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ubiverse : تصوير  

 

 

 مقدمة مترجم
تخيل امري بيهوده محسوب مي شود، خيالبافي  چون و چه بسا. تخيل و خيالبافي از يك ريشه انددر لغت، 

در سخنراني زير، جوزف چيلتون پيرس در مورد اهميت . اعتنايي قرار گرفته استنيز در عصر ما مورد بي 
به نظر وي، با . در تخيل سخن به ميان آورده است انذهني كودك بازي و داستان در پرورش توانِ بنيادينِ

 راهكارهاياز  -در خردسالي و بزرگسالي  -  مي شوند كه پرورش توان ذهني براي تخيل، كودكان قادر
پرورش استعداد . سنجيده تر و حكيمانه تري اتخاذ كنند راه حل هايشونت آميز بپرهيزند و با تأمل بيشتر خ

كودكان براي تخيل همچنين ايشان را براي فهم بهتر در سوادآموزي و درك مفاهيم رياضي و ديگر علوم در 
بليك و نمادين عالئم و نشانه ها در مدرسه آماده مي كند چرا كه حداقلِ الزم در اين راستا قابليت درك سم

غز به متلويزيون  يكآقاي پيرس همچنين به تشريح آسيب هاي فيزي. حروف الفبا، اعداد و فرمول هاست
                                                       . مي پردازدضعف ايشان در تخيل و ادراك  جهنتي ردو  اندككو

 

همانطور كه در سخنراني هاي ديگرِ وي تصريح شده است، آقاي پيرس معتقد است كه هوشي فراگير در 
او را در هر مرحله از  ،انسان به تعالي معنوي است كه با هدف رساندنِ به وديعه گذاشته شدهتمامي طبيعت 

رشد خود، از پيش از تولد تا بزرگسالي، راهنمايي مي كند. اما در دوران اخير، با چيرگي عقل معاشي در 
 زغم يكدر رشد فيزيقرار گرفته كه موانع عظيم و بي سابقه اي بر سر راه رشد طبيعيِ كودكان  صنعتي،جوامع 
كه از پايان جنگ جهاني دوم به اين  كاستي هااين . ايجاد كرده است كاستي هايِ مشكل آفريني وا و روان

در بين كودكان و بزرگساالن شده  در جامعه آمريكاموجب بروز خشونت بي سابقه  يافتهسو به شدت افزايش 

                                                           

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

:اي زير در اينترنت مراجعه نماييدبه پيوندهبه زبان اصلي سخنراني و يا مطالعة متن كامل آن  اين براي شنيدن بخشي از. شده است  
- Joseph Chilton Pearce. 1994. Imagination and Play (accessed 2 January 2021) 

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

Transcript: https://ttfuture.org/files/2/members/sym_jcp_play.pdf 
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و با گسترش هر چه بيشتر الگوهاي توسعه در جهان، دور از انتظار نيست كه همراه با سبك زندگي،  .است
سيستم ها و فناوري هاي آمريكايي، آسيب هاي انساني و اجتماعي مرتبط با آنها نيز در ديگر كشورها، از 

                                                                                          .  ز گرددجمله كشور ما، مسئله سا
__________________ 

 

تواناييِ خلق تصاوير ذهني كه از طريق حواس پنجگانه «: آمده اين استدر فرهنگ لغت » تخيل«تعريفي كه براي 
يعني چه؟ براي فهم دقيق تري در عمل » تخيل«اما تخيل به لفظ و حرف است،  اين معنيِ ».به دست نيامده است

پيشتر در مورد اين نظريه نكاتي را . است كه دوباره به نظرية مغز سه گانه رجوع كنيم سودمندتخيل امرِ عملكرد از 
يا همان [ابتدا توسط مغز اول حواس پنجگانه توسط از عالم ماده حسي دريافت شده  محرك هايِ 2.مطرح كردم

-به مغز دوم يعني همان مغز احساسيسپس و  شوددريافت مي ] نام گرفته است» مغز خزندگان«مغز كه بخشي از 
آن چيزي كه ما از اين فرآيند درك مي كنيم صورت يا صورت . [گرددارسال مي ] موسوم به مغز ليمبيك[شناختي 

                                                                    .]وجود دارد محيط پيرامون ماهايي از چيزهايي است كه در 
 

. ي حسي از بيرون، در درون خود به وجود آوردها اما ذهن ما خود قادر است كه صورت هايي را بدون دريافت پيام
تماماً مستقل از محرك  ذهن آدمي در مراتب باالتر مغز، صور در تخيلِ« :گفته 3»ستكريچارد رِ«پزشكي به نام 

و اين توانايي عظيم مغز آدمي است كه اجازه مي دهد كه چيزي . هاي حسي دريافت شده از بيرون شكل مي گيرد
جايگاه بنيادينِ تخيل در بتوانيم اگر ما » .او قرار ندارد، در برابر چشم درون او جلوه گر شود انِكه در برابر چشم

              . طور ديگري به دوران خردسالي خواهيم نگريستقطعاً ، وبي درك كنيمو انديشة آدمي را به خيادگيري 
 

بازي، هوشِ اصليِ پرورش دهندة روح و روان انسان گي، سال 11تا  7كودكان، از از اين رو من معتقدم كه در عالم 
تولد، يك : كودك شناسايي شده است مغز و رواندر رشد  نطور كه قبالً اشاره كردم، مقاطع مشخصيهما. است

] ژان[ 4.ا هم به اين مراحل اضافه كنمسالگي ر 15سالگي و من مي خواهم  11 سالگي، چهار سالگي، هفت سالگي،
 چهباور كنيم وجود اين مراحل را چه و ديگر دانشمندان به وجود اين مراحل رشد باور داشته اند و ما،  5»پياژه«

جهش هايي كلي  دستخوشنكنيم، آنچه مسلم است اين است كه در همين مقاطع سني، سيستم عصبي كودك نيز 
    :مرور كنيمكودك حركتي مغز - حسي سيستمِرا در فرآيند رشد ] و نقش تخيل[پس بياييم تأثير بازي . شودمي 

                                                                                                                                  

                                                           

در خدمت«يت اطالع رساني در سا. ترجمه اسفنديار عباسي. ياري در پرورش كودكان-علم دستيابي به هوش. جوزف چيلتون پيرس  2
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 Richard Restak. 2001. The Secret Life of the Brain. Washington, DC: Joseph Henry Press.  
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 Jean Piaget 

.يافته هاي خود پيرامون مراحل رشد كودك استمديون عمدتاً روان شناس و پژوهشگر سوئيسي كه شهرت خود را   
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، هر وقت كه مادر كلمه اي به زبان مي آورد، ارتعاشات واج هاي هر كلمه رحمدر جنين  ماهگيِ 7ن ديديم كه از س
ارتباطي بسيار نزديك بين پس از بدو به وجود آمدن انسان،  6.دومي ش اوموجب حركت هاي واكنشي در عضالت 

و تا وقتي كه . آن از يك سو و مغز و ساختار كلمات و اجزاي متشكلة كلمات از سوي ديگر وجود دارد بدن و حركت
جنين براي تولد آماده شود، كنش ها و واكنش هاي بين اصوات، مغز جنين و حركت هاي عضالني بدن او، 

جالب توجه اينكه در . است كردهدر مغز تثبيت مادري وي را  ها و زبانِدائميِ مرتبط با واج  ساختارهايِ نورونيِ
تجارب حسي نوزاد بصري  ميم، اكثرمي نا 7»در آغوشي«چند ماه اول زندگيِ نوزاد پس از تولد، كه ما آن را دورة 

هاي  محرك هاي صوتي نيز توسط گوش نوزاد دريافت مي شود، اما محركدر اين مرحله از رشد،  مسلماٌ. است
اين است كه بر حس شنوايي رشد و تكامل حس بينايي بعد از تولد  نو دليل سبقت گرفت. بصري چيره ترند

براي پرورش و فرصت چنداني  - يعني مادامي كه نوزاد در رحم مادر بود - ساختارهاي عصبيِ مرتبط با چشم قبالً
د به طور مستمر در حال نظاره كردن و تماشاي در ماه هاي نخستين زندگي، نوزااز اين رو، . تكامل نداشته است

 12تا  6بين . قابل مشاهدة اطراف خود جذب مي كند از اين طريق او مقادير عظيمي اطالعات از جهانِ. چيزهاست
يك سالگي به يكباره تمركز شديد  و در پايانِ. ناميده است رخ مي دهد 8»ثبات شئ«ي چيزي كه پياژه آن را ماهگ

در اين سن است كه ما . و تحوالت ديگري در كودك جايگزين مي گردد تخفيف مي يابد بينايينوزاد بر حس 
در اين زمان عالوه بر اين دو، . چون راه رفتن و زبان باز كردن مي شويم فعاليت هاييتالش كودك براي  متوجه

                            .همچنين شاهد رشد احساسي كودك مي گرديم كه مربوط به شكوفايي مغز ليمبيك او است
 

را  ي، يا همان كلمه و شئروي زبان آموزي تمركز كنيم و در اين خصوص، رابطة اسم و مسمقدري حاال بياييم 
كارهاي پژوهشيِ جالب  10»رجِنتينِب«] السنيكو[و  9»جونز-تونبلر«] نيكوالس[، در اين زمينه. بررسي كنيم

در اين سن، صرفنظر از قوميت و فرهنگي كه در آن به دنيا آمده  انكه رفتار كودك آنها دريافته اند. توجهي كرده اند
سندروم اشاره «را از كودكان را شناسايي كرده اند و آن خاص  ياين پژوهشگران رفتار. يكسان استمشابه و اند، 

با كمي [بيرون از خانه در اين سن كودك هر جا كه باشد، در خانه و يا . گذاري كرده اندنام 11»كردن به چيزها

                                                           

.14، صفحة ياري در پرورش كودكان-ابي به هوشعلم دستي. جوزف چيلتون پيرس  6  
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 object constancy 

 كودكاز 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 او قرار نداشته باشند، خاطري آسوده با 

. دور و خارج از دسترس نيستند  
9
 N. G. Blurton Jones. 1965. Animal Behavior. New York: Time Inc. 

- N. G. Blurton Jones. 1972. Ethological Studies of Child Behaviour. Cambridge: Cambridge [England] University Press.   
- Niko Tinbergen. 1951. The Study of Instinct. Oxford: Clarendon Press. 

- Niko Tinbergen. 1953. Social Behaviour in Animals, with Special Reference to Vertebrates. London : Methuen, New 

York : Wiley. 
- Niko Tinbergen. 1972. The Animal in its World: Explorations of An Ethologist, 1932-1972. Cambridge, Mass., Harvard 

University Press. 
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وقتي در خانه و . اصرار خاصي بر اشاره كردن به چيزها و پرسيدن نام آنها دارد ،]رفتاري در اين دو محيط تفاوت
چيزهاي مأنوس و آشنا دورتادور او را احاطه كرده است، كودك به سوي هر چيزي دست دراز كاشانة خود است و 

آن را لمس مي كند، مي چشد و مي بويد تا شناخت : خود بررسي مي كند را بدون واهمه با حواس و آنمي كند 
خود در تالش يعني » اين چيه؟«: همزمان از پدر و مادر و ديگر مراقبان خود مي پرسداو . بهتري از آن پيدا كند

رگسال وقتي كودك نام چيزي را از يك بز. اشياء چيستبراي شناخت چيزها، كودكان مي خواهند بدانند كه اسم 
دريافت مي كند، نام آن چيز و كلية دريافت هاي حسي كه در بررسيِ آن چيز به دست آورده و حاالت و احساساتي 

وجود مي كودك به  همگي باهم شبكه اي از ميدان هاي نوروني در مغزآن چيز به او دست داده، كه طي شناخت 
، به طور جداگانه، ثبت و ضبط نمي شود، بلكه دككو يعني نام اشياء و مشخصات حسي، حاالت و احساسات. آورد

 هپياژ. نام شئ و خود شئ در ساختاري در هم تنيده و يگانه از جنس سلول هاي عصبي در مغز او شكل مي گيرد
دانش كودك نسبت به يك شئ پس . گذاري كردنام 12»شساختارهاي دان«اين ساختارهاي يكپارچة نوروني را 

او  مغزدر براي نخستين بار آن چيز  ساييدر شنا اودر نتيجة تالش است كه  واحدي نورونيِ ساختارخاص بر اساس 
به بيان ديگر، واكنش مغز نوزاد به چيزهايي كه او در دنياي بيرون تجربه مي كند، ساختن . به وجود آمده است

ر مشخصات آنها به عنوان دو چيز و در فرآيند شكل گيري اين ميدان ها، نام اشياء و ديگ. ميدان هاي نوروني است
                                                       . نوزاد، نام شئ عين شئ است از منظرمجزا از هم ثبت نمي شود، بلكه 

 

زبان بزرگساالن و گفتگوي ارتباط با در . ي استنشانه و عالمتي براي مسم فقط اسم 13معني شناسانالبته از منظر 
از  ؛اما براي نوزاد در حال يادگيري و رشد، موضوع چيز ديگري است. درستي است آنها اين قطعاً برداشتبين 
خواهيد ديد كه همزمان با به » .بگو دست، بگو دست«: را به زبان بياورد» دست«بخواهيد كه كلمة  ساله 2 يكودك

چرا چنين است؟ چون براي نوزاد، واژة . ي دهد، دست خود را نيز باال مي آورد و تكان م»دست«زبان آوردن كلمة 
مغز كودك در اين . حسي و مادي است براي او دست چيزي كامالً. مفهومي نيست كه او انتزاع كرده باشد» دست«

                                                                                             .سن قادر به فهم انتزاعيِ چيزها نيست
 

به چه صورت رخ مي دهد شناسايي چيزها حاال ببينيم در خارج از منزل، يعني در جايي غريب و نامأنوس، فرآيند .
هم رخ مي  در بيرون از خانه و پرسيدن نام آنها و بررسيِ حسي آنها،همين فرآيند، يعني اشاره كردن به چيزها 

مطالعات در اين زمينه نشان مي دهد كه در تمامي كودكان در اين سن، صرفنظر از پيشينة قومي و فرهنگي، . دهد
به : فرق مي كنددر بيرون از خانه كمي با اين تفاوت كه ترتيب رخداد اين مراحل  رخ مي دهد،اين فرآيند يكسان 

يا هر  -همزمان روي خود را به سوي مادر . آن اشاره مي كندمحض ديدن چيزي جديد، نوزاد متوقف مي شود و به 
او مي خواهد بداند . بر مي گرداند  و منتظر نوعي اشاره، عالمت و واكنش مي ماند  -  ي كه همراه اوستمراقب ديگر

 ساختارهاي نورونيِتا كه نام شئي كه مشاهده كرده چيست تا بتواند سپس مراحل بررسيِ حسي آن را آغاز كند 
دريافت مي كند، مأموريت خود در  چيز مورد نظرهمينكه نوزاد نامي براي . مرتبط با آن در مغزش شكل بگيرد

در كه احساسات مادر و پدر نيست چندان در بند  او. آغاز مي كندرا لمس كردن و احتماالً چشيدن و بوييدن آن 
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به عنوان  -چه بد و چه خوب  -احساسات آنها بلكه ... كثيف است، تميز است؟  ؛مورد بررسيِ حسي آن چيز چيست
                                                   . بخشي از ساختار عصبيِ يكپارچة مرتبط با آن شئ ثبت و ضبط مي شود

 
د كه كودك در بيرون از خانه سگي ولگر دفرض كني: اجازه بدهيد با آوردنِ مثالي اين موضوع را روشن تر بيان كنم

مادر كه مواظب اوست در واكنش به پرسش . كثيف و بدقيافهپير، را مشاهده مي كند و به دنبال نام اوست، سگي 
براي  »!يك وقت به اين سگ كثيف و بي ريخت دست نزني، ها؟«: كودك كه مي خواهد بداند آن چيست مي گويد

ف، مادر اذعان مي كند كه او مي داند كه با گفتن اين حر. نوزاد اينكه سگ كثيف و بي ريخت است بي معني است
كودك وقتي مي بيند كه مادرش اين . و همين واكنش از سوي مادر براي كودك كافي است. اين موجود چيست

موجود را مي شناسد همين شناخت را مجوزي براي بررسيِ حسي آن براي شناخت بهتر آن براي خود تلقي مي 
 از ساختارهاي ديگر كه او قبالً يبراي آن خواهد ساخت به مجموعة رو به رشدنوروني اي كه مغزش  كند تا ساختارِ

در جلسات قبلي توصيف مفهوم امر هادي را [ .است» امر هادي« مصداقي ازاين دقيقاً . شودساخته است اضافه 
ارتباطي بين مادر و آن چيز  با پرسيدن از مادر و جواب شنيدن از او، كودك اطمينان حاصل مي كند كه 14.]كردم

نوزاد از نظر غريزي . چيز كند آنشناختن  كودك را مشتاق بهدارد و همين ارتباط كافي است تا از قبل وجود 
تك برقرار كند تا ساختار نوروني الزم با انگيزه دارد تا چيزها را از نزديك بشناسد و لذا بايد با اشياء تعامل حسي 

                                                                                                   . در مغزش ساخته شود چيزهاتك 
 

همراه با ديگر خصوصياتي  -براي سگ ولگرد  و بي ريخت مثل كثيف - صفاتي كه در مورد اشياء از مادر مي شنود 
ساختار دانش كودك از آن شئ مي شود، البته بدون اينكه در اين  كه خود در مورد شئ درك مي كند بخشي از

و واقعاً فرقي نمي كند كه شئ . بخت برگشته قضاوت خاصي داشته باشد خود كودك در مورد سگ ،مقطع سني
مثالً اگر گلي زيبا نظر كودك را جلب . مورد شناسايي او چيست؛ هدف او شناختن چيزها يكي پس از ديگري است

مادر با لبخند نام آن را به زبان آورد و كودك هم به سوي آن برود، از ساقه جدايش كند و مشتاقانه آن را  كند و
لمس كند، ببويد و بچشد، همراه با دريافت هاي حسي و كلمة گل، رويكرد مثبت مادر به گل هم در ساختار ادراكيِ 

                                                                                              .ثبت و ضبط مي شودبراي آن گل  وي
 
اگر شما فكر مي كنيد كه اين توصيف از فرآيند شناخت چيزها توسط نوزادان و كودكان باورنكردني است، بگذاريد 

وي طي سال هاي شواهدي كه . اضافه كنم چه گفتمجونز را هم به آن- رتونلب تحقيقاتيِ كشفياتنمونة ديگري از 
بعد ديگري از فرآيند شناخت [كودكان در فرهنگ ها و قوم هاي مختلف به دست آورده  ةمشاهد راهاز بسيار و 

 مياناو در تحقيقاتش عملكرد مشابه و مشتركي را در . كه جالب توجه است] چيزها توسط كودك را نشان مي دهد
نامگذاري  15»كودكان خردسال توهمي ظرفيت « و قوم ها شناسايي كرد كه آن را جميع فرهنگ هادر كودكان 

                                                                                                                                      . نمود
  
                                                           

در خدمت«در سايت اطالع رساني . ترجمه اسفنديار عباسي. در پرورش كودكان ياري-علم دستيابي به هوش. جوزف چيلتون پيرس  14
  

)1399بهمن  20دسترسي . (14ة ، صفح»مصرف اصالح الگوي  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_awakening_intelligence_Pearce.pdf 
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 كودك به چيزي اشاره مي كند كه به چشمِ ،در كودكان مشاهده كرد كه در آن نوعجونز صدها مورد از اين -بلرتون
در اين موارد كودك انگشت . جونز-بلرتونبراي  و نهقابل رؤيت بود كودك  نه براي مادرِها اين چيز. نمي آيد ديگران

واكنشي از سوي مادر نامرئي نگه مي دارد و به سوي مادر نظر مي افكند و منتظر دريافت  ياشاره را به سوي شئ
او همان كند كه با سگ  ،مادر مبني بر شناختن آن شئ و نام بردن آن واكنشِ تو گويي بخواهد با دريافت. مي ماند

اما طبعاً مادر كه قادر به ديدن آن شئ نيست نمي تواند واكنشي نسبت به آن نشان دهد؛ او . كرده استل يا ُگ
                                                                              .  به زبان بياورد بتواند نام آن راچيزي نمي بيند كه 

 

و معني اين اصطالح اين است كه  .مغز مي گويند 16گزينشي اين مصداقي از ظرفيتي از مغز ماست كه به آن توانِ
اين كه بزرگساالن  اين خاطرو دقيقاً به . ي آيدبراي نوزاد خيلي چيزها پديدار است كه براي بزرگساالن به چشم نم

بخشي از فرهنگ ها را نمي بينند و وجود آنها را براي كودك تأييد نمي كنند، نديدن و نشناختن آن چيز چيزها
يعني وقتي آن نوزاد خود به بزرگسالي مي رسد و صاحب فرزند مي شود، او نيز قادر نخواهد بود كه . نوزاد مي شود

و از اين رو، او نيز . نوزادش مي بيند را رؤيت كند چون درك آن چيز بخشي از سيستم ادراكي او نيستآنچه 
. امر هادي استاين مصداق ديگري از . ن چيز نيستهمچون پدر و مادر خود قادر به ارائه واكنشي در تأييد وجود آ

و تمام آن . ورود پيدا نمي كند كودك بدون واكنش پدر و مادر و نام بردن چيزي، آن چيز در سيستم ادراكي
محدودة ] راه نمي يابديا [به سيستم ادراكي آحاد مردم در يك جامعه راه مي يابد كودكي  در زمانِچيزهايي كه 

                                                           .آن فرهنگ و قوم را تشكيل مي دهد »جهانبيني« همان ياشناخت 
 

هر چيز در مغز ما،  شناخت كيِنجا كه بر ما معلوم شده است، پديدة يكپارچگي و در هم تنيدگي ساختار فيزيا آت
و ارزش آن هم . كه همزمان شامل نام آن چيز و مشخصات حسي و احساسي آن چيز است، منحصر به انسان هاست

كشفي  آيند تكامل موجودات، در نوع خوديده در فربه نظر من، اين پد. در همين يگانگي و يكپارچگي آن است
احساسي آن چيز جزئي الينفك  مي پرسيد چرا؟ آيا واقعاً اينكه نام يك چيز و مشخصات حسي و. بسيار بزرگ است

در سن دو  ؟از نقشة واحدي است كه مغز ما به قلم نورون ها از آن چيز ترسيم مي كند حائز اهميت بااليي است
اما حاال . ، مي نشيند»بنشين«، دست خود را باال مي برد و ضمن گفتن »دست«اژة سالگي، كودك ضمن گفتن و

يعني نام چيز شنيده . كه مسماي آن در ديدرس او نيست] يا بشنود[تصور كنيم كه كودك اسمي به زبان بياورد 
كودك وقتي  :مبپرس زبان علمياين پرسش را به آنوقت چه رخ مي دهد؟ . شودمي شود اما خود آن چيز ديده نمي 

در كه كودك قبالً  بصري محرك هايا اين حس ب در وجود خود حس مي كند ولي ي رااسم چيز آشناي ارتعاشِ
                                                          اتفاقي مي افتد؟چه  نيست،درك كرده است همراه آن چيز  ارتباط با

 

به بيان ديگر، . نظر او مي آورد درعكس آن چيز را  كودكمورد نظر، مغز  شئِدر غياب محرك هاي حسي مرتبط با 
در غياب خود شئ، مغز او بهترين جايگزين را در نظر او قرار مي دهد و آن چيست؟ تصوير خيالي آن چيز، يعني 

خشي از ساختارِ و به صورت ب[ قبالً در عالم بيرون تجربه كرده و شناخته است كودكتصويري دروني از آن چيز كه 
است كه واژه ها، سيستم هاي باالترِ مغز را  مواقعو در اين  ].نوروني مرتبط با اسم آن چيز در ذهن او مهياست

. شناختي در مغز ليمبيك- نه ساختارهاي حسي در مغز خزندگان و نه ساختارهاي احساسي -درگير مي كند 
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در ارتباط با [دروني  ايجاد اين تصوير بدون دخالت دو ساختار نامبرده صورت نمي گيرد، اما خلق اين تصويرِ] البته[
 ،ن است و حاكي از درگير بودنِ سيستم هاي تكامل يافته تر مغز سوم، يا همان نئوكورتكسخاص انسا ]نام آن
ن است كه تحريك هاي حسي از جهان خارج را در ليمبيك، فصل مشترك انسان و حيوامغز خزندگان و مغز . است

اما در . ست مي يابدبه ادراك الزم از چيزها د حيوان ست كهمغز اين موجودات دريافت مي كند و از طريق آنها
از آن مي شود در صورتي كه خود شئ در برابر ما در  نام يك شئ موجب خلق تصويري درونيمورد انسان، شنيدن 

                                                                                                             . حضور نداردخارج  يِدنيا
 

وقتي . و تخيل سوق مي دهد ، داستانچند چيز ما را به سوي درك اهميت بازيبزرگ،  اين كشفدر ارتباط با 
بزرگساالن از كلمات استفاده مي كنند و اين كلمات توسط اطفال شنيده مي شود، چه اتفاقي در ذهن آنها مي 

ند و واكنش ذهن كودك به اين كلمات افتد؟ ذهن اطفال در واكنش به شنيدن اين كلمات شروع به واكنش مي ك
از و تصاوير  بيرونو چه فعاليتي است كه در آن كلمات از . دروني است صور از جنسِ -هر زمان كه مقدور باشد  -

                                                              . در كنار هم قرار مي گيرند؟ قصه گويي ،همگام و همزمان درون،
 

براي چند لحظه حال و هواي ذهن يك كودك را هنگامي كه در ميان بزرگساالن مي چرخد و كلمات آنها را مي 
خانواده اي پرجمعيت، با هشت تا بچة قد  من در.] است آسانبراي من انجام چنين كاري . [شنود را در نظر بگيريد

خانة ما هميشه  دور ميزِاز اين رو . بودند يدوستميهماناجتماعي و آدم هاي  مام و پدر و مادر و نيم قد، بزرگ شد
من خيلي از ديدن چنين . دورِ اين ميز هيچ وقت از آدم خالي نبود .و مشغول حرف زدن بودند آدم نشستهتعدادي 

چيز زيادي دستگيرم از معني گفتگوهايي كه صورت مي گرفت . صحنه هايي سرِ ذوق مي آمدم و لذت مي بردم
وقتي . ندمي داد عوالمي بود كه اين حرف ها در درون من به وجود مي آورد يه من لذت فراواناما آنچه ب شدنمي 

                 . چيزي را توصيف مي كردند، كلمات آنها در ذهن من فوراً تبديل به تصاويري دروني مي شد بزرگترها
 

خيلي زود به قصه واكنش نشان مي دهند، حتي بچه ها . حاال بياييم نگاهي دقيق تر به قصه و قصه گويي بيندازيم
 كلمات به صورت ارتعاشِ. مي توانم بگويم كه واكنش كودك به قصه قبل از اينكه كامالً زبان باز كند آغاز مي شود

دريافت  - حس شنوايي  از طريقِ -نوعي وروديِ حسي  اين ارتعاش به عنوانِ. توسط كودك دريافت مي شود صوتي
صه كه يكي پس از ديگري به صورت رشته اي به هم پيوسته از دهان قصه گو خارج مي شود، كلمات ق. مي شود

در اين مورد قضيه ديگر انطباقِ يك تصوير در مقابل يك كلمه نيست، بلكه . چالش عظيمي براي مغز ايجاد مي كند
اي از كلمات مي بايد متحرك است كه در واكنش به زنجيره  ي كه متوجه مغز است ايجاد تصاويريچالش بزرگتر

كه آنچه  صورتيتو گويي قصه در درون ذهن كودك به فيلمنامه اي بدل مي شود به . به دنبال هم رديف شوند
                                                              .كودك درك مي كند به طور مستمر در حال تغيير و تحول است

 

را به طور  آنهاتمامي حواس و شنيدن قصه كل مغز  ،نشان مي دهد كه در كودكان تحقيقات مرتبط با ذهن كودك
تو گويي كودك . دروني مي شود بصريِ به بيان ديگر، تمامي انرژي كودك متوجه فرآيند. يكپارچه در گير مي كند

در رد كه انگار چشمان او حالتي به خود مي گي. خيره مي ماندبچه بي حركت و با دهاني باز . طلسم شده باشد
گر ا. در عالم ديگري سير مي كند ،در حال شنيدن قصه مي توان گفت كه كودك. جايي ديگر نظاره گر چيزهاست

در درون نظاره گر جهاني اعجاب انگيز  نمي نگرند بلكهچشمانشان باز و بيدار است اما به چيزي در جهان بيرون چه 
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اما بگذاريد خيالتان را راحت كنم؛ باور كنيد كه » .من اصالً اهل تخيل نيستم«: خيلي از مردم مي گويند. خودند
يكي از كشفيات تحقيقات اين حوزه اين است كه ظرفيت مغز ما در انديشيدن . مغز شما با تصوير فكر مي كند

. دروني است صورانتقال عمدتاً ما در هنگام تفكر مي افتد اتفاقي كه در ذهن . در تخيل است مامتكي به توانايي 
دروني مي انديشند بسيار  صوراز طريق  مي آيندنابينا به دنيا كشف كه حتي كودكاني كه براي پژوهشگران، اين 
ال در حل مسايل مرتبط با اشكنابينا بوده اند  از تولدپي برده اند كه نوجواناني كه  ايشان. جالب توجه بوده است

مي پرسيد چطور چنين چيزي ممكن است؟ چون آنها به . از همقطارانِ بيناي خود بهتر عمل مي كنند ،هندسي
و در بازخواني آنها به  كرده اندنابينايي خود، تصاويرِ بسيار دقيق تري از اشكال هندسي در ذهن خود ترسيم واسطة 

                                                                                    . ذهن خود از سرعت عمل بيشتري برخوردارند
 

هر . دننوروني برقرار كن ارتباطات جديدپس هر بار كه ما به بچه ها قصه مي گوييم، مغز آنان را تحريك مي كنيم تا 
شكل مي گيرد و  مغز آنها بار كه قصة جديدي شنيده مي شود، ارتباطات جديدي بين ميدان هاي نوروني موجود

نقشه هاي حسيِ اي كه از قبل به وجود آمده، در واكنش به تصاويري كه قصه به آنها دامن مي زند، ورزيده تر و 
بين ميدان هاي نوروني موجود را  به بيان ديگر، در واكنش به قصه، مغز ناگزير ارتباطات. گرددپيچيده تر مي 

نه بين سلول هاي عصبي است كه مهم است و  ارتباطات توسعة  يي مغز ما، اينو در رشد و شكوفا. دهدمي توسعه 
و . به اين نكته به اندازة كافي اشاره داشته ايم ]17پيشين هاي سخنرانييكي از در [ما قبالً . تعداد نورون هاي موجود

بين ميدان هاي نوروني فقط به حس بينايي محدود نمي شود، بلكه حس شنوايي، بويايي و  اين بسط ارتباطات
چشايي و لمسايي را نيز در بر مي گيرد چون در داستان ها معموالً كلمات بسياري در توصيف تجارب قهرمانان آن 

كه از داستان به داستان فرق مي  -اين توصيف ها پس . كه به حس بصر محدود نيست در عالم حس گفته مي شود
                     . بين ميدان هاي نوروني موجود مي افزايد دروني را تحريك و بر ارتباطاتتمامي حس هاي  -كند 

 

را بارها و بارها بشنوند؟ پاسخ به اين پرسش را در  ها مي پرسيد پس چگونه است كه بچه ها اصرار دارند كه قصه
نوروني  شبكه هاي بزرگ ،با كمك هم ،وقتي نورون ها. مي يابيمتثبيت سلول هاي عصبي فرآيند  فيزيولوژي رشد و

شنيدن يك . ارتباط بين چند ميدان نوروني را ميسر سازد يمي سازند، گاه مي طلبد كه آكسون هاي بسيار دراز
تثبيت اين آكسون ها و  اسبابِدراز دامن مي شود و تكرار قصه ها  به وجود آمدن اين اتصاالت داستان موجبِ

 متضمن فعاليت و دوامِ مِيلين] پوشيده شدن آكسون ها با[. را فراهم مي كندآنها  18»مِيلين دار شدن«اصطالحاً 
درازمدت است ي نورونيها ميدان سلولي بين ارتباط .                                                                           

 

 برايچندين بار تكرار شد و ارتباطات نوروني الزم در مغز شكل گرفت و تثبيت شد، ديگر ضرورتي  يوقتي داستان و
آيا بچه ها راغب به شنيدن مكرر داستان اند چون مي خواهند آن داستان را ياد . تكرار آن قصه احساس نمي شود

                                                           

.ياري در پرورش كودكان-علم دستيابي به هوش. جوزف چيلتون پيرس  17
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 myelinated 

علم «، اولبراي معرفي آكسون ها به سخنراني . ميلين مادة نرمي است كه آكسون هاي منشعب از سلول هاي عصبي را احاطه مي كند
: نماييدرجوع  7، صفحة »ياري در پرورش كودكان-دستيابي به هوش  
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تا . نداز حفظ مي شودر همان بار اول را ها داستان ان كودكمعموالً ] واقعيت اين است كه[و از حفظ بشوند؟  بگيرند
اگر چيزي را كمي جابجا يا سوم دوم  براي باركردنِ يك داستان  تعريفهنگام حاال تجربه نكرده ايد كه چطور در 

نه، طلب او براي تكرار داستان بيش از اينكه براي حفظ شدن ! بگوييد، كودك اين اشتباه را به شما متذكر مي شود
مي آن باشد به دليل نياز مغز او در تثبيت كامل و پايدار ميدان هاي نوروني اي است كه توسط داستان به وجود 

                                                                                                                                       . آيد

را اش داستانش را شنيده و ارتباطات الزم بين ميدان هاي نوروني  حاال گام بعدي براي كودك چيست؟ ،خوب
كه در ذهن خود پرورش  يكودك مي خواهد دنيايي از تصاويردر گام بعد، حاال چي؟ . برقرار و تثبيت كرده است

 ،داستانوقايع چرخه اي را كامل كند؛ د اين كار مي خواه انجام تو گويي با .يافته را در جهان بيرون متجلي سازد
عالمي از تصاوير دروني را خلق  ،در واكنش به كلمات داستان او نيز و ورودي هاي الزم در ذهن او را به وجود آورده

] ول[، روس بسيار دانايِ روان شناسِ. كندجهان دروني را در بيرون بازآفريني گام بعد اين است كه آن . استكرده 
بچه ها مي خواهند با جهاني كه در درون خود ساخته اند «: داردصيف زيبايي براي اين فرآيند تو 19»ويگوتسكي«

                     » .مي سازند به بازي مشغول شوند] بدين ترتيبخود [جهان بيرون را عوض كنند و در جهاني كه 

تازه راه رفتن را داشت و  ماه 14 اًددختر ما حدو: برايتان بياورممثالي از خانوادة خودم  در اينجااين بهانه اي شد كه 
خوانده را برايش  »سه خرس«داستان  مادر همان زمان . ياد گرفته بود و خيلي كودك با استعداد و باهوشي بود

 يم كهادامه داد اينقدر اين كار ران و مادرش م. كنيم كراربرايش ت بارها و بارهااز ما مي خواست كه آن را بوديم و او 
يك قاشق از  ،دختر مايم، ه بودشدشام خوردن به مشغول تازه يك شب كه . از اين داستان بيزار شديم خودمان

ما بايد برويم يك گشتي در جنگل بزنيم تا غذايمان خنك . نه، اين غذا خيلي داغ است«: گفت و غذايش خورد
م، بشقاب نقش بسته بود به گونه اي عمل مي كرد كه در ددر ذهن او از داستان سه خرس  تصاويري كه» .بشود

را بابا خرس و مادرش را هم مامان خرس كه پدرش باشم  مراو  بدل مي كردخرس بچه هريسة به كاسة را غذاي او 
پس به . مي شديمعازم پياده روي در جنگل بايد ايمان ذما همگي به خاطر داغ بودن غاز منظر او، و . جلوه مي داد

عالمي دروني از اين داستان ساخته و حاال مي خواهد كه آن را بر جهان خارج  اين كودكوضوح مي بينيم كه 
كه ما حاضر بوديم همبازي او باشيم و عمالً شام را  زماني و تا. منطبق كند و جهان خارج را بر اساس آن تغيير دهد

و بارها خانه را ترك كنيم او مي خواست كه اين بازي را بارها خيالي او » جنگلِ«رها كنيم و براي پياده روي در 
كودكان خردسال پرده از راز بزرگي بر  اما اين كارِ. كار آساني نيست راي بزرگسالكه البته تحمل آن ب -تكرار كند 
ز طريق و آن اين است كه ما انسان ها قادريم ا] رازي كه ما در بزرگسالي معموالً فراموش مي كنيم[مي دارد 

                      . تغييرات بزرگي در جهان خارج به وجود آوريم ،در خلق پديده هاخود ظرفيت هاي عظيم دروني 
 

انيستيتو پزشكان اطفال در سوئد پي برده اند كه كودكاني كه تخيلي قوي دارند تمايلي به خشونت و يا  پژوهشگرانِ
پروش يافته اي برخوردار نيستند همواره  چرا؟ براي اينكه كودكاني كه از قوة تخيلِ. رفتارهاي خشونت آميز ندارند

و اگر محيط پيرامون . اهي دروني داشته باشندمحرك هاي حسي بيروني اند بدون اينكه پناهگ در معرض بمبارانِ

                                                           
19
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آنها ناخوشايند، توهين آميز، تحقير كننده و تهديد آميز باشد، غرايز آنها براي حفظ بقاي خود حكم مي كند كه 
                                  .متوسل به واكنش هاي فوري از نوع فيزيكي شوند تا عامل تهديد كننده را از خود برانند

 
در درون نامطلوب، او فوراً  در رويارويي با محرك هاي حسيِ. داما روش كودكي كه صاحب تخيل است فرق مي كن 

مختلف براي حل  در بيرون از آن رنج مي برد مي سازد و در آن جهان سناريوهايِكه جهاني متفاوت با آنچه خود 
نكتة مهم در اين رويكرد اين است كه . است را برگزينديكي كه از خشونت عاري نهايتاً مسئله را بررسي مي كند تا 

در صورتي . خود واكنش نشان مي دهد فوقاني مغز بچه اي كه تخيل قوي دارد با بهره گيري بيشتر از ساختارهايِ
 دارد، مغز خزندگانپايين ترين مرتبة مغز، يعني برخاسته از صرفاً واكنشي بچة محروم از قوة تخيلِ تكامل يافته كه 

كودكي كه  واكنشِ. حركتي در دفاع از خود، در جهاني كه با او سرِ دشمني و ناسازگاري دارد-واكنشي از نوع حسي
پس . دفعي و خشونت آميز است يعني واكنش او بدور از واكنشِ تأمل است، همراه با بهره مند استاز تخيلِ خوبي 

مي كنيم، فراموش نكنيم كه فقدان توانايي  جامعهخشونت در  وقتي اينروزها اقدام به بررسيِ داليل احتماليِ افزايشِ
                                                                     . در نظر بگيريمدر تخيل و انديشيدن در نسل حاضر را نيز 

 

داستان و در كنار  -زيِ تقليد با. از بزرگترهاست بپردازيم» بازي تقليد«حاال به توصيف نوع خاصي از بازي كه همان 
دقيقاً » بازي تقليد« منظور از. رصد وقت خود را صرف آن كنندد 100 دراغب انفعاليتي است كه كودكان   - قصه

خواهد هر آنچه در رفتار بزرگترهاي پيرامونش كودك مي . ؟ بازي تقليد مصداق ديگري از امر هادي استچيست
مثالً اگر طفلي ببيند مادرش در حال درست كردن شيريني است، او هم مي خواهد شيريني . ي بيند را تكرار كندم

 بزرگ و كار كردن با النجينِ. به انجام چنين كاري نيستمي داند كه قادر به خوبي اما در عين حال او . بپزد
و چيزهاي بزرگ ديگري كه مادر با آن سرو كار بزرگي كه مادر با آن خمير را هم مي زند  سنگين خمير و قاشقِ

؟ او به سرمشقي كه در بيرون دارد مي تواند كندپس او در واكنش با اين صحنه چه . خارج از توان اوستدارد 
و  كه در آن خود او سرمشق مي سازدنگاه مي كند و سناريويي از شيريني پختن در عالم درونش ] يعني مادرش[

خمير،  به جاي النجين بزرگ. را در بيرون اجرا كندخود عي مي كند كه سناريوي دروني سپس س. است امر هادي
ل را هم براي ايفاي نقش مقداري گالنجين شباهت دارد را انتخاب مي كند و  كمي بهاو ظرفي بسيار كوچكتر كه 

. بر مي گزيند گلي هم زدن مادر برا بزرگ به عنوان قاشقِ هم تكه چوبي را. خمير شيريني داخل آن قرار مي دهد
معني اين واقعاً اما . بعد شروع مي كند به صحبت كردن، چون با صحبت كردن است كه نمايش او كامل مي شود

                                                                                                          حركات و فعاليت ها چيست؟
 

تكه چوبي جايگزين قاشق بزرگ  :اين بازي چيزهايي جايگزين ابزار و ادوات اصلي شيريني پزيِ واقعي شده استدر 
خود است، درِ كوچك و پالستيكيِ يك بطري نقش النجين بزرگ مادر را بازي مي كند و شيريني پزي مادر شده 

و اين چيزي جز رويكرد تمثيلي به . ده استشمادر  بزرگ و با جالل و جبروتشخصيت  او، يك الف بچه، جايگزينِ
شئي به جاي شئِ از چيزي به چيز ديگري است به طوري كه » معنيمنتقل كردن « در واقع تمثيل. چيزها نيست

 استتفكرِ نمادين ] در مرتبه اي عالي تر[و اين پايه و اساسِ تفكر تمثيلي و پس از آن .  ديگري معني پيدا مي كند
                                                              .مي گردد يعالي تر ساس تفكر و يادگيري از نوعا كه خود پايه و
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نمادهايي كه . خط و نگارش است ،مصداق ديگري از منتقل كردن معني از چيزي به چيز ديگر و درك سنبليك آنها
حركتي ماست و به خودي خود داراي -سيستم حسيما روي كاغذ مي كشيم و آن را نوشتن مي ناميم حاصل كار 

. ستكما اينكه براي كسي كه مدرسه نرفته و سواد نمي داند، نشانه هاي روي كاغذ كامالً بي معني ا. معني نيست
از سيستم  عبوربرود و با  ترحركتي فرا-تنها وقتي اين نشانه ها معني دار مي شود كه واژه ها از مبدأ حسي

به بيان ديگر، . مي شود ملحقباالتر مغز برساند، جايي كه به واژه ها معني  مراتبخود را به  ،شناختي-احساسي
در از فرم به معني است كه و عبور و انتقالِ تصاوير . معني دار شدن الفاظ مستلزم نوعي فرآيند عبور و انتقال است

                                                                                                               . اين فرآيند رخ مي دهد
   

 4مساوي است با  2بعالوة  2هايي مثل درك نشانه . ديگر پيش ببريميك گام را  حاضر اجازه بدهيد كه بحثحاال 
انتقالِ مثالي در سيستم مغز ما امكانپذير مي شود، و اين به بركت توانايي مغز براي پذيرفتن اين  ربا اتكا بفقط 

                                                                        . به فكري انتزاعي است آنهانشانه هاي ترسيمي و تبديل 
E = MC2 

 بگوييد ،اين فرمول تمثيلِ محض است، يا اگر ترجيح مي دهيد. بشر باشد اين مشهورترين معادلة تاريخچه بسا 
«سنبليك» يا «نمادينِ» محض است. كما اينكه ما در توضيح اين معادله مي گوييم: «اي» يعني انرژي، «=» يعني 
برابر است با، «ام» يعني جرم ذره، و «سي» يعني سرعت نور، كه اينجا به توان دو شده، يعني اين رقم را ضربدر 

با اما مغز ما نه تنها مي تواند آن را بفهمد، بلكه مي تواند . روي كاغذ اين نقش ها معني خاصي ندارد. خودش كنيد
آنچه اين ميزان از درك را محقق مي سازد، عبور از  20.آتش و خون بكشدبه جهان را اتكا به آنچه از آن مي فهمد 

روي كاغذ به معني آنهاست كه در مرتبه اي عالي تر در مغز ما فهم مي حركتي اين سنبل هاي -مشخصات حسي
 وارد اين زمينه هاي علم و فناوريبا بهره گيري از تفكر مثالي و تفكر سمبليك  براي فرد جواني كه بخواهد. شود
                . از رشد و توسعة تصاوير دروني بهره مند شده باشد ،در زمان كودكيپيشاپيش، ، ضروري است كه شود

 

او با هم قدم مي زديم كه  در خيابان يروز. مي شودمربوط مثالي بياورم كه به پسر كوچكم جا دارد كه در اينجا 
و چون او غلطك . استفاده مي كنند اين نوع غلطك هادر جاده سازي از معموالً . نگاهش به غلطك بزرگي افتاد

براي او در اين  .داشته باشداز آنها يكي حتماً مي خواست كه ن، او نداشت، پس از ديدن اين ماشين بزرگ و سنگي
به از اين رو، براي اينكه غلطكي از آن خود داشته باشد، . سن، ديدنِ غلطك پديده اي بسيار بزرگ و بي سابقه بود

آي  و غلطك دارمآي «: اعالم كرد با صداي بلند اي بيرون آورد وقرقره سراغ كابينت اسبابِ خياطي مادرش رفت و 
از خود در آورد و چيزها  را ، انواع صداهاي بيرونبي اعتنا به دنيا ، كامالًو بدين ترتيب براي ساعت ها »!غلطك دارم

                      . به زبان مي آورد خيالي خود جاده سازيِ كارگران و كارفرمايِاز زبان ي يو حرف ها را غلطك كرد
 

ستاني كه دا ون گرفت، سناريويي دروني خلق كرد،جاده صاف كن را از جهان بير تصوير غلطكاو به طور خودكار 
بيشتر او  ، بنيه و جثةبزرگ انتخاب كرد، معادلي كه با زور معادلي براي آن ماشينِسپس . در آن او كارفرما بود

                                                           

بر اساس اين معادله انرژي برابر است با جرم. اكتشافات آلبرت انيشتين استل از ، اين فرمو»هم ارزيِ جرم و انرژي«موسوم به   20
  

چه در كاربست اين انرژي در سالح هاي  - زاد مي شود مقادير عظيمي از انرژي كه از شكافت هسته اي آ. ضربدر مجذور سرعت نور
. چه در توليد انرژي هسته اي، از طريق اين معادله قابل توضيح و درك است اي وهسته   
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قرقرة خاليِ نخ را در  وتسكي، اوگز ويبه نقل ا. و مابقي كار را با تصاوير دروني تكميل كرد .بودو متناسب سازگار 
تمامي تالش بچه ها . مشغول به بازي شدتغيير يافته  خود به غلطك بزرگي بدل كرد و با اين واقعيت عالم تخيل

اگر . بازآفريني مي كننددر بيرون ] تا حد امكان[و  بازي كردن در جهاني است كه خودشان در درون مي آفرينند
خود را صرف ساختن ساختارهاي نوروني مرتبط با عوالم دروني و سپس فرافكني  وقتتمامي  كودكانمجال بيابند، 

اعتماد به نفس عظيمي نسبت به ظرفيت  حس توانمندي وآنها با انجام اين كار . اين عوالم به جهان بيرون مي كنند
فيت هاي ساختار مغز سوم است و اين در واقع از ظر. بيرون به دست مي آورند تغيير جهانِ راستايِهاي خود در 

                                 .برساندادراك  حركتي است را به سطحي باالتر از- كه به او اجازه مي دهد كه آنچه حسي
 

كه در سن هفت  سخن گفته استدر فرآيند شناخت  21»مرحلة عمليات عيني« از چيزي به نامدر اين ارتباط پياژه 
قوي اي مرحله  چنينبرخي صاحبنظران با نظر او مخالف اند اما استدالل او در مورد وجود . سالگي آغاز مي شود

نخ در  ة خاليِمثل قرقر[او معتقد است كه در اين مرحله كودك قادر است يك جسم خارجي را در نظر بگيرد . است
مي اين يعني قسمتي از ذهن كه . ده اي انتزاعي و دروني تغيير دهدو آن را با اي] مثالي كه در مورد پسرم آوردم

. اشياء را تغيير دهد] يعني با انديشيدن[با افعال خود  همچنين قادر است كه ،در مفاهيم و ممكنات بينديشد تواند
مگر اينكه در  و اين قابليت به دست نمي آيد. و اين دقيقاً كاري است كه در اينگونه بازي ها كودك در پي آن است

 منظور از و . باشد به وجود آوردهدر مغزش را كي الزم براي اين كار زيرساخت فيزياو نخست زندگي،  هفت سالِ
 از طريق برقراريِ ميدان هاي توانمند نوروني با هم همان توانايي ساختن تصاوير دروني »كي الزمزيرساخت فيزي«

ست كه ما مي خواهيم بيشتر در مورد او  اين يكي از فوايد بازي هاي كودكانه در سال هاي ابتدايي زندگي . است
                                                                                                                        .آن صحبت كنيم

 
ر سال هاي اول، به خصوص با قصه هايي كه شخصيت هاي آن را حيوانات و پريان از اين رو است كه قصه گويي د

زيرساخت هاي نوروني الزم براي ايجاد تصاوير دروني از طريق شنيدن همين داستان . تشكيل مي دهند مهم است
بازي با  است كه او معتقد. در اين مورد مي رساند 22»هاوارد گاردنر«اي از و اين ما را به گفته . ها ميسر مي شود

اگر والدين با كودك بازي . براي كودك است ي بسيار مهم و بنيادينبراي پرورش اين زيرساخت ها امرپدر و مادر 
بازي يك مهارت . نكنند، اگر خواهر و برادرش با او بازي نكنند، كودك به خودي خود بازي كردن را نمي آموزد

اما اين هوش مي بايد در كودك . ديگر است نوع يبراي يادگيري هااكتسابي نيست، نوعي هوش بنيادين و اساسي 
و چه اتفاقي مي افتد اگر بچه بازي . و اگر با كودك بازي نكنند اين قوه به فعل در نخواهد آمد .از قوه به فعل در آيد

                                                                                                                          كردن نياموزد؟ 
 

دروني در خردسالي كه قبالَ در مورد آن  مرتبط با تصاويرِ عصبيِو تكامل  رشداگر كودك بازي كردن نياموزد، 
ها و ز سنبل مي رود كه اانتظار كودك يا نوجوان از و در سنين باالتر نيز، وقتي . صحبت كرديم رخ نمي دهد

                                                           
21

 concrete operational stage 
22

 Howard Gardner 

اين انديشمند شهرت خود را. كتاب استجلد  20رشد و مؤلف صدها مقاله و بيش از  استاد دانشگاه هاروارد در رشتة روان شناسيِ  
كيو، يا ضريب هوشي افراد، فقط به ميزان اندكي - بعد از انتشار نظرات آقاي گاردنر، آي. انواع هوش است مديونِ كشفياتي در شناسايي

.شاخص و نشانگرِ توانمندي هاي ذهني انسان و تواناييِ او براي تصميم گيري هاي درست و مؤثر محسوب مي شود  
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فرمول هاي شيمي و فيزيك همچنين و  ،و ارقام در رياضياتعداد ا، در خواندن و نوشتن حروف الفبا چون يينمادها
 ضروريزيرساخت هاي نوروني  است؛ او خيلي سادهموضوع . آنان ديده نمي شوددرخشاني از عملكرد سر درآورد، 

                                                                                               !!نداردبراي فهم آسانِ اين سنبل ها را 
 

بي خبرند فرزند خود را مالمت مي كنند و او را ] و رشد رواني كودك غزمبين رشد [والديني كه از اين ارتباط 
اين بچه ها از نظر اخالقي از جنس پست تري محسوب مي شوند معموالً ] متأسفانه[. پندارندآموزش ناپذير مي 

اين در صورتي است . براي آموزش آنها را نمي دانند از منظر بزرگساالن، آنها قدر اينهمه تالشِ اوليا و مربيانچون 
پذيرند آموزش نا اگر آنها. صدمه خورده اندكودكاني  تلقي مي شوند» قدرناشناس«ي كه كه اين كودكان و نوجوانان

 متحمل شدهدر ناحية رشد ناقص ساختارهاي عصبي در فيزيولوژي مغزشان پيشتر اي است كه  اين به خاطر صدمه
به هر حال مهم است كه اهميت هفت سال اول زندگي كودك براي رشد و تكامل اين ساختارها را جدي . اند

ك و و توانايي كود. را مشخص مي كند بگيريم چون همين ساختارهاست كه ظرفيت كودك براي ايجاد صور دروني
در . بر همين ساختارها متكي است، كه عميقاً در ادراك نمادين كلمات و اعداد ريشه دارد، نوجوان در فهم برتر

نگاهي تاريخ شناختي به دوران معاصر، ما مي بينيم كه از پايان جنگ جهاني دوم، تغييراتي در جامعة ما به وجود 
در ادامه به توصيف چندي از اين [ .مل اين ساختارها در كودكان ما را دچار اختالل كرده استآمده كه رشد و تكا
                                                                                                                   .] تغييرات مي پردازم

 
كه در جاي ديگر [بوده است  انتاني در فرآيند طبيعي زايمان مادريكي از اين تغييرات، دخالت فناوري هاي بيمارس

تقريباً ده تغيير بزرگ ديگر، اختراعي است كه  23.]و نياز به تكرار در اينجا نيست مفصالً به جزييات آن پرداختيم
ما دستگاهي اختراع كرديم كه گفتگوهاي خانوادگي را كامالً از ميان . پا به عرصه گذاشتسال پس از پايان جنگ 

با اين دستگاه ما . بودو صور دروني ي از جذابيت ي، همان گفتگوهاي دور ميز غذاخوري كه براي كودكان دنيابرد
 24»كارول گيليگان«. در كنار آتش را در هم پيچيديم ي فاميلهمچنين بساط قصه گويي هاي شبانة بزرگترها

البته تمركز او بيشتر بر جايگاه قصه . مطالعه كرده استرا پژوهشگري است كه تأثير عظيم داستان هاي مادربزرگان 
بيشتري وقايع آن را آب و تاب  باو د نمادر بزرگان است كه به اين وسيله، زندگي خود را مرور مي كنخود گويي بر 

                                                                                                                       . به ياد مي آورند
 

از  ي بزرگساالنقصه ها] مغز كودك مرور كرديمقصه در رشد و تكامل  نظر به آنچه در باال در مورد نقشِ[اما 
، نقشي ارزنده تعريف كنند آنها را انو پدر انو چه مادر ها جاري شود مادربزرگ از زبان تجارب واقعي زندگي، چه

ميز و قصه هاي مادر بزرگ، اين دستگاه حتي راديو را  عالوه بر گفتگوي بزرگترها دورِ. در رشد كودكان ايفا مي كند
اما بعد قصه پاي راديو مي نشستند،  زماني بود كه مردم براي شنيدنِ. سپردنيز، براي مدت زيادي، به باد فراموشي 

من هرگز . از اختراع و ترويج اين دستگاه جديد، راديو تبديل به يك جعبه شد كه فقط موسيقي پخش مي كند
فراموش نمي كنم روزهايي را كه ما دور راديو جمع مي شديم، داستان گوش مي كرديم و در تصاوير دروني خود 

                                                                                                                    . غوطه ور مي شديم
                                                           

.بارداري، تولد نوزاد و اُنس با مادر. جوزف چيلتون پيرس  23
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كه راديويي  هايبرخي از شخصيت تصاويري از هرگز يادم نمي رود كه گاه . تأثير اين داستان ها خيلي زياد بود

. كفرمان در مي آمدما از ديدن اين تصاوير . شدچاپ مي  در مجله ها يا روزنامه هاهواداران زيادي پيدا كرده بودند 
هر كدام از ما تصوري متفاوت از صاحبان صداهايي كه » .يارو اصالً اين شكلي نيست ولي اين«: مي گفتيم همبه 

خالصه اين دستگاهي . مي شنيديم داشتيم چون هر يك از ما دنياي دروني متفاوتي با اين صوت ها ساخته بوديم
بين بچه ها و بزرگترهايشان به وجود  ،قصه و رابطه اي كه اين دوكه مي خواهم آن را معرفي كنم بساط بازي و 

. و البته اين دستگاه چيزي جز تلويزيون نبود. د از خانوارها در هم پيچيد و از بين برددرص 70حداقل آمده بود را در 
محتواي . آن نبودعصبيِ ناشي از تلويزيون كه بر كودكان تحميل شد به خاطر محتواي برنامه هاي سيستم و ويرانيِ 

جِري «. است قرار گرفتهمناظره هاي فراوان بين صاحبنظران  موضوعكه سال ها  است چيزي برنامه هاي تلويزيوني
در مورد آسيب هاي تلويزيون بحث خوبي را آغاز كرد و از نظر او نيز محتوا مسئلة عمده اي ، سال ها پيش، 25»مندر
تأثيري مخرب بر رشد  دستگاه، بلكه خود نه ؛ محتواه استمنفي بود منشأ اثريذاتاً خود اين دستگاه . نبود

، انگستان و در يياروپاكشورهاي و اخيراً مطالعاتي جدي در كشورهايي چون استراليا، . ساختارهاي نوروني مغز دارد
اتي خود اين دستگاه و لطمبر ] بر خالف گذشته كه محتوا مورد سؤال قرار مي گرفت[اياالت متحده آغاز شده كه 
                                                                                             . تمركز داردكه بر بيننده وارد مي كند 

 
اين دستگاه بر سيستم عصبي كودك مخرب چگونگي اثركرد  ،اول از همه بگذاريد با مقايسة تلويزيون و قصه گويي

جرياني از  ،ايجاد مي كندكودك براي  قصه گو ويي، در واكنش به ارتعاشاتي كه كلماتدر قصه گ. را بررسي كنيم
چندي پيش دختربچه اي گفته بود كه او راديو را بيشتر از تلويزيون . به راه مي افتد اوتصاوير دروني در ذهن 

واقعاً توصيف بسيار خوبي از اين  !تصاوير تلويزيوني استدوست دارد چون تصاويري كه راديو دارد خيلي زيباتر از 
صدمه اي كه تلويزيون بر ذهن كودك تحميل مي كند اين است كه هم . تفاوت بين قصه گويي و تلويزيون است

تصاوير  در قالبِبه بيان ديگر، تلويزيون مجالي براي واكنش مغز . محرك را به او مي دهد و هم واكنش به آن را
تلويزيون تماشا مي كند، دو محرك از طريق اين دستگاه وارد سيستم وقتي كودك . دروني به كودك نمي دهد

وقتي . حركتي او مي شود؛ يكي محركي شنيداري و ديگري محركي ديداري و هر دو در قالب محركي واحد-حسي
حركتي كودك مي شود، چه اتفاقي مي افتد؟ در كوتاه تر - اين محرك واحد اما در اصل دوگانه وارد سيستم حسي

                     . و به آن خو مي گيرد مي كند 26ديداري سازگار- دقيقه، مغز خود را با اين محرك شنيداري از سه
  

به محرك هاي صوتي و تصويريِ  خوبي براي آنچه مغز در واكنش كلمات» خو گرفتن«و » سازگارسازي«شايد 
 يك از ساختارهاي باالتر و خالقِخالصه اينكه در واكنش به تلويزيون، هيچ . انجام مي دهد نباشد تلويزيون

جريان تصاوير به جاي . تصاوير دروني فرا خوانده نمي شود خلق، مغز به با تلويزيون. ورتكس فعال نمي شودنئوك
به تعبيري ديگر، . ه كودك مي رسدحركتي ب -اينكه در درون رخ دهد عمالً از بيرون و از طريق سيستم حسي 

جرياني از تصاوير كه بايد ساخته و پرداختة ذهن و درون كودك باشد، از بيرون با تصاويري جعلي و مصنوعي 
پس تصاوير تلويزيون چونان سيلي عظيم مغز اول كودك را مورد هجوم قرار مي دهد و از پايين . جايگزين مي شود

                                                           
25

 Jerry Mander. 1978. Four Arguments for the Elimination of Television. New York: Morrow. 
26

 habituate 
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در صورتي كه كارِ مغز بااليي اين است كه در واكنش به  سازدس او را نيز متأثر مي به باال حركت كرده و نئوكورتك
تصاوير  جايگزينيِو دقيقاً در همين . به وجود آورد] با خالقيت[خود دريافت هايِ صوتيِ مغز اول اين تصاوير را 

          .ن را شناسايي كنيماصلي در نظام عصبي كودك است كه ما مي توانيم آسيبِ تلويزيوتصاوير جعلي به جاي 
 

بچة من «: گويندمي كنند و مي جا دارد كه فوراً اضافه كنم كه خيلي از والدين در واكنش به اين نكات اعتراض 
ولي با كمي [بله، » ...ستهم هخيلي مبتكر و نابغه  تازه،. خيلي تلويزيون تماشا مي كند اما شاگرد اول كالس است

ولي در  عين حال باهوش و خالق اند پي  كه خيلي تلويزيون تماشا كرده اند ييها بچههمين  خصوصِدر ] دقت
    . عالوه بر نشستن پاي تلويزيون، پاي قصة مادر و پدر خود هم نشسته اند و با آنها بازي هم كرده اندمي بريم كه 

 
در . عت تلويزيون تماشا كرده استسا 5000، به طور ميانگين، هر كودك آمريكايي، پيش از اينكه به پنج سالگي برسد

آماده سازي براي « با كتابهايِدر كودكستان آنها . را به كودكستان روانه مي كنيم كودكان خودكه ما  سن استاين 
الفبا  د از حروفنانتظار داريم كه بتوان انمان، از كودكت تلويزيونساع 5000از عني ما پس ي. آشنا مي شوند» خواندن

را ] از طريق بازي و قصه[پرورش ذهني الزم بدون اينكه تا پنج سالگي،  دنراه بيابكلمه به درك معني به كلمه و از 
 ه تعداد كثيري از دانش آموزانِو من به شما اطمينان مي دهم ك. دندريافت كرده باشسمبليك نشانه ها براي درك 
به ] يا همان سنبل يا نشانه[رفتن از كلمه . ندداردر رفتن از لفظ به معني مشكل  -درصد  70نزديك به  -آمريكايي 

به بيان . توانايي پشتيباني از آن را ندارد آنهامغز  ، امري كهعصبي آنان است سيستم از سوي واكنشي معني مستلزمِ
 آنها تواناييِ ترجمة نمادهاي نوشتاري و رياضي از شكل به معني را ندارند چرا كه سيستمي ادراكي كه قادرديگر، 

چنين نقيصه اي شكستي بيولوژيكي است اما ما دوست . آنها پرورش نيافته است مغزبه فهم مثَل و نماد باشد در 
                                                                                   .داريم كه اين مسئله را طور ديگري تعبير كنيم

 
 تلويزيوني كه به داشتن محتواي ارزشمند معروف شده اند، مثلبرنامه هاي آن دسته از جا دارد كه در اينجا به 

»ساني كه اجازه دارند اين دو برنامة كودكبراي در اكثر موارد، . اشاره كنيمهم  ،28»دكتر راجرز«و  27»مي استريتس
ساعات تماشاي تلويزيون فقط به اينگونه برنامه ها محدود  ،والدينبه واسطة پافشاري را تماشا كنند،  عمدتاً آموزشي

داستان  ما مكرراً براي آنها كتابِ. ود به خود سواد ياد گرفتند، خ5و  4بين سنين دو تا از فرزندان من، . شده است
خته و براي بچه هايي كه در خانواده هاي اهل مطالعه بزرگ مي شوند، سواد خيلي زود و راحت آمو. مي خوانديم

سواد نيست چون آنها با اشتياق و ذوق فراوان، مثل اسفنجي  نيازي به آموزشِواقعاً براي اين بچه ها . مي شود
براي اين بچه ها، برنامه هاي . مي گيرندفرا ] از طريق قصه[سواد را  ،خشك كه آب را به خود جذب مي كند

آموزشي تلويزيون مثل دكتر راجرز و ساما براي بچه هايي كه در چنين محيط هايي بار . مي استريت مفيد استس
از محتواي آموزشيِ حتي اين برنامه هاي برتر بيشتر خود تلويزيون براي سيستم عصبي كودك نيامده اند، مضرات 

                                                                                                                                      . است
 

تغيير سريع تصاوير و اصوات در برنامه هاي تلويزيوني باعث مي شود كه از توانايي بيننده براي توجه و تأمل بر 
تلويزيون مي گذرد، از اين تغيير سريع در كودكاني كه اكثر وقتشان به تماشاي . شودچيزها، به طور جدي، كاسته 
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حاال اگر ما اين وضعيت را با توجه . از نظر حوصله و دقت كم مي آورند به شدت اثر مي پذيرند و از اين رو تصاوير
كامل و يكپارچه اي كه بچه ها در گوش فرا دادن به داستان از خود نشان مي دهند مقايسه كنيم متوجه تفاوت 

ساعت ها بنشينند و رشتة كالمِ قصه گو را با كودكان قادرند بسياري از . تلويزيون و ديگر سرگرمي ها مي شويم
ديده ظاهراً رفتاري مشابه در كودكاني كه ساعت ها به صفحة تلويزيون خيره مي شوند . حوصله و دقت تعقيب كنند

مي شود ولي در واقع تفاوتي بزرگ بين اين دو فعاليت وجود دارد كه به چشم نمي آيد و آن درگير شدنِ 
در بچه ها در هنگام شنيدن قصه و منفعل ماندن اين ساختارها در هنگام تماشاي تلويزيون  ساختارهاي بااليي مغز

                                                                                                                                      . است
 

در ذهن كودك كه دروني  به تصاويرِ قصه تبديل كلماترخ مي دهد و بي شك تعقيب اتفاقاتي كه در داستان 
و هر بار كه كودك قصة جديدي مي . است مقادير بااليي از انرژي توسط مغزمستلزم هزينه كرد صورت مي گيرد 

اما ]. ودشدر نتيجه مغز او توانمند تر مي [شنود، ارتباطات جديدي بين ميدان هاي نوروني مغز او برقرار مي گردد و 
تلويزيوني با هم و همزمان در معرض حواس كودك قرار مي گيرد، مغز اين  هاي برنامهوقتي صوت و تصوير در 

كه براي دريافت اينگونه  موجودنوروني  و ارتباطات انرژي مي يابد و از مسيرها واقعه را فرصتي براي صرفه جويي در
و در نتيجه، . استفاده مي كند به وجود آمدهتلويزيون  اشايِتم نوبت هاي قبليِدر  ديداري-ي شنيداريمحرك ها

                                                                . اين نوع سرگرمي قادر به پرورش و توانمندسازي مغز او نيست
 

مي سالگي در معرض صوت ها و تصويرهاي تلويزيوني  5ساعتي كه كودكان تا سن  5000پس مي بينيم كه آن 
ندارد، بلكه تلويزيون ذاتاً ] عصبي[و محتوا كاري به اين بي خاصيتي و تخريب . نتيجة درخشاني ندارد گذرانند

برنامه هاي در واقع  درصد برنامه هايي كه كودكان تماشا مي كنند 80ناگفته نماند كه . مخرب ذهن كودكان است
به تماشاي برنامه هاي خاص ساعت  5000درصد اين  20يعني فقط . بزرگساالن است و براي آنها تهيه نشده است

در تلويزيون ما اين را مي دانيم چون نسبت برنامه هاي كودك به برنامه هاي بزرگساالن . كودكان گذشته است
اما براي بحث . محتوايي مسلماً بر رفتار كودك اثر گذار است شكي نيست كه بدآموزي هاي. بيشتر از اين نيست

حاضر اعتراض من نسبت به تلويزيون عمدتاً متوجه محروميت كودكانِ تلويزيوني از پرورش ساختارهاي عصبي مغز 
 ]ان عمر در جامعهبراي درك و يادگيري در محيط مدرسه و تا پاي[آنهاست، ساختارهايي كه آنان در سال هاي بعد 

                                                                                                                       . به آنها نياز دارند
 

سال در .] با اين حال جا دارد كه در اينجا به اثرات سوء محتواي برنامه هاي تلويزيون بر رفتار كودكان بپردازيم[
تا زماني كه  .محتواي برنامه هاي تلويزيوني بر رفتار كودكان منتشر شد سوء عات پرشماري در تأييد تأثيرِمطال 1963

خشونت آميز در برنامه هاي تلويزيوني بوده  مورد قتلِ 18000كودك به سن نوجواني مي رسد، به طور ميانگين شاهد 
نسبت به  اين كودكانبينش مسلماً . نيستبي تأثير اين ميزان از خشونت بر رفتار آنان شك نبايد كرد كه . ستا

؛ آنها حيات را بسيار شكننده و تفاوت داردكودكاني كه تا اين حد شاهد خشونت و كشتار نبوده اند بينش زندگي با 
 خود را ناتوان مي ندارند يبر نيروها و قدرت هاي پيرامون يدر معرض خطر مي بينند، و به عنوان قربانياني كه كنترل

                                                                                                                                  . پندارند
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آنها قادر نيستند كه واقعيتي . ؟ چون اين بچه ها فاقد توانايي خلق صور دروني انداينطور است چراشايد بپرسيد 
و به همين خاطر، درِ نوآوري و اميد بر ايشان بسته . تصور كنند ،بهتر از آنچه پيرامون خود مي بينندجايگزين، 

 درو اينچنين است كه ما با چرخة شوم ديگري روبرو مي شويم، چرخه اي از مردان و زنان جواني كه خود را . است
 ،نامبتكر و نااميد نيانِقربا اين ذهنيت. ارندبي اختياري مي پندعاجز و جهاني كه در آن زندگي مي كنند قربانيِ 

در جامعة مگر ما اين روزها واقعيتي غير از اين را : نمي تواند باشدخاستگاه چيزي جز واكنش هاي خشونت بار 
هر . از بچه مدرسه اي هاي ما در آمريكا با خود اسلحه حمل مي كنندتن  135000؟ بيش از مي كنيممشاهده آمريكا 

ا از جراحت هاي ناشي از تن از آنه 10قرار مي گيرند و روزانه حداقل مورد اصابت گلوله  دانش آموز 30 روز حداقل
. و اين تنها يكي از شاخص هاي خشونت موجود در جامعه ماست. اين خشونت ها جان خود را از دست مي دهند

با از آرام ترين و اروليناي شمالي يكي ك. چند روز پيش من به خانة خواهرم در ايالت كاروليناي شمالي رفته بودم
من از راديو شنيدم كه حتي در اين ايالت چگونه در آنجا . ثبات ترين ايالت هاي جنوبي كشور محسوب مي شود
يكي ديگر از [و فقط كاروليناي شمالي نيست، در ويرجينيا . آمار خشونت در مدارس به شدت در حال افزايش است

دانش  1500ا، جمعاً يمدارس ويرجيندر اخيراً . است فزونيهم اين مشكل رو به ] ايالت هاي جنوبي و با ثبات آمريكا
تن به خاطر حمل اسلحه به همين عاقبت  2000قريب به و . خاطر استفاده از اسلحه از مدرسه اخراج شده اندآموز به 

داد قابل معلم مورد حملة خشونت آميز از سوي دانش آموزان قرار گرفته اند و تع 1500نزديك به . دچار شده اند
و يكي از . چيزي در تاريخ بشر بي سابقه است باور كنيد كه چنين. اند جان خود را از دست داده آنهاتوجهي از 

الگوي اصلي اين بچه ها، . داليل اين افزايش خشونت در جامعه بدون شك محتواي برنامه هاي تلويزيوني است
                                                              . يعني چيزي كه آنها از آن پيروي مي كنند، همين برنامه هاست

 

به اين گفته كه  از مردمواكنش خيلي . تأثير سوء برنامه هاي تلويزيوني به طوري كه تشريح كردم دردآورد است
من هم خيلي تلويزيون «: مسئوليت افزايش خشونت در جامعه تا قسمتي بر عهدة تلويزيون است فوراً اين است

اما من از شما دعوت مي كنم كه به آمارها در سطح ملي نگاه . مي كنم باشد، قبول» .تماشا كردم، اما طوريم نيست
اين آمار حاكي . مشكل داريمما آمار موجود گواهي مي دهد كه » .طوريمان هست«به عنوان يك ملت، ما . كنيد

 ،عصبيسيستم است كه اين خشونت ها دائماً در حال فزوني اند و توسط كساني اعمال مي شود كه از نظر رشد 
واقعيت اين .] برخي تمايل دارند كه خشونت در مدارس را به بدي نظام آموزشي نسبت بدهند[. آسيب ديده اند

در كوه هاي  1930من در دهة . است كه نظام آموزشي خوبي نداريم؛ اما مدارس در گذشته خيلي بدتر از اين بودند
ما چپ و راست كتك . بود خيلي بي رحمانه. ود داشتوج يشرايط خيلي بددر آن زمان مدرسه رفتم؛ به ويرجينيا 

حاكم در آن زمان اما به رغم اين مصائب ما درس مي خوانديم و با توجه به شرايط بدي كه . هر روز. مي خورديم
فروپاشيِ مدارس امروز  اصلي ليلد. امروز بهترند از خيلي جهات مدارسِپس . بود ما يك چيزهايي ياد مي گرفتيم

 بلكه ما با مدارسي امروز روبرو هستيم كه جمعيت كثيري از دانش آموزان نيستبد و نامطلوب  م آموزشيِنظاوجود ،
آن از نظر رشد و تكامل سيستم عصبي خود داراي كاستي و نقصانِ شديدند به طوري كه ديگر آموزش پذير 

                                                                                                                                   . نيستند
 

غير عاطفي  نوزاد را به تحمل شرايطي ،صنعتي در بيمارستان ها كه در لحظات آغازين زندگي زايمانِ] به نظر من[
در سيستم ي ينقشي اساسي در ايجاد كاستي ها ر محكوم مي كندو محروم از لمس و نوازش از سوي مادر و پد
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 كاستي در ايجاد كليدي ينقشاست كه تلويزيون تماشاي پس از زايمان صنعتي، عامل بعدي، . عصبي كودك دارد
 يگرعوامل دي. محدود نمي شوددو عامل اما آسيب فقط به اين . دارد كدر زيرساخت هاي ادراكي كود هاي بيشتر
سالگي معمول  11تا  7مشخصاً بازي هايي كه بين بچه ها از سن  ؛به بازي نگاهي بيفكنيمدوباره بياييم : نيز هست

 و تحول در حال تغييرنقش بازي بازي اين است كه طي سال هاي رشد كودك، مورد يكي از نكات جالب در . است
مثالً بازي هاي جالب براي بچه هاي چهارساله با بازي هايي كه بچه هاي كوچك تر را به خود جذب مي كند . است

بچه هاي با بازي هاي جذب مي شوند كه بازي هايي به و بچه هاي هفت هشت ساله هم . بسيار متفاوت است
كودك خود را  عالقمند مي شوند كه در آنها نوعي از بازي به هفت سالگي  كودكان در. تفاوت داردبسيار چهارساله 
به شخصيت هاي خيالي اين  .خاله، عمه يا عمو ؛تجسم مي كند يا يك حيوان] فاميل[ يكي از بزرگساالنِبه جاي 

كه در دنياي واقع وجود خارجي  مي شوند موجوداتيمثالً تدريج ابعاد عجيب تر و افسانه اي تري پيدا مي كنند، 
در . ساختار عصبي كودك بسيار مفتوح و گشوده استسالگي،  11تا  7از سن . ندارند، مثل اژدها و غول و نظاير اينها

بر اساس مدل هايي كه در . وسعتي بي كرانه در قبول انواع ممكنات را به دست مي آوردكودك  ذهنِ ،اين سن
اگر در اين دوران، بچه ها اما . مرتبط با آنها را بسازند قادرند ساختارهاي دانشِان كودكزندگي مشاهده مي كنند، 

از و در حين بازي شان و چه پيرامون محيط طبيعيِدر چه [د ندر معرض الگوهاي حسي و رفتاري متنوعي قرار نگير
از پرورش سيستم عصبي  اناز اين رو كودك طاليي استفادة بهينه نمي شود و از اين فرصت] داستانشنيدن طريق 

                                          . خود به نسبتي كه استعدادهاي اين دوران مجال آن را مي دهد محروم مي مانند
 

 11ن خاص بسيار است، در پايا همانقدر كه فرصت هاي پرورشي ساختارهاي عصبي مغز كودك در اين بازة زمانيِ
 11ان پايبه جرأت مي توان گفت كه  .نحو چشمگيري كاسته مي شودبه عظيم گي به يكباره از اين استعداد سال
از دست رفته ناشي از  اين ظرفيت. كاهش مي يابددرصد  80ظرفيت هاي رشد و شكوفايي نوروني مغز تا  ،گيسال

است؛ يعني اگر از اين بازة زماني استفادة ] سالگي 11تا  7سنين فرصت طالييِ در [نقصان در پرورش سيستم عصبي 
درست شود و ساختارهاي نوروني بيشتري به وجود آيند و در جاي خود تثبيت شوند، ميزان ريزش ظرفيت ها 

و آن عاملي كه مي تواند در اين دوران موجب شكل گيري بيشتر اين ساختارها شود، همان خاله بازي . كمتر است
                                                           . سالگي است 11تا  7 جن و پريِيواني و شنيدنِ داستان هاي حها و 

 
 از كمتر سنيندر . بي سابقه اي به بازي هاي گروهي از خود نشان مي دهند تهمچنين رغبكودكان در اين دوران 

بچه ها در  ازگروهي در اين سنين شايد . سال، كودك تمايل زيادي به بازي هاي گروهي از خود نشان نمي دهد 7
گي، وقتي سال 7از اما بعد . هر كدام مشغول بازي خود استبا كمي دقت مي توان ديد كه ، اما شونديك جا جمع 

در  اكثر مواقع، بازي ها از نوع . مي كنند از يك فيلمنامه پيروي توگويي چند بچه با هم مشغول بازي مي شوند
در اين . در داستاني كه در حال وقوع است بازي مي كند نقش مشخص خود راخاله بازي است و هر يك از بچه ها 

رد و باخت دوران همچنين مشهود است كه بچه ها براي خوشي و سرگرمي بازي مي كنند و در اين بازي ها ب
كه در آن شده درگير بازي اي  نبزرگساالاز  ييك به تشويقساله اي را در نظر بگيريد كه  مثالً بچة نه. مطرح نيست

بيا همينطوري بازي «: بشنويمرا چيزي نظير اين حرف  ،نادر نيست كه از اين كودك. برد و باخت مطرح است
براي آنها برد و باخت بي معني است، آنها مي خواهند سرگرم باشند و از بازي لذت » !كنيم، نه براي برد و باخت

                                                                                                                                     . ببرند
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كه در مورد كودكان دانش و تجربة بسيار داشت معتقد بود كه در اين دوران كودكان به بازي  29»برونو بتلهايم«
از  بازي هاي اين دوره. از پيش تعيين شده اند نيازي ندارند هاي سازمان يافته كه معموالً داراي قواعد و مقررات

قواعد و مقرراتي داشته باشد، توسط خود آنها و در حين بازي مشخص مي  اگر. زندگي آنها باز و انعطاف پذير است
كودك در اين برهه از رشد . همه برنده انده مي شود كه هميشه و معموالً اين قواعد و مقررات طوري ساخت. شود

در اين دوران، همه چيز ممكن است و چون براي ذهن كودك . خود نبردن يا شكست خوردن را درك نمي كند
بردن در همة موارد، معتبرترين و قابل قبول  ،براي كودك. است غير قابل تصورامري ، نبردن همه چيز ممكن است

اين بچه ها قواعد و  و همانطور كه برونو بتلهايم هم اشاره كرده است، اگر در بازيِ. ترين رخداد در حين بازي است
چرا . با تقلب دور زده شوند ي مقرراتداشته باشيم كه تمام مقررات سفت و سختي به وجود آوريم، مي توانيم انتظار

مورد تأييد قواعد و مقرراتي  ور است، چرا راهي غير از راه هاينشوند؟ وقتي تمام عملكردها و رفتار ها قابل تصكه 
ان اندازه به همبراي كودك مي آيد » تقلب«كه از خارج بر آنها تحميل شده را انتخاب نكنند؟ يعني آنچه به نظر ما 

ضروريِ قواعد و مقررات در اين  به علت تحميل دائمي و غيرِ[و اگر بچه ها . معتبر است كه پيروي از مقررات بازي
اين ذهنيت تثبيت يافته در مغز ايشان، مسلماً در مراحل بعدي  ]سن، تقلب را به عنوان چيزي عادي فرا بگيرند

                                                                                        . ، مسئله ساز خواهد شد]و در جامعه[ رشد
 

در اينجا مثالي از خانوادة خودم بياورم. ويژگي هاي ديگري نيز هست ي دارايسالگ 11تا  7ن بي مرحلة رشد كودك: 
چون زندگي ما به گونه اي بود كه مرتب از جايي به جاي ديگر مي  ه بودبه مدرسه نرفتسن نه سالگي دختر ما تا 

و براي اينكه او را از نظر ذهني براي . ثبت نام كنيمثابت و نمي توانستيم او را در مدرسه اي  نقل مكان مي كرديم
 نمي شود كه .باالخره تو يك روزي بايد به مدرسه بروي« او يادآوري مي كرديم كهرفتن به مدرسه آماده كنيم به 

اما به شرطي كه بگذارند من كاري كه بايد بكنم را . باشد، مي روم«: او در پاسخ مي گفت» !نروي هرگز به مدرسه
و با » .چيز بسازمآواز بخوانم و «: گفتاو مي » ب، آن چه كاري است كه تو بايد بكني؟ُخ«: ما مي پرسيديم» .بكنم

. ن مي گفتساله، سخ 11تا  7سن و سال خود، يعني گروه سني  اين حرف، دختر من از طرف همة بچه هاي هم
ساختن خيالي چيزها بخش مهمي از بازي در . است» چيز ساختن«اين سن و سال، بازي همان در براي كودكان 

                                                                                                                .اين مرحله از رشد است
 

كارول  .]الگي، مرحلة جديدي از رشد آغاز مي شودس 11تا  7ة دور گرفتن با پايانهمانطور كه قبالً اشاره كردم، [
فكر و  اين نتيجه رسيده است كه اين بچه ها در اين سن به روشنيِاله به س 11ي در خصوص دختر بچه هاگيليگان 

آنها از توانايي هاي خود مطمئن اند و نسبت به امر عدالت و انصاف . اعتماد به نفسي قوي دست مي يابند حسِ
مي  هم آنها. همين رفتار را مي توان در رشد پسران در اين مرحله از زندگي نيز ديد. مي شوندبسيار حساس 

 .بدهندد نظر نچطور باشبايد ببينند و در مورد اينكه چيزها  ،به طور شفاف ،خواهند چيزها را همان طور كه هست
تشخيص اينكه در هر موقعيتي بايد منصفانه رفتار كرد بسيار مهم و رؤيت هر گونه ] پسرچه دختر و چه [براي آنها 

                                                                                                              . بي انصافي دردناك است
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ديگري  ، خيلي آزرده مي شود وقتي شاهد بي رحمي كسي با كسِ]سالگي 11در سن [دختر من در حال حاضر 
اين حس . استو اذيت قرار گرفته  رحيواني باشد كه مورد آزا] حتي[ممكن است انسان يا » ديگر كسِ«آن . باشد

]او از ديدن آسيب به زمين ابراز آزردگي و درد . او شامل حال زمين و طبيعت نيز مي شود] عدالت خواهي و انصاف
ي است كه مي بينيم كودك عالقمند سالگ 11در انتهاي  پس.] و آن را بي عدالتي و بي انصافي مي پندارد[مي كند 

برعكس آنچه در سال هاي پيش واقعيت . ه داراي قواعد و مقررات سفت و سختي استبه بازي هايي مي شود ك
در اين برهه است كه . داشت، در اين سن، بي توجهي به اين قواعد و شكستنِ مقررات ايشان را آزرده مي كند

ر كودك زندگي كه انگا شدت مي يابداين عالقه چنان . رو مي آورندپسرها به بازي هايي چون فوتبال و بيس بال 
مي بينيم ] توجه به مقررات به منظور حفظ انصاف به قدري است كه[. مي كند كه فوتبال يا بيس بال بازي كند

در اين . وقت در ابتداي بازي به ياركشي مي گذرد چون بايد اين كار با رعايت عدالت كامل انجام شوداعظم بخش 
از كودكي كه به واسطة گشودگي و بي  او . به وجود مي آيداو  مرحلة جديد از رشد كودك، تغييري عظيم در رفتار

كه طالب بدل مي شود به كودكي  شتظرفيت هاي رشد و پرورش عصبي اصالً تابِ مقررات و قواعد را ندا كرانگي
و از نظر عصبي چه تغييري رخ . مقررات و قواعد سفت و سخت است چون مي خواهد كه حتماً انصاف رعايت شود

همان بسته . همان ريزش ظرفيت ها كه قبالً اشاره كردمرفتاري را به دنبال داشته است؟  است كه اين پيامدداده 
 11تا  7بازة زمانيِ تا پايان  آنچه از ظرفيت ها كه. ايجاد ساختارهاي ذهني و تثبيت آنها] طالييِپنجرة زمانيِ [شدنِ 

در د؛ اين همان خانه تكانيِ سيستم عصبي است كه خواه ناخواه شومي زدوده  باشداز آنها بهره برداري نشده سالگي 
                                                                                              . ي در مغز ما رخ مي دهدسالگ 11پايان 

 

من بازيكن . ، غوغايي به پا مي شدبود منوقت ياركشي بر سر . از كودكي خود را به خوبي به ياد دارممن اين دوران 
همبازي هاي من از يك طرف مي خواستند با بازي دادن من خالف انصاف عمل نكرده باشند، و . خيلي قَدري نبودم

از سوي ديگر نمي دانستند چطور پيرسِ فسقلي را ياركشي كنند كه عدالت و مساوات بين دو تيم رعايت شده باشد 
اما . ما مدت زيادي صرف تعيين مقررات بازي مي كرديم ،عالوه بر ياركشي ].يمِ پيرس نرفته باشدو زياد كاله سرِ ت[

ي كدام مقررات را شكسته و سكچه با اين وصف، به محض اينكه بازي شروع مي شد، نزاع هاي لفظي بر سر اينكه 
تو از از زمين بيرون » «!خوردنخير، ن» «!دستت به توپ خورد«. آغاز مي شدو كي كلك مي زند كي جرّ مي زند 

گاه به نظر مي آمد كه ما بيش از اينكه بازي كنيم، وقتمان را به اين  »!نه بابا، من توي زمين بودم» «!رفتي
بچه ها، شما چرا به «: نداز روي دلسوزي مي گفت و ندي از كنار ما رد مي شدنگاه بزرگساال. مشاجرات مي گذرانديم

آنچه آنها نمي دانستند اين بود كه رفتار ما اقتضاي سن ما بود، ما تازه از مرحلة » كنيد؟جاي جرّ و بحث بازي نمي 
از  اي به مرحلة ديگري قدم گذاشته بوديم، مرحله» هر چيزي ممكن است« قبلي، يعني مرحلة گشودگي عظيمِ

كارهاي گروهي و جمعي در انضباط را ياد مي گرفتيم تا براي پيوستن به جامعه و  و رشدمان كه بايد خويشتنداري
                                                                                                            . بزرگسالي آماده مي شديم

 

است، وقتي كه او از آزادي فردي خود مي كاهد تا  اجتماعيدر واقع اين اولين تجربة كودك با معاشرت و تعامل 
مي توان گفت كه آن قوة تخيلِ عظيم كه قبالً براي خود مي انديشيد، در مرحلة . گروه بتواند به اهداف خود برسد

كودك حاضر است آزادي فردي خود . گروهي به كار مي بندد همين آزادي را براي هدف گذاري و موفقيت ،بعدي
نقض  ونقش داشته باشد و قادر باشد بر رعايت  گروهي به شرطي كه بتواند در تعيين مقررات و قواعد را بدهد اما
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 پس آن وقتي كه ما به نزاع لفظي مي گذرانديم هم بخشي از كاري بود كه بايد در كنار امرِ. آنها نظارت داشته باشد
پس برخالف آنچه به نظر بزرگساالن . مي شد بازي انجام مي داديم تا اقتضاي سنيِ آن مرحله از رشدمان محقق

از طريق بازي ما به ضرورت  تامي آمد، اين بگو مگوها نيز بخشي از يادگيريِ خاص آن مرحله از رشد ما بود 
                                                                               .  مي شديمخويشتنداري در تعامل با ديگران آشنا 

 
يكي ديگر از آسيب ها كه بعد از جنگ جهاني دوم باال گرفت، نظارت بزرگساالن بر برخي از بازي در همين ارتباط، 
با افزايش . اين مسئله قبل از جنگ هم وجود داشت، اما بعد از جنگ شدتي بي سابقه گرفت. هاي بچه ها بود

شهرداري ها اقدام به از اين رو . شدبراي بازي بچه ها  امننا يترافيك موتوري در شهرها، به يكباره، خيابان ها محل
از فارغ التحصيالن دانشگاه ها براي  تعدادي با اين كار، همزمان. خاصي براي بازي بچه ها كردند ساختن مكان هايِ

اي انواع دخالت هبروز منجر به امر اين . به خدمت گمارده شدنددر اين اماكن نظارت بر بچه در حين بازي 
و سپس . اين ناظرين بزرگسال مي گرفتندبسياري از تصميمات را . شد در بازي هاي بازيكنان خردسال نبزرگساال
بازي باز  زمين هايِمسابقات بين محله اي و ورزش هاي سازمان يافتة كودكان و نوجوانان به اين  پايِ ،به تدريج

و سال را پوشش مي داد، بلكه به تدريج بچه هاي سنين مسابقات ليگ براي بچه ها نه تنها كودكانِ اين سن . شد
نتيجة . شدمي كاسته ليگ سن بچه هاي تحت پوشش از ، ههر سال را نيز به سوي خود كشيد به طوري كهپايين تر 

اين مداخالت اين شد كه بچه ها ديگر خودشان تعيين كنندة قواعد و مقررات بازي، به طوري كه اقتضاي رشدشان 
                               .شدندبزرگساالن  تابع و دنباله رو قواعد و مقررات تعيين شده توسطد بلكه صرفاً بود، نبودن

 
آنها تبليغات تجاري با يونيفرم هاي يكسان، كه روي ما ياد گرفتيم بود كه در اين برهه از تاريخ كشورمان ] خالصه[

. بازي شويم و تحت نظارت مربيان و با قواعد آنها به بازي بپردازيمچسبانده بودند، در صف هاي مرتب وارد زمين 
خوردشان  !شكستشان بدهيد«: و مادرانمان هم در جايگاه تماشاچيان ما را تشويق مي كردند انناگفته نماند كه پدر

مي دادند،  و با اين فريادها ما را هر چه بيشتر به سوي بازي به عنوان فعاليتي خصمانه و رقابتي سوق» !كنيد
با افزايش دخالت بزرگساالن در  پس. ندبايد برنده مي شد ،كه شده به هر قيمتي ،شانانفعاليتي كه در آن فرزند

 ،ببيند »دشمن«را در تيم مقابل وادار شد كه دوستان و هم سن و ساالن خود كودك  نه تنها بازي هاي خردساالن،
 اسحساخواسته ها و انتظارات آنها را پشت سر خود  ،اعد و مقرراتقو و اوليا و مربيانعظيمي از سوي فشارِ بلكه 

در اين سن چنين ترتيبي در سازماندهي به بازي هاي بچه ها با نيازهاي رشد آنها  است كه در صورتياين . مي كند
لگي، كودك مي خواهد خود را براي مسئوليت پذيري در زندگي و سا 15تا  11سن از . در تضاد استكامالً و سال 

و قطعاً بازي هاي سازمان يافته كه در . مشاركت و همفكري با ديگران در جامعه به عنوان يك بزرگسال آماده كند
توانايي  اين اهداف طبيعي رشد و شكوفاييِتحقق به آن بزرگساالن مقررات خود را بر كودكان تحميل مي كنند 

                                                                                    . هاي ذهني و اجتماعي كودك كمك نمي كند
 

تمامي عوامل منفي اي كه به آنها اشاره كردم مصاديق دخالت عقل معاشيِ بزرگساالن در فرآيند طبيعي رشد هوش 
 يك پيرمرد است؟ شايدهاي اقعاً حقيقت دارد يا اينكه از جمله نق و نوق آيا آنچه شما شنيديد و. در كودك است

خرد هنوز خيلي ارزش داشت و  اما من به واسطة سن ام زماني را مشاهده كرده ام كه يك سكه پولِ. چنين باشد
ما بچه ها بايد تمام هفته پولمان را جمع مي كرديم تا بتوانيم بعد از ظهر شنبه به سينما . آسان به دست نمي آمد
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چيزي به نام . پول كم بود و استاندارد زندگي پايين، اما كيفيت زندگي خيلي باال بوددر آن زمان اما اگر چه . برويم
اقتصادي زندگي را بر همه دشوار كرد، اما در شديد ركود  عمر مندر مقطعي از درست است كه . اميد وجود داشت

خواهيد ديد كه چطور همه چيز . صبر كنيد تا نوبت ما برسد«موج مي زد كه همواره دل نوجوان و جوان اين اميد 
جامعه به وجود بياوريم، بهتر از ما واقعاً ايمان داشتيم كه مي توانيم وضعيت بهتري در  »!پيدا خواهد كردرونق 

بي  من اعتقاد دارم كه بخشي از آن اعتماد به نفس و اميد. آنچه نسل هاي قبلي از خودشان باقي گذاشته بودند
االن مي بينيم اما برخالف آن زمان، . پايان ريشه در بازي هايي داشت كه ما در سنين پايين تر با هم كرده بوديم

اين موضوع . امري عادي شده است» كودكيدورانِ  از ميان رفتن« مثلِدر مورد موضوعي كه ناگهان صحبت كردن 
نوشته اند و اين عبارت تكيه كالم عامه مردم شده  آن كتاب ها در موردچنان ملموس و محسوس شده است كه 

                                                                                                                                       .است
 

ست، از شما دعوت مي كنم كه به شواهدي كه آوردم نظر شما نق و نوق يك پيرمرد اپس اگر اين نكته ها هنوز به 
و چه چيزي مانع بسط و توسعه اين  خوب بينديشيد و ببينيد كه رشد هوش به طور طبيعي در كودك چگونه است

                     ياري است؟-آيا چيزي غير از عقل معاشي مانع رسيدن كودكان ما به هوش. هوش در كودكان است


