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 مقدمه مترجم

مثال متفكر بزرگ . يكي از ويژگي هاي بازر متفكران بزرگ اعصار پيشين جامع االطراف بودن آنهاست
از فالسفة بزرگ هم اكنون بلكه يكي از اطباي بزرگ عصر خود بود سينا، نه تنها  ابنو مشهور ايراني، 

و بر علم  قرآن بود مفسر ابن سينا ،عالوه بر اين دانش ها. به شمار مي آيدتاريخ ايران و جهان نيز 
مطالعات علمي متنوع وي در طبيعت نيز از جمله آثاري است كه از وي به . موسيقي نيز تسلط داشت

وي به ، االشارات و التنبيهات 9999نمط مشخصاً ، اشبخشي از آثار فلسفي همچنين در . جاي مانده است
بوعلي سينا كه در ايخ الرئيس به عبارت ديگر براي اشخاصي چون ش. نيز پرداخته استعرفاني مباحث 

يعني  - ما زندگي مي كردند، حوزه هاي متفاوت كسب دانش و شناخت  تاريخدورانِ تمدن سازيِ 
                                  . از هم جدا و مستقل محسوب نمي شدند - وحي، حكمت، علم و معرفت 

 

در آثار . نگاه عاري از تعصب به دانش و آگاهي است همينآثار جوزف چيلتون پيرس يادآور  مطالعة
مكتوب به جاي مانده از وي، بدون اينكه او به وحي و الهام روي ترش كند، از آخرين يافته هاي 

تجاري و  بدون اينكه مرعوب علم و فناوري هايِدر عين حال و  .علمي سخن به ميان مي آورد
از خود نشان  به دانستن و گشودنِ دامنة دانش بشريكه  وافريروز شود، با عشق و عالقه  تسليحاتيِ
ميالدي انسان به  20202020در قرن . ندارد، ابايي از تحقيق و كاوش پيرامون پديده هاي خارق العاده مي دهد

براي عقب مانده پنداشتن و بي  يموجه س اين واقعة بزرگ را دليلِماه سفر كرد اما آقاي چيلتون پير
از آثار عظيم و شگفت  ،بدون تعصب و خجالت وي. ن هاي ادوار گذشته نمي داندخرد خواندنِ انسا

 علوم و فناوري هاي پيشرفته ترِ محكم در اثبات وجود به عنوان شواهد قرون پيشانسان هاي انگيز 

                                                           

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

در اي زير به پيوندهبه زبان اصلي سخنراني و يا مطالعة متن كامل آن  اين براي شنيدن بخشي از. اساتيد ايراد شده است
  :اينترنت مراجعه نماييد

- Joseph Chilton Pearce. 1994. The Awakening of Intelligence  (accessed 2 January 2021) 

Audio: https://ttfuture.org/academy/audios/reaching-beyond-magical-child 

Transcript: https://ttfuture.org/files/2/members/sym_jcp_awakening.pdf 
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از  عنواناست كه دو برجسته آقاي پيرس داراي چندين كتاب . در قديم سخن به ميان مي آوردبشر 
                              2.شمار مي آيدبه جمله پر مخاطب ترين آثار مكتوب در اياالت متحده آنها از 

 

پيرس با بهره گرفتن از علم اعصاب و روان شناسيِ رشد تصويري  جوزف چيلتوندر نوشتة زير 
شگفت انگيز از تكامل فيزيكيِ مغز و سلول هاي عصبي آن و همزمان رشد رواني آدمي در سال هاي 

سخن به ميان مي آورد و نقش نوآورانة اولي  »هوش«و » عقل«او از . كودكي و نوجواني ترسيم مي كند
او معتقد است  .معرفي مي كند يكديگر ي ضروري و حياتي برايرا مكمل و نقش تعديل كننده دومي

كه در پرتو ميزان و اعتدالي كه همكاري اين دو مي تواند به وجود آورد انسان قادر است به كشفيات 
آقاي پيرس . و علومي بسيار شگفت انگيزتر و مفيدتر از علم و فناوري هاي ويرانگر امروز دست يابد

به جوامعي كه در آن افتخار انسان ها استفادة سازنده از عقل و هوش است را در تعليم و  كليد دستيابي
تربيت درست كودكان مي داند، تعليم و تربيتي عالمانه كه پيش نياز مسلم آن آگاهي اوليا و مربيان از 

اكي، رشد همزمان و مرحله به مرحلة مغز كودك از يك سو و شكل گيري شخصيت و توانايي هاي ادر
اينگونه ي دستيابي به تمدن بشري بر كرة زمين را در گرو و. احساسي و فكري او از سوي ديگرست

.                                                                                              مي داندتعليم و تربيت   
 

. كليه پاورقي ها از مترجم است  

 
_____________________ 

 

 
گرفته تا موجودات بسيار پيچيده  4از ميتوكندري. است] و متبلور[در كلِ حيات جاري و ساري  3هوش

اين هوش است كه موجودات جاندار را از آنچه زيانبار است دور و به . همگي وجود خود را مديون هوش اند
تكاملي موجودات زنده، هر چه بر پيچيدگي  در زنجيرة. آنچه مفيد و حياتبخش است متمايل مي سازد

همواره هوش است كه عملكرد مناسب . موجودات افزوده مي شود، برخورداري آنها از هوش بيشتر مي گردد
هوش ما انسان ها ريشه در . در موجودات را تشويق مي كند تا بهروزي و بقاي آنان استمرار يابد 5و درخور

اگر قرار باشد  6.يز و ناپيداي حيات كه ما را به مبدأ وجودمان متصل مي سازدقلب ما دارد، همان باطن رازآم

                                                           
2
 Joseph Chilton Pearce. 1977. Magical Child: Rediscovering Nature's Plan for Our Children. New York: Dutton.  

- Joseph Chilton Pearce. 1971. The Crack in the Cosmic Egg; Challenging Constructs of Mind and Reality. [New 

York] Julian Press. 
3
 intelligence 

4
 mitochondria 

.عهده دارد ررا ب آنكه نقش اكسيژن رساني به  استاز سلول  يبسيار كوچك بخش، »راكيزه«به فارسي   
5
 appropriate 

نويسنده با مستندات» زيست شناسيِ تعالي«با عنوان  در يكي از كتاب هايش. در اينجا اشارة نگارنده به قلبِ مثالي نيست  6
  

. نيست از آن قلب آدمي در تفكر و تصميم گيري اگر برابر مغز نباشد كمتر كه نقش مي دهدعلمي نشان   
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كه از دوگانگي هاي جهان ماده سخن به ميان آوريم، هوش، طبيعتي مؤنث و مادرانه دارد و نگاه او به درون 
عقل مدام پرسش مي كند و . در مغز دارد، نظر به بيرون دارد ريشهكه  7]معاشي[ اما برعكس، عقلِ. است

عقل عالقمند به تجزيه و تحليل است، دوست دارد چيزها را از هم بپاشد و مجدداً به . منطق، راهنماي اوست
اين شعورِ متكي به مغز از جمله متأخرترين . عقل مخترع و نوآور است. شكلي جديد آنها را تركيب كند

و آنچه دستيابي به عقل را براي انسان ميسر كرده . حيات بر روي زمين محسوب مي شوددستاوردهاي 
                    . در ديگر حيوانات وجود ندارد] به اين ميزان از توانايي[ بخش جديدي از مغز آدمي است كه

 

م، هوشي كه همانطور كه گفت: حاال مي خواهم چيزي بگويم كه مي دانم برايم خالي از ريسك نيست
برخاسته از قلب ماست، يعني همان كه طبيعتي مادرانه دارد و همواره مشوق عملكرد مناسب و درخور است 

عقل طبيعتي مردانه دارد و بدون دخالت هوش، به مناسبت يا درخور . نقشي مكمل براي عقل ايفا مي كند
انجام كاري يا دستيابي به چيزي ممكن و مي انديشد؛ اگر » ممكنات«او فقط به . بودن امور توجه نمي كند

                                                                             .عملي باشد، او سراسيمه به دنبال آن مي رود
 

هزار نوع  90در حال حاضر فقط در اياالت متحده ساالنه : بگذاريد با آوردن مثالي اين موضوع را روشن تر كنم
، پديده اي صرفاً ]از منظر آنچه در باال گفتم[اين پديده، . مادة شيميايي نوظهور اختراع و توليد مي شود

درصد اين مواد شيمياييِ نوظهور سرطان زاست و اين بازي خطرناك  90عقلي و فاقد هوش است؛ متأسفانه 
و اين فقط تصويري از . مي افزايديون تن ضايعات به شدت سمي به خانه و كاشانة زميني ما ميل 100ساالنه 

 .وضعيت نامطلوب در اياالت متحده است چرا كه بسياري از كشورها سعي در پيشي گرفتن از ما را دارند
آنچه ما هم اكنون شاهد آنيم نتيجة امري بي سابقه در تاريخ بشر است، يعني شرايطي كه تمركزِ صرف بر 

» ممكن و عملي«اين سؤال كه چه نوآوري هايي . ورده استفعاليت عقل بدون دخالت هوش را به وجود آ
  .است پرسيده نمي شود» مناسب و درخور«كه آيا اين نوآوري ها  پرسشاست مدام پرسيده مي شود اما اين 

 
از آنجاييكه انسان همواره در حال تغيير و رشد است، هوش ما نيز از مراتب . واژه هوش معاني متفاوتي دارد

اما در . در فرآيند رشد و بسط خود، هوش ما افق هاي بيشتري را تجربه مي كند. دار استمختلفي برخور
چه بسا برخي از شما . تمامي اين مراتب، هوش تمايل خود به عملكرد مناسب و درخور را از دست نمي دهد

نام  9»چندگانه هوش هاي«او پايه گذار فرضيه اي است كه . آشنايي داشته باشيد 8»هاوارد گاردنر«با آثار 
. بر اساس اين فرضيه، هر يك از موضوعاتي كه قابل درك و فهم ماست، خود نوعي هوش است. گرفته است

گادرنر ليستي از هوش هاي اينچنيني ارائه كرده است؛ مثالً هوش موسيقايي، هوش رياضي، هوش مبتني بر 
. و غيره -دنيا برخاسته از آن است كه همة زبان هاي  -، هوش زبان شناختي 10فضا و محيط پيرامون ما

                                                                                                                                                                                     

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

Park Street Press. 
7
 intellect 

8
 Howard Gardner 

. كتاب استجلد  20استاد دانشگاه هاروارد در رشتة روان شناسي رشد و مؤلف صدها مقاله و بيش از   
9
 multiple intelligences  

10
 spatial intelligence  
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هوش «وقتي من در مورد . اخيراً شايع شده كه گاردنر از هوش روحاني هم سخن به ميان آورده است
                                                 .پس براي نجات ما هنوز اميد هست: شنيدم به خودم گفتم» روحاني

 
را به طور جداگانه و مستقل در نظر مي گيريم به مفهومي مي رسيم كه  و وقتي ما بدينصورت انواع هوش

براي توصيف آن استفاده » بسيط«از صفت در كشف نوعي از انرژي فيزيكدانان جديد نيز . است 11»بسيط«
با پديده هاي صرفاً مادي سرو كار داريم چندان ساده هر روز براي عموم ما كه » بسيط«درك . كرده اند
حاال اگر ما از يك سو ]. به چيزي گفته مي شود كه  خارج از زمان و مكان است» بسيط«كه  چرا[نيست 

را در نظر بگيريم و از سوي ديگر تمام موضوعات گوناگون  ،ساختار مغزمان، با تمام سلول هاي عصبي آن
داريم غير از اينكه كه ما قادر به درك آنهاييم را در نظر آوريم، چاره اي ن] شناخته شده و هنوز ناشناخته[

نِ واقعيتي بسيط و همه جاگير از انواع هوش هاست ما در واقع ترجما] ماديِ[بپذيريم ساز و كار پيچيدة مغز 
. مي شود» اينجايي«، به اصطالح ]يعني در مكان و زمان[كه در وجود من و شما به صورت تجربه اي محلي 

كه در مكان و [پلي بين اين هوش هاي كلي و بسيط و ما مغز رسانه اي است كه از طريق آن به بيان ديگر، 
سازگار با اين برداشت از انواع هوش، يكي از محققين بزرگ به نام . زده مي شود] زمان زندگي مي كنيم

نكاتي را  13»عالمِ بسامدي«سال ها پيش در مورد نقش مغز به عنوان مترجمي براي درك  12»ماكارل پريبر«
چيست؟ منظور مجموعه اي متشكل از ميدان هايي از دقيقاً اما منظور از عالم بسامدي . مطرح كرده است

                                                                                                                       .امواج است
 

اما آنچه مغز ما از آن در مي يابد تصور جهاني مشترك را به  .مي گنجدكان نعالم بسامدي در زمان و م 
با رجوع به .] و با هم تعامل داريم[وجود مي آورد كه ما در آن، برخوردار از زمان و مكان، حركت مي كنيم 
ي پيدا معن 14»ماريا مونته سوري«عالم بسامدي است كه تئوري هوش هاي چندگانه از منظر هاوارد گاردنر و 

ما در اين تجارب . مغز ما چيزي كه بسيط است را به صورت مقيد و در مكان، قابل تجربه مي كند. مي كند
    .كسب مي كند همين ميدان هاي موجياز مشتركاً با هم شريكيم چرا كه مغز هر يك از ما آگاهي خود را 

 
ا با توصيف گروهي از انسان ها آغاز ر 15»غايت تكامل«كتابم شدن اين بحث من فصل اولِ براي روشن تر 

، پزشكي كه به مدت سي 17»دارولد ترِفرت«. اند 16»سندرم ساوان«كرده ام كه مبتال به نوعي اوتيسم به نام 

                                                           
11

 non-local 
12

 Karl Pribram. 1977. Primary Reality in Frequency Realm. British Medical Bulletin, vols. 1 & 2. 
13

 frequency realm 

. به چاپ رسانيد» نظرية مغز هولونوميكي«را تحت عنوان در مورد عالم بسامدي در نهايت نظرية خود  اين دانشمند اتريشي
:به ، بنگريدة مغز هولونوميكينظري ازبراي معرفيِ كوتاهي . اثر از اين دانشمند باقي است 700بيش از   

- Jeff Prideaux. n.d. Comparison between Karl Pribram's "Holographic Brain Theory" and more conventional 

models of neuronal computation (accessed 1 January 2021) 

http://www.acsa2000.net/bcngroup/jponkp/#chap1 
14

 Maria Montessori 

مدارس مونته سوري كه در بسياري از . شهرت دارددر امور تعليم و تربيت كودكان  يينوآوري هابه كه ي ايتاليايي پزشك
.كشورهاي جهان تاسيس شده پيرو روش نوآورانة وي در تعليم و تربيت است  

15
 Joseph Chilton Pearce. 1992. Evolution's End: Claiming the Potential of Our Intelligence. San Francisco: 

Harper. 
16

 Savant syndrome 
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جامعة  18.سال با مبتاليان به اين عارضه سر و كار داشته، اخيرا گزارشي از يافته هايش منتشر كرده است
ن موضوع را رها كرده است چون علم امروز فعالً ياراي توجيه اين پديدة با بي توجهي اي] متأسفانه[علمي 

                                                                                         . شگفت انگيز در مغز آدمي را ندارد
 

ضريب هوشي آنها كمتر . ان مي خوانندساوان ها را غالباً معلول ذهني به شمار مي آورند و آنها را سفيه و ناد
ساوان هريك از  .زبان فرانسوي يعني خيلي دانااين واژه در . هم هستند» ساوان«اما با اين حال، . است 25ز ا
بسياري از ساوان ها بي سوادند و چون فاقد حداقلِ توانايي . در موضوعي خاص دانشي خارق العاده دارد ها

بسياري از آنان به قدري ناتوان اند كه . هاي جسماني اند، غالباً در مراكز توانبخشي نگهداري مي شوند
ين موجودات عاجز و ناتوان، اما هم. ديگران بايد به آنها غذا بدهند، لباس بپوشانند و حركتشان دهند

از آنها انتظار نداشته باشيد كه با . دسترسيِ بي واسطه به ميدان هاي بخصوصي از هوش و آگاهي دارند
دارند فقط در پاسخ به ايشان شركت در همايش هاي علمي اظهار فضل كنند؛ دانش خارق العاده اي كه 

، با ارادة خودشان برقرار نمي كه دارند نبع دانشيان به مبه بيان ديگر، دسترسي آن. سؤال جاري مي شود
                                                            . شود، بلكه ايشان با شنيدن سؤال ديگران به حرف مي آيند

 

انيم براستي چگونه مي تو. ترديد و اشتباه است ،به زبان مي آورند بدون مكثساوان ها قابل توجه اينكه آنچه 
در . چنين پديده اي را توجيه كنيم؟ اين افراد نه خواندن مي دانند و نه نوشتن؛ اصالً آموزش پذير نيستند

اما وقتي سؤالي برايشان مطرح مي . حالت عادي جز اصواتي گنگ و بي معني از دهانشان خارج نمي شود
ساعت ها بدون وقفه در مورد  شود، تو گويي كليدي را در وجود آنها چرخانده باشند؛ ممكن است براي

در جنگ جهاني دوم، انگليسي ها از دو تن از ساوان ها كه نابغة . آگاهي خاصي كه دارند سخن بگويند
مي گويند كه آنها هرگز مرتكب اشتباه نمي شدند و چونان كامپيوتري دقيق . رياضي بودند استفاده كردند

                                                                                                        . ايفاي نقش مي كردند
 

تخمين زده مي شود . را در نظر بگيريد 64به توان  2عدد . من شخصاً تعامل با يكي از اين افراد را تجربه كردم
يعني همة اعداد . ريلياردت 18كه اين عدد بزرگتر از تعداد اتم هاي موجود در خورشيد است، رقمي بالغ بر 

همة بيلياردها، بيليون ها، ميلياردها، ميليون ها، صدهزارها  اين عدد بزرگ پيش از اين، در دل اين عدد اند؛
انيه ث 45وقتي من از اين ساوان خواستم كه اين رقم را براي من بيان كند، . و كمتر را در درون خود دارد

                                                             19 .براي من خواند] اهبدون اشتب[عدد را  اينطول كشيد تا 
 

                                                                                                                                                                                     

:از كلمات زير نيز استفاده كرده اندبه افراد مبتال به اين عارضه  ، براي اشارهزبان انگليسي در  
autistic savant, idiot savant 
17

 Darold Treffert  

  :با اين عناوين منتشر شده است دو كتاب وي در مورد مبتاليان به سندرم ساوان. روانپزشك و پژوهشگر مشهور

- Darold A. Treffert. 2010. Islands of Genius : The Bountiful Mind of the Autistic, Acquired, and Sudden Savant. 

London ; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

- Darold A. Treffert. 1989. Extraordinary People: Understanding "idiot savants." New York: Harper & Row. 
18

 Darold A. Treffert. 1989. Extraordinary People  
19

 18,446,744,073,709,551,616 
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چطور مي «. اگر از ساوان ها بپرسند كه از كجا پاسخ به چنين پرسشي را مي دانند، جوابي ندارند كه بدهند
سؤاالت مشخصِ پرسش اما آنها از اينكه در پاسخ به . براي آنها سؤالي بيش از حد انتزاعي است» داني؟

براستي، اين پاسخ ها از كجا مي . كنندگان، اطالعات مناسب را داشته اند آشكارا خشنود به نظر مي رسند
د و فقط سؤال ماست كه نآيند؟ بديهي است كه مبدأ پاسخ ها ذهن خود اين افراد نيست چون آنها نمي دان

اتوماتيك از سوي مغز آنها براي انتقال اطالعات  ظاهراً سؤال، موجب واكنشي. آغازگر سخن گفتن آنهاست
                                                                                                              .مورد نظر مي شود

 

. اند» قويميت«مثالً برخي از آنها ساوان هاي . در مورد موضوعي خاص پاسخگويندفقط هر يك از ساوان ها 
جوابتان را بدون لحظه . سال پيش عيد پاك چه روز از هفته بودهزار  40يد فقط كافي است كه از آنها بپرس
. ل بعد، عيد پاك در چه روزي از هفته خواهد بودهزار سا 40رسيد از آنها بپ. اي مكث دريافت خواهيد كرد

د؟ آنها نمي دانند كه چطور مي دانند؛ فقط كافي چطور مي دانن! پاسخگويي به همان اندازه آسان خواهد بود
                                                      .است كه شما سؤالي تقويمي بپرسيد، جواب شما حاضر مي شود

 

. است كه در بيمارستان دانشگاه كلمبيا در نيويورك زندگي مي كند] شگفت انگيزي[مثال ديگر، ساوان 
كافي است كه به او اجازه دهند تا از پنجرة . است» اتومبيلي«آگاهي تقويمي نيست، آگاهي او  دسترسي او به

سال، مدل و  اگر از او بپرسند، او قادر است به ترتيبِ. بيمارستان نيم نگاهي به خيابان هاي نيويورك بيفكند
ن اتومبيل ها شامل آخرين حتي اگر اي. نوع اتومبيل، تمام اتومبيل هايي كه ديده است را شناسايي كند

ارتفاع پنجرة اتاقِ او از طبقة  بهو با توجه ! باشند 20توليدات كارخانه هاي اتومبيل سازي در توكيو يا ديترويت
همكف، اين ليست شامل صدها اتومبيل مي شود كه در آن لحظه در خيابان هاي نيويورك، تا چشم كار مي 

                                                           چطور چنين چيزي ممكن است؟ . كند، در حال آمد و شدند
 

تغييراتي در ميدان هاي مرتبط  ،ان كه در عالم ماده و در مكان تجربه مي شودتمامي فعاليت هاي فكري انس
داراي مغزي است كه يكي از » اتومبيلي«اين ساوانِ . با آن نوع از آگاهي در عالم بسامدي به وجود مي آورد

اين . ارتباط برقرار كند» اتومبيل«ميدان هاي عصبي موجود در آن قادر است به ميدان آگاهي مرتبط با 
                                                             . ميدان شامل كل تاريخ تجربة بشر با فناوري اتومبيل است

 
برنامة طبيعت براي تكامل حيات، معلوم و آشكار كردنِ اين توانايي در كسب هوش و آگاهي در نوع بشر 
است. و حقيقت داشتنِ اين هدف حيات را مي توان با مشاهدة دقيق فرآيند زايش و رشد تدريجي و مرحله 

تقريباً در . براي چند لحظه در نظر آوريم كه انسان بدون دندان به دنيا مي آيد .به مرحلة انسان درك كرد
تا سن شش سالگي، كودك صاحب . شروع به درآمدن مي كندپايان يك سالگي دندان هاي نوزاد به تدريج 

در دهان او پديدار  اين نوع دندانسالگي تعداد ديگري از  11كرسي خود مي شود و تا  تعدادي از دندان هاي
در جاي خود، دهانِ فرد از نظر دندان تكميل مي  سالگي، با جا گرفتن دندان هاي عقل 18در . مي گردند

شد فكري ر. به رشد تدريجي دهان و آرواره ها و تكميل شدنِ مرحله به مرحلة دندان ها توجه كنيم. شود
                                                           
20

 Detroit 

شهر ديترويت، پر جمعيت ترين شهر ايالت ميشيگان در اياالت متحده آمريكا، مركز صنعت اتومبيل سازي اين كشور به شمار 
.آيدمي   
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انسان و توانايي وي براي دستيابي به نقاط مختلف مغز جهت ادراك چيزها نيز به صورت تدريجي و مرحله 
                                                                                                    .به مرحله صورت مي گيرد

 
كودك را هر يك از نيز مراحل رشد  22»رودولف اشتاينر«يا مونته سوري و ، و پيش از او مار21»پياژه«] ژان[

سالگي و  11اين مراحل شامل زمان تولد، يك سالگي، چهارسالگي، هفت سالگي، . منظر خود توصيف كرده اند
هر يك از اين مراحل،  پياژه و بسياري ديگر از روان شناسان رشد معتقد اند كه در انتهاي. سالگي است 15

همراه فرد تا پايان عمر ] يعني از قوه به فعل در آمده باشد[آنچه از استعداد كودك به ثمر رسيده باشد 
                                         23.و پس از آن رشد بيشتري در توانايي هاي وي رخ نخواهد داد ماندخواهد 

 
در  كيارائة شواهدي نشان داد كه در هر يك از مراحل رشد، جهشي فيزي با 24»رمان اپستينه« 1974ال در س

منظور از جهش اين نيست كه . از نظر علمي شكي در رخداد اين جهش ها نيست. مغز نيز صورت مي گيرد
يا توانايي مغز ما فقط به تعداد سلول هاي عصبي آن، . سلول هاي عصبي جديدي به مغز اضافه مي شود

. كه نورون ها با هم برقرار مي كننداست به تعداد پيوندهايي متكي بلكه  بستگي ندارد، 25»رون هانو« همان
مي خواندند، اما ما امروز مي دانيم كه يك نورون به خودي  26»سلول هاي متفكر«زماني بود كه نورون ها را 

ورون ها پيوند برقرار سلول هاي عصبي وقتي مفيدند كه با ديگر ن. خود چيز بي خاصيت و بي ثمري است
وجود دارد كه با دندريت ها از  28»دندريت«و  27»آكسون«به نام  در هر سلول عصبي زايده هايي. كنند

به  29»آستانة سيناپس«چيزي به نام  ،با اتصال اين انشعابات به هم. نورون هاي ديگر اتصال ايجاد مي كنند
. ن جزييات از جمله دانسته هاي مسلم به شمار مي آيدامروزه در آناتوميِ مغز انسان همة اي. وجود مي آيد

                                                        .هيچ يك از اين دانسته ها ديگر فرضيه و حدس و گمان نيست
 

                                                           
21

 Jean Piaget 
.مديون يافته هاي خود پيرامون مراحل رشد كودك استعمدتاً روان شناس و پژوهشگر سوئيسي كه شهرت خود را   

22
 Rudolf Steiner 

همه  و تعليم و تربيت ارگانيك كشاورزيِمعماري، روش هايي فراگير در  فيلسوف و نظريه پرداز اتريشي كه ايده هايش اساسِ
رودولف اشتاينر  كل نگرِ تعليم و تربيتبر اساسِ آموزه هاي  »والدورف«مدارس موسوم به . در جهان شده است جانبة كودكان

.  تأسيس شده اند  

نگارنده با اين نظر موافق نيست و يادگيري و تكامل معنوي را فرآينديهمانطور كه در جاهاي ديگر مفصالً بحث شده است،   23
  

.عمري مي داند  
24

 Herman Epstein. 1986.  Stages in Human Brain Development, Dev. Brain Research 39: 114-119. 
Herman Epstein. 1990. Stages in Human Mental Growth. J. Educational Psych. 82: 876-880. 
25

 neurons 
26

 thinking cells 
27

 axon 
آسه تحريكات يا امواج عصبي را . است كه بخشي از سلول عصبي به شمار مي آيد دراز، زايده اي »آسه«آكسون، يا به فارسي 

.از سلول دور مي كند و به ديگر سلول هاي عصبي مي رساند  
28

 dendrite  

را به سلول مي از ديگر سلول ها ، زايدة دراز ديگري از سلول عصبي است كه تحريكات عصبي »دارينه«دندريت، يا به فارسي 
.رساند  

29
 synaptic threshold  
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مي آموزيم، مغز ما از رشدي  هر بار كه ما در مورد چيز جديدي آگاهي كسب مي كنيم يا مهارت جديدي
وقتي ما حس مي كنيم كه . گرددبرخوردار مي  - شامل ميلياردها ميليارد ارتباط نوروني جديد  -جهشي

در واقع در عالم فكر داريم از مزاياي اين رشد عظيم در عالم ماده بهره يادگرفته ايم مطلب يا مهارت جديدي 
شيِ بسيط مرتبط با دانش اين رشد مغزي همچنين به ما اجازه مي دهد كه با ميدان هاي هو. مند مي شويم

از آنها بهره ] در زمان و مكان[جديدي كه فراگرفته ايم ارتباط برقرار كنيم و فراخور فعاليت هاي عملي خود 
                                                                             . درك روشن اين نكته بسيار مهم است. ببريم

 

تا ] تعجب آور است اما. [يك سالگي ما جهش بسيار بزرگي در مغز كودك مشاهده مي كنيمدر پايان دورة 
پايان اين دوره، كودك، با ايجاد پيوندهاي بينِ سلولي در مغز خود، به اندازة يك فرد بزرگسال از ميدان هاي 

در . بهي مي گردددر پايان چهارسالگي نيز مغز شاهد جهش عظيم و مشا. نوروني كثيري بهره مند شده است
اين جهش نيز تعداد كثيري از اين ارتباطات بين سلولي برقرار مي شود و بر تعداد ميدان هاي نوروني افزوده 

اد ميدان هاي نوروني بيشتر برابر تعد 7تا  5، كودك از تا اين زمان، در مقايسه با مغز فرد بزرگسال. مي گردد
خ مي دهد؟ چون در سن هفت سالگي قرار است مغز ما از مي پرسيد چرا چنين چيزي ر! برخوردار است

در اين سن مغز انسان يكي از بزرگترين ساختارهاي موجود . بيشترين استعداد براي شكوفايي برخوردار گردد
به منظور آماده شدن براي اين ميزان از استعداد . در بدن اوست و توانايي هاي آن، بي اغراق، بي نهايت است

                                                                         . داد چنين جهش هايي الزامي استو قابليت، رخ
 
پس مي بينيم كه رشد مرحله به مرحلة مغز و توانايي هاي ذهني آن بخشي از برنامة طبيعت است؛ با رشد 

و مناسب و درخور با نيازهاي بدن كودك، بلوك هاي بيشتري از مغز انسان براي يادگيري، يك به يك، 
يعني كه اگر ما بتوانيم محيطي متنوع و محرك با الگوهايي آموزنده پيرامون كودك به . گشوده مي شود

در اين مراحل رشد، كودك . وجود آوريم، هيچ نيازي به عرضة كالس هاي آموزشي در اين سن به او نيست
خود براي يادگيري متناسب و درخور مي يابد جذب مي  به طور طبيعي به سوي آنچه در محيط پيراموني

براي رشد و [هوش ] بي عيب و نقص و[اين دقيقاً عملكرد طبيعي . شود و چيزهايي از آنها فرا مي گيرد
                                                                                                             . ستوا] تكامل مغز

 

هر مرتبه از مغز . مرتبه است چندمغز نشان مي دهد كه مغز داراي ساختاري  اتجالب توجه اينكه مطالع
و نظاير اينهاست و مي بايد يك به يك و به ترتيب، فراخور  يزه هاخاصِ انواع مشخصي از هوش و توانايي، غر

پس در واقع، نقطة آغازينِ درك فرآيند مرحله  .و متناسب با نيازهاي كودك رو به رشد، گشوده و فعال شود
                                    . است 30به مرحلة رشد و توانايي ذهني انسان، مطالعة ماهيت سه مرتبه اي مغز

   

 31»پل مكلين«شناخت ساختار سه گانه و سه مرتبه ايِ مغز در واقع نتيجة تحقيقات پژوهشگري به نام 
رواني واقع در  در انيستيتو ملي بهداشت» مركز مطالعات مغز«يكي از پژوهشگران مؤسسه اي به نام . است

بر پاية يافته هاي . شهر واشنگتن، آقاي مكلين چندين دهه از عمر خود را صرف شناختن بهتر مغز كرد

                                                           
30

 triune brain 
31

 Paul D. MacLean. 1973 (2019) A Triune Concept of The Brain and Behaviour. Toronto (Ontario); Buffalo (New 

York): Ottawa, Ontario: Foundation by University of Toronto Press, Ottawa, Ontario. 
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پژوهشگران از سراسر دنيا آقاي تحقيقاتي اين انيستيتو و نيز مقادير قابل توجهي از نتايج تحقيقاتي ديگر 
. مكلين به دركي از مغز نايل آمد كه هم اكنون به طور گسترده مورد قبول صاحبنظران قرار گرفته است

مادي جهان طبيعت دارند و كاري به معني ساختارها  معموالً دانشمندانِ امروز بيشتر سعي در شناخت ابعاد
ساختار سه گانة مغز معني عميقي نهفته است؛ يعني هر يك از طبقات اما مكلين ادعا كرد كه در اين . ندارند

شناسايي رفتاريِ طبقات سه گانة مغز دستاورد اصلي مكلين . مغز، ما را قادر به كارهاي خاص خود مي كند
                                                                                       .در اين حوزة علمي محسوب مي شود

 

پايين ترين مرتبه در ساختار : حاال به ترتيب اين سه مرتبه از ساختار مغز را به اختصار معرفي مي كنم
پژوهشگر مشهور كارل پريبرام كه از اين نامگذاري . نامگذاري كرد 32»مغز خزندگان«فيزيكي مغز را مكلين 
اما با هر نامي كه اين بخش از مغز . را براي اين مرتبه از مغز انتخاب كرد» مغز اول«چندان خشنود نبود نام 

را بخوانيم، اصل و ريشة آن به دوران نخستينِ ظهور حيوانات بر كرة زمين، يعني به صدها ميليون سال 
و چون در زنجيرة تكاملي حيوانات، خزندگان را از جمله نخستينِ اين موجودات . يش، باز مي گرددپ

مغز « - از جمله انسان ها  -شناسايي كرده اند، اين بخشِ به اصطالح ابتدايي و پايه اي مغزِ حيوانات 
. طراف را امكانپذير مي سازدبه اعتقاد پريبرام مغز اول ارتباط ما با جهان حسيِ ا. نام گرفته است» خزندگان

كسب آگاهي از بدن خودمان و تعامل جسماني با ديگر موجودات نيز از جمله اموري است كه به كمك اين 
به بيان ديگر، اين بخش ابتدايي و كهن مغز  فقط به درك حسي و عملكرد رفتاري ما در . مغز انجام مي شود

                                                           .دود مي شودتعامل با ديگر چيزها و موجودات محيطمان مح
 
هوش هايي كه در اين مرتبه از مغز تجربه مي شوند مربوط به نگهداري و حفاظت از بدن و تداوم نسل است، 

پس به منظور رسيدن به اين . مشخصاً فعاليت هايي چون خوردن و خوابيدن، توليد مثل و دفاع از خود
اهداف رفتاري، اين بخش از مغز مبدأ احساساتي چون اشتها و لزوم حفاظت از قلمرو و ديگر احساسات نظير 

از اين طريق است كه فرد نه تنها از خود حفاظت مي كند بلكه تداوم نوع خود در طبيعت را . اينها نيز هست
نواعِ مختلف حيوانات، تغييراتي به سوي مسلماً در فرآيند تكامل اين بخش از مغز در ا. نيز امكانپذير مي كند

كما اينكه فرآيند جفت يابي و آميزش در عالم خزندگان چندان رابطة . پيچيدگي بيشتر رخ داده است
عاطفي و دنباله داري به نظر نمي رسد اما در انسان ها ما مي بينيم كه اين امر داراي پيچيدگي هاي عاطفي 

بايد در نظر داشت كه چون در مطالعة مغز انسان اين بخش به عنوان  از اين رو. و اجتماعي بسياري است
بلكه . پايين ترين بخش شناسايي شده است داراي اهميت كمتري نسبت به ساير بخش هاي آن نيست

برعكس، چنانچه اين مغز دچار كم كاري گردد يا به طريقي از فعاليت هاي خود بازداشته شود، ما به خواب 
تا و فقط . مرتبه اي از آگاهي مي شويم كه در حال خواب و رؤيا ديدن تجربه مي كنيممي رويم و وارد 

فعال و نسبت به جهان پيراموني و واكنش هاي خود ما اين بخش فعال است ساير مراتب مغز  زماني كه
                                                                                             . خواهد بود نسبت به آن هوشيار
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پيشتر . نام گرفته است» مغز دوم«يا  33»مغز ليمبيك«بخش باالتر مغز كه بر روي مغز خزندگان احاطه دارد 
مغز دوم بيشتر با اما . گفتم كه مغز خزندگان با حواس و درك عالم حس و تعامل با آن سر و كار دارد

مغز دوم ما . شناخت روابط بين چيزها سر و كار دارداز سوي ديگر با احساسات و عواطف از يك سو و 
پيچيده ترين و رازآميز ترين بخش مغز است؛ بي اغراق اين بخش از مغز شگفت انگيزترين و پيچيده ترين 

اساساً از . شناختي، مسئول ادراك كلية ربط ها و پيوندهاست-اين مغز احساسي. چيز در عالم هستي است
. مي گوييم به دنيا مي نگرد و نيك و بد چيزها را قضاوت مي كند» من«اه است كه آنچه ما به آن اين جايگ

انتخاب اينكه چيزي را دوست داريم و يا از چيزي متنفريم، چيزي را مي طلبيم و يا برعكس، از آن گريزانيم، 
اُنس گرفتن ما با . مي شود تمامي احساسات بشري از طريق مغز ليمبيك بيان. مغز دوم داردهمين ريشه در 

تمامي پستانداران . چيزها و برقراري پيوندهاي احساسي بين همنوعان نيز از اين بخش سرچشمه مي گيرد
اگر چه مسلماً تفاوت هاي بارزي بين  ،اند - يعني مغز خزندگان و مغز ليمبيك  - داراي اين دو بخش از مغز 

                                                                             . عملكرد آنها در موجودات مختلف وجود دارد
 

مثالً . در آنچه در درون بدن ما رخ مي دهد دارد نقشي گستردهبه لحاظ پيچيدگي مغز دوم، اين بخش 
] مثل ويروس، باكتري يا انگل[وقتي عاملي بيماري زا . كنترل سيستم ايمني بدن به دست اين بخش است

توانايي بدن در التيام يافتن از بيماري ها . از آن باخبر مي شوداست كه وارد بدن ما مي شود، مغز ليمبيك 
 - كل حافظة ما و ظرفيت ما براي يادگيري نيز توسط اين مغزِ احساسي. نيز در گرو عملكرد اين مغز است

زديك دارد و از آن دستورمي گيرد بخش ديگري از بدن كه با اين مغز ارتباطي ن. شناختي كنترل مي شود
                                                                                                   .سيستم هورموني بدن است

 
با اين حال آنچه در مورد اين . ارتباط عميقي كه اين بخش از مغز با قلب دارد حوزة جديدي از پژوهش است

. تنگاتنگ تا كنون يافت شده جامعة علمي و دانسته هاي پيشين آن را دچار شُكي عظيم كرده استارتباط 
. آنچه از اين يافته ها مي توان فهميد اين است كه مغز دوم نقشي تعيين كننده در باورهاي ارزشي ما دارد

س خجالت و شرم مي اگر ما از انجام كاري احساس شعف و افتخار مي كنيم و از انجام كار ديگري احسا
پس مغز ليمبيك را مي توان به نوعي، جايگاه . ديده مي شودكنيم، در اين احساسات، جاي پاي مغز دوم 

                                                                                . فرد نيز به شمار آورد 34»سيستم پاداشي«
 

ت، پس از تكميل شدنِ ساختار اين دو بخش از مغز، از بخش سوم مغز، تكامل تدريجي حيوانات در طبيع
تمامي پستانداران كم و بيش مقداري از اين بخش را . رونمايي كرده است 35»وكورتكسئن«موسوم به 

. گرددمي ، سهم او از اين بخش از مغز بيشتر مي شودپيچيده تر ] از نظر تكاملي[دارايند؛ اما هر چه حيوان 
اين . دو بخش ديگر با هم از مغز در جمجمة انسان بسيار بزرگ است، حتي بزرگتر از مجموعِاين بخش 

                                                                      . بخش از مغز انسان مربوط به عقل و خالقيت است
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به همين . هدف غايي از لوب هاي بزرگ جلويي اين بخش از مغز هنوز به طور كامل شناخته شده نيست

باالترين تخمين ها در اين زمينه مدعي است كه . مغز نام نهاده اند 36»نواحيِ ساكت«را  بخشي از آندليل 
دوم، هر دو به نهايت  به فعليت در مي آيد در صورتي كه در انسان، مغز اول ود نئوكورتكس درص 10 فقط

آنها مستقل و جدا ] بايد اضافه شود كه[در توصيف اين دسته بندي مغز به سه بخش . مي رسندتكامل خود 
اما با اين حال مي توان به يقين، حوزة . نيستند و در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر عمل مي كننداز هم 

ز دوم و مغز سوم بيشترين تأثير را به ترتيب بر شناسايي كرد؛ مغز اول، مغ بدينصورتتخصصي هر يك را 
                                                                                            .اعمال، احساسات و افكار ما دارند

 

تكامل كليد فهم راز ] من به نظر[همان چيزي كه . است» من«نكتة بعدي كه مي خواهم بر آن تمركز كنم 
ايگو در زبان التيني همان . هم مي گويند 37»ايگو«اين همان چيزي است كه به آن . حيات به دست اوست

رشد و تكامل هوش انسان، از بدو تولد تا بزرگسالي، در مسير خود آگاهي قرار دارد، يعني اينكه . است» من«
» منِ«سؤال مهمي در اينجا مطرح مي شود و آن اين است كه ارتباط اين حسِ . من بدانم من منم و تو تويي
        رشد و تكامل تدريجي آنها چيست؟ هر يك از ما با مغزهاي سه گانه 38انيخودآگاه يا همان سيستم رو

 
درصد انرژي مغز و ذهن ما را به خود اختصاص  5من، تنها اول از همه قابل توجه است كه اين خودآگاهي يا 

ه اي از ذر» من«بدون اينكه  ،صرف ادراك جهان و تعامل با آن مي شود -درصد  95يعني  -مي دهد؛ مابقي 
درصدي مثل تماشاگري بي خبر و بي گناه  5مثَلِ اين منِ . جزييات و پيچيدگي هاي اين فرآيند آگاه باشد

از  -اما، همگام با رشد كودك . است] در بيرون و درون بدن خود[است كه صرفاً نظاره گرِ پديده هاي جهان 
مي يابد كه در تمامي ] و انگيزه[يت و توانايي اين تماشاگرِ بي تقصير به تدريج ظرف -نوزادي تا بزرگسالي 

                                   . امور دخالت كند و به هر آنچه كه به ذهنش خطور مي كند جامة عمل بپوشاند
 

ما مي . كي ساختار مغز ما پيش مي رودپس بنا به ضرورت، رشد رواني و شخصيتي ما همگام با رشد فيزي
ابق با مراحلي كه توسط پياژه و ديگران براي رشد كودك تعريف شده است، در هر مرحله از بينيم كه مط

رشد رواني كودك، بخش خاصي مطابق با توانايي ها و تمايالت آن مرحله نيز در مغز رشد مي كند و تكامل 
و تكامل مغز  مطابق با رشد[ -مثالً سال اول رشد نوزاد به رشد حركتي و حس او اختصاص دارد . مي يابد

مي توان گفت كه طي اين مدت، سراسرِ نوزاد . و كمتر به عواطف و شناخت چيزها مربوط مي شود -] اول
براي تكميل اين مرحله از رشد فيزيكي . غرقِ در يادگيري حركت و درك حسي محيط پيرامون خود است

در اين بخش، تا پايان اين مغز اول، كودك تا سن هفت سالگي فرصت دارد و هر آنچه در ظرفيت سازي 
به . نيست» من«در سال اول رشد كودك نشاني از . هفت سال رخ دهد براي مابقي عمر باقي خواهد ماند

                                                           
36

 silent areas 

كه  ،مغز اطالعات قابل توجهي در مورد لوب پيشاني و قشر پيش پيشاني مغز از زمان ارائة اين سخنراني، كشفيات پژوهشگرانِ
:براي مطالعة بيشتر بنگريد به .فراهم كرده است ،نام داشت» نواحي ساكت«قبالً   

- P.N. Tandon. 2013. Not so "Silent": The Human Prefrontal Cortex. Neurol India. Nov-Dec; 61(6): 578-80. 
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38
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مي هم اين نكته را طور ديگري . كودك هنوز موجودي جداگانه و مستقل از بدن او نيست» منِ«بيان ديگر، 
 توان بيان كرد: در سال اول زندگي، كودك احساسات ندارد، بلكه تماماً احساسات است.                          
 

در اين سن، . مي نمايد براي ما بزرگساالن قدري دشواركه فهم آن اين وجه تمايز دقيق و مهمي است 
كودك درد را تجربه نمي كند، بلكه خود سراسر درد مي شود. به زبان فيزيولوژي مغز، تا زماني كه تن و 

كل مغز بر آن عامل  39اجين و يگانه اند، هر گونه محرك، موجب كانوني شدن و درگير شدنِ روان ما با هم
جداگانه  هايِزير ساخت به وجود آمدنِ زندگي و رشد مغز كودك در يك سالگي در واقع فرآيند . مي گردد

ي الزم جهت وقتي ساختارها. است -يعني بينايي، شنوايي، المسه، چشايي و بويايي  -براي ادراكات حسي 
شكل گرفت، مغز از تمركز كامل و يكپارچه بر پديده ها بي نياز ] اول[اين ادراكات به طور جداگانه در مغز 

در واقع پيش . ابعادي چندگانه پيدا مي كند خودمي شود و به تدريج آگاهي كودك به جهان حسيِ پيرامون 
يكپارچه با پديده ها، مغز قادر به شروع مرحلة  از اين جدا سازيِ حواس و بي نياز شدنِ مغز از درگيرشدنِ

و اين مرحلة بعدي براي كسب . بعدي تكامل فيزيكي خود در مسيرِ كسب آگاهي و هوش بيشتر نيست
. شناختي، همان مغز ليمبيك - يعني همان مغز احساسي  -آگاهي و هوش در كجا رخ مي دهد؟ در مغز دوم 

رحلة رشد همان بخشي از مغز كه تشخيصِ نيك و بد پديده اين همان مرحلة تشخيص ارزش هاست، مو 
                                                                      . هاي جهانِ پيراموني را براي كودك ميسر مي كند

 
ي به هم كه ما از فرآيندها تا زماني. كودك وارد دوران بسيار متفاوتي از رشد مي شود ،بعد از يك سالگي
كي مغز و روان كودك اطالعات زيادي نداشتيم تصور مي كرديم كه بچه در اين مرحله مرتبط رشد فيزي

موجودي بسيار متفاوت با نوزاد آرام، شيرين و  -اصطالحاً خيلي شيطان، پر سروصدا و كج خلق مي شود 
از مغز  آن قسمت دك درگير با رشداما حاال ما مي دانيم كه در اين مرحله، كو. دوست داشتنيِ سال قبل

در اين مرحله او مي خواهد از تجارب . خود است كه اساسِ سيستمِ پاداشي وجود او را تشكيل مي دهد
اين حس . را حاصل كند -يا همان احساس خوشايند و رضامندي  -فيزيكي خود در عالم حس، پاداش 

واقع ظرفيت هايي را از قوه به فعل مي رساند كه خوشايند حاصل از فعاليت هاي فيزيكي در مغز دوم در 
بعداً در بزرگسالي اجازه مي دهد كه فرد از فعاليت هاي فكري، عاطفي و روحاني نيز احساس رضامندي 

                                                                                                                      . كسب كند
 

و اين به هيچ . د از جنس احساسات و عاطفه اندنهوش هايي كه با رشد و تكامل مغز دوم قابل تجربه مي شو
كودك در اين مرحله نه تنها به جستجو، كشف و يادگيري در جهان اطراف خود . وجه چيز كوچكي نيست

و . ادامه مي دهد، بلكه بر احساسات خود نسبت به آن چيزها و چگونگيِ تعامل با آنها نيز واقف مي گردد
آگاهي از زبان . مرحله انجام مي شوداين تجربه، يادگيري زبان نيز در همراه با اين حجم از يادگيري و 

اين فرآيند تا هفت سالگي ادامه . ساختاريِ كودك از جهان پيراموني خود است بخشي كليدي در شناخت
د رشد و تكامل سيستم درص 80چهارسالگي، تا ] خيلي جلوتر، يعني[مي يابد، اگر چه ما اكنون مي دانيم كه 

                                              . انجام گرفته است -يعني مغز اول و دوم  - مرتبط با اين تحوالت هاي 
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درصد رشد و تكامل سيستمِ دو مغز اول و دوم تا سن چهار  80كه تأييد مي كند  40»برتون وايت«يافته هاي 
اما شواهدي نيز وجود دارد كه حاكي . درصدي آنها در سن هفت سالگي رخ مي دهد 100سالگي و تكميل 

سالگي ادامه مي يابد و سپس در اين سن خاتمه  11است رشد و تكاملِ جنبه هاي احساسيِ مغز دوم تا سن 
تكميل شد، ] در چهار سالگي[درصد اين دو سيستم  80وقتي . درصد، ميزان كمي نيست 80. مي پذيرد

يكيِ توانايي هاي حسي، هي از زيرساخت هاي فيزجسپس چه اتفاقي مي افتد؟ حال كه بخش قابل تو
احساسي و زباني در مغز كودك استقرار يافته است، طبيعت مي تواند بخشي از انرژي اي كه در اختيار دارد 
را متوجه گشودن بخش ديگري از مغز براي رشد و تكامل كند و آن همان مغز سوم است، يعني همان متأخر 

آيا اين يعني كه تا سن چهارسالگي مغز سوم به كلي تعطيل و خارج از مدار . طبيعت ترين پديدة تكامل در
اما نكتة كليدي در فرآيند رشد و . مغز همواره در حال فعاليت به طور يكپارچه است. بوده است؟ مسلماً خير

                                                                       . تكامل مغز، مناسبت و درخور بودن عملكردهاست
 
قطعاً در سنين پايين تر نيز احتمال اينكه كودك در معرض فعاليت هايي چون خواندن و نوشتن قرار گيرد 
هست، اما مغز كودك به طور طبيعي فعاليت هايي را بر مي گزيند كه با فيزيولوژيِ در حال تكامل مغز او 

كودك در سنين پايين تر اجباراً به فعاليت هاي مرتبط با مغز سوم  و اگر. تناسب و سازگاري بيشتري دارد
شروع به رشد و تكامل كند، ] خارج از نوبت[وادار گردد و بدين ترتيب نقاطي از مغز سوم در سنين پايين تر 

مغز اول و دوم از رشد خود در مرحله اي از سن كودك كه متعلق به آنهاست باز مي مانند و از اين رو در 
از اين يافته ها نتيجه مي گيريم كه در سنين كودكي، خود كودك . عرض كاستي و نقصان قرار مي گيرندم

 از آنجاييكه .مي بايد انتخاب كنندة فعاليت هايي باشد كه به طور طبيعي براي او جذاب و خوشايند است
، آنها خوبي درك مي كنندكودكان اين واقعيت را به  و ادامة حيات كودكان در گرو تالش والدين آنهاست

اما اگر آنچه . خشنود كنند ايشانمي كوشند كه در هر فرصتي والدين خود را با پيروي از خواسته هاي غالباً 
براي ما بزرگترها خوشايند است و به تشخيص ما براي يادگيري و رشد آنها همين حاال الزم است موجب 

و . د شدنردد، ايشان در سنين باالتر با مشكل روبرو خواهنقصان در رشد كافي زيرساخت هاي ادراكي آنها گ
و  41»گازانيگا«] مايكل. [اين مسئله اي است كه امروز براي بسياري از كودكان ما به وجود آمده است

و ساير چهره هاي برجستة پژوهش مغز در اين باور مشتركند كه رشد و تكامل مغز مي  42»ادلمن«] جرالد[
      . م شود چرا كه تكامل هر مرحلة بعدي متكي به رشد و تكامل مرحلة قبلي خود استبايد به ترتيب انجا

 
در آنجا اشاره كردم كه اين ميدان هاي . در ابتداي كالم در مورد ميدان هاي هوشي سخن به ميان آمد

نكتة در همين ارتباط . مثل هوش موسيقايي، هوش رياضي و غيره -هوشي مستقل از مغز ما وجود دارند 
ديگري هم بيان شد و آن اينكه مغز ما و تمامي ساختارهاي آن كمك مي كند تا ما بتوانيم از اين ميدان ها 

                                                           
40

 Burton L. White. 1975. The first three years of life. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

- Burton L. White and Jean V. Carew. 1973. Experience and Environment: Major Influences on the 

Development of the Young Child. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 
41

 Michael S. Gazzaniga. 1988. Mind Matters: How Mind and Brain Interact to Create Our Conscious Lives. 

Boston : Houghton Mifflin ; [Cambridge, Mass.] : Published in association with the MIT Press. 

- Michael S. Gazzaniga. 2018. The Consciousness Instinct: Unraveling the Mystery of How the Brain Makes the 

Mind. New York : Farrar, Straus and Giroux. 
42

 Gerald M. Eldelman. 1987. Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection. New York: Basic 

Books. 
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سؤال مهمي كه در اين رابطه مطرح است و آن را بايد حاال پاسخ بگوييم . اطالعات و آگاهي دريافت كنيم
د تا آنها بتوانند ترجمانِ آگاهي از چه چيزي شكل گيري ساختارهاي نوروني مغز را كليد مي زن: اين است

                                                                                               اين ميدان هاي هوشي باشند؟ 
 

شكل گيري ساختارهاي . مي رساند 43»امر هادي«تالش براي يافتن پاسخ به اين سؤال ما را به مفهوم 
منظور از امر هادي چيزها و پديده هايي . نوروني مغز بدون استثنا در گرو وجود اين محرك محيطي است

اجازه بدهيد كه با . است كه در محيط وجود دارد و براي درك آنها مغز مجبور به واكنش به آنها مي شود
                                                                                      :يك مثال اين موضوع را روشن تر كنم

 
يكي از اين هوش ها، هوش زبان . ياد كردمهاوارد گاردنر و نظرية او در مورد هوش هاي مختلف از قبالً 

وان گاردنر اين هوش را به عن. شناختي است، هوشي كه تمامي زبان هاي جهان برخاسته از آن است
اما براستي يادگيري زبان در كودك از چه سني آغاز مي شود؟ اين . نخستين هوش شناسايي كرده است

] وينتروپ[، يعني زماني كه 1940دهة از ! پديده در سن هفت ماهگيِ جنين در رحم مادر كليد مي خورد
گي، هر بار ماه پنجز سن در اين مورد پژوهش مي كردند بر ما معلوم بوده كه ا 45سانتَگ] سترل[و  44كالگ

هرگاه مادر چيزي مي گويد، جنين همين طور، . كه جنين صدايي از خارج از رحم مي شنود حركت مي كند
                                                                                                                . حركت مي كند

 

حركتي به محركي - در واقع برخاسته از واكنشي در مغز اوست، نوعي پاسخ حسيحركت جنين در رحم 
جنين به اين محرك صوتي، ايجاد  موجي از نوع صوت از بيرون دريافت مي شود و واكنش مغزِ .بيروني

قابل توجه . نام گرفته است 46»حركتي - يادگيري حسي «اين پديده اي است كه . حركت در بدن اوست
يعني پيش از اين، . اينكه، از سن هفت ماهگيِ جنين، اين پديدة واكنشي حالت خاصي به خود مي گيرد

از سن اما . ندواكنش جنين به انواع صداها حالتي عام دارد و در پاسخ به هر صوتي، بدنش حركت مي ك
. اكنش حركتي او كل بدنش را در بر نمي گيردهفت ماهگي، جنين به هر صوتي واكنش نشان نمي دهد و و

كه از دهان مادر خارج شود موجب حركت عضله اي خاص در بدن  47»واجي«از اين سن تا دم تولد، هر 
چيست؟ واج كوچكترين جزء از اجزاء يك واژه است كه وقتي در كنار هم » واج«منظورم از . گرددجنين مي 

           48.»آ«و » م«، دو واج شنيده مي شود، »ما«مثالً وقتي مي گويم . قرار مي گيرند، واژه ظهور مي يابد

                                                           
43

 model imperative 

را تشكيل مي دهد كه  جديدي ، يكي از نوآوري هاي آقاي پيرس، هم اكنون پايه و اساسِ تئوريك علم»امر هادي«مفهوم 
صاحبنظرانِ اين علم معتقدند كه اگر چه عوامل وراثتي كه از طريق ژن ها از . است نام گرفته) »اپي ژنتيك«يا (» وراژنتيك«

اند محيطي  عوامل پدر و مادر به فرزند مي رسد محدودة ويژگي ها و توانايي هايِ فيزيكي و شخصيتي او را تعيين مي كند، اما
. مي يابد كه در عمل مشخص مي كنند كداميك از تمايالت موروثيِ ژن ها در فرد ظهور  

44
 W. Kellogg. 1941. A Method for Recording the Activity of the Human Fetus in Utero, with Specimen Results. 

Journal of Genetic Psychology. 58: 307-326. 
45

 Lester Warren Sontag and Robert F. Wallace. 1935. The Movement Response of the Human Fetus to Sound 

Stimuli. Child Development, 6:4, December. 
46

 sensory-motor learning 
47

 phoneme 
در زبان تازي،. مثال در فارسي ت و ط داراي يك واج اند اما دو حرف متفاوت اند. يكي نيستندحروف در هر زبان  وواج ها   48
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ده ها هزار زبان كه بر روي زمين صحبت شده اند تماماً . ت شده اندواج درس 50كالً از تمام زبان هاي بشري 

برخي با تعداد برخي زبان ها با تعداد بيشتري از اين واج ها ساخته شده و . از اين پنجاه واج بهره گرفته اند
خود اين واج ها از جمله ميدان هاي هوشيٍ . اما اين ذخيرة پنجاه تايي از واج ها ثابت بوده است. كمتري

در واقع هزاران زباني كه هنوز ظهور نيافته اند نيز بخشي از . همة انسان ها برايبسيط اند و قابل دسترس 
د پايان واج مي تواند ساخته شو 50اين ان هايي كه از به تعبير ديگر، تعداد زب. اين ميدان هوشي بسيط اند

كه مادر از كلمات استفاده مي كند، هر يك از واج هاي هر  هر زمانجنين،  يِو از سن هفت ماهگ. ندارد
اگر  .در مي آيد، ماهيچة مشخصي در بدن جنين به حركت به آن كلمه، محرك خاصي است كه در واكنش

هر بار . در برابر آنها جوابگوست ماهيچة جداگانه 50واج باشد،  50زباني كه مادر صحبت مي كند حاوي همة 
                    . كه يكي از اين واج ها به جنين مي رسد، فقط همان ماهيچة خاص اين واج حركت مي كند

 

عضالت است كه به واج ها واكنش نشان مي  قابل توجه اينكه، هر نوزاد انسان داراي مجموعة متفاوتي از
و اين هماهنگيِ . يكسان و يكنواخت نيستندبا هم  ،در ترتيب حركت اين عضالت ،يعني هيچ دو جنيني. دهد

يعني همين االن كه كلمات را مي شنويم، . بينِ واج ها و عضالت بدن انسان پس از تولد نيز ادامه مي يابد
م مادر به اين واج ها واكنش نشان مي دادند االن هم تحريك مي شوند و دقيقاً همان عضالتي كه در رح

طور  حتي وقتي مطالعه مي كنيم و حتي هنگامي كه به كلمات فكر مي كنيم همين. واكنش نشان مي دهند
مي خواهم نتيجه بگيرم كه تأثير زبان، كل بدن ما را در بر مي گيرد و زبان آموزي، به نوعي، از سن . است
اين يافته ها چه چيزي را ثابت مي كند؟ اين يافته ها ثابت مي كند . ماهگي در رحم مادر آغاز مي شودهفت 

نوآم «سال ها پيش . هوشِ زباني هوشي فطري و ذاتي است. كه زبان در انسان چيزي فطري و ذاتي است
اين رو، زبان از جمله و از . گفت كه زبان خيلي پيچيده تر از آن است كه صرفاً اكتسابي باشد 49»چامسكي

                                                   .توانايي ها و معلوماتي است كه انسان با ملزومات آن به دنيا مي آيد
 
اگر چه بسياري از داليل ارائه شده از سوي چامسكي براي اثبات اين نظريه غلط از آب در آمد، اما ما امروز 

در واقع مغز انسان داراي ساختارهاي خاصي است كه در . زبان آموزي مادرزادي استمي دانيم كه ملزومات 
اگر مادر جنين الل نباشد و جنين به طور مستمر واج هاي زبان مادري . برابر زبان واكنش نشان مي دهد

ا در حركتي الزم براي زبان مادري ر -خود را دريافت كند، تا زمان تولد، كودك كلية زيرساخت هاي حسي 
اگر مادر الل باشد چه اتفاقي مي افتد؟ اگر مادر الل باشد، محيط الزم كه همان  .خود فراهم خواهد يافت

كي زبان در مغز جنين است غايب خواهد بود و در نتيجه براي شكل گيري زيرساخت هاي فيزي» امر هادي«
در دوران بارداري، مادر تنها محيطي  .در هنگام تولد اين زير ساخت ها در مغز كودك وجود نخواهد داشت

زبان پرور، ملزومات عصبيِ مغز كودك به وجود  و بدون اين محيط. است كه به طور مستمر با كودك است
تا با  نشده استدريافت ] مرتبط با زبان[به بيان ديگر، در چنين شرايطي هيچ محرك بيروني . نخواهد آمد

                                                                                                                                                                                     

مادامي كه آواشناسي . در زبان شناسي استواج شناسي و آواشناسي نيز دو روش متفاوت . دارندمتفاوت  و ط دو واجحروف ت 
و تفاوت آنها در زبان ها و گويش  با چگونگي ساختن و درك صوت هاي يك زبان سروكار دارد، واج شناسي بيشتر بر اصوات

.متمركز است هاي مختلف  
49

 Noam Chomsky. 1957. Syntactic Structures, The Hague: Mouton. 
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اين بچه بدون قابليت پاسخگويي عضالني به زبان به دنيا خواهد . باشدشده واكنش مغز به آنها پاسخ گفته 
و اگر بعد از تولد هم كودك تماس اجتماعيِ مستقيم با افراد غيرِ الل را نيابد، وي قادر به يادگيري زبان . آمد

ود، و اگر تا سن هفت سالگي محيطي مناسب براي شنيدن زبان و پاسخ گفتن به آن فراهم نش. نخواهد بود
                                                       . قابليت زبان آموزي در كودك به طور كامل از بين خواهد رفت

    

اما اين زمينه از يادگيري و رشد نيز مرحله به مرحله . زبان مي آموزند ]به راحتي[ در شرايط عادي، كودكان
هاي مختلف كسب مي شود و سپس دوران  ابتدا تواناييِ واكنش عضالني نسبت به واج. شكوفا مي شود

احساسي و عاطفي فرا مي رسد كه طي آن كودك احساسات مرتبط با زبان را مي آموزد و دست آخر فهم 
                                 .لغات است كه با شكل گيري ساختارهاي نوروني مرتبط با آنها امكانپذير مي گردد

 
اول اينكه در غيابِ : بگيرمنتيجه  دوم آمادگي در زبان آموزي مي خواه از فرآيند رشد كودك براي كسب

سيستم . و يادگيري، شكوفا نمي شود] كيفيزي[كه محيط براي كودك فراهم مي كند، رشد » امر هادي«
و دومين نتيجه گيري . به وجود آورد] راخود ضروري براي رشد [عصبي كودك نمي تواند امرهاي هاديِ 

خواهد اگر مادر بچه فرانسوي باشد، كودك در بدو تولد براي يادگيري زبان فرانسوي بهترين شرايط را اينكه، 
تعيين كنندة  -و در برخي موارد، به طور كامل  -، يعني نوع و خصوصيات امر هادي تا حد زيادي داشت

در دستيابي به ديگر  همين قاعده. استعدادها و قابليت هاي به وجود آمده در كودك است] نوع و ميزان[
                                                                                                      .هوش ها نيز صادق است

 
مي توان يك نتيجه گيري ] شواهد موجود در نشان داد اهميت امر هادي و كيفيت آن به قدري است كه[

بچه ها نمي شوند آنچه ما به آنها مي گوييم بشوند، بلكه : هميت امر هادي كردكلي در امر تعليم و تربيت از ا
. يعني اينكه ما بايد طوري رفتار كنيم كه مايليم بچه هايمان رفتار كنند - آنها آن مي شوند كه ما هستيم 

وه، از ن 12 گمن شخصاً به عنوان پدر پنج فرزند و پدربزر. اضافه كنم كه البته انجام چنين كاري آسان نيست
:                    اما به تجربه فهميده ام كه اين قاعده تا چه حد واقعي است. اين قاعده هيچ خوشم نمي آيد  

 
از روزي كه بچه هاي من زبان باز كردند من كوشيدم كه به آنها تفهيم كنم كه چه رفتارهايي خوب و چه 

 مي آنها از عادات خوب و بد خودم بگويم و از عادات بدسعي كردم كه خيلي پدرانه برا. رفتارهايي بد است
اما متأسفانه بعد از اينكه بچه هايم بزرگتر شدند ديدم كه رفتار و عادات من تأثير . آنها را برحذر دارم

پس ما انسان ها از آنچه به ما موعظه مي . بچه مثل آينه مي ماند. بيشتري بر مرام آنها داشته تا نصايحم
. مي گيريم، بلكه از الگوهايي پيروي مي كنيم كه در محيطمان به طور عملي مشاهده مي كنيمكنند ياد ن

                                                 .است] در محيط اجتماعي پيرامون ما[اين نيز همان تأثير امر هادي 
 

مشاهده است پيشي نمي گيرند و بهتر از بچه ها معموالً از الگوهاي رفتاري اي كه در محيط براي آنها قابل 
برخي صاحبنظران اين گفته را نمي پذيرند و فوراً به مواردي تاريخي اشاره مي كنند كه . آنها نمي شوند

الگوهاي رفتاري مطلوبي نداشته است به جايگاهي عالي و قابل تحسينِ در جهان علم و در  ظاهراً كودكي كه
، خواهيم ديد كه حداقل را بكاويمم كه اگر پيشينة اين چهره هاي برجسته اما من معتقد. جامعه رسيده است

اين . يك شخصيت در محيط او در هنگام رشد وجود داشته است كه الگويي ارزنده براي او فراهم كرده است



 

17 

 

پديده در مورد بسياري از كودكان محروم و ستمديده ديده شده است كه به بركت تماس با يك الگوي خوب 
پس امر هادي، چه در قالب محرك هاي . ندداشته ا ان دگرگون شده و سرنوشتي متفاوت از همقطارانشكامالً

. تأثيري انكارناپذير بر رشد و تكامل ما انسان ها دارد ،محيطيِ طبيعي و چه در شكل الگوهاي اجتماعي
بتداي حيات خود از امر قدرت الگوهاي مطلوب را مي توان از اينجا شناخت كه مي بينيم كودكاني كه در ا

هاديِ مطلوبي برخوردار نبوده اند قادرند با بهره مندي از الگوهاي مطلوب اجتماعي، نقصان مقدماتي خود را 
                                                                                                                     .جبران كنند

 

در ساختار سه گانة مغز، سه بلوك : در مورد ساختار مغز گفتم را جمع بندي كنمتا حاال تي كه نكاپس 
اين ساختارها طوري طراحي شده اند كه به طور . متمايز از هم براي ظرفيت ها، رفتار ها و هوش ها يافته ايم

كي پس از ديگري، طبيعي و در سلسله مراتبي خاص كه از پيش تعيين شده است، طي مراحلي مشخص و ي
چه  -عالوه بر اين، ما ضرورت فراهم بودن الگوهاي مناسبِ محيطي . رشد مي كنند و شكوفا مي گردند 

بي توجهي به تناسب و درخور بودنِ الگوهاي محيطي با مرتبه . را مشاهده كرديم  -طبيعي و چه اجتماعي 
ن رشد كودك متفاوت است، به معنيِ بي توجهي به كيِ مغز كودك، كه در هر سني از دورااي از تكامل فيزي

آنچه ما . فرآيندي دقيق است كه هوش ساري و جاري در طبيعت براي رشد ما انسان ها تدارك ديده است
در مورد سيستم هاي سه گانة مغز و فرآيند تدريجي شكوفا شدنِ توانايي هاي آنها آموخته ايم حاكي است 

و . سب و درخورِ مراتب باالتر مي تواند ساختارهاي پايين تر را عميقاً تغيير دهدرشد و تكاملِ بهنگام، متناكه 
مغز  شناختيِ-از اين رو است كه تا زماني كه مراحل شكوفايي نئوكورتكس آغاز نشده است، سيستم احساسي

ندگان غز خزيعني همان م - در خدمت مغز اول  -كه وجه مشترك او با ديگر پستانداران است  -دوم انسان 
كه اين مغز دوم متأثر از تكامل مغز سوم نشده است، سيستم پاداشي آن نيز يعني تا زماني . قرار مي گيرد -

در نتيجه، تا زماني كه اين تأثير از باال به پايين به فعليت نرسيده باشد، . صرفاً در واديِ حس باقي مي ماند
اگر نتوانم «: مي توان در اين جمله خالصه كردمنطقي كه بر زندگي و تعامل من با غير حكمفرماست را 

و [و براي افراد » .بخورمش و نتوانم بنوشمش و نتوانم با او آميزش كنم، پس به هيچ دردي نمي خورد
كه بدينصورت سيستم پاداشي آنها در وادي حس باقي مانده، اين منطقي عادي و كامالً قابل قبول ] جوامعي

                                                                                            . تاست و ايرادي بر آن وارد نيس
 
با رشد بخش سوم مغز، نظام پاداشي بخش دوم عميقاً تحت تأثير سيستم باالتر قرار مي گيرد؛ با رشد و 
تكاملِ سيستم باالتر، تمايالت سيستم هاي پايين تر تغيير مي كند و به تمايالت سيستم باالتر نزديك تر مي 

يكي مغز را مي توان در بيانات عرفاي يزي شبيه به يافته هاي علمي اخير در رشد و تكامل فيزچ. [شود
: نقل كرده اند كه ،، كه شش قرن پيش زندگي مي كرد50»مايستر اكهارت«چنانكه از .] بزرگ نيز يافت

»پايين تر را تبديل به طبيعت و اين » .باالتر مي كند وقتي باالتر، پايين تر را به خدمت مي گيرد، طبيعت
ساختارهاي پاييني را به درون  ،داستانِ تكامل حيات است؛ حياتعين اين . چيزي جز حركت تكاملي نيست

تنها در اين صورت مي . ساختارهاي بااليي مي برد تا عملكرد آنها در خدمت عالي باشد و نه در خدمت دون
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سخن ] در جوامع بشري[د انديشه و دستيابي به تمدن توان از بهبود كيفيت زندگي، گشودن افق هاي جدي
                                                                                                                     .به ميان آورد

 
تكامليِ تبديلِ  انسان ها در سيستم پاييني گرفتار شود و تحولِ» منِ«رخ مي دهد كه زماني پس تراژدي 

محروم از  بچه هاي: نوجوانانِ در خطركودكان و «با عنوان  51»كن مجيد«كتاب . پايين به باال صورت نگيرد
او نشان مي دهد كه چگونه نسلي از . گزارشي مستند از رخداد اين تراژدي در جوامع كنوني است» وجدان

نوجوانان از چيزي به نام رحم و شفقت نسبت به به نظر مي رسد كه اين . بچه هاي امروز فاقد وجدان اند
و لحظه اي خود را به جاي ديگران [ديگران عاري اند؛ آنها قادر نيستند احساسات ديگران را درك كنند 

همواره افرادي اينچنيني در جوامع . البته ظهور كودك بي بهره از وجدان منحصر به عصر ما نيست.] بگذارند
دليل . چه منحصراً در عصر ما رخ داده است ظهور تعداد بي سابقه اي از اين افراد استوجود داشته اند، اما آن

شرايطي شده كه در آن بروز اين پديدة بي سابقه اين است كه مجموعه اي از عوامل و پديده ها موجبِ 
در . آن نمي روندمي يابند و فراتر از » مغز خزندگان«تعداد روزافزوني از فرزندان ما هويت خود را در ساختار 

با علمي كه ما هم اكنون به [نگاه اول شايد اين پديده به عنوان شكستي اخالقي براي جامعه جلوه دهد اما 
، اين اساساً شكستي بزرگ در پرورش ]فرآيند رشد تنگاتنگ روان آدمي و فيزيولوژي مغز او يافته ايم

جوانان كه متوجه مالحظاتي چون تأمين غذا، در اين شكست پرورشي، مغز اولِ اين نو. جسماني كودك است
توليد مثل و دفاع از خود است از تغييرات مطلوبِ سيستم هاي باالدستي كه نسبت به حد و اندازة اين 

اين نوجوانان نمي . مي خواند بي بهره مي مانندفرا تمايالت حكم صادر مي كند و آنها را به سوي اعتدال 
و اين به موجب تكامل نيافتگي بخش هايي از مغز آنان . و اصالح كنندر باشند گتوانند اعمال خود را نظاره 
                         . كيِ اينگونه توانايي هاي شناختي و احساسي را تشكيل مي دهداست كه زيرساخت فيزي

 

در تكامل درست ساختارهاي مغز، ارائة  هاپس با توجه به شرايط تراژيك كنوني و شناسايي ريشة پرورشي آن
ق و رفتارهاي درست وقتي در جامعه اخال. موعظه هاي اخالقي به جوانان و نوجوانان كاري بيهوده است

اشاعه مي يابد كه زيرساخت هاي فيزيكي مغز افراد ساكن در آن درست تكامل يافته باشد و تنها راه رسيدن 
به اين مطلوب، فراهم ساختن امر هاديِ مناسب و درخورِ عملي - در محيط طبيعي و اجتماعي - در هنگام 
رشد و بالندگي آنهاست. با فراهم بودن اين الگوهاي راهنما، مغز كودك، مرحله به مرحله، سير تكامليِ 

يكي خود را در واكنش به آنها طي مي كند و قادر به عملكرد مناسب احساسي و فكري در شرايط فيز
تنها از اين رهگذر است كه انسان از نگرش محدود به سيستم هاي پاييني كه همواره متوجه . گسالي استبزر

در اين نگرشِ . دفاع و نگهداري از خود در برابر خطرات است رهايي مي يابد و به جهان طور ديگري مي نگرد
ني امن و چيزي دوست اطمينان بخش به جهان، انسان عالم هستي را نه منشأ خطر بلكه برعكس، مكا

و . داشتني مي بيند كه مي تواند آن را با آسودگي خاطر در آغوش بگيرد، جذب كند و به درون خود درآورد
رشد و شكوفايي ساختارهاي باالييِ ] كه چونان امري هادي[به نظر مي رسد كه اين عالم دروني است كه 

ت فاحش در جامعه بين چنين عاقبت خوش از و چه چيزي موجب اين تفاو. مغز انسان را ميسر مي سازد
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يك سو و تراژديِ «كودكان و نوجوانانِ در خطر» از سوي ديگر مي گردد؟ فراهم بودنِ [يا نبودن] الگوهاي 
 مناسبِ طبيعي و اجتماعي در وقت مناسب و فراخور با مراحل رشد فيزيكي مغز كودك.                         
 

او و . تحقيقات او در زمينة علم ژنتيك است. رجوع كنيد 52»مايلز استورفر«قيقاتي حتماً به يافته هاي تح
همكارانش پي برده اند كه تأثير عوامل ژنتيكي در ظهور ظرفيت ها، خلق و خو و توانايي هايِ فكري، هوشي 

محيطي كه درصد مابقي متعلق به تأثيري است كه از جانب  35. است درصد 65حد و غيرة نسلِ بعد فقط در 
درصد است كه تعيين مي كند كه چگونه آن  35اما همين . كودك در آن پرورش مي يابد تأمين مي گردد

اگر كودك با زمينة ژنتيكي بسيار مناسب و مستعد و مولد به : درصد ژنتيكي از قوه به فعل در خواهد آمد 65
د، احتمالِ موفقيت در تعليم و تربيت او دنيا آيد و از محيطي مناسب و الگوهايِ عمليِ درخور بهره مند شو

ژنتيكي مستعد براي برترينِ توانايي ها پا به اين دنيا بگذارد اما از  اگر كودك با سرماية. درصد است 100
مغز و تكامل رواني او با دشواري همراه خواهد رشد  باشد،مند ن مناسبِ محيطي و اجتماعي بهرهالگوهاي 

دكي از هر دو جنبه با بدبياري و محروميت روبرو شود،  تا چه حد مي توان به موفقيت او در و اگر كو. بود
                                                                                رشد و تكامل جسماني و رواني اميد داشت؟

 

ي و شكاف عميقي بين دو ل اخير، يعني از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو، ما شاهد بروز جدايسا 50در 
قبل از توضيح بيشتر در اين مورد اجازه . نيرو بوده ايم كه بايد در واقع نقشي مكمل براي يكديگر ايفا كنند

دو نوع انرژيِ بسيار  - از دو نوع انرژيِ مكمل  فيزيكدانان: بدهيد ابتدا مثالي از علم فيزيك نوين بياورم
، يكي ميدان هايي موجي و ديگري ذراتي حامل آورده اندخن به ميان س - متفاوت اما الزم و ملزوم يكديگر 

ميدان هاي موجي، ذره وجود بدون . تمامي اتم ها و مولكول هاي عالم ماده را مي سازند ،اين دو با هم. انرژي
ژي اما اين دو انر. اي به وجود نمي آمد و بدون ذره، ميدان هاي موجي، ناپديد و ناشناخته باقي مي ماندند

در دو حالت متفاوت از وجود، پديدار مي شوند؛ ميدان هاي موجي بسيط اند، اما ذرات حاوي انرژي در زمان 
اين يافتة علم فيزيك مثال . ، عملكرد يكي بدون ديگري ناممكن استبه رغم اين تفاوت بزرگ. و مكان اند

ديگر است كه به همين اندازه براي بقاي خوبي براي نشان دادن الزم و ملزوم بودن دو نيروي كامالً متفاوت 
                                                                                     . متقابلِ يكديگر ضروري قرار گرفته اند

 

كه جايگاه ظهور آن در مغز قرار گرفته آن دو نيروي مكمل  ايگاه ظهور آن در قلب ماست و عقلهوش كه ج
هوش و عقل دو فرآيند كامالً متفاوت اند كه به منظور رسيدن حيات به اهداف تكاملي خود، به دو . رندديگ

اولي نگهدارِ تماميت و حافظ وحدت و پاسدار تداوم حيات تمامي گونه ها و كرة . كار متفاوت گمارده شده اند
اما نيروي دوم، دغدغه اي در . رداين نيرو به آنچه براي حيات مفيد و مناسب است تمايل دا. زمين است

او ميلي شديد به شكافتن چيزها و حركت . خصوص كنترل و تناسب و سازگاري با حيات و نظير اينها ندارد
او همواره مي پرسد، چه چيز ديگري براي به دست آوردن . مستمر به سوي شناختنِ ناشناخته ها دارد

اما وقتي اين دو نيرو از . يابي به تعادل، امري مطلوب استهمكاري اين دو نيرو با هم و دست. است» ممكن«
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شناسيِ  هوش، بدون خويشتنداري و حد] عملكرد تعديل كنندة[هم جدا نگه داشته مي شوند، عقل بدون 
                      . ، بي وقفه به پيش مي تازد]در خواستن و به دست آوردن[» ممكنات«الزم، در جستجويِ 

 
. مصاديق حد ناشناسي عقل بدون بهره مندي از هوش را مي توان در جهان امروز به روشني ديد] ازبسياري [

براي مثال، توليد ساالنة يكصد ميليون تُن ضايعات سميِ شيميايي كه فقط در اياالت متحده به زمين، يعني 
ختراع به بايدها و نبايدهاي اگر عقلمان در پيشتازي در ا. زيستگاه همة ما، اضافه مي شود را قبالً آوردم

عقل مردانه و هوش مادرانه كه ما همگي از . هوشمان توجه مي كرد، مسلماً فجايعي نظير اين رخ نمي داد
: سؤاالت مهمي در اين باره مطرح است. آن برخورداريم موضوع مهمي براي تفكر و تحقيق در عصر ماست

ابر يكديگر از كي آغاز شده است؟ آيا اين قطبي شدنِ قطبي شدنِ اين دو نيرو و قرار گرفتن آنها در بر
نيروهاي ذهن ما ارتباطي با رقابتي كه هم اكنون در جوامع، بين زنان و مردان، به وجود آمده است دارد؟ چه 

       گيِ اين دو نيرو از هم شده است؟ يختپديدة فكريِ بي سابقه اي در تاريخ تكامل بشر مسئولِ از هم گس
 

را در پرتو استعداد عظيمي كه در ] و تالش براي اصالح وضعيت موجود[كه پاسخ به اين سؤاالت خوب است 
براي چند لحظه مي خواهم به توصيف ابعاد  .انسان ها براي دستيابي به هوش هاي برتر وجود دارد ببينيم

تخمين مي زنند كه ]: ودتا عظمت اين استعداد بهتر معلوم ش[اين استعداد به زبان فيزيولوژيِ مغز بپردازم 
هر يك از اين سلول ها قادر . مغز انسانِ بزرگسال داراي يكصد ميليارد سلول عصبي يا همان نورون است

برخي از . بسازد 53است كه حداقل با ده هزار نورون ديگر پيوند برقرار كند و از اين طريق ميدان هاي فعال
الني، چنين ارتباطي را با صد هزار نورون ديگر برقرار ويژه قادرند به واسطة آكسون هاي طو نورون هايِ

مثالً نوروني كه . اين نورون ها معموالً ميدان هايي را شكل مي دهند كه داراي عملكردي تخصصي اند. كنند
در . سروكار دارند ارتباط دارد» آ«واكنش نشان مي دهد، با تمام نورون هايي كه به نوعي با واجِ » آ«به واجِ 
و چه تعداد كلمات ممكن است در آينده به  .يريم كه چه تعداد كلمات هست كه شامل اين واج استنظر بگ

مثالي نسبتاً محدود مثل اين كافي است كه . وجود آيد كه شامل اين واج باشد اما هنوز متداول نشده است
. ت گفت نامتناهي استعظمت استعداد و توانايي هاي مغز ما را به تصوير بكشد، عظمتي كه مي توان به جرأ  

 
را  ،54به اين ميزان از پيچيدگي مغز بايد ميدان هاي نوروني حواس پنجگانه، موسوم به نقشه هاي حسيالبته 
بينايي، شنوايي، يعني  - اين ميدان هاي نوروني، درك حسي ما از محيط از طريق حواس پنجگانه . افزود

اندازة هر يك از اين ] با تماميِ اهميت و قدرتي كه دارند[. را امكانپذير مي كند - شامه، المسه و چشايي 
يعني اگر ما به اندازة سرِ سوزني از بافت مغز را از جايش برداريم، به . ميدان ها به اندازة سر سوزني است

هيچ يك از . ما، شنوايي ما، يا در توانايي ما در سخن گفتن به وجود مي آيد ديددر  ي بزرگيكباره سوراخ
علومات در مورد پيچيدگيِ ساختار و عملكرد نورون ها در مغز ما در حد فرضيه و حدس و گمان علمي اين م

                                                                   . نيست بلكه همگي كامالً مستند و شناخته شده است
 

وجود صدهزار تا يك ميليون ميدان هاي  آنچه بر پيچيدگي هاي ارتباطي شبكة نوروني مغز مي افزايد
كارِ تخصصي خود، اين توانايي را در اختيار ديگر ميدان هاي  حفظنوروني تخصصي است كه قادرند ضمن 
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مادامي كه وظايف تخصصي خود را حفظ مي كنند، فراخور مقتضيات  مي توانندآنها حتي . نوروني قرار دهند
معني عملي . قادرند در سطوح مختلف مغز در آن واحد فعال باشند حتياين ميدان ها . موجود تغيير كنند

اين ميزان از پيچيدگي اين است كه توانايي مغز ما براي درك چيزها و ايجاد ميدان هاي الزم براي دريافت و 
اين ميزان از استعداد شگفت انگيز براي رشد كافي است كه  الحا. ترجمة انديشه هاي نو بي نهايت است

از جمله شگفت [هزاران نوع مادة شيميايي خطرناك كه كل حيات بر كرة زمين  را در كنار اختراعِ انديشه
را تهديد مي كند  قرار دهيم؛ راه درست و غلط ] انگيزترين نتيجة تكامل حيات، كه همين مغز انسان باشد

                                                                                                           . فوراً آشكار مي شود
 

ار خود را از ابتدا بر روي كاغذ ، آث18ن موسيقي دان نابغة قر تسارتمو] وسئولفگانگ آماد[كه  كرده اندنقل 
او كل يك اثر را در تابشي الهامي دريافت مي كرد و سپس به مدت چند هفته به پردازش آن در . نمي آورد

از  پيدا كرده استو وقتي كه حس مي كرد آمادگي نوشتن آن بر روي كاغذ را . ذهن خود مي پرداخت
شغول كند تا هوش ا داستان مل زميني او را بهمسرش مي خواست كه براي او داستان بگويد تا عق

 با تماميِبتواند به خلق اثر مورد نظر ه از مداخلة مالحظات شخصي و روزمر آسودگي خاطربا  اوموسيقايي 
را از درون به او ديكته مي كرده  ويكسي آهنگ هاي  است كهبه اين معني اين نه و . جزييات آن بپردازد

براي او، ترجمة ايده اي . كشيده استمي كه براي خلق آثارش رنج فراوان چرا كه از شخص او نقل است 
طول دقيقه به  45اجراي آن  به اثري فاخر كه و تبديل آن  - دريافت شده در لحظه اي كوتاه -موسيقايي 

 كه از سن چهار سالگي به بعدبود توانايي ويژه و ارزشمندي و اين انجامد، كاري بس شاق و دشوار بود؛ مي 
                                                                                                         .در او پرورش يافته بود

 
ما انسان ها داراي هوش هاي متنوعي هستيم اما توانايي ما براي : را جمع بندي كنم تا حاال گفتمآنچه 

ما را «ما اجازه مي دهيم كه اين هوش ها، اصطالحاً،. پلين استدستيابي به اين هوش ها مستلزم ديسي
قابليت پوياييِ مذكور، مرحله به . و بپرورانند تا پوياييِ الزم و بي نقصي در وجود ما شكل گيرد» تربيت كنند

مرحله و بر اساسِ نظامي كه در طبيعت به وجود آمده است صورت مي گيرد به صورتي كه مغز ما در جهش 
پرورش درست ما مشروط به . مي كند فراهمكي رشد رواني و فكري ما را فيزي زيرساخت ،دوره اي هايي

احترام گذاردن به نظام طبيعت و فراهم كردن محيطي مناسب و الگوهايي عملي براي پرورش هر يك از 
مرحلة فيزيكي مغز، از  همگام با تكامل مرحله به نيز »من«ساختار رواني ما يا همان . ساختارهاي مغز ماست

و از اين رو است كه ما بايد مراقب تراژديِ . مراحل متعددي عبور مي كند و به مراتب باالتري راه مي يابد
كه ريشه در عدم توانايي مغز در رشد است فاجعه اي اين . مغز باشيم در ساختارِ پايينِ» من«گرفتار شدن 

كامل مغز و مشغول كردن ذهن تعدم توجه به روال طبيعي رشد و از  برخاستهكه دارد، عارضه اي  شكامل
محرك ها و نِ ساختكوتاهي در فراهم نيز كودك با فعاليت هاي نامتناسب با رشد فكري و احساسي او و 

                                                                                . در محيط پيراموني اوست مناسبالگوهاي 


