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 كودك و طبيعت
 پرورش عقل و عشق

 

ديان گوردون
1

 

 
 مقدمة مترجم

پيرس با استناد . است 2»وزف چيلتون پيرسج«، اثر »كودك سحر آميز«نوشتة زير الهام گرفته از كتاب 
، كل )، جايي كه چيزي شكل مي گيرد»مبدأ«و » رحم«از زبان التيني به معني (» ماتريس«به ريشة لغوي 

 گذار از فرد در . مجموعه اي از ماتريس هاي پي در پي تشبيه مي كندتجليِ زندگي آدمي را به فرآيند
اين ماتريس ها (= رحم ها)، مرحله به مرحله با ديگران، با طبيعت و با درون خويشتن پيوندي ادراكي 

جالب توجه اينكه، نقش طبيعت در يادگيري و . به تدريج شكل مي گيرد شبرقرار مي كند و شخصيت
                                               .كودكان عمده و كليدي استتدريجي  پرورش اخالقي و فكريِ

 

 از تولد تا 7 سالگي: پيوند با مادر و ديگر نزديكان
. او به آرامي در گهوارة خود در حال بازي است. ايلر سه ماهه استت

مي دهد و غرق تماشاي نمايش  انگشتان كوچكش را جلوي صورتش تكان
با ورود مادر به اتاق، به يكباره تمام . جا شدن سايه روشن هاستجا ب

عقيب مي كند و با با چشمانش مادر را ت. مي گردد وجود تايلر متوجه او
همينكه مادر . صداهايي كه از خود در مي آورد جوياي توجه متقابل اوست

و با تبسمي نامش را مي خواند، لبخند فراخي صورت كودك را فرا مي گيرد و با دراز كردن رد به او مي نگ
دادن به او آماده مي مادر تايلر را به بغل مي گيرد و براي شير . ، به سوي مادر آغوش مي گشايدشبازوان
براي او، مادر مركز . كوچك لحظه اي نگاه از صورت مادر بر نمي دارد مادامي كه شير مي خورد، تايلرِ. شود

                                                                                                               .عالم هستي است
 

باشد، بين مادر و نوزاد پيوندي محكم برقرار  پيش رفته، اگر در دورة بارداري همه چيز به خوبي تولدتا زمان 
ي مشابه با پدر و ديگر ددر چند ماه اول زندگي پيشِ رو دارد برقرار كردن پيون نوزاداست و حاال، كاري كه 
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ابل اطمينان و بي خطري طي اين مدت، نوزاد فرا خواهد گرفت كه آيا دنيا جاي ق. بستگان نزديك است
د داشت؟ آيا خانواده نآيا نيازهايش برطرف خواهد شد؟ آيا او را بدون قيد و شرط دوست خواه. است يا خير

پايگاهي امن و مطمئن براي سير و سياحت اكتشافي او در دنيا خواهد بود؟ مادر تايلر از روي غريزه نسبت به 
تايلر فقط  مادر مي كوشد كه اطراف. ارات او را مي فهمداو زبان حركات و اش. نيازهاي او حساس است

در هفت هشت ماهگي، تايلر شروع به چهار . افرادي باشند كه با همين عالقه و عطوفت با او رفتار مي كنند
او از مادر چند قدم فاصله مي گيرد اما مي داند كه او كماكان، با نگاه، مراقب . دست و پا راه رفتن مي كند

فهميده كه دنيايش پر از محبت است و از سير و سياحت در آن، هر چند قدري دور از او ا اين زمان ت. اوست
والدينش باشد، نمي هراسد؛ او مي داند كه در صورت وقوع هر گونه اتفاق ناخوشايند، آغوش گرمشان دور 

محكم و اطمينان بخش تا اين زمان، پيوندي كه نوزاد با بستگان درجة يك خود برقرار كرده است . نيست
                                                               .است و اين پيوند، او را براي سه سال آينده بيمه مي كند

 
در راه، از البالي برگ هاي درختان، پرتوي . مادرش او را با كالسكه به پارك مي برد. دانيال پانزده ماهه است
. جابجايي نور خورشيد و ساية برگ درختان دانيال را به وجد مي آورد. ت او مي افتدنور خورشيد روي صور

پاي برهنة  .دهد سرِ پيچ، نسيمي بدن او را نوازش مي. سعي مي كند كه سايه ها را با دستان خود لمس كند
بوتة  براقِ با ديدن برگ هاي. خود را بلند مي كند تا گذر نسيم را از البالي انگشتان پاي خود حس كند

ياس، دانيال به سوي آن دست دراز مي كند و بعد از رد شدن كالسكه از كنار بوتة كوتاه الوند، دماغش را 
          .جمع مي كند، عطسه مي زند و با جيغي كودكانه شعف خود را از عطر تند و دلپذير آن ابراز مي دارد

                 
او از كنجكاوي كودك براي شناختن دنيا . نمي كند گاه است و دخالتسير و سياحت او آمادر دانيال از 

باخبر است و سعي نمي كند كه با شتاب در راندن كالسكه اين فرصت را از او بگيرد و يا با توضيحات اضافي 
او مي گذارد كه دانيال خود دنيا را كشف . بدل كند» آموزنده«به اصطالح اين سير و سياحت را به تجربه اي 

از اين سن تا چهار سالگي، كودك . مادر فرصت يادگيري را فراهم مي كند اما كودك خود مي آموزد. كند
در اين دوره از رشد، كودك غرق در اكتشافات خود است و واقعاً نيازي به تعبير و . نيازي به توضيح ندارد
اما حشره ها كه . خيلي خوشمزه اند مي خوريم چونرا ما آنها . خوبندچهارپاها «: مثلتفسيرهاي بزرگساالن 
بهترين خدمتي كه بزرگساالن مي توانند در اين سن به كودك كنند، فراهم كردن » .شش پا دارند بدند

پدر و مادر خود را . گشت و گذار در باغچه، پياده روي در باران، بازي در ساحل: فرصت هاي يادگيري است
را تهديد كرد يا از  ويكه اگر خطري  نظاره گر اويندو هوشيار  داخل اكتشافات كودك نمي كنند، اما آماده

در اين مرحله بهتر است فعاليت هايي انتخاب شود كه . سوي كودك دعوت به همكاري شدند، پاسخگو باشند
در سنين باالتر،  كودك فرصت كافي براي شناختن چالش هاي طبيعت . براي كودك بي خطر و مثبت است

                                                                   . حترام به قوانين آن را خواهد داشتلزوم ا و يادگيريِ
 

تجاربي كه كودك در چهار سال اول زندگي كسب مي كند، ديدگاهي شخصي نسبت به  ماحصل تماميِ
آيا دنياي او امن است يا خطرناك؟ آيا بزرگساالني كه با او زندگي مي كنند قابل اطمينان اند يا . جهان است

است يا جايي  ؟ آيا جهان، به ويژه دنياي طبيعت، پذيرا و لذت بخشردبايد با آنها جانب احتياط را رعايت ك
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است كه بايستي از آن پرهيز كرد؟ مطمئناً خطراتي براي كودك در جهان بيرون از خانه وجود دارد كه در 
اما در عين حال، بزرگساالنِ نزديك او بايد سعي . برابر اين خطرات حمايت و احتياط والدين ضروري است

                                                                       .كنند كه برداشت كلي كودك از جهان مثبت باشد
 
به هر حال، گرايش ذاتي كودك اين است كه به دنبال كنجكاوي هاي خود در جهان به سير و كاوش 

اما . كودكي كه جهان را جايي هراسناك ببيند، اضطراب او تجربة يادگيري اش را محدود مي كند. بپردازد
    .ثبتي نسبت به جهان پيدا كرده باشد، با تمام وجود از تجارب جديد استقبال مي كندكودكي كه ديدگاه م

 
در چهار سالگي، كودك با ديدگاه شخصي خود وارد مرحلة جديدي از 

كودكي كه در دو سالگي حباب صابوني كه پدر به سويش . زندگي مي شود
خود حباب  فوت مي كرد را با شعف و هيجان مي تركاند، حاال مي خواهد

نوة من در سن دو سالگي . بسازد، آنهم بزرگترين حباب هاي ممكن را
باغچه كاري حياط مرا لگدمال مي كرد چون شيفتة بوي سبزي هاي معطر 

اما در چهار سالگي ترجيح مي داد كه تك تك آنها را بو كند، نامشان . بود
يك به او  را يك بهجات را بداند و سپس پدرش را به باغچه ببرد و سبزي

تا اين سن، كودك چيزهاي فراواني در مورد دنيا فرا گرفته است و حاال مي خواهد بخشي از . معرفي كند
پديده هاي اطرافش را مي پرسد و به » چرايي«در اين مرحله است كه كودك . آموخته هاي خود را بيازمايد

                              .ن استفاده مي كنداز قوة تخيل خود براي متفاوت ديدن جها» برونو بتلهايم«نقل از 
 

او با خوشحالي از پله هاي زيرين پلكان سرسره آويزان شده . اما كه دو ساله است در پارك مشغول بازي است
مادر . اده و به او مي غرد نيستاو حواسش به دختر چهارساله اي كه باالي پلكان ايست. و تاب مي خورد

ما كه اين صحنه را مي بيند با شتاب خود را به محل بازي مي رساند و از دخترك چهارساله مي  بزرگا
من يك كفتارم . نه، نكرده«: دخترك در جواب مي گويد» عزيزم، چيزي شده؟ اما كه اذيتت نكرده؟«: پرسد

                                          .و دوباره غريدن را از سر مي گيرد» .و اون هم طعمة من است، فقط همين
 
اين دختربچه ظاهراً در مورد كفتارها چيزهايي آموخته و حاال با استفاده از قوة تخيل، با اندك تغيير در 

مثل خواهر خود من كه در همين سن و سال، ماه . قوانين طبيعت، خود را در قلمرو كفتارها مجسم مي كند
ط خانه، خانواده اي از موش هاي خيالي براي خود ساخت كه نه تنها ها پس از ديدن دو تا موش در حيا

                    .خانة راحتي براي خود داشتند بلكه پيراهن زرد و سياه فوتباليست ها را هم به تن مي كردند
 

و  نداز چهارسالگي تا هفت سالگي، اگر همه چيز به خوبي پيش برود، كودك از قوة تخيل خود استفاده مي ك
توانايي سحر آميز كودك . توانايي هايي كه در نوآوري و ابتكار به دست مي آورد تمام عمر با او خواهد ماند

يك حيوان تجربه كند و آسمان را از منظر گل يا زنبورِ  از منظرزمين را  دچهارساله چنان است كه مي توان
او در عالم خيال مي تواند با يك اشاره، خورشيد را به پشت تپه ها براند و ماه و ستاره ها را به . عسل ببيند
                             .در واقع، كودك در اين سن در مركز جهاني قرار گرفته كه خود آفريده است. در آورد
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كودك از يك بازي خيالي به بازي خيالي ديگري مي جهد بدون اينكه . بازي هاي خيالي كيفيتي سيال دارند

من « ،مثل(اين بازي هاي خيالي يا كامالً غير واقعي . خود را نسبت به قوانين دنياي بزرگساالن مقيد بداند
و يا به خريد  ش،ح كردن صورت، مثل پدرمانند، اصال(نقش يكي از بزرگساالن است  و يا بازيِ) »يك كفتارم

از طريق اين بازي هاي خيالي و ايفاي نقش كردن در جاي يك كفتار يا پدر يا موش ). شرفتن، مثل مادر
هايي كه پيراهن فوتباليست ها را به تن مي كنند، كودك فرا مي گيرد كه چگونه خود را جاي ديگران 

                                                             .با آنان همدلي كندبگذارد، از حال و روزشان با خبر شود و 
 

كما اينكه، اغلب . از ديدگاه ما بزرگساالن، اين بازي ها ممكن است بيهوده جلوه كند
شده و  تنظمچنان برنامة  ،قبل از اينكه پا به دبستان بگذارند] حتي[كودكان ما 

امپيوتر، كالس موسيقي، ساعت تماشا كردن تلويزيون و كالس ك -فشرده اي دارند 
در صورتي كه بازي كردن در اين سن . براي بازيِ آزادانه نمي ماند مجاليكه  -غيره 
بازي است كه آنان را براي سال هاي بزرگسالي آماده مي . اصلي بچه هاست» كارِ«

اين . زي در مي يابنداز طريق با پيرامون خود كودكان جايگاه خود را در جهانِ. كند
و بدينصورت، طي هفت سال  .بازي است كه تجربة اولية كنش و واكنش با دنيا را براي آنان فراهم مي كند

                           .آماده مي شود ، يعني مرحلة پيوند با زمين،اول زندگي، كودك براي مرحلة بعدي رشد
 

 از 7 تا 11 سالگي - برقراري پيوند با كرة زمين
اين همان سني . عصبي سلسله اعصاب كودك رشد ناگهاني پيدا مي كند سلول هايدر سن هفت سالگي 

. سر در آوردچرايي همه چيز از او مي خواهد . همه چيز به شدت كنجكاو استاست كه كودك نسبت به 
شناسان كودك، او به گفتة روان . روش فكري او از تخيل سحرآميز به تفكر منطقي تغيير حالت مي دهد

                            . با چيزي خارج از خانواده تمايل پيدا مي كند دخواه ناخواه به سوي برقرار كردن پيون
 

همه غير از كولين ؛ همة بچه ها غرق شنيدن داستاني هستند ، بعد از ظهري باراني در مدرسه اي روستايي
بچه ها، بچه ها، مي دونستين «: ناگهان او فرياد مي كشد. ه استهفت ساله كه از پنجره به بيرون خيره شد
فوراً همة بچه ها دم پنجره جمع مي شوند تا كشف كولين را خود » وقتي باران مي آد، باران پايين مي آد؟

بعد همه شال و كاله مي كنند و به حياط مدرسه » !آره، درسته، بريم بيرون ببينيم چطوري«. تجربه كنند
كوچكترها، يعني چهار ساله ها، همين قدر كه بتوانند داخل چاله هاي آب بپرند يا قطره اي باران . مي روند

اگر باران در اين . اما بچه هاي بزرگتر واقعاً در مورد كشف علمي خود جدي اند. را با دست بگيرند خوشحالند
درِ ورودي چطور؟ چه اتفاقي مي  گوشه در حياط مدرسه پايين مي آيد، آيا سرِ تپه هم پايين مي آيد؟ دمِ

افتد وقتي باران با چمن يا پياده روي سيماني برخورد مي كند؟ آيا با هم فرقي دارد؟ بعد چه مي شود؟ و 
بدين صورت، بچه هاي هفت هشت ساله اكتشاف علمي و هيجان انگيز چرخة آب در طبيعت را ادامه مي 

                                                                                                                             .دهند
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در شرايط ايده آل، اين هيجان يادگيري در مورد طبيعت، با كششي دروني به سوي برقرار پيوندي عاطفي با 
بيعت بيگانه شده و ما قادر نيستيم هماهنگ با نظم طبيعت زندگي اما فرهنگ كنوني ما از ط. آن همراه است

بچه ها در اين سنين آماده . كنيم تا بتوانيم به كودكانمان كمك كنيم تا پيوند خود را با طبيعت كامل كنند
 هاياند تا با چيزي خارج از محيط خانواده مأنوس شوند؛ و چون انس گرفتن با طبيعت مقدور نيست، با چيز

با دار و دسته يا با فرهنگ مصرف، با تجمالت، با تكنولوژي، با مواد مخدر، : ري پيوند برقرار مي كنندديگ
در چنين محيطي، كودك به تدريج غرايزي كه او را به سوي دنياي اسرارآميز طبيعت . هاي شرور خياباني

                                                .مي خواند را فراموش مي كند و حس تعلق به آن را از دست مي دهد
 

بسياري از مدارس، . هنوز باقي استخوشبختانه، جاي اميدواري 
سالم جوانان و نوجوانان، و برخي از شهرداري خودجوش و گروه هاي 

ها فرصت هايي را فراهم مي كنند كه اين حس كاوش و يادگيري در 
مهمترين . اما بايد خيلي بيش از اين تالش كرد. زنده شودرا بچه ها 

گام اين است كه ما پدران و مادران اين حس را اول در خودمان زنده 
                                               . از سر گيريمدوباره كنيم و همراه با كودكانمان يادگيري از طبيعت را 

 
سال هاي آموزش ابتدايي، زمان برقرار كردن نوعي ديگر از ارتباط با طبيعت يادگيري از طبيعت،  عالوه بر
زير درخت، كنار نهر آب و يا باالي  - در خلوت و سكوت تزمان برقرار كردن ارتباط با طبيع. نيز هست

همچنين، در اين . كودك، بدون ورود بزرگترها، جايي براي رؤياها جايي خاصِ - صخره اي در كوهستان
كودك فرا مي گيرد با طبيعت عمالً چه كند، مثل باغچه كاري در حياط منزل، آبتني در نهر، جمع  خلوت،

پس از بهره بردن از اين فرصت هاي . و نامگذاري پرندگانكردن آوري سنگ، صدف و يا حشرات، و تماشا 
ده سالگي محبتي تا سن ده ياز) چه پسر و چه دختر(، كودك تو كار در طبيع نييادگيري و نيز خلوت گزي

عميق براي زمين، همدلي با تمام موجودات زندة آن، احترام به قوانين طبيعت و نيز حس اعتماد به نفس و 
                                                                                  . مهارت در انجام كارها بدست آورده است

 
اين رشد نيز با ذوقي سرشار براي يادگيري . ، سن جهشي ديگر در رشد مغزي كودك استپايان يازده سالگي

                                                                                         . و آزمايشِ ايده هاي نو همراه است
 

را بفروشند و با پول آن قايقي بخرند كه با وقتي مايكل دوازده ساله شد، مادر و پدرش تصميم گرفتند خانه 
مأموريت مايكل اين بود كه مسير سفر را براي اين قايق بادباني مشخص كند و قبل از . آن دور دنيا بگردند

رسيدن به هر كشور كه در نزديكي آن لنگر مي انداختند، در مورد آن مطالعه كند و راهنماي پدر و مادر 
د، روز يا شب، بايستد و شت سكان قايق، هر وقت كه نوبتش شنتظار مي رفت كه پهمچنين از او ا. خود باشد

تجربة سفر و آنچه فرا گرفته بود او را براي هر . بعد از دو سال، مايكل به خانه بازگشت. قايق را هدايت كند
ياري ديده او طوفان هاي بس. چالشي در زندگي آماده كرده بود و ديگران مي توانستند روي او حساب كنند

مايكل احترام خاصي . بود و پدر و مادر خود را از ميان موج هاي پنج متريِ بسياري به سالمت گذرانده بود
                                                                                  .براي چالش هاي طبيعت كسب كرده بود
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اما هر نوجواني بايد رويارويي . مايكل سفر دريايي دور دنيا كند كه مثلفرصت مي يابد نه هر نوجواني البته 

لمس در فعاليت هايي چون كوهنوردي، صخره نوردي، يا كمپ هاي كوهستاني را با چالش هاي طبيعت 
اگر اين چالش ها را نتواند در طبيعت بجويد، در . نوجوان در اين زمان جستن چالش است اقتضاي سنيِ. كند

                                                                    .هايي خواهد جست كه ناسالم و مخرب استفعاليت 
 

از خود نشان مي  به استقاللمي دانند كه بچه ها در اين سنين تمايل شديدي  يخوببه والدين نوجوانان 
هاي پيشين در  اما اگر شخصيت او در سال. اين سال ها، دورة آساني براي والدين نوجوانان نيست. دهند

م با احترام به حيات و تمايل به خدمت جلوه أمجاورت با طبيعت شكل گرفته باشد، حس استقالل او نيز تو
  .براي دوران جواني و ميانسالي خود گذاشته است را» شعور مهربان«او تا اين زمان، زيربناي . گر خواهد شد

                        

 بعد از كودكي
پا مي نهد، اگر چه  يبعد از دوران كودكي، فرد به طور پياپي، از يك دورة يادگيري به دورة يادگيريِ ديگر

و يك سالگي، جوان  بين سن چهارده تا بيست. دوران رشد در كودكي نيست اين دوره ها به روشني و وضوحِ
اگر در اين كار پيروز شود، با احساس امنيت و راحتي . به دنبال هويت است تا جايگاه خود در جهان را دريابد

                                                     .كافي در ميان هم سن و ساالنش اظهار نظر و ابراز وجود مي كند
 

اين زماني است كه فرد در مي . مي نامد» مغز-ذهن«وزف چيلتون پيرس دورة بعدي زندگي را ماتريس ج
الزمة اين امر، انضباط و يادگيري فراوان و البته . يابد كه چگونه حقيقت زندگي را در وحدت اضداد بيابد

                                                                            .احساس توازن و آرامش استيعني پاداش آن، 
 

 ذهن  عناندر اين دوره از زندگي، چالش اصلي فرد در اختيار گرفتن . است» ذهن«آخرين ماتريس، خود
حالتي كه فرد در آن خود را با راز و رمز كل . دست يابد» سكون«باشد و به » آن و اكنون«است تا متوجه 

در مي يابد و آنگاه  سب اين تجربه، فرد جايگاه خود را براي خدمت به جامعهبا ك. يابدهستي، يگانه مي 
                                                                                                . زندگي او معني پيدا مي كند

 
شعور «تحادي كه مي توان آن را آنچه اين سفر كمال آفرين را ممكن مي سازد اتحاد عقل و عشق است، ا

                                                                                                              .  نام نهاد» مهربان
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