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 مقدمة مترجم

از اين رو خانواده ها تالش . همة والدين دوست دارند كه فرزنداني باهوش، مبتكر و دانا داشته باشند
در بخش نخست اين سري . در بهترين مدارس و دانشگاه ها تحصيل كنند كنند تا فرزندانشانمي 

 آشنا شديم كه» امر هادي«با مفهوم  توسط پژوهشگر برجسته آقاي جوزف چيلتون پيرس، سخنراني ها
ي كسبِ و رواني و نيز توانايي او براي كفيزي تكامل برتأثيري ماندگار  در مراحل مختلف رشد كودك

با استناد به امر هادي و مصاديق آن، آقاي پيرس نشان مي  2.ياري و يادگيري در طول عمر دارد-هوش
 در مواردي، حتيو  -  خيلي پيش از اينكه كودك به مدرسه برود ،دهد كه فرآيند يادگيري در كودك

در متني كه پيش . گرددمي  امكانپذيرو رواني او  ييكيزفبا شكوفايي و تكاملِ همزمانِ  - تولدپيش از 
مي » در آغوشي«دوران آن را ديگري سخن مي راند كه بنيادين و اثرگذار در مورد مفهوم  اورو داريد، 

حمايت مستمر زماني كه كودك به و تا مي شود از دقايقي بعد از تولد شروع در آغوشي دوران . خواند
، ارتباطي دو طي اين دوران. ادامه مي يابد بزرگساالن براي اساسي ترين نيازهاي خود وابسته است

از سالمتي و حمايت تغذيه و كه براي توانمند سازي مادر در  گرددسويه بين مادر و نوزاد برقرار مي 
و روانيِ كودك از سوي ديگر الزامي  فيزيكيسالم و كاملِ رشد  ادامة نوزاد از يك سو و براي ايمني
                                                                                                                   . است

 

                                                           

جمعي از اوليا و مربيان و اساتيد دراست كه با عنوان زير » جوزف چيلتون پيرس«سخنراني آقاي دومين متن حاضر ترجمة    1
  

اي زير در اينترنت به پيوندهبه زبان اصلي سخنراني و يا مطالعة متن كامل آن  اين براي شنيدن بخشي از. ايراد شده است
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يار و مبتكر - آيا واقعاً توجه به دوران در آغوشي تا اين حد براي پرورش فرزندان دانا، هوشاما 
را در آغوش نگيرد چه اتفاقي مي افتد؟ نوزاد خود ، زايماناهميت دارد؟ مثالً اگر مادر درست بعد از 

و به  نخواهد شدبه جاي تغذية نوزاد با شير خود از شير خشك استفاده كند، آيا بچه بزرگ مادر يا اگر 
 و ؟ با وجود اينهمه مسايل بزرگ اجتماعي مثل اعتياد، خودكشي، خشونت، بزهكارينخواهد رسيدثمر 
در اين اولويت داده شود؟  زاد با مادر تا اين حد اهميت دارد كه به آننوگيري ، آيا واقعاً انس فساد

سخنراني و ديگر جاها، آقاي پيرس در مورد ارتباط تنگاتنگ بين كيفيت فرزند آوري و فرزند داري در 
آن جامعه در يادگيري و بهره گيري مفيد و  آحاد مردمِ) يا عدم توانايي(جامعه از يك سو و توانايي 

، نكاتي كه از وجود ارتباطي تنگاتنگ بين از دانش خود نكات قابل توجهي بيان كرده استاخالقي 
ايمني نوزاد در آغوش مادر از يك سو و ايمني جامعه از انواع بحران ها و جرائم از سوي ديگر 

                                                                                                .       حكايت مي كند
 

________________________ 
 

محروم از هوش در  ر بار كه ما با عقلِو ه. دسال مي گذر هاحيات بر روي زمين ميليارداز آغاز فرآيند تكامل 
هرگز از اشتباهات ] معاشي[عقل ] متأسفانه[اما . اين فرآيند دخالت مي كنيم، تاوان عظيمي مي پردازيم

و وقتي اين گونه دخالت ها در كار طبيعت و فرآيند هوشمندانة تكامل آن راهي براي . خود پند نمي گيرد
                    . مي كند قبالكردن عجوالنه استزراندوزي مي شود، عقل از هر فرصتي براي لغزيدن و خطا 

 
مي دانيم كه آن بخشي به يقين ما  ،بر اساس يافته هاي علمي. زايش، فرآيندي منحصر به پستانداران است

و اين يعني ما انسان ها، . از مغز كه كنترل اين فرآيند را در اختيار دارد در تمامي پستانداران مشترك است
غدد . ايمامر زايش مرتبط با  ]و هوش[پستانداران، وارثين ميليون ها سال تكامل ژنتيكي همانند ديگر 

كه انصافاً به خوبي نامگذاري شده است نيز بخشي از اين انسان نيز  ولِ توليد شير براي نوزادپستانيِ مسئ
                                                       .پستاندار استتكاملي ما به عنوان يك ميراث ژنتيكي از پيشينة 

 
، پژوهشگر مغز، كاري برجسته در شناسايي تفاوت بين انسان و انواع موجودات 3»پل مكلين«، ]در عين حال[

اين در . نوزاد انسان براي مدتي نسبتاً طوالني به مراقبت پدر و مادر خود نيازمند است. ديگر انجام داده است
والدين  تي است كه بسياري ديگر از جانواران، براي مدت بسيار كمتري محتاج به حمايت و مراقبصورت

 ود در سخت افزار عصبي اين موجودات پيشوانده مي شخ 4»الگوهاي واكنشي«اعصاب آنچه در علم . خودند
به منظور ايجاد اين الگوها از صفر،  ،يحيات از اين رو در اين گونه هايِ. ساخته و پرداخته شده است ،از تولد

                                                           
3
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اين قابليت سخت افزاري . نيست نوزاد پس از تولدوالدين  توسطتربيت و  پرورشنيازي به تغذيه، مراقبت و 
نسبتاً كوتاهي بعد از تولد ميسر  كه غرايز را شامل مي شود حاضر و آماده، استقاللِ نوزاد را در مدت زمانِ

در نوزاد انسان، آنچه در بسياري از حيوانات پيش از تولد در سيستم . اما در انسان چنين نيست. مي سازد
.        مي يابدتوسعه تكامل و بعد از تولد و در تعامل با عوامل محيطي ، شده استعصبي شان تدارك ديده   

  
تكامل يافته مثل انسان، توانايي هاي ادراكي و رفتاري بايد همگام با رشد  وپيچيده  كه در موجوديهنگامي 
 شكوفا شود، لزوم دوره اي طوالني از مراقبت] به ويژه در لوب پيشاني[مغز او  فيزيكيساختارهاي  و تكاملِ

به اين مدت زمان . مي گردداجتناب ناپذير ) 5»امر هادي« يا همان(نزديك و فراهم ساختن الگوهاي رشد 
پس چون انسان فاقد سخت افزارهاي غريزي مشابه با آنچه در . مي گويند 6»آغوشي در«دورانِ اصطالحاً 

نرم افزاري مجهز به توانايي هاي  به اصطالحديگر حيوانات ديده مي شود است، او ناگزير بايد با رويكردي 
انسان  نوزاد و از اين رو است كه. ان نسبتاً طوالني استآغوشي انس در زمانِدر نتيجه، . ادراكي و رفتاري شود

و چه كسي . عاجز و ناتوان است بدون حضور والدينش كامالً] و در چند سال اول زندگي[در بدو تولد 
پس . ؟ مسلماً مادردار استآغوشي را عهده  در انبيشترين سهم در مراقبت طوالني از نوزاد انسان در دور

به آنان  در طبيعت پستانداران كه از طريق تكامل ژنتيكيِ هستندمادران وارثينِ بخش عظيمي از هوشي 
مي بايد در طي آن فرآيند تولد كي آغاز مي شود و چه اتفاقاتي اين هوش دقيقاً مي داند كه . رسيده است

بدون خطا تمام مراحل زايمان را است كه ] مادر[ در طبيعت حاضردر فرآيند زايمان، همين هوشِ . رخ دهد
                                                                                              .يك به يك پشت سر مي گذارد

 

به ، »كنل«] جان[و » كالس«] مارشال[پژوهشگراني كه فرآيند زايمان را مورد تحقيق قرار داده اند، مثل 
در طبيعي  ايمانِز امر ضمانت موفقيت] به طور كلي[ 7.يافته انددست دانش قابل توجهي در اين مورد 

مي كند مجهز  امكانپذيرسيستم هوشمندي كه پديدة تولد نوزاد را . متكي به يك يا دو عامل نيست ،انسان
است كه مي توان گفت مادران را براي هر گونه  كثير و پر شمار از ساز و كارهاي احتياطيِ يك سريبه 

از اين رو فرآيند زايمان امري قدرتمند ولي در عين حال حساس و شكننده است و . احتمالي آماده مي سازد
                                                                        . هيچ چيزي به اتفاق و تصادف سپرده نشده است

 
آرام ترين، يافتن  صدددر مادر فرا مي رسد،  زادتمامي پستانداران روي زمين، هنگامي كه زمان تولد نودر 

در نزديكيِ هنگام وضع حمل  اندر انسان نيز رفتارهاي مادر. برمي آيند مكانامن ترين و محفوظ ترين 
و از اين رو، اگر . فعال استتوسط همان بخشي از مغز كنترل مي شود كه در ديگر پستانداران در اين زمان 

مناسبي اطمينان كامل نداشته باشد، مغز به فرآيند  در وجود چنين مكانِ - چه انسان و چه حيوان  - مادر 
هر گونه دخالت در فرآيند ] در واقع[. فرمان ايست مي دهد تا زماني كه چنين محيطي فراهم گردد زايمان

. تا زماني كه خطري كه مادر احساس مي كند مرتفع گرددزايش موجب چنين ايستي از سوي مغز مي گردد 

                                                           
5
 model imperative 

6
 the in-arms period 

7
 Marshall H. Klaus and John H. Kennell. 1976. Maternal-Infant Bonding: The Impact of Early Separation of Loss 

on Family Development. Saint Louis: The C.V. Mosby Company.  

- Marshall H. Klaus and John H. Kennell. 1982. Parent-Infant Bonding. Saint Louis: The C.V. Mosby Company. 
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ي آرام و مطمئن يبه جا شود تا دست آخر جا بارها جا به علل مختلف، در عالم حيوانات، مادر ممكن است
چنانكه در نوع بشر كه به واسطة زايمان بيمارستاني، [ و اگر به داليلي، مكان مطلوب به دست نيايد. بيابد

                                              .گرددآنگاه دخالت در امر زايمان اجتناب ناپذير مي ] دمكرراً رخ مي ده
 

. دهمبدر كشور استراليا مشاهده كردم ادامه  8»ويتل استون«در دانشگاه كه من آنچه  توصيفاجازه بدهيد با 
استون ادعا كردند كه ضربان قلب  من چند بار به اين دانشگاه رفتم چون سال ها پيش پژوهشگران ويتل

تو . مادر، از زماني كه نطفه به وجود مي آيد نقشي بي بديل بر چگونگي رشد جنين در سطح سلولي دارد
و . مان مي بخشدسا ، از همان ابتدا،شكل گيريِ سيستم عصبي جنين را ،گويي ضرباهنگ قلب مادر به نوعي

بعد از تولد، ضربان قلبِ مادر تأثيري عميق بر ضربان انيم كه ما امروز بر اساس شواهد علمي به يقين مي د
                                              . قلب نوزاد دارد، اگر چه سرعت ضربان اين دو قلب با هم متفاوت است

 

حفظ پيرامون ضرورت [دانشمند، يعني كالس و كنل،  اين دو تعداد مؤسسات پژوهشي جهان كه يافته هاي
در  9»تراست ملي زايمان«مؤسساتي چون . را تأييد كرده اند كم نيست ]قرابت مادر و نوزاد پس از زايمان

در كشور سوئد، و گروه هاي پژوهشي متعدد ديگري در استراليا و  10»انيستيتو پزشكان اطفال«انگستان، 
مهم ترين كار پس از زايمان اين است فعال بوده اند هم عقيده اند كه  هديگر كشورها كه سال ها در اين حوز

شگفت انگيز است كه در بيمارستان هاي ما در آمريكا به اين . بين مادر و نوزاد حفظ شود پوستي كه تماس
                                                                                      .يافته ها و شواهد كمتر توجه مي شود

 
سمت چپ در طول تاريخ بشر، مادران به محض فارغ شدن، نوزاد خود را به  ،بر اساس شواهد يافت شده 

بند ناف به طور طبيعي به  .استبوده مادامي كه هنوز بند ناف به جفت متصل  ،سينة خود مي چسبانده اند
ل يا جفت آسيبي برسد و از كافي دراز هست كه به مادر اجازة چنين كاري را بدهد بدون اينكه به طف ةانداز

د از درص 30] كنيم كهالزم است توجه . [نوزاد نيست تولداين رو واقعاً نيازي به بريدن بند ناف به محض 
براي مدت قابل توجهي پس از تولد طفل در جفت باقي مي ماند و به  كه در آن استخون نوزاد و اكسيژني 

لية كامل اين خون است كه جفت ضرورت خود را از دست فقط پس از تخ. تدريج به بدن او منتقل مي شود
                                                                                              . مي دهد و نيازي به آن نيست

 
اين حركت  حاال اگر به يافته هاي تحقيقاتي در مورد ارتباط قلب مادر و رشد سالم كودك نگاه كنيم، دليل

. من قبالً در مورد هوش قلب صحبت كرده ام. هوشمندانة مادران در طول تاريخ را بهتر درك مي كنيم
. وجود داردهم  تمثيليو البته چنين . مي فهمند نوعي تمثيل و اشارهخيلي ها اشارة من به قلب را به عنوان 

سال ها قبل چيزي در مورد . دارد واقعيتنيز  ، يعني همين قلبي كه در سينة ما مي طپد،اما هوش قلب
سلول هاي قلب مثل . منحصر به فردندتا چه حد اين سلول ها  مي دهدسلول هاي قلب كشف شد كه نشان 

هاي عصبي مغز با سلول  هاي قلب سلول. خود قلب داراي ضربان اند، يعني منقبض و منبسط مي شوند
ما مي توانيم يك سلول را از . ما سلول قلبي ضربان داردسلول عصبي ارتعاشي عمل مي كند، ا. متفاوت اند

                                                           
8
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9
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چنين كاري در مورد سلول هاي عصبي . قلب جدا كنيم و آن را در آزمايشگاه در مايع خاصي زنده نگه داريم
اگر ما يك نورون را از مجموعه نورون هاي ديگر جدا كنيم، عموماً مشاهده كما اينكه . مغز امكانپذير نيست

نورون ها بايد در ميدان هاي ارتعاشي خود باقي بمانند تا به حيات . ين سلول بالفاصله مي ميردكه ا مي شود
از تودة سلول هاي قلبي جدا شود، به  ،تنها ياگر سلول. سلول قلب متفاوت است قضيه براي. خود ادامه دهند

تم ضرباني خود را از دست مي ابتدا ري قبل از نابود شدن اين سلول. نورون جدا شده از مغز نمي ميرد سرعت
تنها و سرگشته، بدون ضربان منظم، خود را به هر  سلولِ. مي كند 11»فيبريالسيون«شروع به سپس دهد و 

مثل ما كه اگر قلبمان از سينه . نداردجدايي از مبدأ خود را  ؛ تو گويي توانِمي ميردسو مي كوبد و نهايتاً 
اگر دو تا سلول قلبي از مبدأشان جدا شوند و  جالب توجه اينكه،. جان مي كنيم و مي ميريمجدا شود مان 

دو سلول حتماً اين ضروري نيست كه و . طور ديگري مي شوددر نزديكي يكديگر نگه داشته شوند رفتار آنها 
رفتار آنها چيزي دو سلول، مانعي بين آن دو گذاشته شود  يحتي اگر با حفظ نزديك. به هم چسبيده باشند

اين دو سلول توگويي با هم ارتباط . توصيف كردم فاوت با سلول تنها و سرگشته اي است كه قبالًبسيار مت
من . پژوهشگران هنوز توجيهي براي اين پديده نيافته اند !برقرار مي كنند و به ضربان خود ادامه مي دهند

هوشي كه بر قلب تسلط : يه استفرضيك براي توجيه اين پديده فرضيه اي دارم، اما در حال حاضر در حد 
قلبيِ جدا از مبدأ بايد حتماً در نزديكي هم باشند تا بتوانند از اتصال به  دارد امري بسيط است و دو سلولِ

                                                     . اين هوش بهره مند گردند و مجدداً ضربان اوليه خود را باز يابند
 

در اين قلبِ سالم و كامل . كامل را مي سازند كه باهم يك قلبِرا تصور كنيم لول قلبي حاال صدها ميليارد س
چطور ممكن است . تعداد كثيري از سلول ها كه در نزديكي و پيوستگي با هم قرار گرفته اند با هم مي طپند

حتي اگر با هم تماس  - كه دو سلول جدا شده از مبدأ، به واسطة قرابتي كه بين آنها به وجود مي آوريم 
ند و به طپش ادامه مي دهند، اما دو تودة عظيم اين سلول ها كه با هم ارتباط برقرار مي كن -نداشته باشند 

يكي در سينة مادر و ديگري در سينة نوزاد مي طپد بر هم تأثيري نداشته باشند؟ مسلماً بين دو قلب كه از 
در اين حد، آنچه گفتم يك فرضيه است، اما . مي گرددنظر فيزيكي به هم نزديك شده باشند، ارتباطي برقرار 

                                                    12 .كه پشت آن يافته هاي علمي بسياري قرار دارداست يه اي فرض
 

انيستيتو «در 13»ي سيبيتريس ل«و » جان لي سي«زوجي پژوهشگر به نام هاي  كشفياتدر اين ارتباط 
. هاي مهمي پيرامون قلب دست پيدا كردنداين زوج به يافته . ،  قابل ذكر است14در اياالت اوهايو» فيلز
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 fibrillation  

قلب به كار مي  منفرد عضالنياصطالحي پزشكي است كه در اشاره به ضربان نامنظم رشته هاي » تار لرزه«فيبريالسيون يا 
. در اين پديده، چنانچه ضربات نامنظم و ناهماهنگ اين رشته ها ادامه پيدا كند، سرانجام قلب از حركت باز مي ايستد. رود  

 
زيست«بيشتري در تأييد اين نكته در كتاب خود با عنوان عالوه بر شواهد علمي كه در ادامه آمده است، سخنران مستندات   12

  

:به تفصيل آورده است» شناسيِ تعالي  

- Joseph Chilton Pearce. 2002. The Biology of Transcendence: A Blueprint of the Human Spirit. Rochester, Vt.: 

Park Street Press. 
13

 Beatrice Lacey and John Lacey. 1978. Two-way Communication between the Heart and the Brain: 

Significance of Time within the Cardiac Cycle. American Psychologist, 33:2, 99–113. 

اينكه قلب خود مغزي ديگر در براي مطالعة بيشتر و به روز رسانيِ يافته هاي اين دو پژوهشگر پيرامون ارتباط قلب و مغز و 
: »ي اندرو آرمرِج«بدن انسان محسوب مي شود، بنگريد به آثار   
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] دوم مغز يا همان بخشِ[ايشان به اين نتيجه رسيدند كه ارتباطي تنگاتنگ بين قلب آدمي و مغز ليمبيك 
شناختي نام گرفته است و با روابط بين چيزها - وجود دارد، يعني همان بخشي از مغز كه ساختار احساسي

بر اساس يافته هاي خانم و آقاي لي  - ر تمام پستانداران ديده مي شود اين بخش از مغز كه د. سرو كار دارد
در ارتباط بي واسطه بين اين دو، مغز ليمبيك قلب را از . ارتباطي مستقيم و بي واسطه با قلب دارد -سي 

ه سمت آنچه بايد واكنش بد و قلب نيز مغز را ركلية تجارب جاري خود در جهان خارج آگاه نگه مي دا
                                                                       . ب او به عوامل خارجي باشد ترغيب مي كندمناس

 

امروز مطالعات به تا  است رخ دادهگفتگوي بين مغز و قلب بزرگي كه بدينصورت در مورد از زمان كشف 
اين است كه خبرساز شده  قلب مورد كه دركشف ديگري . استصورت گرفته بيشتري از همين دست 

هاي قلبي نيز سلول اندام هايي براي انتقال پيام وجود دارد، در بين  مغز همانطور كه بين سلول هاي عصبي
اطالعات بسياري بين سلول ما معني اين كشف اين است كه در هر زمان در قلب . اندام هايي مشابه فعال اند

                                                      .در حال مبادله و انتقال استدو سويه و چند سويه ها به صورت 
 

مبني بر  كردم برگرديم به پژوهش هاي ويتل استونحاال با اين اطالعاتي كه در مورد سلول هاي قلبي ذكر 
سازنده و بنيادينِ ماه زندگي در رحم، جنين تحت تأثير ضربان قلب مادر است و اينكه اين نقش  9طي  اينكه

نيز در دهة ] مريكاآدر [بايد اضافه كنم كه پژوهشگران ما . قلب در هنگام تولد به بيشترين حد خود مي رسد
آشنا شدن با يافته هاي مرتبط با ض به مح آمريكايي پژوهشگرانِ. با تأثير قلب بر نوزاد بيگانه نبودند 1960

گروهي از آنها صداي قلب مادر را ضبط . تاثير قلب مادر بر رشد جنين دست به اقدام جالب توجهي زدند
ايشان دريافتند كه ميزان گريه و . كردند و آن را در بلندگوهاي بخش نوزادان بيمارستان ها پخش كردند

البته بعداً معلوم شد كه اين تالش هاي تحقيقاتي در كشور ما . يافتدرصد كاهش  50فوراً تا ناآراميِ نوزادان 
درصد كاهش در گريه و ناآرامي نوزادان در واكنش به صداي ضبط  50. بوده با اغراض صرفاً تجاري انجام شد

بابي جديد در پژوهش تأثير ضربان قلب مادر بر جنين در  و مي توانستچشمگير بود  بسيارشدة قلب مادر 
اما متأسفانه به جاي اين كار، پژوهشگران اقدام به توليد خرسي اسباب بازي كردند كه در . ما بگشايد كشور

كه  آگاهيايشان با اين . كه صداي قلب مادر را پخش مي كرد داده بودنددرون آن ضبط صوتي قرار 
با شتاب در پي گرفتن درصد كاهش دهد  50تا  نيز گريه و ناآرامي اطفال را در منزلممكن است اختراعشان 

 بر اساسِ آزمايشات، گذشته از اغراض اين پژوهشگران. ثبت اختراع براي اين خرس اسباب بازي تالش كردند
كه در برنامة طبيعت براي آرامش نوزاد، برقراري فوري تماس با مادر پس از  ببينيمبه وضوح  يممي توان آنها

خو گرفته  صدابه اين ماه  9به مدت  جنينهر چه باشد، . تولد و نزديكي با قلب او تدارك ديده شده است  
                                               . بر وجود او حك شده است ياست و تأثير آن بيش از هر صداي ديگر

 
                                                                                                                                                                                     

- J. Andrew Armour and Jeffrey L. Ardell. 2004. Basic and Clinical Neurocardiology. Oxford, New York: Oxford 

University Press.   

فكر و هوش در بدن انسان به حدي رسيده است كه برخي از  صاحبِ يعنوان مركزيافته هاي تحقيقاتي در مورد نقش قلب به 
ارتباط با قلب به منظور گسترش توانايي آحاد مردم در تصميم  يصاحبنظران در اين حوزه اقدام به ترويج چگونگي برقرار

: نترنت مراجعه نماييدزير در شبكة جهاني اي صفحةبراي مطالعة بيشتر به . گيري هاي درست در جامعه كرده اند  
www.heartmath.org/articles-of-the-heart/the-math-of-heartmath/heart-intelligence/ 
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در يكي از نگاره هايي كه از جامعه اي كهن از دوران ماقبل اختراع خط به جا مانده است مادري را مي بينيم 
گويا تازه وضع حمل كرده و پيش از هر چيز نوزاد تازه متولد شده را به سينة چپ . كه دو زانو نشسته است

ا كرده اند كه انتخاب طرف چپ سينه اين نگاره ادع مشاهدةبرخي از پژوهشگران پس از . خود چسبانده است
به اين دليل بوده كه اكثر مادران راست دست اند، اما ما مادران چپ دست بسياري را هم ديده ايم كه نوزاد 

                                                                           .رف چپ سينة خود فشرده اندطخود را فوراً به 
 

ايشان نيز نوزادان تازه متولد شدة خود را فوراً به ! ها هم چنين مي كنند، حتي پدران چپ دستحتي پدر
مشابه اين است كه  توجيه خود من براي اين رفتارِ. سوي طرف چپ سينة خود مي برند و آنجا نگه مي دارند

و سطح مختلف برقرار صورت در نزديكي هم قرار مي گيرند، ارتباطي بين دو هوش در د يندو قلبي كه به ا
شده از مبدأ  جداقلبيِ  به همان شيوه اي كه بين دو سلولِ ،تبادلي بين آن دو صورت مي گيرد. ندنمي ك

                                            .]و آنها را به ادامة طپيدن و ادامة حيات ترغيب مي كند[ شودبرقرار مي 
 

هيچ يك از استعدادهاي وجودي ما از قوه به : فهوم امرِ هادي را از ياد نبريممدر درك بهتر اين پديده نقشِ 
براي رشد و شكوفايي آن تماس ] در محيط طبيعي و اجتماعي[فعل نمي آيد مگر اينكه ما با الگويي مناسب 

چنين  اين الگوها كساني هستند كه خود قبالً] محيط اجتماعيدر يعني [در تعامل با ديگران  -برقرار كنيم 
پس حداقل پيامي كه نزديكي دو قلبِ مادر و فرزند براي . اند رساندهاستعدادهايي را در خود از قوه به فعل 

به محيط كنوني ات وارد شده اي، جاي نگراني نيست  ات اگر چه تو از محيط قبلي«نوزاد دارد اين است كه 
وجود چنين پيامي را تأييد مي كند چرا كه  علم هم ».چون ما هنوز به هم نزديكيم و همه چيز روبراه است

خون او  15استروئيدهاي غدد فوق كليويقلب ها قرار مي گيرد، فوراً ترشح  وقتي نوزاد در شرايط نزديكيِ
و [شود بلكه با لبخند به استقبال جهان جديد  نتيجه، نه تنها نوزاد دچار شك نمي ، و درشودمتوقف مي 

. در آغوش مي گيردرا كه به آن پا گذاشته است مي رود و آنكس را كه نزديكترين به اوست ] بسيار متفاوتي  
 

. مي دانند] و ماندگار[كالس و كنل همچنين به تغيير رفتار مادر اشاره مي كنند و آن را تحولي بسيار مهم 
زادي كه تازه متولد شده الگوي رفتاري مادر را چنان دگرگون مي كند كه ديگر به الگوي نزديك با نو تماسِ

و تأمين  در حفاظت از او - حتي تا پاي جان  - از اين رو است كه مادر به هر قيمتي . قبلي باز نمي گردد
او معتقد است . ندترسيم مي ك  از اين راز پايداري و بقاي حيواناتمكلين تصويري زيبا . مي كوشد نيازهايش

را تهديد  انرا تضعيف كند، بقاي نسل در پستانداردر بدو تولد كه هر آنچه كه اين ارتباط بين مادر و نوزاد 
آن چشم گشوده است مسلماً خطرات بسياري وجود دارد كه ممكن  درجديدي كه نوزاد  در جهانِ: مي كند

تماس نزديك پوستي و قلبي بين نوزاد و مادر در بدو . است موجب ترس او گردد و يا به او آسيب برساند
شده در طبيعت است كه مي كوشد تا از يك سو  شتهورود او به اين جهان در واقع تدبير هوشِ به وديعه گذا

حتي در سخت  -غب و شايق به در آغوش گرفتن محيط جديدش كند و از سوي ديگر مادر را نوزاد را را
                                                    . نگه داردو تأمين كنندة نوزاد آسيب پذير  نگهبان -ترين شرايط 
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با افراد شايد امروزه برخي . دهددر انسان ها، مادر به طور ميانگين به مدت دو سال به طفل خود شير مي 
شخصاً شاهد و من . اما بسياري از مادران مي خواهند كه چنين كنند. اين كار موافق نباشند و آن را نپسندند

تمامي فرزندان و نوه هايم، چه دختر و چه پسر، از . اين ميزان از مهر و محبت مادرانه در شيردهي بوده ام
و به راستي كه تفاوت حال و روز نوزادي كه با شير مادر . دو تا سه سالمدت  به -شير مادر تغذيه كرده اند 

و دليل اين تفاوت . استتغذيه مي شود از زمين تا آسمان  ديگرتغذيه و رشد مي كند با نوزادي كه با چيزي 
بدن نوزاد انسان در هر بار تغذيه قادر به جذب مقادير كمي پروتئين و  سوخت و سازفاحش اين است كه 

البته ما امروزه قادريم براي تغذية . در ميان همة پستانداران، شير انسان رقيق ترين شير است. چربي است
 سازسوخت و نوزادان شيري توليد كنيم به مراتب غني تر اما اين بهبود در كيفيت شير برعكسِ انتظار ما، 

نوزاد همچنين  سوخت و سازاين پژوهشگران همچنين دريافته اند كه . نوزاد را با مشكل مواجه خواهد كرد
كودك در طي روز به طور . وعده هاي مكرر و اندك -  شيردهي مي كندحكم به مكرر بودن وعده هاي 

يه او به صورت سبك و تا تغذ[دقيقه يكبار  20وعده شير بخورد، يعني هر  60تا  40طبيعي مي طلبد كه 
د؟ ط سه بار در روز به نوزاد شير داآيا نمي توان شيري توليد كرد كه با آن بتوان فق.] مستمر صورت گيرد

فشار بيشتري بر سيستم  از شير مادر ما هضم چنين شير غني تر و چرب ترا. چرا، اين كار كامالً عملي است
درصد از  97از پايان جنگ جهاني دوم تا كنون با ما كه نوزاد مي آورد و اين دقيقاً كاري است  گوارشي

  . نوزادان خود انجام داده ايم و اين كار مسايل بسياري به وجود آورده است كه بعداً به آنها اشاره خواهم كرد
 

نوزاد هوشي را . امر هادي را براي مادر ايفا مي كند پس در ارتباط بين مادر و نوزاد مي بينيم كه نوزاد نقشِ
پس از [. در مادر بيدار مي كند كه در بين پستانداران مشترك است و حاصل ميليون ها سال تكامل است

اين دگرگوني هوشي باب . ي انجام دهدمادر مي داند كه دقيقاً چه كاري را ك] هوشي و رفتاري اين دگرگونيِ
يعني ادراكي كه ما از طريق  -ادراك حسي  از طريقِمي را به روي مادر مي گشايد كه نوعي دانستنِ الها

يعني وقتي اين در به روي عالمي . حاصل نمي شود - حواس پنجگانه از محيط پيرامون به دست مي آوريم 
ظواهر  ، قبل از پديدار شدنِو غذا برتر به روي مادر گشوده مي شود، درك گرسنگي و نياز كودك به حمايت

و اين دقيقاً نتيجة اُنس و الفتي است كه تماس نزديك پوستي و . فيزيكي آن در نوزاد، به مادر الهام مي شود
، ة آنپس اين تجربه و فرآيند دگرگون كنند. قلبي مادر و نوزاد در دقايق اولية تولد نوزاد به وجود مي آورد

                               . از قوه به فعل مي آوردادر هوش ها، ظرفيت ها، توانمندي ها و قدرت هايي را در م
 

آخرين فرزند من در واقع اولين فرزند او . سال سن داشت 35حمل آخرين فرزند من در هنگام وضع  مادرِ
مضافاً . گي كمي دير محسوب مي شود و خالي از ريسك نيستسال 35اينروزها بارداري و زايمان در سن . بود

. راغب بود] بچه دار شدن و در خانه فارغ شدن[اما او كامالً به . دواو در خانه فارغ شقرار بود كه اينكه 
 ]پس از تولد نوزاد[ او. من توانستم از نزديك شاهد رخداد اين تحول عظيم در همسرم باشم] نتيجه اينكه[

از جا  -ي چشمگير و با قدرت زايمان، با اعتماد به نفساز دقايقي پس او  :دقيقاً مي دانست كه چه كند
و اين رفتار نادري نيست وقتي مادر فرصت مي يابد كه با نوزاد خود فوراً . برخاست و شروع به فعاليت كرد

 يفوري پس از تولد تأثير و البته اين تماسِ. بعد از تولد از طريق تماس پوستي و قلبي انس و الفت بگيرد
                                                                                                        . عظيم بر نوزاد نيز دارد
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ز همقطاران خود كه از ا - جلوترماه  8تا  6يعني  - زودتركودكاني كه از اين نعمت بهره مند مي شوند خيلي 
تا سن چهار سالگي، اين كودكان در . مي رسند 16»ثبات شيء« تماس پوستي و قلبي محروم بوده اند به

بعد از اين سن، رشد چشمگير آنان . مقايسه با ديگر كودكان، از همه جهت، رشد برتر و بي دردسرتري دارند
نوزادان از تماس اوليه با مادر به وجود  ماندن برخي ازبه اعتدال مي رسد اما ضعف ها و مسايلي كه محروم 

پس با دريغ كردنِ نوزادان انسان از اين تماس اوليه، ما اين . اقي مي ماندب كودكبراي سال ها با  ،مي آورد
ضعيف ترين نوزادان در ميان همة پستانداران را محكوم به ورود به جهان آفرينش مي كنيم بدون اينكه 

 6 كه تقريباًناگفته نماند . ايشان به لوازم توسعة نرم افزاري وجودشان، به نحوي مطلوب، مجهز شده باشند
اين همان اسيدي . نوزاد قادر به ترشح كردن اسيد هيدروكلريك شودگوارشي ماه طول مي كشد تا دستگاه 

 معدة نوزاد قادر به هضمِ نخست زندگي، ماه 6يعني در . است كه قادر است انواع پروتئين ها را هضم كند
چيزي غير از شير مادر نيست درست.                                                                                       

 
زمان ميانگين . مطالعات بسياري در مورد چگونگي زايمان زنان در جوامع سنتي  انجام شده استتا كنون 

ن چنين گزارش هايي به از خواندما  ةزنان در جامع .دقيقه است 20جوامع  فارغ شدنِ زنان باردار در اين 
بارها و بارها در مستندات  زماني اما اين ميانگينِ]. و نمي توانند آنها را باور كنند[عصباني مي شوند شدت 

و [در واقع اصل آنچه از نظر ژنتيكي . و البته چيز عجيبي نيست. ديده شده استمختلف پژوهشگران 
طبيعت ] دقيق و حسابشدة[در اين فرآيند  ما قتيو فقط و. رسيده همين استما انسان ها به ] تكاملي

همانطور [مي پرسيد چرا؟ . مي شودتر و طوالني تر طوالني ] مشكل آفرين و[دخالت مي كنيم، زمان زايمان 
ناشي  تكامل يافته كه به محض احساس خطرِ گونه ايپستاندار به  فرآيند زايمانِ] كه قبالً به آن اشاره كردم

                      . مداخله متوقف مي شود تا اينكه دوباره وضعيت بي خطر و مطلوب حاصل شودتهديد و از 
 

در جامعه ما شده نگاهي  اين فرآيند دقيق و حسابشدة طبيعت مداخالتي كه دربا هم به تاريخ  مييحاال بيا
يعني اين افراد مان باز شده است، است كه جراحان مرد پايشان به حوزة زنان و زاي سال 100تقريباً . بيندازيم

از زمان هاي بسيار دور . ورود يافته اند مطلقاً قلمرو قابله هاي زن بوده استقلمرويي كه در طول تاريخ به 
اين زنان بوده اند كه در يكي از حساس ترين و مهمترين و آسيب پذيرترين لحظات زندگي مادران به 

، به اصطالح امروزي قابله ها ه نظر مي رسد كه هر چقدر هم كه كارِب. مراقبت و كمك به آنان پرداخته اند
اما . ه استخيلي خوب بودنتيجة كارشان ، محيطي ، اما به رغم همة خطرات و مشكالتهها، غير علمي بود

در عصر ما مي خوانيم، جراحان مرد » بي نقصفريب «با عنوان  17»ن آرمزسوزاَ«همانطور كه در كتاب ارزندة 
اين جراحان براي زايمان زنان از همان ابزار و ادوات جراحيِ مورد . كردنددر اين فرآيند شروع به دخالت 

زنان نتيجه اي مرگبار داشت،  جديد در امر زايمانِاين تحول . استفاده كردند و اجساداستفاده بر انسان ها 
ايشان به تالش خود . شان منصرف نكردكار از  ، جراحان مرد رانامطلوبناگوار و اما اين نتيجة . مرگبار كامالً

                                                           
16

 object constancy 

از رشد كودك دارد كه در آن مقطعي اصطالحي تخصصي در علم روان شناسي است كه در بحث حاضر اشاره به » ثبات شيء«
به بازي و فعاليت مي پردازد چون اطمينان خاطر دارد كه پدر و مادر او، حتي اگر در ديدرس قرار خاطري آسوده با  كودك

. نداشته باشند، دور و خارج از دسترس نيستند  
17

 Suzanne Arms. Immaculate Deception: A New Look at Women and Childbirth in America. Boston: Houghton 

Mifflin, 1975 (reprinted 1977, 1985) 
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تا قبل از جنگ ] ، در كشور مابا اين وصف[. براي جايگزين كردن خود به جاي قابله هاي زن ادامه دادند
مادران در بيمارستان وضع حمل مي كردند و قبل از جنگ جهاني اول تقريباً درصد  30فقط  ،دومجهاني 

 97ان اما بعد از جنگ جهاني دوم در آمريكا به ناگه. خود را به دنيا مي آوردندتمام مادران در منزل نوزادان 
جراحان مرد و نظام پزشكي آمريكا در  و اين ناشي از تالشِ. نده ادرصد مادران در بيمارستان زايمان كرد

متداول و مؤثر  آنچه براي قرن هابه يكباره . ه استبود كشوردر اكثر نقاط ها ممنوع كردنِ فعاليت هاي قابله 
                                                                                                .غير قانوني شددر آمريكا بود، 

 

ياد دارم كه تمام خانواده هاي سياهپوست در ايالت هاي خوبي به كودكي به و از دوران . من جنوبي ام
 اين كاري بود كه زنان سياهپوست. خانه و توسط قابله ها به دنيا مي آوردند جنوبي بچه هاي خود را در

همبستگي و انسجام سنت بود كه همين  بركتبراي هزاره ها انجام داده بودند و به  ]آفريقايي تبار[
مي توانم به وجود شخصاً من . چشمگيري در جامعة سياهپوستان آمريكا در آن زمان ديده مي شد

براي  ،چون در خردساليوجود داشت گواهي دهم در ميان سياهپوستان در آن زمان  ظيمي كهع همبستگي
من از اين جامعه خاطرات بسياري . مدت ها به كمك تعدادي از همين مادران سياهپوست ترو خشك شدم

 رها نشاني از بچة ،در جامعة سياهپوست. هواي يكديگر را داشتند و غمخوار هم بودندسياهپوستان . دارم
اگر اتفاقي براي كودكي . بزرگساالن خود را نسبت به همة بچه ها مسئول مي دانستند. سرراهي نبودشده و 

فرق . رخ مي داد به يكباره مي ديدي خاله ها و عموها و مادربزرگ ها از هر گوشه اي به داد او مي رسيدند
 عمه و خاله و عمو معرفي مي كردند وهمه خود را  بود يا خير، خودشاننمي كرد كه بچه از قوم و خويش 

بزرگترها به همة بچه ها  ةهم. براي حفاظت از بچه ها در بين بزرگترها اولويت داشت رساني كمك اساساً
همه . مهر مي ورزيدند؛ در آغوش كشيدن، نوازش كردن و غذا دادن به بچه ها فقط در انحصار والدين نبود

                                                                       . ي دانستندمو مسئول خود را در اين كارها سهيم 
 

آن بر الگوهاي بچه آوري و بچه داري در محيط منفي در كشور ما قابلگي غير قانوني شد، تأثير  از زماني كه
جوامع سياهپوست در آن زمان، . آشكار بوده استسياهپوستان ايالت هاي جنوبي آمريكا به روشني اجتماعيِ 

در ساية انسجام و  و در جامعة بزرگتري از سفيدپوستان زندگي مي كرد ،شديدترين تبعيض هابه رغم 
مي نگريم مي بينيم كه  اين جوامعبه امروز كه اما . همدلي خود توانسته بود عزتمندانه و سربلند زندگي كند

تمامي مسايلي كه در محله هاي ] به جرأت مي توان گفت كه. [تيز استدر جميع جهات، با خود در س
فقيرنشين و سياهپوست ديده مي شود ريشه در نابوديِ فرآيند زايمان در خانه به دست قابله ها و مداخلة 

                                                                                                             . نظام پزشكي دارد
 

در اين كتاب ها او توصيف مي . در آفريقاي جنوبي نويسندة دو كتاب است 18»ِبوِرلي ِجين«خانمي به نام 
و ديگر قبايل بومي آن كشور آغاز  »توبان«و » زولو«كند كه چگونه مداخله در فرآيند طبيعي زايمان زنانِ 

براساس مشاهدات نزديك . ود و ما در اين مورد گفتگو مي كرديمبراي مدتي او با من در تماس ب. شده است
او، بر هم زدن فرآيند بچه آوري و بچه داري در اين جوامع به وضوح انسجام اجتماعي اين جوامع كه زماني 

بدين يك جامعه نسبت به هم  آحاد مردم در و وقتي الگوهاي رفتاريِ. بسيار محكم بود را از ميان برده است

                                                           
18
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چندين سال از . آشفتگي و سردرگمي است مانددستخوش از هم گسيختگي مي شود، آنچه باقي مي  صورت
اما ظاهراً به مشاهدات و گزارشات او ] و مطالب آن از كسي پنهان نيست[انتشار اين كتاب ها مي گذرد 

 -  انفيدپوستسچه و  انسياهپوستچه در بين  - دقيقاً همين مسئله گريبانگير كشور ما. شده استنتوجه 
كه تا چندي پيش انسجام سنتي خود  ،را مشخصاً در جوامع سياهپوست فاحش اين تغيير شده است، اگر چه

                            . ديگر جاها مي توان رؤيت كرداز  آشكارتر ،را به رغم تمامي مصائب حفظ كرده بودند
 

مهندسيِ فرآيند حذف كامل . مل شير مادر بودعامل مهم ديگري كه وضعيت ما را دگرگون كرد حذف كا
تمام مادران به  درصد 97 ،تا شروع جنگ جهاني دوم. شير مادر نيز به دست اطباي مرد صورت گرفت

درصد از مادران، به  3اين ! درصد كاهش يافت 3بعد از پايان جنگ، اين رقم به . نوزادان خود شير مي دادند
توصيه  تحت تأثيرِاين رو  و از[استثناي چند مورد خاص، زناني بودند كه در خانه وضع حمل كرده بودند 

رد اهميت شيردهي مادران به نوزادان خود به هيچ وجه در مو .]هاي جراحان و پزشكانِ بيمارستان ها نبودند
اهميت ارتباط  مورد قبالً در . شير مادر از هر جهت عاملي اساسي در رشد كودك است. نمي توان اغراق كرد

، هم كه بگذريمغذاييِ شير مادر  تمام فوائداز . آوردمپس از تولد نكاتي را تماس پوستي و قلبي مادر و نوزاد 
اما شيردهي . اسباب حفظ اين تماس و انس بيشتر با مادر را به طور روزانه فراهم مي كند ،نوزاد شيردهي به

به نوزاد توسط مادر اسباب نوع ديگري از تماس را نيز فراهم مي كند و آن تماس بصري نوزاد با صورت مادر 
                                                                                                                              .است

 

در . طول مي كشد تا سيستم عصبيِ پشتيبانِ حس بينايي در نوزاد تثبيت شودماه  8تا  6بين چيزي 
تنها الگوهاي بصري اند ] ي انساني[صورت ها . اصلي است سيستم بصريِ نوزاد، شناختن صورت ها چالشِ

زاد در بدو و صورت هاي انساني اولين چيزهايي است كه نو. شده استبه آن مجهز  ،پيش از تولد ،كه مغز
وقتي كه نوزاد چشم به اين جهان مي گشايد، غير از الگوي صورت انسان، هيچ . شودمي  تولد با آن روبرو

تنها الگويي است  ،و به همين دليل است كه ما مي دانيم الگوي صورت. را تشخيص نمي دهد يالگوي ديگر
                                                                                       .كه از قبل در مغز او وجود يافته است

 
و گروهي ديگر از اطبا  19»نتزَف«] رابرت[تحقيقات مرتبط با الگوي شناخت صورت در مغز نوزاد را ما مديون 

 - اين الگو كه پيشاپيش در سيستم عصبي نوزاد به وجود آمده است انتظار محرك خود . ايم 1960دهة در 
اما اين صورت بايد در فاصلة . را در جهان بيرون مي كشد -يعني همان صورت انسان، مثل صورت مادر و پدر

قرار گيرد فاصله از اين ] يك تريا نزد[اگر دورتر . قرار گيرد تا ديده شود نوزادسانتي متري چشمان  30تا  15
 ،سانتي متر دقيقاً فاصله اي است كه اگر مادر 30تا  15و . نوزاد قادر به شناسايي آن به عنوان صورت نيست

اين همان فاصله اي . نوزاد خود را هم تراز سينة خود قرار دهد، بين نوزاد و صورت مادر به وجود مي آيد
ازي به قطع كردنِ بند ناف نيست و به محض تولد نوزاد قابل حصول است كه براي به وجود آوردن آن ني

به نگاه او درصد وقت  80، خورده استبراي نوزادي كه از ابتدا به مادر خود نزديك بوده و از او شير . است
در اين  .صرف مي شوددرصد مابقي به نگريستن به ديگر چيزها  20كردن به صورت آشناي مادر مي گذرد و 
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 Robert L. Fantz. 1961. The Origin of Form Perception. Scientific American, 204:5, 66-73. 
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نوزادان ديده مي شود كه وقتي نگاهشان از صورت مادر به چيز ديگري معطوف مي شود مدت زيادي طول 
البته اين الگوي رفتاري فقط در كودكاني به . رجعت مي كنند] ي مادر[كه مجدداً به صورت آشنا  كشدنمي 

 در نوزاداني كه. برايشان فراهم شده باشدسانتي متري از مادر  30تا  15تولد فاصلة وجود مي آيد كه از ابتداي 
آشنا  تا اين الگويِ مي كشدفته طول ه 12تا  9بصريِ نزديك با مادر محروم بوده اند، چيزي بين اين فاصلة  از

                                                                   . گردد و تثبيتحك  آنانبه تدريج در سيستم عصبي 
 

]متري صورت مادر و ارتباط آن با نياز  سانتي 30تا  15فاصلة قرار گرفتن چشم كودك در  مثالِ ضرورت
با تمام ظرافت ها و هوشمندي هاي [نشانگر هوشي است كه در فرآيند زايمان زنان ] كودك به شير مادر

هاي شگفت انگيز بر و آگاهي از اين ظرافت ها و هوشمندي . به وديعه گذاشته شده است] شگفت انگيزش
و قطعاً دخالت هاي نابجا به . مي افزايدو حساس قبح دخالت هاي فناورانة نظام پزشكي در اين فرآيند ظريف 

بسياري از نابساماني ها و مسائل . داشته استاين صورت در چنين فرآيند هوشمندانه اي پيامدهاي گراني 
عقل ست به گريبان اند برخاسته از همين دخالت هاي با آنها د امروز بغرنجي كه كودكان و نوجوانان ما

امروز، بر . سال نبود 14سال پيش خبري از خودكشيِ بچه هاي زير  50. استمادرانه  معاشي در كار هوشِ
در اين خصوص انجام شده است، سن  20»انيستيتو ملي سالمت روان« تحقيقات مفصلي كه توسطاساسِ 

از  يبسيار و جامعة آمريكا نمي خواهد اين واقعيت را بپذيرد. پيدا كرده است كاهش سالگي 3خودكشي به 
كه مي كنيم تأكيد به توليد كنندگان  ما مكرراً. داين خودكشي ها را به حساب اتفاق و حوادث مي گذار

به طور برچسب احتياط و هشدار بچسبانند تا خطرناك عناصر حاوي  مواد مصرفيِ حتماً روي بسته بنديِ
بسياري از اين ]. خودمان را فريب ندهيم[ اما خير. در دسترس كودكان و نوجوانان قرار نگيرداتفاقي 

كودكان سه ساله اي االن ما . ستخودكشي ابلكه اقدام هاي عمدي براي  ها اتفاقي نيستند] مسموميت[
در مورد خودكشيِ كودكان و نوجوانان آمار موجود . داريم كه با اضطراب و نااميديِ شديد روزگار مي گذرانند

نيه يك كودك اقدام به ثا 78در هر بدون وقفه، در كشور آمريكا، . خيلي آشكارتر از آن است كه انكار شود
خودكشي . خودكشي مي زنند به هدف خود نمي رسند البته همة بچه هايي كه دست به. خودكشي مي كند

تعداد چشمگيري در آن كه  ،قه در تاريخبي سابعجيب و اين تحول اجتماعيِ رخداد اما . كار ساده اي نيست
 فزايندة دخالتمضطرب و نااميدند، مقارن با پديدة بي سابقة ديگري است و آن پديده از كودكان و نوجوانان 

                                                                      . ند زايمان طبيعي مادران استدر فرآيعقل معاشي 
 

فزايندة نرخ . اين گونه دخالت هاست گوارنرخ خودكشي در ميان خردساالن تنها يكي از عوارض نا رشد
. ي است كه از بدو حذف شيردهي از فرآيند بچه داري آغاز شده استيسرطان پستان نيز يكي ديگر از روندها

من شما را . مي كنندخود  اندام به شير دادن به نوزاداق از مادران درصد 3فقط پس از جنگ جهاني دوم 
ترغيب مي كنم كه حتماً به آمار رشد سرطان سينه كه دقيقاً با آغاز شدنِ دخالت مردان در كار زايمان 

با سينة زنان اساساً طور  ما از همان زمان همچنين شاهديم كه در جامعه. طبق است مراجعه كنيدمادران من
به جاي اينكه به آن به عنوان اندامي حياتي براي تغذيه نوزادان جامعه نگاه شود، آن . شده استديگر برخورد 

از اين تاريخ به بعد . كرده اندته آلتي براي تبليغ كاالها و شهوتراني مردان و نظير اينها برجسبه عنوان را 
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در بسياري از نقاط كشور اگر . ، چيزي خجالت آور استنمايان شودپستان مادر اگر براي شيردادن به كودك 
                 . شودعمال قانون بازداشت مي عمومي مجبور به شيردهي به نوزادش شود، با ا مكانيمادري در 

مثالً در . من از شما دعوت مي كنم كه به ديگر كشورها برويد و رفتار مادران را در آنجاها مشاهده كنيد
كشور سوئيس كه كشور بسيار زيبايي است مي بينيم كه گروهي از مادران شاغل در وقت ناهار مي آيند و 

خورند، كودكان شيرخوارشان  مادامي كه ناهار مي. در نقطه اي در ساحل درياچة زوريخ به رديف مي نشيند
، هر از چند گاهي بازي را متوقف مي كنندبچه ها . ندمشغول آنان به بازيهم همراه ايشان اند و در اطراف 

به بازي  ،خود را پيدا مي كنند و بعد از خوردن چند مك شير از پستان مادر كه هميشه مهياست انمادر
را تقبيح نمي كند و كارشان را  آنانكسي ] داشت نمي كند وكسي اين مادران را باز. [خود باز مي گردند

چرا چنين كاري بايد قبيح و خجالت آور باشد؟ اما . است سينة مادران طبيعيِ اين كارِ. شماردناپسند نمي 
ماية شرمساري زنان معرفي شده است و بسياري از مادران به شدت  مادراندر كشور ما اين طبيعي ترين كار 

                                                                    . مي كنند ساريشرمننگ و ين كار احساس از انجام ا
 

بر اساس علم روز، تا كنون هيچ دارويي . تأثير داروها بر جنين مسئلة ديگري است كه بايد به آن پرداخت
جفت قادر نيست كه راه ورود . شودمنتقل نتوليد نشده است كه پس از ورود به بدن مادر به بدن جنين 

وارد بدن  گردده از طريق دارو به بدن مادر وارد ثانيه، هر آنچ 45ظرف . داروها به بدن جنين را سد كند
و . يعني استفاده از هرگونه دارو توسط مادر مترادف است با استفاده جنين از همان دارو. مي شودهم جنين 

به ويژه مادر  - ه دنيا مي آيد نمي تواند به طور طبيعي نسبت به عوامل بيروني جنيني كه تحت تأثير دارو ب
الزم براي واكنش طبيعي  و به همين سياق، مادرِ تحت تأثير دارو نيز فاقد تواناييِ. واكنش نشان دهد - خود 

ايفا  يي ديگرامر هادي براحوي شايسته نقش خود را به عنوان هيچ كدام نمي تواند به ن. استخود به نوزاد 
اما . كودك خود لنگ مي زنددر پرورش اگر مادر تحت تأثير دارو باشد، در هنگام تولد نوزاد، يعني . كند

بپرسيم چرا بايد مادر از دارو استفاده كند كه خود و نوزادش در هنگام تولد تحت تأثير دارو باشند و از اين 
                                                ديده باز بمانند؟هوش طبيعي براي ايشان تدارك انجام كارهايي رو از 

 

اما . استفاده مي كنند 21»رحميدستگاه پايش «امروزه به بهانة پايش ضربان قلب جنين از دستگاهي به نام 
. اين دستگاه موجب ترس مادر مي شود و اين ترس موجب متوقف شدنِ فرآيند طبيعي زايمان مي شود

فراموش نكنيم كه بر اساس ويژگي هاي غريزي پستانداران، در صورت احساس خطر، فرآيند زايمان خود به 
           . ل شود كه خطر برطرف شده استخود ايست مي كند و مجدداً به كار نمي افتد مگر اطمينان حاص

 

اضطرابي كه اين دستگاه ها در مادر ] استفاده از دستگاه هاي پايش رحمي كار بيهوده اي است چرا كه[
ايجاد مي كنند موجب مخدوش شدنِ نتيجه اي است كه دستگاه از حال و روز جنين در رحم مادر به ثبت 

يزه اي براي مداخالت بيشتر از سوي پزشك و ديگر خدمة مي رساند و همين اطالعات نادرست انگ
. اين مسئله كشف جديدي نيست كه شما االن از من بشنويد. بيمارستان در فرآيند طبيعي زايمان مي گردد

من در همان زمان بحث . مسئله دانسته و فاش بوده است اين - 1970دهة مشخصاً از اوايل  -از خيلي پيشتر 
ه در دانشگاه كاليفرنيا ك 1974ل و نارسايي هاي اين دستگاه ها را در كنفرانسي در سال هاي مرتبط با مساي
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استفاده از اين دستگاه ها قطعاً موجب متوقف شدن فرآيند زايمان مي شود و بدين . برگزار شد شنيدم
      . است 22»زايمان القا شده«و اين همان پديدة . ترتيب مصرف دارو براي راه انداختن آن ضروري مي شود

  

راه متوقف كرده ايم را دوباره با دخالت هاي بي جا يعني ما از دارو استفاده مي كنيم تا همان فرآيندي كه 
هر رخ مي دهند، يعني دقيقاً در بعد از ظ 3صبح و  9ساعات هم اكنون غالب زايمان ها بين  .اندازي كنيم

اين داروها سيستم طبيعيِ بدن مادر را . راحت تر استساعاتي كه براي پزشكان و ديگر خدمة بيمارستان 
به بيان ديگر، انگيزة نظام . وادار به زايمان مي كند وقتي كه شايد هنوز زمان وضع حمل فرا نرسيده باشد

نقش  ها پزشكي براي منطبق كردنِ ساعات زايمان ها با ساعات كاري پزشكان و ديگر پرسنل بيمارستان
اين دخالت ناروا طبعاً به مسايلي منجر . درست به دنيا آمدن را كامالً منتفي مي سازدنوزاد در تعيين زمان 

پس . گرددمي شود كه خود توجيهي براي دخالت هاي بيشتر نظام پزشكي در زندگي مادر و نوزاد مي 
چرخه اي از مسايل است كه يكي پس از ديگري  سرآغازنام گرفته در اصل زايمان القا شده  چيزي كه

در صورتي كه بدون [استفاده از فناوري هاي ساخته و پرداختة عقل معاشي نظام پزشكي را الزامي مي سازد 
   .]خاصيت اند ياين فناوري ها كامالً غير ضروري و ب ساخته و پرداختة زايمان هاي بيمارستاني، اين مسايلِ

 
دخالت هاي بي جا در فرآيند هوشمندانة طبيعت در تولد نوزادان، عمل سزارين  يكي از مسئله سازترينِ

در همان زمان مطالعة گسترده اي در مورد . آمار اين عمل ها به شدت افزايش يافت 1970 در دهة. است
مل درصد تمامي ع 1به نظر بسياري از پزشكان، فقط نيمي از  هدر اين مطالعه معلوم شد ك. انجام شد سزارين

ن از درصد نوزادا 30آمريكا امروز در  .مابقي غير ضروري بودند! هاي سزارين در آن زمان قابل توجيه بودند
از اين رو اين است كه مادر بايد بستري شود و  عمل سزاريناز پيامدهاي . طريق سزارين به دنيا مي آيند

ارين يكي از عمل هاي جراحي عمده بر اساس استانداردهاي پزشكي، عمل سز. براي مدتي از كار مي افتد
از اما . مسلماً نوزاد از برخي از فرآيندهاي سودمند زايمان طبيعي بي بهره مي ماندو . محسوب مي شود

آنجاييكه بشر موجودي مقاوم است، خوشبختانه بسياري از باليايي كه بر سر او، بي خود و بي جهت، در 
ولي هنوز سؤال باقي است كه چرا بايد . [جبران مي شودسال  هنگام تولد مي آيد، به تدريج و طي چندين

                             ]؟فتدكه هيچ ضرورتي ندارد، رشد و تكامل نوزاد به تعويق  بياي با جراحي  دليل، بي
 

تا پيش از جنگ جهاني دوم، در تمامي كتاب هاي  :حال به موضوع قطع كردن عجوالنة بند ناف بازگرديم
اكيداً توصيه مي شد كه بند ناف تا زماني كه  ماماها و قابله ها منتشر شده براي هاي راهنما و دستورالعمل

كه در آن زمان خانه به ماماها و قابله هايي  و از اين رو، هيچ يك از. فعال است بايد دست نخورده باقي بماند
طي . بند ناف را به خود نمي دادند زودهنگامند و بچه به دنيا مي آورند جرأت بريدنِ عجوالنه و خانه مي رفت

در واقع، كل عمليات مرتبط با دنيا آوريِ نوزادان . جنگ جهاني دوم تمامي اين احتياط ها كنار گذاشته شد
و . تولد از جفت جدا مي كنند بدودر درصد تمامي نوزادان را  97تقريباً امروز . طي اين جنگ تغيير پيدا كرد

آنوكسي . مي شود 23»وكسيآن«به محض اينكه بند ناف نوزاد بريده مي شود نوزاد دچار عارضه اي به نام 
 درصد اكسيژن و خون نوزاد هنوز در جفت اوست 30در هنگام تولد  .يعني كمبود اكسيژن در بافت هاي بدن
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 براي نوزاد. ار قابل توجهي از خون و اكسيژن خود محروم مي شودنوزاد از مقدبريدن زودهنگام بند ناف و با 
عارضة سهمگيني است كه بي دليل در هنگام تولد بر نوزادان انسان تحميل مي  آنوكسي] هوازي[پستاندارِ 

 24مايع مشيميه فتد چون مدتي طول مي كشد تاگي بيموجب مي شود كه نوزاد به حال خف آنوكسي. شود
 25مجاري بيني و ناي نوزاد است تخليه شود و راه تنفس هوا با خروج تودة مسدود كنندة بينيكه هنوز در 
از اكسيژني كه در خون جفت ذخيره شده است از يك  درصد 30دسترس نوزاد به قطع كردنِ . گشوده شود

سو و مسدود بودن راه تنفس او در اولين دقايق زندگي هوازيِ او از سوي ديگر موجب مي شود كه نوزاد براي 
                                                           بعد چه مي شود؟. جدي روبرو شود با دشواريِنفس كشيدن 

 

كه انگار بخشي الينفك از تولد هر نوزادي  درآورده اندبه نمايش آنقدر كه برايمان اتفاقي مي افتد همان  بعد
را  اشو با كوبيدن به پشت او توده هاي مسدود كنندة بيني  دارندمي آويزان نگه نوزاد را از دو پايش  :است

 راتازه متولد شده كه وارونه نگه داشته شده  تصوير زدن به پشت نوزاد. كنندمي خارج و راه تنفس او را باز 
ديده ايم و آن را عملي عادي تلويزيون ] گزارش هاي پخش شده از[بارها و بارها در فيلم ها، نمايش ها و در 

است كه توسط  آنوكسيدر صورتي كه اين كار براي نجات نوزاد از خفگيِ ناشي از . مي پنداريمو الزم 
اين در واقع يكي از انواع تنفس . شده استاو تحميل  رب  -دن عجوالنة بند ناف يعني بري -اشتباهي بزرگ 

در مطالعة جامع خود  26»ويليام وندل«. ضروري مي شود آنوكسيمصنوعي است كه به خاطر خفگي ناشي از 
تنفس مصنوعي كار به  آنوكسيدر كه اگر به چاپ رسيد نشان داده است » ساينتيفيك آمريكن«كه در مجلة 

تخمين وندل . وجود دارد نارسايي تنفسيناشي از  اومغزي به  خطر آسيبِ بكشد،نوزاد مثل زدن به پشت 
د نوزاداني كه با كمبود اكسيژن به دنيا مي آيند، با احتمال آسيب مغزي درص 40تا  20 مي زند كه چيزي بين

                                                                                       .روبرويند -از خفيف تا بسيار شديد  -
 

اين عملكردهاي نابخردانه . توصيف وضعيت زايمان در قرون وسطي نيست مآنچه من تا كنون بيان كرد
اگرچه اخيراً در واكنش به اعتراضات و . هاي زايمان در بيمارستان هاي ماستدهمين حاال از جمله استاندار

زايمان بيمارستاني تغييراتي جزئي  مراحلِ كارِله و نفرين مادران و بسياري ديگر از مردم آگاه، در برخي از نا
تحميل در ميان همة اين مصايب، ولي . اعمال مي شداما اين تغييرات خيلي پيشتر بايد . صورت گرفته است

اي استاندارد ههنوز از جمله كاريكي از خطرناك ترين است كه بر نوزادان با بريدن عجوالنة بند ناف  آنوكسي
براي بريدن بند ناف بايد حداقل مي دانيم كه به خوبي كه ما است در صورتي اين . محسوب مي شودپزشكي 

                                                                    .نشود آنوكسيدقيقه تأمل كرد تا نوزاد دچار  20تا  15
 

گروهي از پزشكان عمومي، . استبي هوشي نكتة ديگري كه بايد به آن بپردازيم ختنة نوزادان پسر بدون 
پزشكان اطفال، و تعداد كثيري از مادران در شهرهايي چون سياتل و پيتزبِرگ در اعتراض به اين عمل 

كه چرا بايد به طور همگاني معترضين مي خواهند بدانند . و انجمن هايي تشكيل داده اندگردهم آمده اند 
رصد د 97از جنگ جهاني دوم به اين سو، . ختنه شوند ،بي هوشيدر بدو تولد، بدون  پسر تمامي نوزادانِ

و نمي بينند  نآهيچ مشكلي در با اين كار موافق اند اطبايي كه . مي شوندنوزادان پسر به محض تولد ختنه 
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خيلي [جيغ كوچكي مي كشد و پس از آن ] زيادي حس نمي كند درد[نوزاد در زمان ختنه مي گويند كه 
كه اگر اين نوزادان  مي خواهند بدانندخيلي از افرادي كه به اين كار معترض اند . به خواب مي رود] آرام

. صوصي محكم مي بندندابزار و ادوات مخچرا در هنگام عملِ ختنه آنها را با پس نمي كنند  اسحسادردي 
مي به شدت احساس نوزاد درد را ختنه  نوزادان را مي بندند چون در هنگام عملِ] واقعيت اين است كه[

گروهي از پزشكان با  اخيراً موجب شده است كه مردمي اعتراضات. از خود مقاومت نشان مي دهدكند و 
در چنين [پژوهشگران براي سنجش تأثير واقعي اين عمل . نندكپژوهشگران موافقت  توسطانجام تحقيقاتي 

 يبراي پايش حاالت فيزيكعمل و استفاده از حسگرها  حيندر  نوزاداناز  27به گرفتن نوار مغزي] سن كمي
براي اين . دروغ محض است» جيغ كوچك«آنها پي برده اند كه براي غالب اين نوزادان . متوسل شده اند آنان

بر اساس نوار [برخي از آنها به خواب نمي روند بلكه . كودكان، جيغ دلخراش به واقعيت نزديك تر است
شد تا ريتم هاي شكي مي شوند كه دو تا سه روز طول مي كچنان دچار ] مغزي كه از آنها گرفته شده

» خواب آرام«و » جيغ كوچك«اين شرح واقعه خيلي با آنچه اطبا از . طبيعي مغزشان به حال عادي بازگردد
و  29»ديويد چيك«، 28»ديويد چمبرلين«اگر شما به كارهاي تحقيقاتي افرادي چون . مي گويند فاصله دارد

 حساس آگاه و دو تولد موجودي به غايتنوزاد در بتا چه حد رجوع كنيد مي بينيد كه  30»يتوماس ورن«
در تاييد يافته هاي اين پژوهشگران، گروه هاي تحقيقاتي در ديگر كشورها، به ويژه توسط گروهي از . است

 اسحسانوزاد درد را هيچ شكي نيست كه كه من تحقيقاتشان را مطالعه كرده ام،  31پزشكان اطفالِ سوئدي
                                                                                                                          .مي كند

 

مي گويم . [به محض تولداز مادر  نوزاد موضوعات، يعني جداسازي اتوماتيك حاال بپردازيم به جدي ترينِ 
اين .] گسترده ترين پيامدهاي نامطلوب در جامعه را از خود به جا مي گذارداين كار چون » جدي ترين«

ديده مي شود كه  !، اما چه اصالحي؟اشتباهي است كه بسياري از بيمارستان ها شروع به اصالح آن كرده اند
به  شود كه همچنين ديده مي. تعداد از بيمارستان ها اجازه مي دهند كه بعد از تولد، نوزاد با مادر خود بماند

اما اين تغييرات بيش از . مي شوددوران بستري مادر و نگهداري نوزادان در اتاق نوزادن كاسته تدريج از 
. اينكه از روي مالحظات انساني باشد برخاسته از منافع مالي سرمايه گذاران و سهامدارانِ بيمارستان هاست

جداسازي . عيت مي تواند خيلي بهتر از اين باشدكه اين اصالحات انجام مي شود، وضاي هر انگيزه ولي با 
تنها يكي از دخالت هاي نارواي مادر از نوزاد كه در چهار دهة اخير بر مادران و نوزادان تحميل شده است 

به محض اينكه نوزاد از رحم مادر ] همانطور كه اشاره كردم[ :استدر فرآيند طبيعي زايمان  ]عقل معاشي[
نوزاد در هنگام تولد به نور بسيار حساس همچنين ما مي دانيم كه . او را مي برندخارج مي شود بند ناف 

با چراغ هاي پرنور روشن نگه داشته مي  ،عمل، جايي كه نوزاد چشم به جهان مي گشايد هاي است اما اتاق
                                                           
27
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ليس، سوزاك و به بهانة پيشگيري از ابتال به سفرا به زور باز مي كنند تا  نوزادبا اين وصف، پلك هاي  .شود
نوزاد را وزن مي كنند و به سرعت به اتاق بعد از اين كار، . بريزندموادي شيميايي عفونت هاي ديگر در آنها 

 يدر بسياري از بيمارستان هادر حال حاضر متوالي و  دهة 4براي كار  اين روشِ. نوزادان منتقل مي كنند
                                                                . و استاندارد محسوب مي شودعادي اياالت متحده روال 

 
حاال اجازه بدهيد ببينيم كه چه اتفاقي مي افتد وقتي نوزاد به اين صورت، به محض تولد، از مادر جدا و در 

دست مي ] در رحم مادرايمن گي ماه زند 9پس از [حالتي كه براي نوزاد . اتاق نوزادان جاي داده مي شود
نه تنها  نوزادان مكاني دور از مادر،با انتقال فوري آنها به . نام نهاده اند 32»رها شدگي«دهد را روان شناسان 

مكان امني كه در درون مادر داشته اند را از دست مي دهند، بلكه تمامي محرك هايي كه قرابت با بدن مادر 
                                . به يكباره از آنها دريغ مي شود] مثل تماس پوستي و قلبي[براي آنها در بر داشت 

  

مثل اتاق نوزادانِ ، به او محيطي نامأنوس و بي روح اين محرك هاي اطمينان بخش و سازندهبه جاي 
هفته طول مي كشد تا صدمه اي كه بدينصورت از طريق  12تا  9كه ما مي دانيم . مي دهندبيمارستان را 

تازه وقتي نوزاد را به . محروم كردنِ تماس فيزيكي و تغذيه در آغوش مادر به او وارد مي شود جبران گردد
، يعني باز هم فاصله و باز هم نبود تماس مي گذارندول است كه آنها را غالباً در گهواره خانه مي برند، متدا

عالوه بر اين، به خاطر متداول شدنِ شير خشك، . تداوم مي يابد ماه با او بوده است 9فيزيكي با مادري كه 
. ما با آن روبرو بوده انددرصد نوزادان  97حداقل اين معظلي است كه . اين نوزاد از شير مادر هم محروم است

 - و نه شير مادر  -  از شيرخشكمي گفتند كه حتماً الدين وبه ما پزشكان و ماماها نه تنها  1950در دهة 
استفاده كنيم، بلكه اصرار داشتند كه در هنگام شيردهي به نوزاد از ابزار و ادوات خاصي استفاده كنيم كه 

يعني حتي در زمان شيردهي با شيشه و . مادر يا پدر باال نگه دارد دخالتشيشة نوزاد را بدون نياز به 
پيامدهاي پيروي از چنين از خود بپرسيم كه . شيرخشك نيز تماس با مادر از كودك دريغ مي شود

اين ؟ است چه بودهاست استانداردهايي كه موجب قطع تماس و منع قرابت نوزاد با مادر و اطرافيان شده 
                                          .انيم به وضوح در كودكان، نوجوانان و جوانان امروز ببينيممي توپيامدها را 

 

، ترس و اضطرابي نسلي هستيم كه دچار نوعي اضطراب و ترس از جهان است به عرصه رسيدنامروزه شاهد 
اعضاي اين  .سوق مي دهد خودجهان پيرامون خصومت و خشونت بيشتر با كه آنان را هر چه بيشتر به سوي 

از جهاني كه در آن زندگي مي كنند  جزئياحساس بيگانگي و انزوا مي كنند؛ انگار كه نمي توانند  نسل
بچه ها اين . كه در آن به دنيا آمده انددر سرزميني غربت  احساسِآنها احساس غريبي مي كنند، . باشند

چون بخشي از مغز ليمبيك آنها كه بايد در هنگام تولد و كنند  احساس ميحالت انزوا و غريبگي را عميقاً 
اعضاي اين و وقتي . ستو نزديكي با مادر رشد و تكامل مي يافت فعال نشده ا لمساييكودكي با محرك هاي 

قرابت نزديك و سازنده  گونهخود بچه دار مي شوند، قادر نخواهند بود كه اين نوع تماس پرورشي و اين نسل 
پس مي بينيم كه چنين كار غلطي چگونه نسل بعد از نسل تداوم مي يابد . ان خود فراهم كنندرا براي نوزاد

                                                . يابدشدت مي تجميع مي شود و و پيامدهاي انساني و اجتماعي آن 
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در فرآيند شكل . را اذعان كرده اند» من«تاريخ بشر وجود چيزي به عنوان  طولهمة جوامع انساني در  
، انسان نه فقط خود را عضوي از اعضاي يك خانوادة كوچك درمي يابد، بلكه خود را به عنوان »من«گيريِ 

فردي مستقل از اشياء و افراد در محيطي طبيعي و محيطي اجتماعي مي بيند و با هر يك از اين اشياء و 
در واقع بخشي از اين پيوندهاي فيزيكي و عاطفي كه اما . فراد پيوندي شناختي و احساسي برقرار مي كندا

؟ اين پيوندها معموالً در سن هايي رخ مي دهد بايد برقرار شودكي  را تشكيل مي دهدمغز ليمبيك پرورش 
هار سالگي، هفت سالگي كه در مغز كودك جهش هايي برجسته رخ مي دهد؛ مثل زمان تولد، يك سالگي، چ

] محيط پيرامون وياشياء با افراد و [در هر كدام از اين مقاطع يكي از پيوندهاي اساسي كودك . و غيره
اشياء  همان الگوهاي ارتباطي است كه بر اساس تعامل نوزاد با افراد و »پيوند«منظور از . محقق مي شود

درك و تعامل با اين عوامل در آينده را  فيزيكي وي در مغز او شكل مي گيرد و زيرساخت محيط اطراف
اولين اين پيوندها، همان برقراري انس و الفت با مادر از طريق تماس پوستي و قلبي با . فراهم مي سازد

در  .و پس از آن برقراري پيوند با جهان طبيعت. سپس برقراري ارتباط با ديگر اعضاي خانواده است. اوست
ارتباط در سطح جامعه، يعني فراي روابط خانوادگي و فاميلي، فرا مي ت به برقراري سن هفت سالگي نوب

                                                                                                                           33 .رسد
 

سپس ارتباطاتي كه فرد در نوجواني با محيط و افراد بعد از برقراري اين پيوندها و ارتباطات مقدماتي و 
پيرامون خود برقرار مي كند نوبت به نوعِ ويژه اي از پيوند بين مذكر و مؤنث فرا مي رسد، ارتباطي كه بقاي 

به اين معني راي نوزاد آوري به ميان آمده است، اينروزها سخن از لقاح مصنوعي ب. نسل متكي به آن است
لقاح مسلماً اما . [پيوند عاطفي بين مرد و زن واقعاً ضروري نيستواج و برقراريِ دازسل، براي بقاي نكه 

قابل توجه نكتة مهم و  .]مي آوردمرد و زن به همراه  اي است كه ازدواجويژگي هاي عاطفي  فاقدمصنوعي 
اميدواركننده اي كه بين دو بزرگسال رخ مي دهد تا كانون گرمي براي فرزند اين است كه پيوند صميمي و 

 زيكيفيآوري فراهم شود بر پاية همة پيوندهايي است كه پيشتر در هريك از مراحل پيشين رشد رواني و 
پس . ت، رخ داده اسايشان ، از بدو تولد گرفته تا ديگر مقاطع رشد جهشيِ مغز و ذهن در سنين بعديزوجين

پايين تر مغز مي بايد پيشاپيش ساخته و پرداخته شده باشد تا  فيزيكيمي بينيم كه ساختارهاي 
ساختارهاي خيلي باالتر، يعني ميسر ساختنِ براي همچنين و . ساختارهاي باالتر بتواند بر روي آنها بنا شوند

 هيچ كدام از اين ساختارهايِ. مي كنندپيوندهاي روحاني، كه در سال هاي باالتر عمر آغاز به شكوفايي 
از روابطي كه قبالً توسط نوزاد با افراد و چيزها در خانواده، جامعه شكوفايي بدون بهره گيري  اييتوان ،بااليي

 سازمان يافتهسال اخير، ما به طور  50 40 و ما مي بينيم كه در. پيدا نمي كندو طبيعت برقرار كرده است را 
يوندهاي بنيادين را در فرآيند تولد نوزادان و انس گيري با مادر و اطرافيان از بين برده فرصت ايجاد اين پ

                                                                                                                               . ايم
 

مي شوند و اين  رهاطرد و از نظر عاطفي و احساسي  از كودكان هستند كه به محض تولد،پس گروه عظيمي 
دو سال پيش بحران مرتبط با كودكان ناخواسته موضوع گردهمايي بين . امر بسيار سريع صورت مي گيرد

                                                           

:كودك از طريق برقراري اين پيوندها، بنگريد به فيزيكيبراي توصيف مفصلي از رشد مرحله به مرحلة رواني و   33
  

)1399بهمن  2دسترسي (. پرورش عقل و عشق: كودك و طبيعت. بي تا. ديان گوردون -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_ChildandNature_Gordon.pdf 
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چيزي كه مورد توافق همة . نتايج اين گردهمايي منتشر شده است. المللي بزرگي در كشور چكسلواكي بود
كودكاني كه ناخواسته اند و از اين رو توسط والدين خود : بود اين است شركت كنندگان در اين گردهمايي

اين . هستندشده اند داراي مسايل شديدي و رها  طردمي شوند و كودكاني كه حس مي كنند كه  رها
تكامل ذهني  و تكامل شخصي خود قرار مي گيرند؛ كودكان در معرض انواع خطرها در جميع مراحل رشد

چرا؟ چون سيستم ايمني بدن با . سيستم ايمني ايشان در معرض خطر است ،خطر استمعرض ايشان در 
و . سيستم ايمني بدن از طريق مغز ليمبيك كنترل مي شود. شناختي مغز در ارتباط است-بخشِ احساسي

 مي است اعمالاين كنترل از طريق ارتباطي كه مغز ليمبيك با قلب و هورمون هايي كه در اختيار آن اندام 
                                                                                                                            . گردد

 
] اَشلي[. دنآمريكا كشوري است كه كودكان آن از كمبود نوازش و لمس والدين خود به شدت رنج مي بر

»كه به  است از كودكاني محتواي كتاب گزارشي: كتاب ارزنده اي در مورد اين مسئله نوشته است 34»گومانت
و عواطف مرتبط [از محرك هاي حسيِ لمسايي  شدهواسطة جدايي و انزوايي كه از بدو تولد بر آنها تحميل 

را برجسته كنم و مي با گفتن اين حرف ها من دارم مي كوشم كه نكتة بسيار مه .مانده اندبي بهره ] با آن
جانبة نياز حياتيِ كودك به تعامل فيزيكي با مادر يا هر پرستار دائم ديگر، از بدو تولد و طي  آن درك همه

                                                                                               . دوران كودكيِ بعد از آن است

 
عقل معاشي در فرآيند طبيعي تولد نوزاد هاي دخالت ] ناگوار[ن اطالعات در مورد پيامدهاي آيا انتشار اي

و متعدد پژوهشگران در  مستنديافته هاي  ]ناگفته نماند كه[بر عملكرد بيمارستان ها داشته است؟  يتأثير
مثل  يتشريح آسيب هاي كوتاه مدت و درازمدت به نوزاد در بيمارستان كه در مجالت معروف و معتبر

از خود باالخره موجب شد كه نظام پزشكي و بيمارستان ها منتشر شد  »ساينتيفيك آمريكن«و  35»ساينس«
سريعاً با ] امان ماندن از ضرر و زيان بيشتر،براي در [«: ندي گفترچند هزار سال پيش . واكنش نشان دهند

از توصية اين رند پيروي نكردند بيمارستان ها در واكنش به اعتراضات مردم  »!موافقت كن مخالفانت موضعِ
ليارد مي 50دالري آن  درآمداگر موافقت مي كردند صنعتي كه . به سرعت با مخالفانشان مخالفت كردندبكله 

پس شما براي نوزادان خودتان انس و الفت پس از «: اما در عين حال گفتند! افتاد در سال است به خطر مي
از آن تاريخ به بعد بود كه » .ما ترتيب آن را مي دهيم. تولد مي خواهيد، هان؟ خوب اين كه كاري ندارد

اجراي اين  براي. باب شد] يك در هزار[زوركي و نمايشي در چند بيمارستانِ منتخب  انس و الفتبرقراريِ 
روش زايمانِ استاندارد هنوز به . نوزاد با مادر و پدر اختصاص يافت 36»اتاق انس گيري«نمايش، اتاقي به نام 
در همان اتاق هايي كه نورش چشم را آزار مي دهد، مواد  بچه را به دنيا مي آورند،: قوة خود باقي است

مي  شتميز و برند، از خفگي درش مي آورندبند نافش را به سرعت مي  ي در چشمانش مي ريزند،يشيميا
قرار مي دهند و سپس او را به بغل پدر مي  شروي شكم مادركنند و سپس او را به مدت يكي دو دقيقه 

بيمارستان هايي كه اينچنين مي . اتاق نوزادان منتقل كنند به سرعت به جدايي و انزوايِو سپس، گذارند، 
نوزاد با مادر و پدر فيلم تهيه مي كنند كه در آن نشان مي دهند ] مايشيِن[ كنند از اين فرآيند انس گيريِ
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و » ، ما با نوزادمان انس گرفتيمرآره ديگ«كه پدر و مادر خيلي از نتيجة كار راضي اند و مي گويند 
                                                                             . شودبدينصورت مسئله حل شده وانمود مي 

 
چند لحظه اي نوزاد با والدين قطعاً تأثيري نا مطلوب بر افكار عمومي و  اين نمايش توخالي از انس گيريِ[

تازه نوبت به انزواي  ،بعد از بيمارستان و انزواي بيمارستاني] بي دليل نيست كه به راحتي. نگرش والدين دارد
از مامان بايد به كار و حرفة خود ب. نوزاد قرار نيست مانع شاغل بودن مامان بشود. مهد كودكي مي رسد

دادند تا بچه اش را به دنيا آورد براي انس و  مامانهمان دو هفته مرخصي كه براي زايمان به مگر «. گردد
در  37رزآِي] سوزان[ رااز انس گيري با مادر  فريبكارانهجعلي و اين برداشت پيامدهاي  »؟نبودالفت كافي 

                                                                        . بي پايه برمال كرده است توهميبه عنوان كتابش 
  

اين فقط گام  كه نوزاد در بدو تولد بايد با مادر خود، از طريق قرابت فيزيكي، انس بگيرد اما شكي نيست
دچار  با غفلت كردن از اين گام اول است كه ما. نخست در راهي دراز از فرآيند رشد و تكامل نوزاد است

اين فرزندان مسئله دار شامل سه نسل پياپي از نوزاداني . شده ايم »ملت كودكانِ مسئله دار«بحراني به نام 
و در نتيجه ما ملتي شده ايم كه عمالً با خود در  .آسيب ديده اندبه شدت كه از نظر رواني و عاطفي است 

را مي توان به  رها كردنِ عاطفي اوتازه متولد شده توسط مراقبين او از طريق  خيانت به نوزاد. ستيز است
پس از چنين خيانتي، اُنس . مي تواند رخ دهد] و جامعه[باليي دانست كه در زندگيِ فرد  ويرانگرترينجرأت 

آنها نمي توانند به . براي فرد مشكل مي شود] در نوجواني و جواني و بزرگسالي[با ديگران و الفت گرفتن 
با تمام وجود پذيراي جهان باشند و آن را در آغوش بگيرند چرا كه آنان قادر نيستند . ديگران اعتماد كنند

از  مجدد آسيب ديدنِ آنها نوعي دفاع در برابر شخصيت بسته ماندنِ. همين جهان به آنها خيانت كرده است
به درجات بااليي از علم و نبوغ برسند، از علم خود براي حفاظت از همان  اين افرادحتي اگر . بيرون است

نفسي استفاده مي كنند كه به آن خيانت شده است، همان نفسي كه به عالم اعتماد ندارد، همان كه نمي 
استحكامِ بر فقط براي اينكه جهان بهره برداري مي كند تواند نسبت به آن مفتوح و پذيرا باشد، همان كه از 

                                                                              . بيفزايد كشيدهكه دور خود  امنيتي يحصار
 

نوزادان يك سال  دولت سوئد مدت هاست كه به مادرانِ.] ديگر كشورها خيلي بهتر از ما عمل كرده اند[
چرا؟ چون با اين . مرخصي با حقوق اعطا مي كند تا در خانه بمانند و از نوزاد خود نگهداري و مراقبت كنند

است كه بر اساس آن  وضع كردهسوئد قانوني دولت  اخيراًو . كار دولت مبالغ هنگفتي صرفه جويي مي كند
 اندچون تشخيص داده  -با حقوق -در خانه بمانندپدرها هم مي توانند به همين منظور، به مدت يك سال 

تواند ب يكشورممكن است كه چطور مي پرسيد . استداراي نقش مهمي رشد كودك كه پدر هم در فرآيند 
مي تواند براي چيزي غير كشوري استطاعت چنين كاري را داشته باشد؟ شايد بهتر باشد بپرسيم كه چگونه 

                                                                                               از اين استطاعت داشته باشد؟  
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. اتريش هم يك سال مرخصي با حقوق به مادران مي دهد كه در خانه بمانند و از نوزادشان مراقبت كنند

نشود و در كنار نوزادش  نزلمزن بارداري حقوق مي پردازد كه مجبور به كار كردن خارج از استراليا به هر 
پس ما مي بينيم كه در بسياري از كشورها آگاهي در مورد اهميت سال نخست زندگي نوزاد رو به . بماند

اما در كشور خودمان دولت نه تنها قادر نيست بلكه حتي حاضر نيست تصور كند كه به مادرِ . رشد بوده است
اما . بدهد تا آنها بتوانند با نوزادان خود بمانند - حقوق  بي چه با حقوق و چه -نوزادان حتي يك ماه مرخصي 

    . اين نهايت دو رويي است. در عين حال همين دولت در مورد ارزش خانواده و غيره و ذالك فرياد مي كند
 

جلوتر پرسيدم كه چگونه ممكن است كشوري استطاعت داشته باشد كه به اهميت ماندنِ مادر در كنار نوزاد 
و اين چيزي . تاوان اين بي توجهي براي جامعه به مراتب سنگين تر است. كندن توجهطي سال اولِ تولد 

 هداري از يك زنداني در حال حاضرمي بينيم كه به طور ميانگين نگ ما. است كه ما عيناً در آمريكا شاهد آنيم
و جمعيت زندانيان ما . در ارزانترينِ زندان هاي كشور -هزار دالر براي دولت هزينه در بر دارد  37 ساالنه

ادعا كنيم كه مضحك است اگر البته . سريعتر از هر اپيدمي در تاريخ بشر در حال رشد و گسترش است
تماماً ناشي از شيوه هاي نادرست به دنيا آوردن نوزادان در كشور  آمريكايي هازنداني شدنِ اين تعداد از 

در بروز اين  اثرگذاردر استقبال از نوزادان يكي از عوامل اين شيوه هاي نادرست اما اگر بگوييم كه . است
                                                                                                 .ه نرفته ايمپديده است، بيراه

 

رآيند پس اگر قرار باشد تغييري مثبت در وضعيت موجود مشاهده كنيم زنان بايد نگاهشان نسبت به ف
اين فرآيند طبيعي را مورد سؤال  دخالت جراحان مرد درايشان بايد . بارداري و تولد نوزادان را بازبيني كنند

تا زماني كه اين تحول رخ ندهد همگي ما در . را خود به دست گيرند خود فرآيند زايمانِكنترل قرار دهند و 
دهد كه تعداد تلفات  نشان ميآمار ] تبليغات منفي زيادي در مورد زايمان در خانه شده است، اما. [خطريم

صرفنظر  - دنيا مي آيند در مقايسه با نوزاداني كه در منزل به دنيا مي آيند نوزاداني كه در بيمارستان ها به 
 در تمامي كشورها ] كم و بيش[و اين آماري است كه . برابر است 6 - موجود در منزلاز شرايط و امكانات

ي از نظر حفظ سالمتي و حيات نوزادان در بيمارستان ها، كشور ما در ميان كشورهاي صنعت. صدق مي كند
اما با اين وصف . صنعتي ديگر وضعشان از ما خيلي بهتر است كشور 20يعني . است 21جهان داراي رتبة 

و اين نهايت . زايمان در كشور ما به مراتب گرانتر از به دنيا آوردن فرزند در ديگر كشورهاي جهان است
   .اين حد ضعيف داشته باشدشگفتي است كه كشوري كه بيشترين هزينه را براي زايمان دارد، عملكردي تا 

 
 
 


