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 سخني با والدین و مربیان

خداونــد مــا را آفریــده اســت، بــا تمــام تفاوت هایــی کــه داریــم. اگــر می خواهیــم در دنیایــی زندگــی کنیــم کــه ایــن بــاور را 
درک و تحســین می کنــد، کودکانمــان بایــد یــاد بگیرنــد چطــور بــا افــرادی کــه بــا آن هــا تفــاوت دارنــد زندگــی، بــازی یــا 

کارکنند.
پیــش داوری، ســد راه چنیــن هماهنگــی و صلحــی اســت. زیــرا بیشــتر از آنکــه بــر پایــۀ شــناخت بنــا شــده باشــد، از تــرس 
نشــئت می گیــرد. تــرس باعــث می شــود حقیقت هــا را نادیــده گرفتــه و قضــاوت نادرســتی بکنیــم. وقتــی شــخصی مــورد 
ــل شــده اند و  ــد بیــن او و دیگــران تبعیــض قائ ــاً آزرده شــده و حــس می کن چنیــن پیش داوری هایــی قــرار می گیــرد، عمیق

هرجــا تبعیــض باشــد، درک درســتی اتفــاق نیفتــاده اســت.
مــا انســان ها، به عنــوان آفریده هــای خداونــد، قــرار نیســت بــا چنیــن احساســات منفــی و آزاردهنــده ای زندگــی کنیــم. از مــا 

خواســته شــده همســایه مان را به انــدازۀ خودمــان عزیــز بداریــم و »عشــق بورزیــم تــا تــرس از میــان بــرود.«
کــودکان متوجــه تفــاوت در مکان هــا، اشــیاء و اشــخاص می شــوند، امــا پیــش داوری و تبعیــض را در جامعــه ای یــاد می گیرنــد 
کــه ایــن رفتارهــا در آن وجــود داشــته باشــد. کــودکان ممکــن اســت توســط والدیــن، تلویزیــون یــا مطالــب اینترنت به ســمت 

غــرض ورزی ســوق داده شــوند. کلیشــه ها و ناآگاهی هــا هــم نقــش پررنگــی در ایــن امــر ایفــا می کننــد.
هــر روز در مدرســه ها تبعیــض اتفــاق می افتــد. بچه هــا ممکــن اســت کســی را بــا القــاب ناخوشــایند صــدا بزننــد، بــا او بــازی 
نکننــد یــا او را مســخره کننــد. افــراد بالــغ هــم در محــل کار، محلــه، در فرصت هــای مالــی و تحصیلــی و... مــورد تبعیــض قرار 

می گیرنــد. آن هــم به دلیــل جنســیت، باورهــا، ظاهــر یــا زادگاهشــان.
ایــن کتــاب بــه کــودکان کمــک می کنــد معنــای اختــاف و تفــاوت را درک کــرده و آن را تشــخیص بدهنــد. آن هــا متوجــه 
خواهنــد شــد پیش داوری هــا چطــور ذهــن یــک نفــر را مســموم کــرده و آن را نســبت بــه ایجــاد شــناخت واقعــی، کــور و 

ــد. ــدود می کن مس
ایــن کتــاب بــه کــودکان می آمــوزد چطــور تفاوت هــای دیگــران را گرامــی بدارنــد. هــدف ایــن اســت کــه راه درک و شــناختی 
بــه آن هــا نشــان داده شــود کــه بــه صلــح منتهــی می شــود. همان طــور کــه آتیــکاس فینــچ در رمــان معــروف کشــتن مــرغ 
مقلــد بــه دختــرش می گویــد: »تــو هرگــز بــه معنــای واقعــی یــک  نفــر را درک نمی کنــی، مگــر آنکــه زندگــی را از چشــمان 

او ببینــی... مگــر اینکــه وارد پوســت او شــده و بــا پاهــای او در جهــان قــدم بزنــی.«
                                                                                                                                                                         ـ کریستین ای. آدامز                    
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پیش داوری چیست؟                               

ــارۀ او قضــاوت کنــی. یعنــی  پیــش داوری یعنــی اینکــه قبــل از شــناختن یــک نفــر، درب
ــه نمی شناســی، فکــر و نظــری داشــته باشــی. ــارۀ کســی ک درب

مــا چطــور مــردم را قضــاوت می کنیــم؟ بــا توجه بــه طــرز حــرف زدن، راه رفتن، ظاهرشــان 
یــا آنچــه از دیگــران در مــورد آن هــا شــنیده ایم. شــاید هــم بــا توجــه بــه آنچــه در تلویزیون 

ــم. دیده ای
مارتــی در تلویزیــون یــک مــرد موبلنــد را دیــد کــه از یــک مغــازه دزدی کــرد و پلیــس بــه 
او دســتبند زد. زمانــی کــه او در مغــازۀ نزدیــک خانه شــان یــک مــرد موبلنــد را دیــد، تصــور 
کــرد او هــم البــد آدم بــدی اســت. امــا درحقیقــت آن مــرد یــک پزشــک ماهــر بــود کــه 

جــان بســیاری از کــودکان را نجــات داده بــود.
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دیگران را هامن طور که هستند بپذیر                                

ــو را مســموم می کنــد و اجــازه نمی دهــد  پیــش داوری ماننــد زهــری اســت کــه ذهــن ت
خوبی هــای دیگــران را بشناســی یــا آن هــا را هما ن طــور کــه هســتندـ  یعنــی آفریده هــای 
خداونــد ـ  ببینــی و بپذیــری. چــون مــرد اولــی کــه مارتــی در تلویزیــون دیــده بــود یــک 
دزد بــود، متوجــه نشــد مــرد دومــی کــه در مغــازه دیــده ممکــن اســت شــخصیت متفاوتــی 

داشــته باشــد. تمــام ویژگی هــای یــک شــخص در ظاهــر او نمایــان نمی شــود.
ــد. نگــذار  ــی کــه دارن ــا همــان خصوصیات ــن دیگــران ب ــی پذیرفت ــودن یعن روشــن فکر ب
ــی  ــه او را به خوب ــل از آنک ــس را قب ــرد. هیچ ک ــم بگی ــو تصمی ــای ت ــش داوری به ج پی

بشناســی، قضــاوت نکــن.
تــو بایــد همــۀ مــردم را بپذیــری و به آن هــا احتــرام بگــذاری، اما مجبــور نیســتی رفتارهای 
بــدی ماننــد دروغگویــی و دزدی را هــم تحمــل کنــی. خــدا همــۀ آدم هــا را دوســت دارد، اما 
کارهــای نادرســت آنــان را دوســت نــدارد. یــادت باشــد همــۀ آدم هــا ممکــن اســت اشــتباه 

کننــد ـ حتی خــودت. 
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اجازه نده پیش داوری مخفیانه وارد فکرت شود                                

مــردم همیشــه نســبت بــه پیش داوری هــای خــود، آگاه نیســتند. ممکــن اســت ایــن افــکار 
مخفیانــه وارد سرشــان شــده باشــد. مارتــی نمی دانســت تماشــای آن برنامــۀ تلویزیونــی 

باعــث شــده بــود کــه دربــارۀ مــرد داخــل مغــازه قضــاوت نادرســت بکنــد.
گاهــی اوقــات والدیــن دربــارۀ قــوم یــا گــروه خاصــی از مــردم پیــش داوری یــا قضاوت های 
نادرســتی دارنــد و بی آنکــه خــود از آن آگاه باشــند آن را بــه فرزندانشــان انتقــال می دهنــد. 
والدیــن الکــس دربــارۀ درختــی کــه در حیــاطِ مشــترک بــود، بــا همسایه شــان اختاف نظــر 
داشــتند. آن هــا مجبــور شــدند ابعــاد حیــاط را به دقــت انــدازه بگیرنــد کــه بفهمنــد درخــت 
متعلــق بــه کــدام خانــه اســت. وقتــی همســایه فهمیــد درخــت مــال اوســت، آن را قطــع 
کــرد. پــدر الکــس خیلــی عصبانــی شــد و از او خواســت دیگــر بــا بچه هــای همســایه بازی 
نکنــد چــون آن هــا آدم هــای پســتی هســتند. الکــس همیشــه حــس می کــرد آن بچه هــا 
خیلــی هــم خــوب هســتند، امــا چــون پــدرش می گفــت قبــول کــرد کــه حتمــاً بد و پســت 

هستند.




