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1يادگيري و آموزش  
 جوزف چيلتون پيرس

 
 
 

 
 

           اينترنت: تصوير

 
 مقدمة مترجم

عالوه بر شهرت جهاني وجه ، علم، فناوري، موسيقي و فلسفهبشر در  تاريخِ نامدار از چهره هاي  بسياري
، موتسارت و دكتر حسابي از جمله انسان هاي اثرگذاري بوده ، ابن سينااديسون. داشته اندمشترك ديگري هم 

هم اكنون ميليون ها كودك در كشور ما و . اند كه در كودكي توسط والدين خود در منزل آموزش ديدند
 رهمط پر ديگر كشورها، به واسطة شيوع جهاني ويروس كرونا از اين موهبت برخوردار شده اند تا در محي

خانواده نه تنها دروس مدرسه را مرور كنند بلكه به خواست خود و با كمك والدين هر آنچه خود مي 
 خواهند را بياموزند.                                                                                                           
 

، جوزف چيلتون پيرس به در علوم اعصاب و روان شناسي يافته هاي پژوهشيدر سخنراني زير، با استناد به 
بر . مغز مي پردازد عصبيرشد رواني و يادگيري كودك در مراحل مختلف  وِيژگي ها و مقتضياتتوصيف 

 سويكودك را به  در هر مرحله از رشد، هوشي كه بر اين فرآيند طبيعي حاكم است اساس اين يافته ها،
از پديده اي  پيرس. دنداراو همان فعاليت هايي سوق مي دهد كه مناسبترين تأثير در رشد سلول هاي عصبي 

سخن به ميان مي آورد كه موجب كاستي هايي جدي در امر يادگيري كودك در » بي معرفتي به اُنس«به نام 
اوليا و وم مي شود كه بسياري از و از مثالِ دقيق و روشني كه ارائه مي دهد معل. دوران تحصيل او مي گردد

ناآگاهانه، دارند، و تعهد حرفه اي كه نسبت به كودكان و دانش آموزان خود  ، به رغم عشق وافرمربيانِ امروز
كودك و مقتضيات به نظر مي رسد كه شناختنِ مراحل مختلف رشد . مرتكب اين خطاي بزرگ مي شوند

مي  ايشانبا اين آگاهي، . هي براي تمامي اوليا و مربيان استاز جمله حداقل هاي آگاآموزشي هر مرحله، 
او را  مورد نياز در هر مرحله، محيط مناسب براي آموزش ،توانند با الهام گرفتن از نيازهاي يادگيري كودك

                                                           

اوليا و مربيان و اساتيدجمعي از  دراست كه با عنوان زير » جوزف چيلتون پيرس«سخنراني آقاي چهارمين 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. Learning and Education (accessed 2 January 2021) 

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

Transcript: https://ttfuture.org/files/2/members/sym_jcp_learning.pdf  
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مرحله فراهم است بيشترين  آناز استعدادهاي ذهني خاص كودك كه فقط در از اين طريق فراهم كنند و 
                                                                                                    . به عمل آورنداستفاده را 

_________________ 
 

به يقين مي توان گفت كه اين دو با هم متفاوتند؛ . مروز مي خواهيم در مورد يادگيري و آموزش صحبت كنيما
. گردديادگيري از زماني كه جنين هنوز در رحم مادر است آغاز مي شود، اما آموزش بعد از تولد امكانپذير مي 

كه ما [نوعي ديگر از آموزش نيز وجود دارد  .پيرامون كودك بزرگترين آموزگار اوست ]اجتماعيِ[ طبيعت و محيط
] عصبي[تعداد ساختارهاي نوروني اما . و آن ايراد خطابه هاي اخالقي به كودك است] والدين به آن سخت معتقديم

در مقايسه با . ندا كه در مغز كودك در واكنش به آموزش هاي لفظيِ بزرگساالن شكل مي گيرد بسيار اندك
به طور اتوماتيك و اتفاقي رخ مي دهد، يادگيري از آموزش ] طبيعي و اجتماعي[حيط م دركودك  چيزهايي كه

بدون اينكه آنها يا ما بزرگساالن متوجه . كل آموخته هاي او را در بر مي گيرد درصد 5قط بزرگساالن ف لفظي هايِ
ما با الگوهاي رفتاري مان تأثير . اشندباشيم، آنها همان مي شوند كه ما هستيم نه آنچه ما به آنها مي گوييم بايد ب

بايد در نظر داشته باشيم كه به طور كلي، پس . بيشتري روي آنها داريم تا موعظه هاي اخالقي كه به آنها مي كنيم
                                                         . خود خيلي بيشتر مي آموزند تا از كالم ما ياز جهان پيرامون كودكان

 
حتماً در مورد آزمايشاتي كه با . كل محيطي كه كودك در آن زندگي مي كند حاوي يادگيري هاي فراواني است

بچه گربه هايي كه در محيط هاي كنترل شده پرورش داده مي شوند، در . بچه گربه انجام داده اند شنيده ايد
مثالً در يك . [و پرورش قرار نگرفته اند هستند كه در حين رشد مورد استفادههايي توانايي آن بزرگسالي فاقد 

. كه تمامي نور موجود به صورت نوارهاي عمودي بر اشياء مي تابيد دادنددر محيطي قرار را بچه گربه ها ] مورد
وقتي اين بچه گربه ها به سن بلوغ رسيدند و به محيط عادي منتقل شدند، قادر به ديدن اشيايي كه دراز و افقي 

ما انسان ها، شكر خدا، تا اندازه اي در اين خصوص انعطاف . دند و با آنها برخورد مي كردندقرار داشتند نبو
محيطي كه ما در آن . اما ابعادي از پرورش عصبي ما نيز وجود دارد كه بدينصورت آسيب پذير است. پذيرتريم

                                       .زندگي مي كنيم به ما مي آموزد و ما را براي زندگي در همان محيط آماده مي كند
 

در  يي كهبچه ها. تأثير پرورشي محيط بر كودكان موضوعي است كه من به كرّات در مورد آن صحبت كرده ام 
عشق ورزيده مي شود، دغدغه و واهمه اي بدون قيد و شرط و حس مي كنند كه به آنها  مي آيندبار پذيرا محيطي 

مغز «مرتبط با مغزِ اول يا همان [ ود ندارند و در نتيجه ساختارهاي پاييني مغزِدر مورد ايمني و بقاي خ
اين كودكان، با احساس ايمني كامل نسبت به محيط پيرامون خود، جهان . آنان كمتر در گير مي شود] 2»خزندگان

                                                           

»مغز خزندگان«. در يكي از نظريه هاي مطرح شده توسط دانشمندان علوم اعصاب، مغز انسان از سه مرتبه تشكيل شده است  2
  

است كه اين دانشمندان براي اشاره به پايين ترين مرتبة مغز استفاده مي كنند چون از نظر تكاملي ابتدايي ترين بخش مغز  اصطالحي
حركتي را كنترل مي كند و عهده دار حفاظت  - كه در همة جانوران مشترك است، تمامي فعاليت هاي حسي از مغز اين بخش . است

: بيابيددر سخنراني اول آقاي پيرس در متن زير  را مفصل تري از اين نظريه توضيح. نسل جانور است بقاياز فرد و   
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، مراحل يرياطمينان خاطرِ اين كودكان در كاوش و يادگ. و در شناخت آن مي كوشند كشندرا در آغوش مي 
محيط امن و اطمينان هم سن و سال خود كه از  پرورش ساختارهاي فوقاني مغز آنان را خيلي زودتر از كودكانِ

                                                                                                 . كليد مي زند اند محروم بوده بخش
 

از جمله لوازم اساسي . پس مي بينيم كه اولينِ ملزومات آموزش به كودكان اين است كه تهديد آميز و ناگوار نباشد
در او و اگر  . به او ننگريمانتقاد و يا قضاوت تهاجم، ، دشمنيبا نگاهي توام با اين است كه هرگز كودك آموزش 

بود  3»پياژه«] ژان[به گمانم . يد آميز محسوب مي شودتهد ويحين آموزش با چنين رفتارهايي روبرو شود براي 
مي هر آنچه به او داده مي شود را ي كودكي اين است كه او ييكي از نشانه هاي برجستة دوران ابتدا: كه گفت

 به آنها هرگز نسبت. براي او جهان صرفاً وجود دارد؛ چيزي نيست كه مورد سؤال و انتقاد و ايراد قرار گيرد. پذيرد
صد پذيراي  رد 100اين نگاه . آنها همه چيز را بدون قيد و شرط مي پذيرند. نمي نگرند منتقدانهرفتار بزرگساالن 

 4»سوريه مونت«] ماريا[كودك نسبت به محيط و افراد پيرامون خود، پايه و اساس پديده اي را تشكيل مي دهد كه 
ين اندازه قابل و پذيراست، نيازي به آموزش نيست، آنهم وقتي ذهن تا ا. ناميده است 5»ذهن كامالً قابل«آن را 

محيطي است كه به همان اندازه پذيراي فراهم آوردنِ تنها چيزي كه نياز است . آموزش اجباريِ از باال به پايين
كامالً قابل و پذيراي كودك جهان را به درون خود مي برد و در مورد آن  در واكنش به چنين محيطي، ذهنِ. اوست

                                                                                                                                . مي آموزد
 

يكي از در . و اعتماد كامل دارد اُنساد پيرامون خود احساس ، نسبت به افرقابليتاز  باال پس كودك، با اين ميزانِ
براي اشاره  7»مايكل منديزا«اين اصطالحي است كه . آمد صحبت به ميان 6»اُنسبي معرفتي به « به سخنراني ها 

با آغوشي باز و مادامي كه كودك : مي كنداستفاده به حس سرخوردگيِ كودك در تعامل با بزرگساالنِ پيرامون خود 
گشودگي و عشق بي ، گاه اتفاق مي افتد كه والدين اين تعامل مي كنداطرافيان خود باسرشار از اعتماد و پذيرش 

د او را درك نمي كنند و رفتارهايي از خود نشان مي دهند كه كودك آنها را به حس نزديكي و اعتماقيد و شرط و 
خردسالي كه پا . مي دهدنم كه اين تجربه فقط در اوان كودكي رخ فراموش نكني .تجربه مي كند شدنطرد عنوان 

در واقع، . به كودكستان مي گذارد، با همين گشودگي و اعتماد وارد كالس مي شود و با آموزگار خود تعامل مي كند
شودگي و و اگر آموزگار با همين ميزان از گ. براي كودكان انتخاب ديگري وجود ندارد چرا كه ذاتاً اينچنين اند

                                                                                                                                                                                                

در «سايت اطالع رساني . ترجمه اسفنديار عباسي. ياري در پرورش كودكان- علم دستيابي به هوش. 1994. جوزف چيلتون پيرس -
)1399بهمن  2دسترسي ( »مصرف خدمت اصالح الگوي  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_awakening_intelligence_Pearce.pdf 
3
 Jean Piaget 

.مديون يافته هاي خود پيرامون مراحل رشد كودك استعمدتاً روان شناس و پژوهشگر سوئيسي كه شهرت خود را   
4
 Maria Montessori 

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

5
 totally absorbent mind 

6
 betrayal of intimacy 

7
 Michael Mendizza 
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اعتماد با او رفتار نكند، كودك احساس سرخوردگي و خيانت به عشق بي قيد و شرط خود را تجربه مي كند و به 
                          . خود مي سازد كه در عمل مانع آموزش مؤثر و سودمند او مي گردد دورتدريج ديواري دفاعي 

 
مغز ما متشكل از سه . سه گانة مغز بزنيم ساختارِنظرية براي درك بهتر اين فرآيند خوب است كه دوباره سري به 

بخش اول آن همان مغز اول موسوم به . بخش است كه در واقع منعكس كنندة مراتب تكامليِ مغز حيوانات است
از محيط پيراموني خود ] حواس پنچگانه توسط[ مغز است كه ما از طريق اين ساختار پايينيِ. است» مغز خزندگان«

نيز خوانده مي شود، ما به شناخت چيزها  »مغز ليمبيك«بخش مياني مغز، يا مغز دوم كه از طريق . باخبر مي مانيم
ما  ،شناختي است كه با اتكا به آن-اين بخش از مغز، در واقع سيستم احساسي. و تجربة احساسات نايل مي شويم

و . را درك مي كنيم و در مورد تجربة فيزيكي خود در عالم ماده قضاوت و ارزيابي مي كنيم يزهاارتباط بين چ
بخش سوم مغز، كه همان نئوكورتكس، يعني جديد ترين بخش تكامل يافتة مغز، است كه از طريق آن ما قادريم در 

خود در عالم هستي بينديشيم و در آن تغييراتي به وجود آوريم مورد وجود .                                                
 

مي بينيم كه وقتي گشودگي و آغوش باز كودك براي جهان و شناخت آن با بي دقتي و عدم درك درست والدين و 
 كار، از باالترين ساختارهاي مغز تا پايين ترين آن در راستاي رويكردي دفاعي به دديگر بزرگساالن روبرو مي شو

در سنين  كودك عصبي حتماً به خاطر داريد كه در جلسات پيشين در مورد جهش هايي در رشد. گرفته مي شود
و اينكه در . لگيسا 15سالگي و  11هفت سالگي، صحبت كردم؛ در بدو تولد، در يك سالگي، چهار سالگي،  بخصوصي

انمند مي گردد و با پرورش هر يك از بخش هر يك از اين جهش ها بخش هاي متفاوتي از مغز پرورش مي يابد و تو
                                                               . هوش به روي كودك گشوده مي شودباب جديدي از هاي مغز، 

 
گشودگيِ هوش هاي مختلف به صورت هدفمند و در مقاطع خاصي صورت مي گيرد، چرا كه هوشِ به وديعه 

نظام دقيقي است كه بر اساس برنامه ريزي طبيعت داراي . طبيعت داراي هدفي مشخص استگذاشته شده در 
پديدار شدنِ دندان هاي ] دهان و دندان ما مي بينيم كه مثالً در فرآيند رشد. [زمانبندي شده اي پيش مي رود

طبق . ي نيستكرسيِ كودك در شش سالگي رخ مي دهد و اين رخداد مشروط به مهيا بودن رژيم غذايي خاص
و . شش و هفت سالگي، سرو كلة اين دندان ها در دهان كودك پيدا مي شودبرنامة رشد طبيعي كودك، بين سنين 

و پس از اينها، در . ي ما شاهد پديدار شدنِ كرسي هايي از نوعي ديگر هستيمسالگ 12 پس از اين كرسي ها، در سن
           .برنامه ريزي زماني مشخص و دقيقي استيعت داراي پس طب. سالگي، دندان هاي عقل پديدار مي شوند 18

 
فرقي نمي كند كه آيا . به همين ترتيب، رشد و شكوفايي ساختار بااليي مغز نيز تابع برنامة زماني خاصي است

درخور خود رسيده اند و يا اينكه در ميانة راه در جا مي زنند؛  ساختارهايِ پايين تر مغز به رشد و شكوفاييِ
يعني ما به . نئوكورتكس به هر صورت، طبق زمانبنديِ طبيعت، تكامل و شكوفايي خود را به وقت خود آغاز مي كند

وت كه اما با اين تفا رسيد،يم مي دهد خواهنويد آن را  هر حال به هوش هاي برتر خود كه رشد و تكامل مغز سوم
در صورت وجود كاستي هايي در شكوفايي و تكامل ساختارهاي پاييني، نئوكورتكس در خدمت سيستم هاي مرتبط 

و  .گيردمي قرار  -يعني همان وظايفي كه به عهدة مغز خزندگان است  -با حفاظت و نگهداري از فرد و بقاي نسل 
از نظر دور نداريم كه هدف ما از تحصيل و . ستمطلوب تكامل و رشد نوع بشر ني اين تحولي است كه در مسيرِ

ما بايد بتوانيم بقاي فردي و حفظ نسل . كسب علم اين نيست كه در حد حفظ نسل و بقاي فردي خود باقي بمانيم
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را تأمين شده  -و همنشيني با همنوع نيازهايي اساسي اي چون خوراك، پوشاك، مسكن و امنيت رفع يعني  -
اگر مي  به بيان ديگر،. بتوانيم از ساختارهاي فوقاني مغز براي اهداف متعالي تري بهره ببريمبدانيم قبل از اينكه 

خواهيم استعدادهايِ عظيم مغز سوم ما از قوه به فعل در آيد،  اين نيازهاي اساسي نبايد دغدغة هر روزة زندگي ما 
ا در شرايطي مي يابيم كه بايد تمام عمرمان اگر چه متأسفانه مي بينيم كه در عصر حاضر بسياري از ما خود ر. باشد

آموزش هاي مفيدي كه براي كودك در نظر مي گيريم تا او ]ولي به هر حال. [صرف كنيمرا بر سر تأمين اين نيازها 
] از جمله مغز و سيستم عصبي او[فردي خردمند و آگاه بار آيد قاعدتاً بايد در راستاي شكوفايي كامل بيولوژيكي 

، صرفاً خودنايي هاي عظيم راه يابد بدون اينكه اين بخش از مغز با توا به مراكز باالتر مغزفقيت موعمل كند تا او با 
بيشتر روشن شود الزم است كه به  امربراي اينكه ظرافت هاي اين . مغز قرار گيرد يدر خدمت ساختارهاي پايين

                                                   .مطالعة مراحل يادگيري كودك كه به طور طبيعي انجام مي شود بپردازيم
 

ژوهشگراني نام گرفته است را پ 8»چرخة يادگيري مهارت«رگانة يادگيري مستقلِ كودك كه مطالعة مراحل چها
پژوهشگران اين . كاويده اند 10»جروم برونر«در دانشگاه هاروارد با راهنمايي  9»گرينفيلد«] پاتريشا ماركس[چون 

تنوع و )4و  ،13تمرين)3 ،12جزيياتتكميل  )2  ،11يادگيري اجمالي)1 :مراحل را به ترتيب زير شناسايي كرده اند
سعي در يادگيري دختربچه اي نوپا كه تازه راه افتاده و آوردن مثالي از  از طريقِسعي مي كنم كه من اال ح. 14تغيير

                                                  .توضيح دهم به ترتيب هر يك از اين مراحل را جديد دارد،مستقلِ مهارتي 
 

شاهد مادر خود است كه در آشپزخانه مشغول او . اه تا دو سال سن داردم 14بين اين كودك نوپا را تصور كنيد كه 
بر حسب نياز، مادر درِ كابينت هاي آشپزخانه را براي برداشتن ظروف و مواد مورد نياز خود باز و بسته . به كار است

را در خانه و خارج از [بسياري از چيزها . اد گرفته استتا اين مقطع سني، دختربچه چيزهاي زيادي ي. مي كند
با حواس پنجگانة خود آزموده و نام آنها را از بزرگترها پرسيده و به شكل ميدان هاي نوروني در سيستم ] خانه

مي  هم اكنونو حاال نوبت به كابينت آشپزخانه رسيده است، چيزي كه  15.عصبي خود ثبت و ضبط كرده است
مقدماتي از طريق آشنايي كسب ! كابينت، چه چيز جالبي. اغش برود، بشناسدش و به خاطر بسپاردشخواهد به سر
همان اين مرحله . را تشكيل مي دهدكودك با كابينت مرحلة نخستين يادگيري او چگونگي تعامل  و مشاهدة مادر

                               . استاست كه كودك مشتاق به يادگيري آن شده نو  دانش يا مهارتي »يادگيري اجماليِ«
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براي يعني مادر  .را دارد 16»امر هادي«چگونگي استفادة او از كابينت حكم مشاهدة نگاه كردن به مادر و در اينجا 
در مرحلة بعدي، كودك گامي . مي گشايدكودك براي را سرمشقي را بازي مي كند كه راه يادگيري كودك نقش 

او از . تجربه كند ، عمالً،كوشد كه آنچه از طريق مشاهدة امر هادي فراگرفته است را خود او مي. عملي برمي دارد
بار . دستگيرة آن را در دست مي گيرد و به سوي خود مي كشد ،جاي خود بر مي خيزد و به سوي كابينت مي رود

او از اين رخداد نااميد نمي شود و اما . اول شايد كابينت باز نشود، دست او از دستگيره جدا شود و او به زمين بيفتد
دوباره بر مي خيزد و مي كوشد كه دستگيره را به سوي خود بكشد، ولي اينبار با . دست از يادگيري بر نمي دارد

پس در اين . كابينت باز شود او اينقدر به تالش خود ادامه مي دهد تا درِ. حفظ بهتر تعادل خود تا زمين نخورد
اين . با مشاهدة امر هادي فرا گرفته است را در عمل تكميل مي كندفقط از مرحلة نخست كودك مرحله، آنچه 

چرا؟ چون در اين مرحله آنچه كودك در . نام نهاده اند» تكميل جزييات«مرحله از چرخة كسب مهارت جديد را 
ريق تجربة عملي به از ط فقط ديده و آموخته با جزيياتي كه] مثل حس بينايي[عملكرد ديگران از طريق حواس 
                                                                                                     . دست مي آيد كامل تر مي شود

 

حركتي -ي يادگيريِ كودك از طريق همين سيستم حسيمبه ياد داشته باشيم كه در سال هاي نخستين رشد، تما
او از ساز و كار حركتي در بدن خود بهره مي برد و از ]. يعني از طريق ادراك حسي و عمل[صورت مي گيرد، 

تقريباً مي توان فرآيند زندةادراك . حواس خود استفاده مي كند تا چيزها را به نحوي كامالً عملي و فيزيكي بشناسد
                      »!وري باز مي شهجآها، پس اين درِ اين« :ديد كودكو كشف چيزهاي جديد را در چهره و حركات 

 

براي كودك فقط شناختن . خوانده اند» تمرين«اين مرحله را . پس از تكميل جزييات، نوبت به مرحلة بعد مي رسد
او بارها . در اين مثال، اينكه كودك در كابينت را يك بار يا دو باز باز كند كافي نيست. يك چيز جديد كافي نيست

كابينت براي ما درِ امر شناخت باز كردن . بسته، باز، بسته و بارها آموختة خود را تمرين مي كند؛ باز، بسته، باز،
براي كودك نوپا، در پشت اين عمليات به ظاهر . جلوه مي كند] و نه خيلي هيجان انگيز[بزرگساالن امري ساده 

با اين مشاهدات و تجارب . در مغز او و شكل گيري ميدان هاي نوروني نهفته است عصبيساده، دنيايي از تحوالت 
شكل مي گيرد، بلكه ارتباطات سلوليِ الزم بين اين ميدان  كابينتشناخت  ميدان هاي نورونيِ خاصِنه تنها عملي 

ين اين ميدان ها برقرار الزم مي بايد ب 18و دندريتي 17به بيان دقيق تر، ارتباطات آكسوني. ها ثبت و ضبط مي گردد
هر يك از اين تحوالت، در البته فراموش نكنيم كه . اين ارتباطات تثبيت گردد 19و سپس با پوششي ميليني شود
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.سلول هاي عصبي را احاطه مي كند ميلين مادة نرمي است كه آكسون هاي منشعب از  
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كودك در گيرند نيز شكل مي ] يدست و پا[با تمامي عضالت و اعصابي كه در حركت هاي گوناگونِ  نوروني ارتباط
وانگهي، آن . درگير استنيز ] مغز دوم نيز[شناختيِ - ت، عناصر احساسيو ناگفته نماند كه در اين تحوال. گيرد

پس با اين پشت صحنة عريض و طويل و . نام گرفته است نيز دخيل است 20مخچهمغز كه  بخش مهم و مركزيِ
مي طلبد كه آن در با . دقيق، نمي توان انتظار داشت كه كودك به يك بار باز و بسته كردن درِ كابينت رضايت دهد

اين كار دست  كودك از. محكم به هم كوبيده شودحتي باز و بسته شود و گاه و بارها شدت و ضعف كم و زياد بارها 
  .تثبيت شود يگيرد و با پوشش ميلينوني و ارتباطات آكسوني آنها شكل بر نمي دارد تا كل مجموعة ميدان هاي نور

 

اين تمركز يكپارچه موجب . در اين سن به درگير شدنِ يكپارچه در امر ادراك و يادگيري استكودك تمايل مغز 
را باز و بسته مي كند، دو چيز  آنكودكي كه درِ كابينت و . شوندكودك و آنچه مي كند با هم يگانه مي شود كه 

او . او حركت جديدي را نمي آموزد، او خود سراسر آن حركت جديد است. جدا از هم نيستند، بلكه يك چيز واحدند
فقط وقتي كه كل فرآيندي كه پيشتر توصيف كردم در مغز و سيستم . است غرقكامالً در تجربة يادگيري خود 

يك گام از كابينت فاصله بگيرد و موفقيت خود در ادراك و شناخت  مي يابد كهصبي او تكميل شد، كودك اجازه ع
                                                        . ، با به هم كوفتن آن در، براي آخرين بار، جشن بگيردرا چيزي جديد

 

نديده ايد كه دختربچه اي كه تازه  به حالتا آيا . ا مستقالً فرا گرفتمتوجه شديد كه چه شد؟ بچه مهارتي جديد ر
او . توگويي انگار فردايي نيست. طناب بازي را كشف كرده با چه پشتكار و انرژي، كار طناب زدن را ادامه مي دهد

كابينت  دن دراين كودك نوپا هم با همان شدت و حدت، با باز و بسته كر. براي مدت ها طناب مي زند وقفهبدون 
و پس از اينكه وحدت فرآيند ادراك و فعاليت . به انحاء مختلف اين مهارت را تجربه مي كند تا آن را كامال فرا بگيرد

، او مي تواند از موضوع شناخت خود فاصله بگيرد رسيدبه پايان  -به واسطة درگيري يكپارچة مغزش  -در وجود او 
براي كودك اين . احاطة خود بر آن را جشن بگيرد و از آن لذت ببرد -و شدت با صدا  -و با بهم زدن در كابينت 

                                                                                                           .دستاورد بسيار بزرگي است
 

در واقع اگر امر شناخت در . ردن آن كافي نيستاما شناخت كابينت و درِ آن و يادگيري چگونگي باز و بسته ك
ماده اي شيميايي در مغز ما وجود دارد كه ما را مكرراً به سوي جستجو . بود، تقريباً بيهوده مي ماندهمين حد باقي 

اين تمايل ما پايه و اساسِ فرآيندي است كه موجب تكامل . جهت شناخت چيزهاي نو و ناشناخته سوق مي دهد
تنوع و «پس آغاز مرحلة چهارم در چرخة كسب مهارت كه مرحلة . مي شود - يعني نئوكورتكس - رشد مغز سوم

اين مرحله از يادگيري در رفتار كودك به چه صورت ظهور پيدا مي مي پرسيد . استنام گرفته است الزامي » تغيير
ديگري براي كاربست مهارت كند؟ به اين صورت ظهور پيدا مي كند كه او به اطراف نگاه مي كند تا فرصت هاي 

او مدتي را و بدين ترتيب » آيا در ديگري هست كه باز و بسته كنم؟«: زبان حال او اين است. تازه آموختة خود بيابد
و پس از اينكه خوب سر و صداي درهاي ديگر خانه را با به هم . هم صرف باز كردن و بستن درهاي ديگر مي كند

چرا چنين مي كند؟ چون . ل چيزهاي ديگري مي گردد كه با لوال باز و بسته مي شودكوبيدن آنها در آورد، به دنبا
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 Cerebellum 

و عمل عمدة آن ادارة حركات ظريف ارادي و كنترل موقعيت و تعادل  گرفتهكه در عقب و پايين مغز قرار است مخچه قسمتي از مغز 
.بدن است  
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هر چه بيشتر را او بايد دامنة ميدان هاي نورورني شكل گرفته در مغز خود در ارتباط با باز و بسته كردن چيزها 
                                                        . بسط دهد و آنها را از مهارتي خاص به مهارتي عام و فراگير بدل كند

 
هر كدام از اقالمي كه انتخاب مي كند خود بهانه اي براي شكل گيري ميدان هاي نوروني جديدي مي شود و با 

آن را بسط مي دهد و تثبيت مي كند»باز و بسته كردن در«آكسوني با ميدان نوروني اصليِ  برقرار كردن ارتباط ، .
 كه براي يادگيريِ بيشتر اوداراي لواليند از نظر كودك كه در اطراف  چيزهاي ديگريدر مرحلة تنوع و تغيير، 

اينها هم . خرد گهداري چيزهايِدر توالت فرنگي گرفته تا در صندوق هاي كوچك نور نمي ماند؛ از است دمشتاق 
تازه، بعد از اين، نوبت به چيزهايي . بايد مكرراً باز و بسته شوند و به هم كوبيده شوند تا يادگيري طفل كامل شود

يعني در اين مرحله واقعاً مهارت . بطري ها و دبه ها و غيرهدر كه لوال ندارند اما باز و بسته مي شوند، مثل  رسدمي 
چيزها مي انجامد كه از نظر فرم و كردن درِ كابينت به تجربه هاي بسيار متنوع تري از باز و بسته كردن باز و بسته 

ميدان و در آن مغز كودك به رشد خود ادامه مي دهد  اما همگام با اين اكتشاف،. مي كنندمحتوا با كابينت فرق 
پوشش ميليني مي يابد سپس شكل مي گيرد،  كسوني و دندريتي متعدد و گوناگونآهاي نوروني جديد و ارتباطات 

                                                                                              .در جاي خود نثبيت مي گردد نهايتاًو 
 

تكميل «، »يادگيري اجمالي«، يعني عبور از مراحل چهارگانة كودك دريادگيري  طبيعيِ حاال ببينيم كه اين فرآيند
در واقع، مثالي كه از در كابينت آوردم . با چه موانعي روبرو شودممكن است ، »تنوع و تغيير«و » تمرين«، »جزييات

مي خواهم بگويم كه اين داستاني يعني . كه من عمالً مشاهده كردم -نه دختر خودم  -در مورد دختربچه اي است
سخت درگير امر اكتشاف خود  اين بچه.] و نظاير آن مكرراً رخ مي دهد[رخ داده  خيالي و فرضي نبست بلكه عمالً

تلفن در آشپزخانه بود . كه صداي زنگ تلفن بلند شد - با تمام قدرت -بود و در كابينت را محكم به هم مي كوبيد 
مي خواهم به تلفن جواب . ندرِ كابينت را به هم نز. عزيزم، نكن«: و مامان قبل از برداشتن گوشي به دختربچه گفت

» تمرين«در اين زمان او در مرحلة . از خود نشان ندادمان كودك واكنش خاصي به اين درخواست ما» .اَلو... بدهم
گري پيرامون او در حال وقوع است، كسي تلفن كرده يا اينكه مادرش از او بود و كاري نداشت به اينكه چه اتفاق دي

! عزيزم، نشنيدي چي گفتم؟«: را تكرار كند دكه تذكر خو شدلذا مادر مجبور . ادامه داداو به كار خود . خواستهچه 
پس نهايتاً مامان . اما كوبيدن در كابينت ادامه پيدا كرد، بنگ، بنگ، بنگ» !دارم با تلفن صحبت مي كنم ...!بس كن

دست آخر، . ثر نداد، حتي ذره اياما بچه ترتيب ا» نگفتم بس كن؟«: كالفه شد و شروع كرد به داد زدن سرِ بچه
مامان كه حسابي كالفه شده بود گوشي تلفن را انداخت  و به سوي كودك آمد، او را از زمين بلند كرد و مادامي كه 

با اين . تو  انگار نه انگار ليبچه، مگر تو كري؟ من هي داد مي زنم بس كن و«: او را به شدت مي نواخت مي گفت
                                                                                       » !لفن جواب بدهم؟سرو صدا من چطور به ت

 
كه البته ادامة مكالمة تلفني  -شروع به جيغ زدن كرد ] كه شده بودكه كامالً ُش[بعد از چنين تنبيه بدني، كودك 

چرا بچه به تذكرات مادرش ترتيب اثر نداد؟ . آوردبي ريختي به وجود  خيلي و كالً اوضاع -مامان را راحت تر نكرد 
. مغز كودك يكپارچه و متمركز عمل مي كند -يعني همان مرحلة تمرين - كودك  چون در مرحلة سوم يادگيريِ

يعني شناخت همان  -يك فعاليت  روي هر يادگيري جديد در كودك نوپا مي طلبد كه كل انرژيِ مغز او تنها بر
حسي  ورودي هايِ ديگري باقي نمي ماند كه توسط آن دريافت انرژيِ. متمركز گردد -چيزي كه مد نظر اوست 
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او اجازه نمي دهد كه  يكودك ناشنوا نيست، اما يكپارچگي و تمركز ذهن. ديگر و ادراك مرتبط با آنها صورت گيرد
است و ناگهان مادرش فرآيند يادگيري او را با تنبيه  پس وقتي او عميقاً درگير يادگيري. او تذكر مادر خود را بشنود

آيا شما شكه نمي شديد اگر كسي با شما به ناگهان . و كوبيدن به پشت او قطع مي كند، او شكه مي شود بدني
                                      . از نظر كودك، چنين رفتاري از سوي مادر فاقد هر گونه منطق است. مي كرد چنين

 
يكپارچگي و تمركز ذهني كودك در امر يادگيري، بي توجهي ايجاد تجربه، يعني سري حاال بايد پرسيد كه اگر اين 

 و سپس دريافت كردنِ ناگهانيِ تنبيه بدني از سوي آنها، چند بار تكرار شود، چه  ،والدين» بكن يا نكن«به تذكرات
او در . درگير شدنِ يكپارچه در امر يادگيري به نفع او نيستبر سرِ كودك مي آيد؟ به تدريج كودك مي آموزد كه 

عمل مي آموزد كه او نمي تواند با اعتماد كامل به ايمني محيط پيرامون خود به امر يادگيري بپردازد چون ممكن 
يه پس ناگزير، انرژي اي كه پيشتر تماماً در امر شناخت چيزها سرما. محيط مورد تهاجم قرار گيرداين ت از اس

و ساختن ميدان هاي [يك بخش براي پيش بردن كار يادگيري  ؛به دو بخش تقسيم شودبايد گذاري مي شد، حاال 
غير قابل پيش بيني  دفاع در برابر حمالت احتمالي از محيط جهتو بخشي ديگر براي حفظ آمادگي ] نوروني
                                                                                                                                     .بيرون

 

در واقع بر هوشي كه بر فرآيند يادگيري كودك حاكم  ،با آنچه به نظرمان منطقي و درست مي آيد ،ما بزرگساالن
ولي چندي بعد شكايت . فتن يكپارچگي ذهن كودك در امر يادگيري مي شويماست مي تازيم و موجب از ميان ر

و در اين گاليه، . در يادگيري عقب مي افتداينكه مي كنيم كه كودكمان قادر به تمركز بر دروس مدرسه نيست و 
 ده اييا پدي چيست؟ همان قابليت طبيعي مغز در يگانه كردن انرژي خود براي درك چيز» تمركز«منظور ما از 

فقط بخشي از انرژي خود را صرف تمركز به كار  كودكچه انتظاري داريم؟ ما خودمان باعث شده ايم كه . واحد
                       .گيرد و مابقي آن را صرف آمادگي حواس در برابر آسيب هاي احتمالي از محيط اطراف خود كند

 
و ما تا زماني كه نتوانيم به طور كامل با اطمينان خاطرِ تام و كامل به جهان پيرامونمان اعتماد كنيم، حس و حال 

و دغدغه مندي در مورد تأمين نيازهاي . كودكيمان را در امر يادگيري يكپارچه نمي توانيم دوباره تجربه كنيم
رگساالن بسيار رايج است، از جمله عواملي است كه اساسيِ زندگي جهت بقاي فردي و حفظ نسل كه در ميان بز

به بيان ديگر، تا زماني كه اين دغدغه ها در مورد . مانع دستيابي به اطمينان خاطرِ كامل به جهان پيرامون مي شود
تضادهاي . جهان پيرامون باقي است، تمركز كامل در هنگام يادگيري چيزها يا انجام كاري مشخص امكانپذير نيست

پس احترام گذاشتن به چرخة كسب مهارت . ي فرد چنان است كه چنين تمركز خالصي را غير ممكن مي كنددرون
                           . در كودكان امري حياتي است چون پيامدهاي نامطلوب آن در طول عمر با فرد باقي مي ماند

 
اين يكي از اصطالحات . ادامه بدهيم 21»عمليات عينيمرحلة «در تفكرِ كودك حاال مي خواهيم سخن را با موضوع 

رشد و » شناختي«تأكيد پياژه بر جنبه هاي  ،من متوجه هستم كه خيلي از صاحبنظران. پياژه است] ژان[ابداعيِ 
تفكر كودك در اما به نظر من آنچه او تحت عنوان . آن را نمي پسندند» احساسي«هاي بي اعتنايي وي به جنبه 

در . رشد در سن هفت سالگي است] و انكارناپذير[مطرح كرده يكي از جنبه هاي مشهود » ليات عينيمرحلة عم«
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اين سن، يعني زماني كه دندان هاي شيري شروع به افتادن مي كند، تغييراتي در عالم خواب و رؤياي كودك نيز 
شخصيت هاي انساني جايگزين  به ناگهان شخصيت هاي حيواني از خواب هاي او رخت بر مي بندند و. رخ مي دهد
                                                   .در همين سن همچنين تغييرات عميق ديگري نيز رخ مي دهد. مي شوند

 
در تمامي جوامع، در طول تاريخ، مردم پي برده اند كه هفت سالگي سني ويژه است كه در آن توانايي كودك براي 

چندان ] در مقايسه با سنين باالتر[در اين سن قطعاً توانايي براي استدالل . رشدي عجيب پيدا مي كند ،استدالل
چشمگير نيست؛ اما وقتي كودك هفت ساله را با كودك چهار يا پنج ساله مقايسه مي كنيم مي بينيم كه كودك 

مي توان به جرأت . اگهاني و دفعي استجالب توجه اينكه اين تغيير، بسيار ن. هفت ساله به مراتب منطقي تر است
حاال مي خواهم چيزي اضافه كنم كه . ديگر شده است جورامروز يك جور است و روز بعد تو گويي  ،گفت كه كودك

: سخت باور دارم] تجربي بر اساس يافته هاي پژوهشي و مشاهدات[از تئوري هاي خودم است، نظريه اي كه به آن 
تثبيت يافته است و حاال انرژي آزاد شده از اين  غز خزندگان و مغز مياني كامالًدر اين مقطع سني است كه م

ند به شكوفايي بخش سوم مغز، يعني نئوكورتكس، اختصاص داده شود و آن را در تكامل و تثبيت افعاليت ها مي تو
اي آغازين به استثناي بخش پيش پيشاني نئوكورتكس كه شكوفايي آن در سال ه -ميدان هاي نوروني خود 

                                                                                                 . ياري دهد -بزرگسالي رخ مي دهد 
 

در اين تحول، آگاهي كودك از . ورود به فرآيند شكوفايي و تكامل نئوكورتكس در كودك، تحول بسيار بزرگي است
در اين مرحلة جديد از . دست مي يابد سوم وم به محدودة بسيار پيچيده ترِ و پيشرفته ترِ مغزمحدودة مغز اول و د

فراموش نكنيم كه مثالً . آگاهي، كودك مانند سال هاي اوليه زندگي، با فعاليت هاي خود اجين و يگانه نيست كسبِ
در هفت سالگي، اگر كودكي گريه . كودك سه ساله گريه و ناآرامي مي كند، كل وجود او گريه و ناآرامي استوقتي 

كودك چهار پنج ساله هم تا حدي به خود آگاهي دارد، اما در هفت  .آگاه استو ناآرامي كند، او خود به اين واقعه 
براي دارد ي در اين سن نشان از آن دارد كه كودك اهميت خودآگاه. سالگي، اين توانايي قوي تر و برجسته تر است

محيط خارج از خانه را در مي او در اين سن به تدريج تفاوت بين محيط خانه و . پيوستن به جامعه آماده مي شود
متكي بوده حاال تمايل بيشتري به برقراري تماس با افراد در خارج از خانه  وادهاو كه تا اين سن به اعضاي خان. يابد
                       .گي به اوج خود مي رسدسال 11در سن اين تمايل در او به تدريج تشديد مي شود و . يدا مي كندپ

  

در دريافت اطالعات عيني از محيط و سپس  كودكمي نامد به توانايي  »مرحلة عمليات عيني«در آنچه پياژه تفكر 
تفكر انتزاعي؟ در كودك هفت «: شما چه بسا اشكال كنيد كه. ايجاد تغيير در آن بر اساس فكري انتزاعي اشاره دارد

من مي دانم كه در ميان دانشمندان علوم اعصاب افرادي هستند كه با اين نظرية پياژه موافق  »ساله؟ مطمئني؟
اما از آنجاييكه در اين مرحله از رشد، ساختار فوقاني مغز در رفتار . ه به اندازه اي كه من معتقدمنيستند، حداقل ن

براي كودك فعال شده است و اين بخش از مغز ذاتاً كارش دخالت و تغيير در محيط است، شما كه تفكر انتزاعي را 
كودك مي خواهد در اين مرحله از رشدش در  بر علت و انگيزة تغييراتي كهديگر نمي پسنديد، نامي اين دخالت ها 

اصل . مي پسنديد بگوييد تانفكر انتزاعي نگوييد، چيزي كه خود. محيط پيراموني اش به وجود آورد قرار دهيد
مطلب اين است كه از اين جايگاه برتر و عالي تر در ساختار مغز كه تكامل يافته تر است، كودك مي تواند به چيزها 
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سال هاي پيشين كودكي » قبول همه چيز همانطور كه هست«اين با آن حالت . را از آنها جدا بداندبنگرد اما خود 
                                                                                                                    . بسيار متفاوت است

 
ل هاي ابتدايي رشد و كودكي كه به سن هفت سالگي رسيده است مثالي جالب پياژه براي تبيين اين تفاوت بين سا

اگر چه از نظر . ك و ديگري كوتاه و دهن گشاد استاو از دو ظرف آب سخن مي گويد كه يكي بلند و باري. مي زند
ي توانند در ، يعني هر دو يك مقدار مساوي آب را مسان اندفرم اين دو ظرف با هم متفاوتند، اما از نظر حجم يك

. خردسال در نگاه به اين دو ظرف، ظرف بلند و باريك را ظرف بزرگتري مي پنداردبسيار كودك . خود بگنجانند
مي آن را كامالً پر او ببيند كه بلند و باريك را در ظرف كوتاه و دهن گشاد خالي كنند و  حتي اگر آب درون ظرف

مي كند و چيزي كم نمي آن را كامالً پر او ببيند كه ف اول بريزند و و همان آب را در ظرمي آيد كند و آبي اضافه ن
پياژه به اين پديده . بلند و باريك جا مي گيرد بيشتر است ، باز هم كودك بر اين باور است كه آبي كه در ظرفآيد
هوش عملي در اينجا و از منظر پياژه يعني اينكه كودك هرگز در آنچه از ظواهر چيزها . نام نهاد 22»هوش عملي«

                                                                                                 . دستگيرش مي شود شك نمي كند
 

لة قبلي به مرحلة عمليات عيني گام نهاده است، در برابر اين اما در هفت سالگي، بعد از اينكه كودك از مرح
خُب، معلوم است كه مقدار آبي كه در اين دو ظرف است مساوي «: آزمايش واكنشي تند از خود نشان مي دهد

در  از كجا آمده است؟ اين توانايي تشخيصاين . توهين شده باشد اوو اين را طوري مي گويند كه انگار به »  .است
هفت سالگان . در فاصله گرفتن از موضوع مورد مشاهده خود است كودك هفت سالهناشي از همان توانايي  خيصتش

از مي توانند آنها حاال ] به بيان ديگر. [انديشندبيگيرند و در مورد آن ز موضوع مورد مشاهدة خود فاصله با قادرند
اهدات خود را از منظر سيستم منطقي كامالً متفاوتي جايگاهي باالتر به قضيه نگاه كنند و از اين رو قادرند مش

اما . گي قرار است كه اين توانايي كامل تر شودسال 11سن تا . آغاز آشنايي آنها با منطق است تازهاين و . ارزيابي كنند
            . از همين سن آنها قادرند پديده اي عيني را دريافت كنند و از منظري فكري و عقالني آن را ارزيابي كنند

 

ما بايد با ارائة چيزي يا . اين افكار به صورت ابتدا به ساكن نيستايجاد ناگفته نماند كه كودك هفت ساله قادر به 
انديشة . نديشيدن به آن فعال گردداشاره به پديده اي عيني، ذهن او را تشويق و تحريك كنيم تا ذهن او در جهت ا

چيزهايي براي تفكر و ارزيابي عقالني ارائه  اودر مرحلة عمليات عيني فقط در همان حدي است كه ما به كودك 
پس در اين سن، . خواهد شد] و پرورش يافته تر[هر چه ما در اين راستا فعال تر باشيم، ذهن كودك فعال تر . دهيم

                                                                   چيست؟او  يادگيري برتر مناسبت ترين محيط براي كودك و
 

من چيزي نمي خواهم جز اينكه «: او مي گفت. وقتي در اين سن بود بشنويمدختر من بگذاريد جواب را از دهان 
ن كودك تسلطي بر بد 23تاينرشا] لفورود[به نقل از . و او حقيقت را مي گفت» بتوانم چيز بسازم و آواز بخوانم؟
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 Rudolf Steiner 

همه جانبة  و تعليم و تربيت ارگانيك كشاورزيِمعماري، روش هايي فراگير در  ه پرداز اتريشي كه ايده هايش اساسِفيلسوف و نظري
رودولف اشتاينر تأسيس شده  كل نگرِ تعليم و تربيتبر اساسِ آموزه هاي  »والدورف«مدارس موسوم به . در جهان شده است كودكان
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خود ندارد تا زماني كه دندان هاي شيري او شروع به افتادن مي كند و او قادر مي شود كه از منظري متفاوت به 
چيزها بنگرد. آيا تا حاال شما به تفاوت بين حركات بدني كودكان چهار پنج ساله و كودكان هفت ساله توجه كرده 

در اين سن است كه . كامالً مشهود استكودكان هفت ساله بر حركات دست ها و پاهاي خود بيشتر تسلط  ؟ايد
در همين سن است كه ما مي بينيم . بچه ها قادرند بدن خود را در حركات مختلف به زيبايي هماهنگ كنند

آنها در اين . كودكان شروع به فعاليت هايي چون از درخت باال رفتن، طناب زدن و دوچرخه سوار شدن مي كنند
                                           . مي توانند با بدن خود مانور بدهندن سن عاشق حركاتي هستند كه از طريق آ

 

مي پرسيد كه اين تغيير چگونه رخ داده است؟ توانايي كودك در اين سن در نگريستن از باال به چيزها، شامل بدنِ 
در واقع اين تواناييِ . تاينر از آن سخن به ميان آورده استشهمان تسلطي است كه ااين . خود كودك نيز مي شود

به بدن خود  بيرون، به تعبيري، از مي شودقادر  ويدارد كه از طريق آن  اوكودك ريشه در ساختار جديد رواني 
چه كارهايي كه من با . استبه به، ببين چه ابزاري در اختيار من «: او به بدن خود نگاه مي كند و مي گويد. بنگرد

آنها از نظر رواني و . است» عمليات عيني«و اين جنبه اي از همين مرحلة موسوم به » !اين ابزار نمي توانم بكنم
فكري در جايگاهي قرار مي گيرند كه بر بدن خود احاطه يابند و با آن شروع به بازي كنند، انگار كه بدن آنها ابزاري 

                                                                                                                     . در خدمت آنهاست
 

از رشد عاشق كودك دراين مرحله . چيزهاست نجنبة ديگر اين مرحله از رشد تمايل شديد كودك به ساخت
كاردستي است. آنها از هر چيزي كه جلوي دستشان بيايد چيز مي سازند. اگر اسباب بازي مثل لگو در اختيارشان 

مخلوط كردنِ مقداري شير . گو چيز مي سازند، اگر نباشد با هر چه كه در نظر آنها بيايد مي سازندباشد با قطعات ل
تبديل اين . است و آرد و شكر و يك عدد تخم مرغ و پختنِ شيريني در خانه، براي كودكان در اين سن بسيار جذاب

چيزها كه قبل از پختن شيريني هر يك به شكل و تركيب خاص خودند و پس از طبخ به شكلي كامال متفاوت در 
مثال . بچه ها عاشق مشاهدة اين فرآيند تغيير و تحول در چيزهايند. مي آيند در نظر كودك كمتر از معجزه نيست
اما با كمي تالش تبديل . خمير جسمي بي شكل و فرم است ،دادر ابت. ديگر ساختن چيزها با خمير سفالگري است

هنر . پس در اين سن هر گونه كار هنري مناسب است. ديدن اين تحول استبچه عاشق . به كوزه و گلدان مي شود
. نه به معني خلق آثار بديع توسط كودك، بلكه همان كاردستي كه اشياء را از يك فرم به فرم ديگر متحول مي كند  
     

در فيزيولوژي مغز چه مي گذرد؟ بين حاال ببينيم مادامي كه كودك براي اينگونه فعاليت ها اشتياق پيدا مي كند 
منظورم از جهش در رشد چيست؟ . سنين شش تا هفت سالگي، مغز شاهد بزرگترين جهش در رشد خود است

جهش در . از جهش در رشد مغز اين نيست كه به تعداد سلول هاي عصبي مغز اضافه مي شود] دانشمندان[منظورِ 
. طاتي است كه بين سلول هاي عصبي يا همان نورون ها برقرار مي گرددرشد كنايه از افزايش سريع در تعداد ارتبا

رون ديگر هزار نو 60هزار تا  50تواند با برخي از دانشمندان تخمين مي زنند كه در كودك هفت ساله، يك نورون مي 
هزار نورون  10 فقط در بزرگساالن اين رقم. در مقايسه با بزرگساالن، اين رقم بسيار بااليي است. ارتباط برقرار كند

حاال شما تصور كنيد كه اگر در .] اين استعداد عظيم براي رشد مغز به يكباره در اين سن به وجود مي آيد.  [است
، چه تعداد ارتباط برقرار كندر نورون ديگر هزا 60هزار تا  50ميليارد نورون باشد و هر كدام از آنها بتواند با  100مغز 

وانگهي هر يك از اين نورون ها مي تواند شيوة  ؟اين ارتباطات مي تواند به وجود آيد ميدان نوروني از تركيب
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عملكرد خود را بر حسب اقتضاي نورون هايي كه قصد ارتباط با آن را دارند تغيير دهد و عملكردهاي متفاوتي در 
مختلف بين همة اين متغيرها را اگر ما بتوانيم امكانِ ايجاد ارتباطات نوروني . سطوح مختلف چندگانه داشته باشد

به جرأت مي توان گفت كه مغز ما در اين سن داراي از اين رو، . محاسبه كنيم رقمي بسيار باال به دست مي آيد
در اين سن هر گونه ساختار دانش در مغز كودك قابل شكل . استعدادي بي نهايت است كه واقعاً حدي نمي شناسد

ميدان هاي نوروني . هادي براي هر مورد از دانش و مهارت است يامراست وجود  الزاميتنها چيزي كه . گيري است
به خودي خود شكل نمي گيرند، بلكه بر اساسِ تجاربي كه كودك در محيط پيرامون خود مي يابد است كه اين 

هاي  و هر يك از اين تجارب امري هادي براي شكل گيري هر چه پيچيده تر ميدان. ميدان ها تشكيل مي شوند
                                                                                . نوروني و برقراري ارتباطات آكسوني بين آنهاست

 

حاال با اين توصيفات نگاهي كنيم به آنچه در جامعة ما براي آموزش به كودكان در اين مقطع سني تدارك ديده 
عاشق اينكه چيزهايي از محيط مادي و . بچه ها عاشق درست كردن چيزهايند يعني در مقطعي كه - شده است

آيا ما در سن هفت . طبيعي اطرافشان بگيرند و آنها را طوري در كنار هم قرار دهند كه چيز متفاوتي به وجود آيد
روي نيمكت كالس به جاي اينكار ما آنها را ! ن محيطي فراهم مي كنيم؟ نه، نمي كنيمنيسالگي براي كودكانمان چ

اين آموزش ها البته بسيار مهم اند اما نه تا . هاي درس مي نشانيم و به آنها مفاهيمي كامالً انتزاعي درس مي دهيم
سالگي به تعويق بيندازيم و به آنچه در اين  11اگر ما آموزش علوم را تا . سالگي 11سن قبل از رسيدن كودك به 

كودكان ما مي توانند  -يعني همان فراهم كردن محيط براي عمليات عيني  -دوران اهميت حياتي دارد بپردازيم 
. سالگي مواد درسي كل نظام آموزشي را در عرض سه سال به طور كامل و سريع فرا بگيرند 11بعد از رسيدن به سن 

آنچه . ييد مي كندآزمايشات فراواني در اين مورد انجام شده كه اين ادعاي مرا تأ. واقعيت نيست اين چيزي جز بيان
نظام آموزشي فعلي برخاسته از ... هفت ساله به آن نياز دارد محيطي مناسب براي مرحلة عمليات عيني استكودك 
و مغز ما انسان . است كه عمدتاً با حيوانات سروكار داشته است تا با انسان ها 24»اسكينر«هاي افرادي چون تئوري 

                                                                  .تي ميمون سانان ، استها به مراتب پيچيده تر از حيوانات، ح
 

                                                           
24

 B.F. Skinner 

در آموزش و پرورش كه تقريباً در تمامي كشورهاي جهان ترويج شده عمدتاً بر اساس يافته هاي پژوهشي و توصيه هاي  نظام استاندارد
وجه مشترك اين گروه . است گرايانبي اف اسكينر يكي از اثرگذارترينِ رفتار. نام گرفته اند» گرارفتار«گروهي از روان شناسان است كه 
ي چون پاولوف روسي نيز هست، مطالعة ايشان بر حيوانات و تعميم يافته هاي خود به انسان ها بوده از روان شناسان كه شامل افراد

توسط ديگر روان شناسان مطرح شده است اما نظام  گراياندر دهه هاي اخير انتقادهاي بسياري نسبت به يافته هاي رفتار. است
براي اطالع . ه در ابتدا براي آن تعريف شده، به قوت خود باقي استاستاندارد آموزش و پرورش، كم و بيش با همان ساختارهايي ك

بر تعليم و تربيت كودكان و اينكه والدين در كشورهاي صنعتي چه راه هايي براي اين  مكتب روان شناسي بيشتر در مورد تأثير زيانبار 
:طة شروع سودمندي استآموزش ابداع كرده اند، مطالعة مقالة زير نقاستاندارد  جبران خسارت هاي نظام  

در «سايت اطالع رساني . ، چرا و چگونه»تحصيل كامل«مقاومت همه جانبه با : دكتري، نه الزم و نه كافي. 1396. عباسي اسفنديار -
)1399 اسفند 1دسترسي . (»خدمت اصالح الگوي مصرف  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_phdnotnecessaryAbbassi.pdf 
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كه االن موضوع صحبت ماست را جدي  -مشخصاً مرحلة عمليات عيني  -پس به نظر من ما بايد مراحل رشد 
راي يادگيري و پرورش ب] سالگي پايان مي پذيرد 11رسيدن سن كه با فرا [بگيريم و از اين فرصت محدود سني 

فعاليت هايي چون كاردستي، شيريني پزي، سفالگري،  جهتچگونه؟ با فراهم كردن محيط . كودكان بهره ببريم
همة اين فعاليت هايي كه كودكان در اين سن . و غيره ]انواع حركات بدني[، ساختن ماكت خانه ها، سرود خواني

به نظر من، تحميل . عاشق انجام آن هستند دقيقاً همان چيزهايي است كه براي پرورش سني آنها حياتي است
سالگي، به صورتي كه هم اكنون متداول است، خطايي بس بزرگ  11تا  7 فرآيند آكادميك به كودكان در بازة زمانيِ

در اين مرحله از رشد بايد بياموزد محروم مي كنيم و به كه سيد چرا؟ چون ما عمالً كودك را از آنچه مي پر. است
يعني، ضرر و زياني . مرحلة بعدي رشد استدر جاي آن به او چيزي مي آموزيم كه بهترين زمان براي دريافت آن 

آموزش افكار . له از دست مي رودبهترين فرصت ها در هر دو مرح. كه با اين كار حاصل مي شود مضاعف است
                                                                                              . انتزاعيِ زودهنگام خطايي بزرگ است

 
 .تدريس علومي چون فيزيك و شيمي به دانش آموزانِ پاية سوم استمنظورم از آموزش افكار انتزاعي زودهنگام 

اما در اين سن كودكان . البته فيزيك و شيمي سال سوم خيلي ابتدايي است و من منكر اهميت اين دروس نيستم
و تعجبي ندارد كه اين كالس ها معموالً براي آنان بسيار . آمادگي ذهني الزم براي يادگيري اين دروس را ندارند

مادة شيميايي فالن واكنش را خواهد داشت مهم به نظر  براي آنها اينكه فالن مادة شيميايي با فالن. مالل آور است
همة  هسال 11تا  7كودكان چرا براي كودك در اين سن چنين دانشي اهميت ندارد؟ چون براي ذهن ! نمي آيد

واكنش . در درس شيمي و فيزيك ياد مي گيرند كه فالن چيز فالن طور مي شود. ممكنات به يك ميزان معتبرند
 7اين منطق كودك » !!كه چي؟ خيلي چيزهاي ديگر هم مي شود. خوب، بشود«: دانش آموز در اين سن اين است

                                                                  .ساله است، براي او فيزيك و شيمي جذابيت خاصي ندارد 11تا 
 

در اين سن به ناگهان تغييراتي در مغز رخ مي دهد كه كودك را . الگي چه اتفاقي مي افتدس 11حاال ببينيم در سن 
ه يك فرمول آنها بعد از عبور از اين سن مي توانند ب. قادر مي كند تا به محدود كردن و كنترل فكر خود بپردازد

در بازة . شيمي نگاه كنند و با تمركز روي آن بفهمند كه، بله اگر چنين و چنان شود، فالن واكنش رخ مي دهد
الگي كرانه هاي فكري كودك بسيار فراخ و گشوده است و لذا آنها در آن سن توان محدود كردن س 11تا  7زماني 

اگر گروهي از آنها را به حال خود در يك آزمايشگاه رها كنيم، زمين . فكر و تمركز بر فرمول ها و معادله ها را ندارند
در اين سن كودك حد و حدود را تشخيص . مي كند فرقي قضيه سالگ 11بعد از اما . [و زمان را به آتش مي كشند

                                                                                                                                 .]مي دهد
 

ارائه شده و من در اين سخنراني ها مكرراً به آن اشاره كرده ام راه  25»پل مكلين«نظرية مغز سه گانه كه توسط 
 هس خي از افراد دوست دارند كه مراتبِبر. خوبي براي درك تفاوت در مراحل مختلف رشد كودك به ما داده است

اهد عيني اما شكي نيست كه شو.] خوب، اين هم ايرادي ندارد. [را با تعبيري سمبوليك و نمادين بپذيرندمغز  ةناگ
مرحله به مرحلة مغز را تأييد مي  عصبيِو رشد  چند مرتبهدر رفتار كودك در سنين مختلف وجود اين ساختارِ 

                                                           

25 . 8-11، صفحات ياري در پرورش كودكان-علم دستيابي به هوش. 1994. چيلتون پيرسوزف ج 
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از چگونگيِ عملكرد . اين تغيير و تحوالت را در فرآيند رشد رواني خود تجربه كرده ايمهر يك از ما بزرگساالن . كند
ي از يك سو و  تعديل اين رفتارها پس از رسيدن به بلوغ فكري حركتي خودمان در اوان كودكي و نوجوان -حسي 

با رشد و شكوفايي بخش هاي فوقاني مغز، ساختارهاي فوقاني در عملكرد ساختارهاي . داريم خاطراتياز سوي ديگر 
اگر ما جايي مي شنويم كه طبيعت براي انسان مسخر شده . تحتاني دخالت مي كنند و آنها را تعديل مي بخشند

چون طبيعت براي ] به كسي چه؟[خواستيم به سرِ طبيعت بياوريم بال است، يك تعبير آن اين است كه ما هر چه 
توانايي هاي برتري كه در طبيعت مراتب برتر مغز ما به وديعه اما تعبير ديگر اين است كه . ما آفريده شده است

به چه . غز ما وجود دارد را مسخر خود سازدارهاي تحتاني مطبيعتي كه در ساختگذاشته شده است مي تواند 
                .منظوري؟ كه بتواند از ظرفيت هاي ديگر خود به طور اكمل استفاده كند و به مراتب باالتر فكري برسد

 

اما به جاي اينكه متوجه چنين غايتي باشيم، ما از عقلي كه از طريق باالترين مرتبة مغزمان قابل دستيابي مي شود 
تسلط يافتن بر طبيعت از طريق علمي استفاده مي كنيم كه هدفش را پيش بيني و كنترل طبيعت قرار  منظورِ به

اين در صورتي است كه سيستم هاي طبيعي اي كه دامنة پيچيدگي هايِ بي كرانة آنها بخشي در زمين . داده است
معاشي ما كه چنين هدف واهي اي را  انديشة عقل. و بخشي در كائنات است، قابل پيش بيني و كنترل نيستند

دوگانگي و . يا خوب است يا بد. براي او چيزي يا سياه است يا سفيد. دنبال مي كند به صورت خطي عمل مي كند
و وقتي به . او قادر نيست كه اين دوگانگي را در كنار هم و به صورت يك وحدت ببيند. تضاد در او حاكم است

يت هاي ساختارهاي تحتاني مغز را راهنماي خود قرار مي دهد كه فقط به بقاي فردي عرصة عمل مي رسيم، او اولو
يعني بخشي از مغز ما كه تكامل يافته ترين است در خدمت بخشي كه كمتر از تكامل . و حفظ نسل مي انديشد

                         . است 26»ضدتكاملي« ]و ارتجاعي[ ،اين نوع رفتار ،در عرصة عمل. بهره برده است قرار مي گيرد
   

و تخريب وسيعي كه ما هم اكنون در سطح كرة  .مي شودتخريب  منجر بهو ضدتكاملي است ذاتاً ] ارتجاعي[و آنچه 
زمين شاهديم، كه شيرازة حيات در كل سياره را تهديد مي كند، از پيامدهاي عيني تالش عقل معاشي در پيش 

براي اينكه ما به گشودگيِ واقعي مراتب باالتر مغز برسيم، بايد . عي استبيني و كنترل تمامي پديده هاي طبي
ايت عالمانة مقتضيات مراحل رشد در كودك، به عايمان به اينكه اگر ما با ر. ايماني مفتوح و بي كرانه داشته باشيم

رفع نيازهاي اساسي كه پرورش مراتب تحتاني مغز او كمك كنيم، مغز هاي اول و دوم كامالً قادر خواهند بود كه  
يه كمي به موعظه هاي روحانيون شبرا اين حرف ها شايد . به اين بخش هاي مغز محول شده را سامان ببخشند

كودك به طور طبيعي روش و زمان مناسب براي پرورش . حقيقت دارداين حرف از دهان هر كس كه درآيد، . بدانيد
انسان و شكوفا شدن ظرفيت هاي عظيم مغز در طبيعت براي پرورش  و اگر ما به اين هوش كه. مغز خود را مي داند

اين هوش بي بهره كودك را از  ،با اجبار و زور] و جاهالنه[ذهني او به وديعه گذاشته شده است بي توجهي كنيم، 
] كه ثمره اي جز تخريب و نابودي ندارد[پيش بيني و كنترلِ فعلي  مي كنيم و او را به سوي عقل معاشي و علمِ

                                                                     .سوق مي دهيم
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