستکه تنهاچیزی تربیتی الگوی بههرحال
شیوۀ بهطورکلی، الگو، این کرد. پیدا دارند، عنوانشان در »چگونه« که
اندیشیدنافرادرادرارتباطباپرورشبچههاشکلمیدهد.منروانشناس
رشدهستم،تالشمیکنمدریابمکهذهنیتبچههاچگونهاستوچراآنها
اینچنینهستند.باوجوداین،بهخصوصهرکسیکهتابهحالبامندر
مورددانشدورانکودکیمصاحبهکرده،چندپرسشدربارۀاینکهوالدین
چهبایدبکنندوتأثیربلندمدتکاریکهوالدینانجاممیدهندچهخواهد

بود،مطرحکردهاست.
و والدین از بسیاری غصۀ و غم برای مهمی شروع تربیت، ایدۀ
بهخصوصبرایمادراناست.اینغصهریشۀ»دعواهایبیپایانمادران«
است.اگرشمااینایدهرابپذیریدکهتربیتنوعیکاراست،آنوقتباید
بیناینکاروکارهایدیگر)مثلشغل(دستبهانتخاببزنید.مادرها
بهخصوصدراینموردکههمدرمادریوهمدرشغلشانموفقباشند،
بهشدتحالتتدافعیگرفتهودچاراینتناقضمیشوندکهآیامیشودهم
والدموفقیبودوهمدرمشاغلدیگرموفقبود؟وغالباًحسمیکنندکه
مجبورشدهاندبینمسألۀمهممادربودنویاپیشرفتشغلییکیراانتخاب
کنند.گرچههمینچالشهاپدرانراهمشدیداًتحتتأثیرقرارمیدهد،

ولیآنهاکمترموردتوجهقرارمیگیرند.
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مسألۀ کماهمیتجلوهدادن برای جبرانی میل نوعی تاحدی درنتیجه
والدبودن وجوددارد.بههمیندلیلاستکهزندگینامههاینابهنجاری
در بودنشان دمدمیمزاج دربارۀ خودآگاهانه زنان آنها، در که موجودند
مادربودناعترافکردهاند.بههرحال،اگروالدشدنبهمعنایانجامکاری
باهدفخلقبزرگسالیموفقباشد،کاریبسیاربیهوده،طوالنی،بدون
دستمزدوعواید،وتوأمبامشقتهایبسیاراست.ودستکمبهمدت
بیستسال،نمیدانیدکهآیااینکارراخوبانجامدادهایدیانه-حقیقتی
کهبهخودیخوداینکاررااعصابخردکنمیکندوبهشماحسگناه
میدهد.ولیاگرایننوعیکارنیست،پسچراماانجامشمیدهیم؟اگر

هدفبهوجودآوردنیکبزرگسالمنحصربهفردنیست،پسچیست؟
منخودمیکیازآنوالدیننگراِنطبقۀمتوسطمکهکارمیکندودر
همۀعمردرگیرجاذبۀالگویتربیتوواکنشدادنبهآنبودهاست.هرسه
پسرمنبزرگساالنیشادوموفقهستندودارندصاحببچهمیشوند.اما
من،برایموفقیتوشکستهایزندگِیبچههایم،همیشهدرحالارزیابی
نقشخودمبودهام.آیااینبایدامتیازحسابشود؟آیاوقتیپسرکوچک
بازی را حامی نقش زیادی میبردم، مدرسه به روز هر را هشتسالهام
کردهام؟یاوقتیکهُنهسالهبودواینکاررانمیکردم،مادربیمالحظهای
و کنند دنبال را خودشان مسیر بچههایم که میخواستم من بودهام؟
استعدادهایشانراکشفکنند،اماآیابایداصرارمیکردمکهبزرگترین
تمام را اولکالجش اینکهتالشکندموسیقیدانشود، بهجای بچهام،
کند؟منمعتقدبودم،هنوزهمهستم،کهمدارسدولتِیخوب،بهترین
مدارسبرایبچههاهستند.اماوقتیکهبچههایبزرگترمدرمدرسۀدولتی
محلهماناذیتمیشدند،آیابایدآنهارابهمدرسهایخصوصیدرحومۀ
شهرمیفرستادم؟همانکاریکهبرایکوچکترینپسرمانجامدادم.آیا
بایدکوچکترینپسرمرامجبورمیکردمکهکامپیوترشراخاموشکندو
کتاببخواند؟یااینکهکاریبهکارشنمیداشتمتادربرنامهنویسیاستاد
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»بااستعداد«من،هم پسروسطِی که بایدمطمئنمیشدم شود؟چگونه
برایبازیوقتآزادکافیداشته،همتکالیفشراانجامدادهودرعینحال
بهکالسهایریاضیاتپیشرفتهوبالهمیرسد؟سختترازهمۀاینها،این
بودکهوقتیکوچکترینپسرمدبیرستانراتمامکرد،ازهمسرمجداشدم.
همیشهازخودممیپرسم،آیابایدزودترجدامیشدیمیادیرتر،یااصالً 

نبایدجدامیشدیم؟
تخصصحرفهایودانشمندررابطهبارشد،مرانسبتبهدیگرانبه
پاسخاینپرسشهانزدیکترنکردهاست.وقتیبهتجربۀتقریباًچهلسالهام
بهعنوانیکوالدنگاهمیکنم،گمانمیکنمکهبهترینجواباینباشدکه:

اینپرسشهاغلطاند.
تأملکردندرموردتجاربوالدینیتانممکناستشمارادرمورد
تربیتبهشکبیندازد.اماتأملکردندرموردسایروالدینوبچههایشان
همباعثمیشودکهالگویتربیت،نامطلوببهنظربرسد.بههرحال،
آوردند، دنیا به زیادی بچههای راحت و خوشبخت که من همنسالن
پیشرفتچندانینسبتبهنسلهایگذشتهووالدینمانکهدرفالکِتجنگ
وافسردگیزندگیکردند،نداشتهاندوهمۀماکسانیرامیشناسیمکه
دورانکودکیبسیاربدیداشتهاند،ولیخودشانبهبزرگساالنیموفقو
والدینیبامحبتبدلشدهاند.همچنینمثالهایزیادیازوالدینخوبرا

دیدهایمکهفرزندانیبسیارشوربختبارآوردهاند.
یکیازگویاترینواندوهناکترینتضادهایالگویتربیتیزمانیبروز
میکندکهراجعبهوالدینیفکرمیکنیمکهبزرگسالیبچههایشانراهیچگاه
تجربهنمیکنند.درسال2011،امیلیَرپ1،درموردپسرشرونان،مقالۀ
تکاندهندهاینوشتکهانعکاسوسیعیداشت.اومیدانستکهپسرشبه
خاطربیماریتایساکس2،قبلازرسیدنبهسهسالگیخواهدمرد.رونان

1. Emily Rapp  2. Tay-Sachs
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بهفردیبالغتبدیلنشد،ولیمرگزودرسویهیچتغییریدرمیزانعشق
مادرشبهاوایجادنکرد،وهنوزهماحساسماایناستکهامیلیَرپو

مادرانیشبیهاو،کاملترینمثالهاازتعریفوالدبودنهستند.
آیاروشنکردناینکهچراوالدبودنارزشمنداست،اهمیتدارد؟اغلب
دلواپسیهایمربوطبهوالدینوکودکاندروبالگهایمادرانهوبخشهای
مربوطبهشیوۀزندگیدیدهمیشوند.ولیمندراینکتاباستداللخواهم
کردکهایننگرانیهایروزمره،درواقعابعادعمیقوخالصشرایطانسان
رامنعکسمیکنند.تنشهاییکهبامابهعنوانانسانعجینشدهاند.از
دیدگاهزیستشناسی،کودکِیما،کهبهطرزخارقالعادهایطوالنیوتوأم
باناتوانیاستوسرمایهگذاریعظیمرویبچههاکهباآنهمراهاست،
بخشمهمیازچیزیاستکهمارابهانسانتبدیلمیکند.ولیهدفاین

سرمایهگذاریچیست؟وچراشکلگرفتهاست؟
تشخیصاینمسألهکهچراوالدشدنارزشمنداست،نهتنهایکسؤال
شخصییازیستشناختی،بلکهپرسشیاجتماعیوسیاسیهمهست.در
طولتاریخانسان،نگهداریازفرزندانفقطوظیفۀپدرومادرهایواقعی
بچههانبودهاست.اینازابتداپروژهایمحوریبرایهرجامعۀبشریبوده
است.هنوزهمصدقمیکند؛مثالً،آموزشبرایبچههابهطورکلیمسألۀ

درکشدهایاست.
شیوۀمراقبتماازبچهها،همچونسایررسوماجتماعیمان،درگذشته
تغییرکردهودرآیندهنیزاینتغییرادامهخواهدیافت.اگرمیخواهیمدر
برابرآنتغییراتتصمیماتدرستیبگیریم،دردرجۀاولبایدخودآگاهانه
دورۀ کنیم. فکر است، مربوط آن به وهرچه بچهها از مراقبت مورد در
بهبود را دولتی مدارس میتوان چگونه باشد؟ باید چگونه پیشدبستانی
بخشید؟چهکسیبایددرموردرفاهیکبچهتصمیمبگیرد؟بافناوریهای

جدیدچگونهبایدبرخوردکنیم؟
است، علمی و شخصی مسألهای اینکه بر عالوه بچهها از مراقبت
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موضوعیسیاسینیزبودهوتنشهاوتناقضهایشدرمقیاسهایبزرگتر
وکوچکترنیزنمایانمیشود.

سؤاالت از هم که باشد تفکری شیوۀ باید حتماً بچهها مورد در
»چگونه«وهماززندگینامههاینابهنجارفراتررود.استفادهازدیدگاههای
مبتنیبرعلموفلسفه،ممکناستکمککنند،ولیمناخیراًمادربزرگ
شدهاموشایدایندیدگاهحتیچشماندازبهتریبدهد.مادربزرگبودن
امکانایجادفاصلهایهمدالنهتررافراهممیکند؛همازاشتباهاتوهم
ازبلندپروازیهاییکهزمانیبهعنوانیکمادرجوانباآنهاروبهروبودهاید
)درآنزمانایندوازهمجدانشدنیبودند(وهمازچالشهایبچههای

خودتان.
بنابرایناینکتاب،اثریازیکمادربزرگاستکهدرعینحالیک
دانشمندوفیلسوفهمهست)یاآنطورکهمادربزرگیهودیاممیگفت:
بوبه1(،بوبهایدربرکلی.مادربزرگیکهیکآزمایشگاهعلومشناختیداردو
مقاالتفلسفیمینویسد،گاهیهمازدورانقدیمداستانتعریفمیکند
وَپنکیکبلوبریدرستمیکند.درگذشتهتعدادمادربزرگهایدانشمندو
فیلسوفنسبتاًکمبودهاست،بنابراینشایدادغامایندوچشماندازبتواند
دردرکارزشوالدبودنبهطوریکهمارافراترازتربیتببردوکمکمان

کند.

از تربیت تا والد بودن

»والدبودن« الگویدرستچیست؟ الگوییغلطاست،پس تربیت اگر
درواقعنهیکفعلاست،ونهنوعیکاردرجهتتبدیلکردنیکبچه
بهیکبزرگسالخاص،نبایدهمباشد.درعوض،والدبودن)مراقبتاز

1. Bubbe
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به مبتالشدن و بیهمتا انسانیعمیق، ارتباط یک از بخشی بچه(، یک
نوعخاصیازعشقاست.کاربخشاصلیزندگیانساناست،مابدون
کارکردننمیتوانیمزندگیکنیم.ولیهمانطورکهفرویدوِالویس،حداقل
بهشکلیتلویحیمیگویند:کاروعشقدوعاملارزشمندکنندۀزندگی

هستند.
عشقخاصیکههمراهنگهداریازبچهاست،نهتنهامختصپدرها
ومادرهایواقعی،بلکهشاملکسانیمیشودکهدرمحیطعلمیبهآنها
استفاده زیباتری کلمۀ از بریتانیاییها و میشود، گفته مراقبتکنندگان1 
کردهوآنهارامراقبان2مینامند.ایننوععشقفقطبهوالدینواقعیبچه

محدودنیست،بلکهحداقلبهطوربالقوهبخشیاززندگیهمۀماست.
ماتفاوتبینکار،سایرروابطوسایرعشقهارادرکمیکنیم.همسر
بودنفقطبهمعنای»مزدوجبودن«نیست،دوستیحتیدرفیسبوکهم
فقطبهمعنای»داشتنیکدوست«نیست؛بههمینترتیبمافقط»فرزند«
پدرومادرماننیستیم.اینروابطدرعینحالبخشمرکزیشخصیتما
رامیسازند.هرانسانیکهزندگیکامالًخوشبختیدارد،درچنینروابط
اجتماعیایغوطهوراست.وچنینمسألهاینهفقطیکحقیقتفلسفیدر

موردانساناست،بلکهدرزیستشناسیماریشهدارد.
صحبتکردندربارۀعشق،بهخصوصعشقوالدینبهفرزندانشان،
بهنظربرسد.ولی بدیهی نیزسادهو ممکناستاحساساتی،عاطفیو
همچونهمۀروابطانسانی،عشقبهبچههادریکزمانبخشیازساختار
روزمرۀزندگیماست؛عشقیفراگیر،گریزناپذیروحاضردرپسزمینۀهمۀ

اعمالمان،بسیارپیچیده،متغیروگاهیبهظاهرمتناقض.
مامیتوانیمبهتردوستداشتهباشیم،بدوناینکهبهدوستداشتنبه
عنواننوعیکارنگاهکنیم.ممکناستبگوییمتمامتالشمانرامیکنیم

1. caregivers   2. carers
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تازنیاشوهرخوبیباشیم،یااینکهیکدوستخوببودنویکفرزند
بهتربودنبرایمانمهماست.ولیمنموفقیتازدواجمرابااینمعیار
کهآیاشخصیتهمسرماززمانازدواجمانبهترشده،ارزیابینمیکنم.
کیفیتیکدوستیقدیمیراهمبااینکهآیادوستماززمانآشناییمان
شادتروموفقترشده،ارزیابینخواهمکرد.درحقیقت،همۀمامیدانیم
کهدوستیها،اهمیتوکیفیتشانرادرتاریکترینروزهانشانمیدهند.
شما ویژگیهای که است این تربیت از شده القا تصویر حال، هر به
بهعنوانوالد،احتماالًوحتیبایدتوسطفرزندیکهبهوجودآوردهاید،

قضاوتشود.
اگرچهوالدبودن،بهخصوصوالدبچههایکوچکبودن،کاربسیار
به ازعشق واالیی نوع ما از بسیاری برای دستکم ولی است، سختی
که عشقی و داریم کوچکمان بچههای به ما که عشقی میآید. حساب
آنهابهمادارندبیقیدوشرطوعمیقاست-ازلحاظاخالقیعمیقواز
لحاظاحساسیبیواسطه.مهمترینلذتهابرایوالدین،نهنمرۀخوب
یاموفقیتبچههاویاحتینهفارغالتحصیلشدنوازدواجآنهاست.این
لذتهاازحضوردمادمجسمانیوعاطفیشمادرکناراینبچۀخاصو

ازشادمانیدمادمحضورشدرکنارشمانشأتمیگیرد.
دارد. خاص هدف یک ولی ندارد، خاصی ویژگی یا عالمت عشق
هدفعشقنهتغییردادنکسانیستکهدوستشانداریم،بلکهایناست
کهبهآنهاچیزهاییبدهیمکهبرایبالیدننیازدارند.همچنینهدفعشق،
نهساختنسرنوشتموردعالقۀخودمان،بلکهکمکبهآنهابرایساختن
سرنوشتشاناست.ایننیستکهراهرابهآنهانشاندهیم،بلکهکمکبه
آنهابراییافتنمسیرخودشاناست.حتیاگرمسیریکهانتخابمیکنند،

مسیرینباشدکهمابرایخودمانیابرایآنهاانتخابمیکردیم.
بهخصوصهدفعشقبهبچهها،فراهمکردنمحیطیغنی،باثباتو
امنبرایآنانسانهایناتواِنجوانودرحالرشداست.محیطیکهدر
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آنتنوع،نوآوریوخالقیتشکوفاشود.اینمفهومازدیدگاهیتکاملی
وزیستشناختیونیزازدیدگاهفردیوسیاسیهمصحیحاست.عشق
در را ملزوماتسفر بلکه نمیدهد، وهدف آنهاسرنوشت به بچهها به

اختیارشانقرارمیدهد.

تناقض ها

است. بچهها داشتن دوست والدبودن، سادۀ تعریف ترتیب، این به
بهاستثنایاینکهعشقهیچگاهمسألۀسادهاینیست.درموردعشقشهوانی
بسیارتعلیمدادهشده،گفتهشده،نوشتهشده،ترانههایزیادیخواندهشده
وگاهیهمدرموردتناقضها،پیچیدگیهاوجنونمنحصربهفردآننوشته
شدهاست.عشقمابهبچههابههمانمیزانکهشدید،تناقضآمیزوپیچیده
است،جنونمنحصربهفردیهمدارد.امابحثروابطبینوالدینوبچهها،
بهخصوصبچههایخردسالونوجوان،تقریباًفقطبهکتابهای»چگونه«

یاخاطرات،محدودشدهاست.
دراینکتابمنبهدونوعتناقضخواهمپرداخت:یکیتناقضهای
این یادگیری. به مربوط تناقضهای دیگری و داشتن دوست به مربوط
الگوی میشوند. تکاملخودکودکیساخته طبیعت درون در تناقضها
نمیتواندبااینتناقضهامقابلهکند.اینتناقضها،زمانی تربیتیاصالً
کهبهکودکیازدیدگاهعلمیونیزفردینگاهمیکنیم،آشکارمیشوند.
درواقع،جدیدترینتحقیقاتعلمیاینتناقضهارابیشترازگذشتهآشکار

میکنند.
اماآنهافقطسؤاالتعلمیوفلسفیانتزاعینیستند.آنهادرتنشهاو
معضالتواقعیکهزندگیوالدینراهمتحتتأثیرقرارمیدهند،نمود
یافتهاند.آنهاریشۀتصمیماتسختاخالقیوسیاسیهستند،زمانیکه

تالشمیکنیمبهعنوانیکجامعهازبچههاحمایتکنیم.
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تناقض های دوست داشتن

و والدین است. استقالل و وابستگی بین تنش به مربوط چالش اولین
ازبچۀانسانراکه بایدمسئولیتکاملنگهداری سایِرمراقبتکنندگان
موجودیکامالًوابستهاست،برعهدهبگیرند.ولیبایداینمخلوقاتکامالً 
وابستهرابهمخلوقاتیکامالًمستقلوخودکارتبدیلکنند.ماباتغذیهو
عوضکردنپوشکشروعمیکنیموبیشتراوقاتبچههایمانرادرآغوش
میگیریموهمۀاینکارهارابالذتوحتیباخوشحالیانجاممیدهیم.
درنهایت،اگرخوشاقبالباشیم،وقتیبچههایمانبزرگشدهوماراترک
کردند،دربهترینحالتباارسالپیامکیمحبتآمیزازشهریدورمارا
یافتنزندگی پایان مثابۀ به یادوستیشانکه ازدواج خوشحالمیکنند.
بیمارگونهنشود،غیرعادیمیشود.بچهها والدینیماست،اگرمستقیماً
نیازمحتاجترینعاشقاست، از ازیکوابستگیشدیدکهبسیارحادتر
بهاستقاللیمیرسندکهبسیارفراترازاستقاللفردیستکهدردورترین

فاصلهزندگیمیکند.
مادرابتدایزندگیبچهها،بیشترازخودشانبرجزئیاتزندگیشان
تسلطداریم.بیشتراتفاقاتیکهدرزندگینوزادرخمیدهد،توسطوالدینیا
مراقبتکنندهرقممیخورند.امااگرمنوالدخوبیبودهباشم،هیچکنترلی

بررویزندگیبزرگسالیبچهامِاعمالنخواهمکرد.
اینتنشبهخصوصدردورانبلوغونوجوانیاوجمیگیرد.بچههایما
نهتنهاافرادیخودمختارومستقلهستند،بلکهآنهااصوالًبهنسلجدیدی
تعلقدارندکهخودمختارومستقلازنسلگذشتهاست.دوراننوزادی
ووابستگیهمراههماند،مابچههایمانراچهبهمعنایلغویکلمهوچه
درمعنایاستعاریاش،نزدیکخودماننگهمیداریم.فرزندانبزرگسالمان

بیگانهاندوبایدباشند،ساکنانآینده.
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تنشدومبرخاستهازخاصبودنعشقمابهبچههاست.منبهشیوۀ
خاصیمراقببچههایمهستم.مااحساسمیکنیمکهرفاهبچۀخودماناز
هرچیزدیگریمهمتراست،حتیمهمترازرفاهبچههایدیگرانیاشادی
خودمان.حتیمیتوانیم)درواقعبایدبتوانیم(برایبهبودآنبیرحمشویم.
بهمادرفقیریفکرکنیدکهدرمحلۀبدیزندگیمیکندوبهسختیپسانداز
میکندتافرزندشرابهیکمدرسۀخصوصیخوببفرستد،مدرسهایکه
ورودبهآنبرایخیلیازبچههایآنمحلهدورازتصوراست.اینمادر،

زنیقهرمانوشجاعاستونهیکآدماحمقیاخودخواه.
کالسیک روشهای است. بهفرد منحصر قهرمانی نوعی این اما
فکرکردندربارۀسیاستواخالق،اینایدهراترویجمیکنندکهاصول
اخالقیوسیاسیبایدفراگیرشوند.فرضبرایناستکهدرموردهمۀ
افرادعدالت،برابریوانصافرعایتشود.بهعنوانمثالاصلیترینهدف
یکقانونایناستکهبعضیازاصولدرموردهمۀافرادبهطوریکسان
اجراشود،امامنفقطبهبچۀخاصخودمبسیاربیشترازبچههایدیگر

توجهکردهودرمورداومسئولیتدارمواینطورهمبایدباشم.
اینحستعهد خاصازکجامیآید؟اینحسفقطیکگرایشژنتیکی
اینمعجزۀ ازبچهایمراقبتمیکند،عاشق نیست.تقریباًهرکسیکه
خاصمیشود.چگونهمیتوانخاصبودنبیشازحدعشقمانبهبچهها
رادرقالبوسیعتریازسیاستهایپرورشکودکگنجاند؟ومعنایاین

مسألهبرایسیاستعمومیجامعهچیست؟

تناقض های یادگیری 

دومینسریازتناقضها،مربوطبهچیزهاییاستکهبچههاازبزرگترها
یادمیگیرند.دردنیاییکهمدرسهرفتنوتحصیلکردنمیزانموفقیت
سریعتر و بهتر بیشتر، یادگیری بر والدین اکثر تمرکز میکند، تعیین را
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فرزندانشاناست.الگویتربیتیهمزیربنایبخشوسیعیازآموزشاست.
ایدهایناستکهبزرگترهاچیزهاییکهبچههابایدبدانندرابهآنهابیاموزند
وبهاینترتیب،تعیینکنندکهچگونهفکروعملنماید.اینایدهممکن
استبسیاربدیهیبهنظربرسد،ولیهمعلموهمتاریخ،چیزدیگریرا

توصیهمیکنند.
اولینتناقضمربوطبهبازیوکاراست.اینیکحقیقتاستکه
بچههاازطریقبازییادمیگیرند.اماآنهاچگونهاینکارراانجاممیدهند،
ازشادیو وچرا؟برطبقتعریف،بازیرفتاریخودانگیختهوسرشار
اینکه انرژیاستکهبرایرسیدنبهچیزخاصیطراحینشدهاست.و
بازیدرتمامدورانکودکیحضوریپررنگدارد،نشانمیدهدکهبازی

کارکردیخاصدرایندوراندارد.
درواقع،تقریباًهمگانقبولدارندکهبچههابایدبرایبازیکردنوقت
میکنیم، بچهها زندگی برنامهریزی به کهشروع زمانی اما باشند. داشته
اولینچیزیکهحذفمیشود،وقتبازیکردنبچههاست.زنگتفریح
راباتمرینکلماتجدیدُپرمیکنیموتوپبازیوخانهبازیجایخودرا
بهتمرینبرایمسابقۀفوتبالمیدهد.الگویتربیت،فهرستبلندباالیی
ازفعالیتهاییکهبچههابایدانجامدهندرابهمامیدهد.ازکالسزبان
ماندارینگرفتهتاکالسهایتقویتیریاضیوآمادگیبرایآزمونورودبه
کالج،بهطوریکهدیگرزمانیبرایبازیبچههاباقینمیماند.دراینمورد

حسبدیداریم،ولینمیدانیمکهچهبایدکرد؟
نظامهایسیاسیواخالقیمتداولدرجامعه،دررابطهبامسائلکاری
جدیانسانهابحثمیکنند.دغدغۀایننظامهاایناستکهافرادوجوامع
چگونهبایدبرنامهریزیورفتارکنندتابهاهدافخاصیدستیابند.اما
مسألۀاصلیدورانکودکیوبچهها،بازیاست.چرابچههابازیمیکنند؟
وماچگونهبایدبازیرانهتنهاازلحاظشخصی،بلکهازدیدگاهسیاستو

اخالقارزیابیکنیم؟
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کامالً  فرد یک به وابسته کامالً موجود یک از بچهها که همانطور
مستقلتبدیلمیشوند،بایدازافرادیکه)بیشتراوقات(بازیمیکنند،به
افرادیکه)بیشتراوقات(کارمیکنند،تبدیلشوند.اینتغییر،اتفاقاتو
تغییراتبنیادینیرادرذهنومغزبچههامیطلبد.والدین،مراقبتکنندگان
ومعلمهابایداینتغییررابهشیوهایمدیریتکنندکهدرعینحالکه
فوایدبازیرابرایکودکحفظمیکنند،فوایدکارکردنراهمدراوفعال
کنند.مدارس،مهمترینمؤسساتیکهمابرایمدیریتاینتغییراتازآنها
استفادهمیکنیم،بهشدتدراجرایایندوامرمهمضعیفعملکردهاند.

آیاامکانبهبودآنهاوجوددارد؟
تنشدوممربوطبهسنتومدرنیتهاست.جنگعظیممیانکتابو
رسانههایالکترونیکیدرقرن21فقطآخرینجنگجزئیازیکجنگ
طوالنیمحسوبمیشود.ماانسانهاهمیشهبینحفظارزشهایگذشته
وعقبنماندنازمدرنیتهگیرمیکنیم.اینتنشاززمانهایبسیارگذشته
بلکه نیست، ما تکنولوژیزدۀ فرهنگ داشتهاست،فقطمحصول وجود
در طبیعتشان، خاطر به همیشه بچهها ماست. تکاملی برنامۀ از بخشی

صفوفاولجنگقرارگرفتهاند.
دیدگاههای بهخصوص اخالقی، و سیاسی دیدگاههای از بسیاری
تأکید تاریخها و سنتها حفظ اهمیت بر محافظهکارانه، و کالسیک
میکنند.پایبندیبهیکهویتفرهنگیقدیمی،جادادنخودتاندریک
سنت،بخشیعمیقوشادیآوراززندگیانساناست.مراقبتکنندگان،

هنگامپرورشبچههاسنتهاراهمبهآنهایادمیدهند.
درعینحال،یکیازاساسیترینکارکردهایدورانکودکی،مجازبودن
براینوآوریوتغییراست.درحقیقت،بهطرزتناقضآمیزیاگرنسلهای
گذشتهشیوههایجدیدرابهکارنمیبردند،امروزهیچگونهفرهنگوسنت
خاصیهموجودنداشت.بدونرخدادنحوادثجدیدوبیسابقه،تاریخی
وجودنخواهدداشت.دردورانبلوغونوجوانی،بچههابهطورمشخص،
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شیوههایجدیدلباسپوشیدن،رقصیدن،صحبتکردنوحتیفکرکردن
راابداعمیکنند.چگونهمیتوانهمفرهنگوسنتهایگذشتهراحفظ
وبهنسلجدیدمنتقلکرد،وهمبهبچههااجازهوشجاعتبرایابداع

شیوههایکامالًجدیدراداد؟
دیدگاه یادگیری و عشق به مربوط تناقضهای با رابطه در هم علم
مربوطبهخودرادارد،ومنجدیدتریننتایجتحقیقاتعلمیراکهدر
درکچگونگیکارکردعشقویادگیریبهماکمکمیکنند،دراینجابازگو
خواهمکرد.نتایجپژوهشهایزیستشناسیتکاملی،ریشههایعشقما
بهبچهها،ونیزروشهاییکهوابستگیواستقالل،ویژهوفراگیر،دراین

عشقتأثیرمیگذارندراروشنمیکنند.
درعلومشناختی،رویکردهایجدیدیبهیادگیریومسیرهایتحقیقاتی
تازهایبرایبررسینحوۀیادگیریبچههاازوالدینومراقبتکنندگانشان
وجوددارد. حتینوزادانوخردساالنهمبههنجارهایاجتماعیوسنتها

حساساندواینهنجارهاراازمراقبتکنندگانشانمیآموزند.
درهمینزمینه،یکیازبزرگترینیافتههایسالهایاخیراینبودهاست
کهحتیبچههایخیلیکوچکهممیتوانندتجسمیازروشهایجدید
داشتهباشندوراههایجدیدیاجهانجدیددراطرافشانراخودشانپیدا
کنند.مطالعاتجدید،درواقعروشهاییراکهبازیدریادگیریکودکان

نقشدارد،نشانوتوضیحمیدهند.
درعلمعصبشناسیتکوینی،درحالرسیدنبهدرکعمیقتریاز
تفاوتبینمغزکودکانومغزبزرگساالنهستیم.وماپژوهشگراناین
حوزه،آهستهآهستهدرحالفهماینمسألههستیمکهیادگیرییکهابتدادر
حینبازیاتفاقمیافتدوبعداًبهاعمالهدفمحور،ختممیشود،چگونه

درسطحعصبیرخمیدهد.
همۀاینتحقیقاتعلمیبهجهتییکساناشارهمیکنند:دورانکودکیبه
اینمنظورطراحیشدهاستکهدورهایبرایتجربۀتنوعواحتماالت،کشف
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