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 سخني با والدین و مربیان

شــما در جایــگاه ویــژه ای بــرای آموختــن اخــاق خــوب و شایســته بــه کــودکان هســتید. شــما می توانیــد بینش هــای مثبتی را 
بــه آن هــا بیاموزیــد کــه اندیشــه های نیــک را در رفتــار و کردارشــان بازتــاب دهــد و از ایمــان و منطــق هــم دور نماننــد. زمانــی 
کــه مــا خودمــان الگــوی رفتــار خــوب بــرای فرزندانمــان می شــویم، بــه آن هــا یــاد می دهیــم کــه فضیلت هــای رفتــاری را 

بــه عــادت تبدیــل کنند.
ــه  ــاب، ب ــن کت ــب ای ــه کــودکان آمــوزش می دهــد. مطال ــه ای و ســادۀ فضیلت هــای اخاقــی را ب ــاب، مفهــوم پای ــن کت ای

ــد. ــد رفتارهــای درســت را بشناســند و تشــخیص بدهن کــودکان کمــک می کن
خداونــد ـ کــه منشــاء همــۀ خوبی هــا و عشــق اســت ـ مــا را دعــوت می کنــد تــا بــا در پیــش گرفتــن رفتــار و کــردار نیــک، 
بــه تقــوا و درســتکاری برســیم. مــا در کتاب هــای مقــدس می خوانیــم کــه: »پــاک و منــزه باشــید، زیــرا مــن، پــروردگار شــما، 
پــاک و منــزه هســتم« ؛ »هرآنچــه حقیقــت دارد، هرآنچــه شــریف اســت، هرآنچــه منصفانــه اســت، هرآنچــه نــاب اســت، 
هرآنچــه دلخــواه اســت، هرآنچــه مطبــوع اســت، اگــر چیــزی عالــی وجــود دارد، اگــر چیــزی ســزاوار ســتایش هســت، بــه 

همــان فکــر کنیــد.«
ایــن صفــات خــوب در وجــود همــۀ مــا هســت، چــون مــا هماننــد خداونــد آفریــده شــده ایم؛ امــا بــرای بــه عینیــت درآوردن 
آن هــا، بایــد از نیــروی اراده مــان کمــک بگیریــم. بــه عبــارت دیگــر، مــا باید انتخــاب کنیم کــه درســتکار بــوده و رفتــاری را در 

پیــش بگیریــم کــه خوشــایند پــروردگار اســت. ایــن امــر نیاز بــه ایمــان، آگاهــی، تمریــن و تعهــد دارد.
ــر  ــدر شــخص مســن تر و فهمیده ت ــار درســت، آشــنا شــوند. هرق ــک رفت ــا ی ــط ب ــد فق ــار می توانن ــودکان خردســال هرب ک
می شــود، بــه توانایــی بیشــتری بــرای پیــاده کــردن اخــاق نیکــو در رفتــار روزمــره اش دســت می یابــد. زمانــی کــه کــودک بــا 
اهمیــت اخــاق خــوب آشــنا می شــود و آن را بــه کار می گیــرد، آن را بــه بخشــی از شــیوۀ زندگــی و عاداتــش تبدیــل می کنــد.
ــروزه،  ــگ ام ــد فرهن ــر می رس ــد و به نظ ــش می آی ــختی هایی پی ــا و س ــه چالش ه ــت. همیش ــاده ای نیس ــن کار س ــه ای البت
ــا  ــی ب ــش نگــه دارد، در رویاروی ــد را در دل ــه خداون ــا اگــر شــخصی ایمــان ب ــی اســت. ام ــا فضیلت هــای اخاق در تضــاد ب
ــج،  ــه: »رن ــد ک ــان، درک می کنن ــا ایم ــراد ب ــد. اف ــروز ده ــود را ب ــات خ ــن صف ــد بهتری ــم می توان ــی ه ــختی های زندگ س
ــن  ــا مشــکات، تمری ــرم کــردن ب ــس از ســال ها دســت وپنجه ن ــداری شــخصیت می ســازد.« پ ــد، و پای ــداری می آفرین پای
رفتــار درســت و پــرورش شــخصیت، کــودک وارد مرحلــۀ بزرگســالی می شــود؛ درحالی کــه بــذر اخــاق نیــک و پســندیدۀ 

الهــی در وجــودش بــارور شــده اســت.
مــا امیدواریــم شــما هنــگام پــرورش کودکانتــان، اوقــات خوشــی را تجربــه کنیــد. ایــن کتــاب، فقــط شــروع ایــن راه اســت. 
خاقیــت داشــته باشــید. یادتــان نــرود وقتــی آن هــا رفتــار خوبــی از خــود نشــان می دهنــد، تشویق شــان کنیــد. هــر قــدم 

کوچــک ِ آن هــا را در مســیر درســت، قــدر بدانیــد.
                                                                                                                                                                         ـ ژولیت گارشه ِدجز                   
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راستگویی                               

هکتور راستگو است.
ــود کــه ناگهــان توپــش شیشــۀ پنجــرۀ همســایه را  ــال ب ــازی بیس ب ــور در حــال ب هکت
شکســت. هکتــور حــس بــدی پیــدا کــرد. او نمی خواســت اعتــراف کنــد کــه شیشــه را 

ــن اســت. ــا می دانســت کار درســت همی شکســته اســت، ام
هکتــور همــۀ شــجاعتش را جمــع کــرد تــا زنگ خانــۀ همســایه را بزنــد. وقتی همســایه در 
را بــاز کــرد، هکتــور توضیــح داد چــه اتفاقــی افتــاده اســت و عذرخواهــی کــرد. او موافقــت 

کــرد بــرای جبــران اشــتباهش، برگ هــای خشــکیدۀ حیــاط آن هــا را جــارو کنــد.
هکتــور راســت گفــت، حتــی با وجــود اینکــه از عاقبــت کارش می ترســید. او بایــد صدمه ای 

را کــه بــه همســایه زده بــود، جبــران می کــرد، امــا حــاال وجدانــش آســوده بود.

تو چه راهی برای تمرین راستگویی به نظرت می رسد؟
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مسئولیت پذیری                                

رینالدو مسئولیت پذیر است.
رینالــدو دوســتان زیــادی در مدرســه دارد، امــا همین طــور کــه بزرگ تــر می شــود، بعضــی 
از دوســتانش مشــکاتی پیــدا می کننــد. بعضــی وقت هــا دوســتانش همدیگــر را مجبــور 
می کننــد کارهایــی انجــام بدهنــد کــه خودشــان هــم می داننــد اشــتباه اســت، یــا باعــث 

ناراحتــی مــادر و پدرشــان می شــود.
رینالــدو مســئولیت پذیر اســت و فــرق بیــن کار خــوب و بــد را می دانــد. او دوســتان خوبــی 
پیــدا کــرده اســت و می توانــد بــا آن هــا تفریــح کنــد، بــدون اینکــه کار اشــتباهی انجــام 
دهــد. رینالــدو و دوســتانش بازی هــای درســتی انجــام می دهنــد. البتــه گاهــی هــم اشــتباه 

ــد. ــد، امــا تابه حــال تــوی هیــچ دردســر بزرگــی نیفتاده ان می کنن

تو چه راهی برای تمرین مسئولیت پذیری به نظرت می رسد؟


