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ک��ودک، هنگامي که به دنیا آمد، اگر از س��المت جس��مي 
برخوردار باشد- یعني از هر حیث بتوانیم او را کودکي تندرست 
و طبیعي بدانیم- از یک س��و ظرفیتي است کامل براي آنکه با 
رفع نیازهاي زیستي رشد کند و به انسان بالغ تبدیل شود و از 
سوي دیگر ظرفیتي است شامل همة استعدادها و ذوق هایي که 
بشر تاکنون در طول تاریخ از خود بروز داده است. به عبارت 
دیگر، نمي توانیم بگوییم که یک کودک با اس��تعداد ویژه اي به 
جهان مي آید که کودکي دیگر از آن استعداد  برخوردار نیست. 
انس��ان هم، مانند همة موجودات زند ة جهان، یک موجود 
طبیعي اس��ت که در شرایط معیني از محیط زیست براي زنده 
ماندن و س��ازگار کردن زندگي خود با شرایط محیط زیست 
ت��الش مي کند. وقت��ي تخم یک گیاه در جای��ي از زمین قرار 
مي گیرد که آب و آفتاب برایش فراهم است، نمو مي کند و به 

گیاهي نو تبدیل مي شود. شرایط زیستي این 
گیاه معین با همة گیاه هاي نوع او یکس��ان 
نیس��ت. جایي که باید ریشه بدواند، نرمي 
وس��فتي خاک، عناصر موج��ود در خاک، 
مقدار و مدت آفتابي که در فصل هاي معین 
برآن مي تابد، آبي که در اوقات و فصل هاي 
معین به آن ها مي رسد، گیاه هاي دیگري که 
آن را در پهنة محیط زیست احاطه کرده اند، 
جانوراني که جزئي از این محیط زیست را 
تشکیل مي دهند، آب و هواي موضعي، باد 
و ب��اران و برف و دیگر عواملي که زندگي 
این گیاه را تحت تأثیر خود قرار مي دهند، 
هیچ کدام درست با عواملي که گیاه دیگري 
از نوع آن در اختیار دارد، یکسان نیست. به 
همین سبب وقتي دو گیاه از یک نوع را، که 

در شرایط محیطي نسبتاً متفاوت رشد کرده اند، بررسي مي کنیم، 
مي بینیم که آن ها از حیث شکل کلي تقریباً یکسان هستند، ولي 
میزان رش��د آن ها در مدت معین، قدرت ریش��ه و ساقة آن ها، 
طول عمر آن ها، میزان باروري آن ها و بس��یاري از ویژگي هاي 

دیگرشان با هم تفاوت هایي دارد. 
انسان با گیاهان و جانوران این تفاوت عظیم را دارد که فکر 
مي کند، تجزیه و تحلیل مي کند، مقایسه مي کند، نتیجه مي گیرد 
و بر این پایه مي تواند براي سازگاري با محیط راه ها و وسایلي 
پیدا کند و به اصطالح به جاي آن که سازگاري او کاًل با ماهیت 

و شکلي طبیعي انجام گیرد، ابزارها و امکاناتي که حاصل فکر 
اوس��ت، اما در وجودمادي او نیست، به سازگاري او با محیط 
کمک کند. به این اعتبار مي توانیم س��ازگاري همة موجودات 
زنده را با محیط زیست»سازگاري طبیعي« و سازگاري انسان را 

»سازگاري انساني« بدانیم. 
با این مقدمه، در اینجا ممکن است این پرسش پیش بیاید که 
آیا انسان در سازگاري با محیط، اساساً با دیگر موجودات زنده 
متفاوت است و به طور کلي به نحوي غیر طبیعي عمل مي کند؟ 
در پاس��خ به همین پرسش اس��ت که دوگانگي حیات انسان 
مطرح مي ش��ود و مي گوییم که انس��ان بخشي از حیات خود 
را با قوانین طبیعت مي گذران��د و در این بخش با موجودات 
زندة دیگر اش��تراک طبیع��ي دارد، اما بخش دیگر از حیات او 
بر اساس قوانین فکر و تعقل مي گذرد و در این بخش قوانین 
طبیعت براي قوانین انساني او پایه هایي فراهم 
مي آورند که عین آن قوانین طبیعي بر این بخش 
از حیات او تس��لط ندارند. ب��ه عبارت دیگر، 
انس��ان آمیزه اي است از غریزه و خرد؛ و ما به 
اعتبار این دوگانگي یا حیات ترکیبي است که 
سازگاري انسان با طبیعت را انساني مي خوانیم 
و ناگزیر در س��ازگاري او نیز غریزه و خرد؛ یا 
طبیعت وتعقل مشترکاً و به صورت یک ترکیب 

عمل مي کنند. 
آن کودک فرضي س��الم، وقتي که به جهان 
آمد، مجموعه اي است از توانایي ها، استعدادها، 
یا به طور کلي ظرفیتي است براي آنکه در نفوذ 
عوام��ل طبیعي از یک س��و و ش��رایط محیط 
انس��اني از س��وي دیگر، آن زندگي ترکیبي یا 
دوگانه را پیدا کند و شخصیت فردي او که در 
حدي با دیگران شبیه است و در حدي متفاوت، ساخته شود. 
وقتي این کودک در س��ن بلوغ از خود استعدادها و ذوق هاي 
ویژه اي ظاهر کرد، نمي توانیم بگوییم او با همین استعدادها و 
ذوق هاي معین به جهان آمده است. باید بگوییم که این دسته از 
استعدادها و ذوق هاي متعدد انساني او در شرایط محیط فرصت 
پرورش و ظهور یافته است. به عبارت دیگر، او چنین ساخته 

شده، نه این که چنین بوده است. 
اکنون ش��ما به فرزند خود بنگرید و او را کودکي س��الم و 
داراي آن ظرفیت انس��اني بپندارید. از طرف دیگر، به محیطي 

سازگاري طبیعي،
سازگاري انسا ني 
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که براي او، تحت شرایط و عوامل متعدد، به وجود آمده است 
بنگری��د. آن گاه ک��ودک یا آن ظرفیت انس��اني را در میان این 
مجموعه از ش��رایط و عوام��ل در نظر بگیرید و بدانید که هر 

یک از آن ش��رایط و عوامل به نحوي در او 
اثر مي کن��د و او در برابر هر یک از آن ها به 
نحوي عکس العمل نشان مي دهد. اگر شما 
کودک را در آن محیط به حال خود رها کنید، 
س��رانجام روزي مي رسد که او ساخته شده 
اس��ت. ممکن است آن موجود ساخته شده 
مطلوب شما باشد و ممکن است نباشد. شما 
پس از ساخته شدن او نمي توانید درباره اش 
قضاوت کنید و مطل��وب یا مطلوب نبودن 
او را حاص��ل ذات، طبیعت، بخت و اقبال یا 
چیزهایي از این قبیل بدانید. اگر خیلي دیر به 
تأمل پرداخته اید و دارید در مورد موجودي 
ساخته شده قضاوت مي کنید، قضاوت شما 
بدون در نظر گرفتن سلس��لة علت هاس��ت 
و پای��ه اي ن��دارد. قضاوت ش��ما یک بانگ 
افسوس است. نالة پشیماني است. سرزنشي 
اس��ت به خودتان که چرا گذاشتم او ساخته 

شد و چنین ساخته شد و نامطلوب ساخته شد. در این هنگام، 
دیگر شما نمی توانید از موجودی ساخته شده انتظار داشته باشید 
دگرگون و مطلوب طبع ش��ما شود. چرا که در جریان ساخته 
شدن او از آن مجموعه عوامل سازنده غافل بودید و براي تغییر 

هیچ یک از آن ها هیچ اقدامي نکردید؟
حال فرض را بر این مي گذاریم که او س��اخته شده است و 
مطلوب طبع شماس��ت. اگر باز هم در جریان ساخته شدن او 
ازآن مجموعه عوامل غافل بوده اید، باز مطلوب ساخته شدن او 
به خواست و اراده و دخالت شما انجام نگرفته است. تصادفًا 
مجموعة عوامل چنان بوده اس��ت که حاصل آن ها به ساختن 

موجودي مطلوب طبع شما انجامیده است. این جا هم 
ش��ما نباید از ذات او، طبیعت او، یا از بخت و اقبال 

خود سپاسگزار باشید. 

ذوق و استعداد
چنان ک��ه دیدیم، ه��ر کودکي ظرفیتي اس��ت از 
مجموعة خصوصیات یا توانایي هایي که در یک یک 
افراد بشر به ظهور رسیده است اما نمي توانیم بگوییم 
کودک توانای��ي آن را دارد که همة این توانایي ها را 
بروز دهد، زیرا نه عمر انسان براي پرورش و ظهور 
همة آن ها کافي است و نه ضرورت دارد که یک فرد 

از کل بشریت به همة بشریت تبدیل شود. 
اگر ی��ک کودک در میان مجموع��ه اي از عوامل 
محیطي قرار گرفت که مثاًل استعداد نقاشي او فرصت 
پرورش پیدا کرد، آن کودک به س��بب کششي که به 
جانب نقاشي پیدا مي کند، از ذوق ها و استعداد هاي 
دیگ��ر خود غافل مي ماند و هم��ة وقت هاي اضافي 
خود را بر س��ر این کار یا سرگرمي یا واسطة ظهور 
نفس مي گذارد. البته آنچه سبب مي شود که او از دیگر 

ذوق ها واستعدادها یا ظرفیت انساني خود غافل بماند اراده و 
انتخاب او نیست، فقدان عوامل و وسیله هایي است که مي توانند 
واسطة تجلي استعدادهاي دیگر قرار گیرند. به تجربه ثابت شده 
است، اگر عوامل و وسایل ظهور یک استعداد 
را از کودک به نحوي غیر مستقیم و به تدریج 
دور کنی��م و عوامل و وس��ایل بروز و ظهور 
استعداد دیگري را، باز به نحوي غیر مستقیم و 
به تدریج، در محیط او فراهم بیاوریم، پس از 
چندي کودک نسبت به تقویت و ظهور بیشتر 
استعداد قبلي شوق و شوري نشان نمي دهد و 
به تقویت و ظهور استعداد دوم روي مي آورد. 
به این سبب است که مي بینیم کودکي در یک 
دوره از سن پیش از بلوغ به استعداد دیگري 
روي م��ي آورد و مث��اًل آن فرزندي که خیال 
مي کردیم نقاش بزرگی خواهد شد اکنون در 
راه یک موسیقي دان بزرگ شدن گام برمي دارد. 
در چنی��ن موردي، یا خود ما در تغییر عوامل 
و وسایل تقویت و بروز استعداد موسیقي این 
کودک تأثیر داش��ته ایم یا دیگران این اثر را در 
او گذاشته اند و این تأثیر و دخالت یا آگاهانه 

بوده است یا ناآگاهانه. 
اگر ما از مشاهدة یک استعداد معین در فرزند چندان ذوق زده 
نشویم که بي درنگ او را مثاًل نابغه اي در نقاشي بینگاریم، اعتبار 
بیش��تري به موجودیت فرزند خود، در مقام ظرفیت انس��اني 
کامل، بخش��یده ایم و فریب توهمات خ��ود را نخورده ایم. در 
آن صورت خواهیم توانس��ت در جریان ساخته شدن فرزند و 
پرورش استعدادهاي او آگاهانه دخالت کنیم و عوامل محیطي 
او را بشناسیم و وس��ایل را، چنان که صالح مي دانیم، تغییر یا 
تنوع بدهیم؛ چنان که  فرزند ما به نحوي ناشناخته پرورش نیابد 
و روزي به موجودي تبدیل نش��ود که با حی��رت در برابر او 
بایستیم و بگوییم: »این کیست؟ من او را نمي شناسم. 

چه طور فرزند من مي توانست چنین چیزي بشود؟«
ما باید فرزند خود را ظرفیتي ش��امل استعدادهاي 
متعدد و متنوع بینگاریم و ذوق را در واقع فراهم بودن 
عوامل و وس��ایل پرورش یک استعداد معین بدانیم، 

زیرا در کودک چیزي شناخته به عنوان ذوق 
وج��ود ندارد تا او را خود به خود به جانب 
نوعي استعداد بکش��اند. هیچ کودکي، مثاًل 
به سبب داشتن ذوقي ویژه براي استعدادي 
ویژه، ناگهان به خود نمي گوید:  »تو از نقاشي  
خوش��ت مي آید، در تو ذوق نقاشي هست، 
در تو فقط اس��تعداد نقاشي هست. طبیعت 
فقط این استعداد را به تو داده است. پس به 
پرورش آن بپرداز و از پدر و مادر خود بخواه 
که عوامل و وسایل پرورش این استعداد را 

براي تو فراهم آورند.
اگر در کودک 
خود نخس��تین 

 
اگر در کودك 
خود نخستین 

نشانه هاي 
ذوق را براي 

تقویت و ظهور 
استعدادي 

معین مشاهده 
کردید، باید 
بدانید که 
آگاهانه یا 
ناآگاهانه 
نخستین 

وسایل پرورش 
آن استعداد در 
محیط او فراهم 

آمده است 
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نش��انه هاي ذوق را براي تقویت و ظهور استعدادي 
معین مش��اهده کردی��د، باید بدانید ک��ه آگاهانه یا 
ناآگاهانه نخس��تین وس��ایل پرورش آن استعداد در 
محیط او فراهم آمده است. الزم نیست در این مورد 
به خود بگویی��د: »نمي خواهم فرزند من اس��تعداد 
نقاش��ي خود را پرورش دهد. من مي خواهم او یک 
پزش��ک متخصص بیماري هاي داخلي بشود.« باید 
فکر کنید که شما براي فراهم آوردن وسایل چه نوع 
تخصصي و فن یا هنري آمادگي دارید و مي توانید تا 
پایان آن فرزند خود را همراهي کنید. بسیار خوب، 
اگر واقعاً آماده اید که کودک شما پزشک متخصص 
بیماري هاي داخلي بشود و مي بینید که کودک شما 
جسماً و روحاً سالم است، وسایل و عوامل پزشک 
ش��دن را براي او فراهم آورید. اما بي درنگ عواملي 

را که موجب انگیختن ذوق نقاشي او شده است، از او نگیرید. 
شما با گرفتن این عوامل ذوقي را که به نحوي طبیعي در او پیدا 
شده است مي کشید و او را وادار مي کنید که به نحوي جبري 

عوامل دیگر را بپذیرد و در خود ذوقي تازه پدید آورد. 
ش��ناخت ش��ما از عوامل و وس��ایل پ��رورش ذوق ها و 

اس��تعداد هاي کودک بای��د به حدي برس��د که در 
پرورش یک اس��تعداد و انگیختن ذوق آن بیراهه اي 
انتخاب نکنی��د. هر فرد در زندگي، ت��ا پایان عمر، 
به دو چیز نیاز خواهد داش��ت: یکي کار و دیگري 
بازي. ممکن است در بعضي از انسان ها کار و بازي 
یگانه ش��وند و حاصل دوگانه را داشته باشند، یعني 
هم فرد بتواند با آن بازي که انجام مي دهد وس��ایل 
مع��اش خود را فراهم کند، ه��م از انجام دادن آن با 
کیفیت یک بازي یا هن��ر لذت ببرد. اما معموالً کار 
انس��ان  ها از بازي آن ها جداس��ت و آن ها به این هر 
دو احتیاج دارند. بنابراین، موقعي که درکودک خود 
ذوقي را براي تقویت و ظهور اس��تعدادي مشاهده 
مي کنید که حاصل آن هنر و بازي خواهد بود، نه کار 
یا حرفه، بي درنگ به خود نگویید:»اگر بگذارم که او 
همة کوش��ش و توانایي خود را صرف نقاشي کند، 
آینده اي نخواهد داشت. حرفه اي نخواهد داشت. او 
باید یک پزشک بیمار ی هاي داخلي شود. 
اما این نقاشي مانع اوست، باید کاري کنم 
که او از نقاشي دلسرد شود، وگرنه پزشک 

خوبي نخواهد شد.« 
در این موارد شما مي توانید هم چنان که 
وس��ایل و عوام��ل 
اس��تعداد  ظه��ور 
نقاش��ي او را فراهم 
هماهنگ  آورده اید، 
و  وس��ایل  آن  ب��ا 
تقوی��ت  عوام��ل 
آموختن  اس��تعداد 
پزشکي را هم براي 
او فراهم بیاورید. در 

این اقدام باید غیر مس��تقیم عم��ل کنید؛ به نحوي که 
کودک متوجه نش��ود شما مي خواهید او پزشک شود. 
او بای��د آموختن یک دان��ش  خاص را هم به صورت 
نوعي بازي در محیط خود احساس کند تا ذوق ویژة 

آن آموختن در او بیدار شود. 
ک��ودک در اس��تفاده از وس��ایل و تأثیرپذیرفتن از 
عوام��ل محیط خ��ود را آزاد احس��اس مي کند، حال 
آن که آن مجموعه وس��ایل و عوامل مي توانست جبراً 
یا تصادفاً به صورتي و کیفیتي دیگر در محیط او قرار 
بگی��رد. اما همین قدر که کودک در میان آن مجموعه 
خود را آزاد احساس کرد، ذوق او به نحوي طبیعي و 
ناخوداگاه انگیخته مي شود و کودک تصور مي کند که 
خود انتخاب کرده اس��ت و به این ترتیب در پرورش 
وظهور یک اس��تعداد معین کششي آزادانه و کوششي 
بي دریغ نشان خواهد داد و حاصل این آزادِي تصوري پرورش 

صحیح و ثمربخش آن استعداد خواهد شد. 
اگر سر راه انتخاب فرزند خود قرار مي گیرید، همیشه نگران 
آزادي کش��ش او باشید و چیزي را که ممکن است کودک، به 
نحوي غیر مستقیم، به عنوان انتخاب خود بپذیرد، به او تحمیل 
نکنید، زیرا کودک به محض آن که احساس جبر کند، 
چون ذوق دراو انگیخته نشده است، بي درنگ بیزاري 
نش��ان خواهد داد و ش��ما به نتیجة مطلوب نخواهید 
رس��ید. راه پرورش استعدادها تحمیل انتخاب و آوار 
وس��ایل نیست، زیرا اگر وسایل به صورتي طبیعي در 
اختیار او ق��رار نگیرد، برایش حال��ت آواري خواهد 
داشت که بر سر او مي ریزد و مي خواهد او را خفه کند. 
هستند پدران و مادراني که با کوشش فراوان وسایل 
بسیاري را در طریق پرورش یک استعداد کودک فراهم 
مي کنند و باز کودک خود را روگردان مي بینند. آن وقت 
نومید مي شوند وبه خود مي گویند:   »نه، نه، این کودک 
اصاًل استعداد این کار را ندارد و ما داریم بیهوده وقت 
و س��رمایه و زندگي خود را براي او تلف مي کنیم.« و 
به دیگران مي گویند:  »شما مي گویید دیگر براي او باید 
چه  کار کنیم؟ ما که هر کار از دستمان بر مي آمده است 

کرده ایم!«
در پاسخ آن ها باید گفت که شما هر کار از دستتان 
برمي آمده است کرده اید. ولی انتخاب و آزادی کودک 
را فراموش کرده اید. نگذاشته اید که او به طور طبیعي 
در میان مجموعه عوامل و وسایل قرار گیرد تا خود به 
سائقة طبع به جانب دسته اي از آن ها کشش پیدا کند. به 
عبارت  دیگر، شما خواسته اید که ذوق، یعني حاصل 
کشش و انتخاب، را هم خودتان به او تحمیل کنید، باید 
مي گذاشتید که کودک خود را در میان عوامل و وسایل 
آزاد احس��اس کند تا ذوق در او پدید آید و آن گاه به 
تقویت وظهور یک استعداد بپردازد. بنابراین، کوشش 
ما پدران، مادران و مربیان باید این باشد که در پرورش 
اس��تعدادها راه را از بیراهه بشناسیم وبه جاي تحمیل 
کنن��دة ذوق و انتخاب کنندة اس��تعداد، فراهم آورندة 

وسایل و عوامل رشد وظهور ذوق و استعداد باشیم. 

 
نمي توانیم 
بگوییم که 
یک کودك 
با استعداد 
ویژه اي به 

جهان مي آید 
که کودکي 
دیگر از آن 
استعداد  
برخوردار 

نیست
 

 
اگر عوامل و 
وسایل ظهور 
یک استعداد 
را از کودك 

به نحوي غیر 
مستقیم و به 
تدریج دور 

کنیم و عوامل و 
وسایل بروز و 
ظهور استعداد 

دیگري را، 
باز به نحوي 
غیر مستقیم 
و به تدریج، 
در محیط او 

فراهم بیاوریم، 
پس از چندي 
کودك نسبت 
به تقویت و 
ظهور بیشتر 
استعداد قبلي 
شوق و شوري 
نشان نمي دهد 
و به تقویت و 
ظهور استعداد 

دوم روي 
مي آورد

 


