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  ھوشمندی چيست ؟
   

را در » Légende de demain«» داستان فردا« وقتی کتاب .  سالگی درگذشت٨٧ژنتيک شناس مشھور در سن 

بر اين باور بود که اندازه گيری ھوش کار احمقانه » نوول ابسرواتور« منتشر کرد، در مصاحبه با مجلۀ ١٩٩٧سال 

  .ای است

  . برای مجلۀ نوول ابسرواتور تھيه شده استFabien Gruhier مطالب اين نوشته توسط فابين گروئه 

١٢/٠٩/٢٠١٣  

  

 به دنيا آمد، از مدرسۀ پلی تکنيک فارغ التحصيل شد، آلبر ژکر ژنتيک شناسی بود که در جبھۀ چپ ١٩٢٥سال 

 اثر علمی به ١٢  او نويسندۀ پر کاری بود و. ی بودئشد و خروج از دوران ھسته مبارزه می کرد و طرفدار مھار ر

 ٨٧ در پاريس، در سن ٢٠١٣مبر ت سپ١١او روز . زبان ساده و قابل درک برای عموم از خود به يادگار گذاشته است

  .سالگی در گذشت

   

ولی او می . ينه ھا سريع تر از ديگران ھستنداز ديدگاه آلبر ژکر، کودکان استثنائی در رابطه با برخی موضوعات و زم

سالگی دارد ؟ مصاحبه با نويسندۀ ١٨ سالکی چه مزيتی به درک آن در سن ١٣پرسد که درک موضوعی در سن 

  ).توسط انتشارات فالماريون(» داستان فردا«
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 وجود دارند يا نه ؟) يا با استعداد برتر(آيا کودکان استثنائی  نوول ابسرواتور

 که Rémy Chauvinبه ھيچ عنوان فکر نمی کنم، و عالوه بر اين دربارۀ اين موضوع با رمی شوون ! نه   ژکرآلبر

) يا استعداد برتر(» استثنائی ھا« مشخصاً کتابی تحت عنوان ١٩٧٥جانور شناس بود مدتھا بحث و جدل داشتم، او سال 

)»les Surdoués« (می ءابتدا: ا با استعداد برتر نمی تواند وجود داشته باشد به دو دليل، استثنائی ي. منتشر کرده بود 

. بينيم که در اصطالح استعداد يا ھوش برتر، کلمۀ برتر وجود دارد که فوراً به درجه بندی يا ھيرارشی رجوع می کند

 ولی ھوش و استعداد برتر نسبت به چی و به کی ؟

ذاری شده، يعنی ھمان چيزی که ضريب ھوشی می نامند، وقتی به اين ھيرارشی فکر کنيم که روی يک سنجه پايه گ

سنجش ھوشی ؟ آيا ممکن است بتوانيم مدعی شويم که می توانيم اين . فوراً درمی يابيم که نظريۀ بسيار مخدوش است

 در غير اين صورت بايد برای زيبائی ھم. واقعيت چندين وجھی را به يک رقم بيچاره تنزل دھيم ؟ واقعاً احمقانه است

من فکر می کنم . وقتی موضوع ضريب زيبائی را مطرح کردم، ھمه با تمسخر خنديدند. يک ضريب زيبائی ايجاد کنيم

  .ھمه بايد به ضريب ھوشی نيز با تمسخر بخندند

  و اّما دومين دليل ؟

. اد برخوردار استيعنی فردی که از استعد. در عين حال مفھوم استعداد و مستعد وجود دارد» استعداد برتر«در ! البته  

 را اختراع کرده اند يعنی کسب قابليت برای مھارتکانادائی ھای کبک کلمۀ . يعنی استعدادی که بايد دادۀ طبيعی بدانيم

بايد بپرسيم که چگونه طبيعت در ژن ھای ما به ثبت می رسد، در نتيجه بايد به اين فرض . ھوشمند شدن يا مستعد بودن

ولی تنھا ژن ھای حماقت است که مغز را .  ژن ھای خاصی برای ھوش وجود داشته باشدباور داشته باشيم که بايد

به ھمان شکلی که . ولی حماقت و ديوانگی ضد ھوشمندی نيست، زيرا به مقولۀ بيماری ھا تعلق دارد. تخريب می کند

وجود » خوب«، ولی بمب می تواند وجود داشته باشد که به عنوان مثال کاخ ورسای را تخريب کند» ويرانگری«بمب 

ژن ھا ھيچ دخالتی در اتصال نورون ھا . به ھمين نسبت ژن ھوشمند نيز وجود ندارد. که قادر به ساختن آن باشد ندارد

  .ندارد

  

 بچه ھا درخشش بيشتری نسبت به بقيه دارند، اينطور  با اين وجود در مدرسه ديده می شود که برخینوول ابسرواتور 

  نيست ؟

ولی درک . آيا چنين مواردی به مفھوم ھوشمندی فوق العاده است ؟ ھوش قابليت درک است. فتيد درخششگ آلبر ژکر

يک . ھوشمندی واقعی اين است که دريابيم که نفھميده ايم. عميق ھر چيزی ھميشه روندی طوالنی را در بر می گيرد

 و در ھر صورت به  آنشتاين است که دردوران تحصيلش شاگر چندان درخشانی نبودنمونۀ نوعی اين واقعيت آلبرت 

گروه کودکان به اصطالح استثنائی يا فوق العاده باھوش تعلق نداشت، ولی ھيچ کس نمی تواند مدعی شود که او فرد 

از وقتی که فکر کنيم که  است با اين وجود درک اين موضوع که نفھميده ايم، خيلی ھوشمندانه تر. باھوشی نبوده است

فھميده ايم؟ وجه مشخصۀ کودکی که به عنوان ھوشمند معرفی می کنند، اين است که اعتماد به نفس دارد و به اين عادت 

اين يک موضوعی است که بيشتر به ماجراجوئی اجتماعی . خود گرفته و خودش را تحميل می کند و يا نشان می دھد

  .مرتبط می باشد

موسيو، آيا در صورتی که «:  ساله در يکی از دبيرستان حومه ھای پر مشکل از من پرسيد ١٤وان روزی يک پسر ج

اين پسر جوان . اين پرسش من را تحت تأثير قرارداد» فردی برگۀ سوء پيشينه داشته باشد می تواند ژنتيک شناس شود ؟

شاگرد درخشانی . ی در پرونده اش خواھد داشت چنين سوء پيشينه ا ولی می دانست که دير يا زود...سوء پيشينه نداشت
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ھوشمندی، ھمواره در غايت يک ماجراجوئی فردی است که تحت تأثير . نبود، ولی خيلی چيزھا را درک کرده بود

  .محرکات بيرونی بوده و ھيچ ارتباطی با ژنتيک ندارد

  اخته می شود ؟ولی چگونه می توانيم خصوصيت آن را تشخيص دھيم، و چگونه س نوول ابسرواتور

بر اين . نسبت دھيم ؟ نقاط اتصال سلول ھای عصبی يا نورون ھا می توانيم ھوش را به شمار سيناپس ھا  آلبر ژکر

فوراً می بينيم که ژنتيک .  ميليون ميليارد سيناپس به يکديگر متصل ھستند١٠ ميليارد نورون توسط ١٠٠اساس تقريباً 

 ميليارد نقطۀ اتصال را در ١٠٠٠٠ اطالعات ژنوم ما می تواند ١٠٠٠٠٠چگونه : قادر به مداخله در اين زمينه نيست 

  برگيرد ؟

در پايان اين .  ميليون ثانيه می گذرد٣٠٠بين تولد يک کودک و دوران بلوغ، : بيش از اين ھست و من محاسبه کرده ام 

 ٣٠ بود که بی وقفه طی پانزده سال، اين روند به اين معنا خواھد.  ميليون ميليارد سيناپس خواھيم داشت١٠مدت، 

 پديده ای به اين وسعت سرسام دچگونه انتظار داريد که برنامۀ ژنتيک بتوان. ميليون سيناپس در ھر ثانيه به وجود می آيد

ل کند ؟ الزاماً، چنين ساختاری برای سيناپس ھا توسط اطالعات و تحريکاتی که منشأ بيرونی دارد ھدايت وآور را کنتر

يا دريافت ( جانب مادر دريافت می کند  از اين ديدگاه من فکر می کنم، به عنوان مثال، نوازشی که کودک از. ودمی ش

  .در ساخت و ساز ھوش نقش مھمی بازی می کند) نمی کند

آيا کودکانی که دارای ھوش برتری ھستند بيشتر و يا بھتر از ديگران مورد نوازش والدين خود قرار  نوول ابسرواتور

  گرفته اند ؟

به شکل عميقتری، من فکر می کنم که کودکانی که با استعداد تشخيص داده ...له استأتنھا يکی از وجوه مساين  آلبر ژکر

در نتيجه، سرعت تنھا يکی از ترکيبات آن چيزی است که . شده اند روی برخی زمينه ھا سريع تر از ديگران ھستند

چه مزيتی وجود دارد که در . ارد که چنين سنجۀ به عنصر اساسی تعبير شودولی ھيچ دليلی وجود ند. ھوش می نامند

» سرعت« اين است که چيزی فھميده شود، غالباً وقتی از  سالگی فھميده شود ؟ مھم١٨گی يا  سال١٤ سالکی يا ١٣

  .ددر نتيجه پر استعدادھا افراد سطحی ھستن : حرف می زنند » سطحی بودن« حرف می زنند، در واقع از 

. متأسفانه، در اين جا و در خيلی از موارد ديگر در ارزش گذاری سرعت به دام نظريۀ حاکم در جامعۀ کنونی می افتيم

من در تدريس ژنتيک به دانشجويان سال اّول پزشکی، پی برده ام . نبايد سرعت را با درک عميق مسائل اشتباه بگيريم

 نتيجه گيری را بايد به اين معنا درک کنيم که پسرھا از ھوش کمتری آيا اين. طور متوسط دخترھا بھتر ھستنده که ب

در اين سن و سال، دخترھا بيشتر به تحصيل فکر : ند ؟ من فکر می کنم که توضيح منطقی تری وجود دارد ابرخوردار

  ...می کنند، ولی پسرھا بيشتر به دخترھا فکر می کنند
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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