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 سخني با والدین و مربیان

همــۀ مــا جملــۀ  »ببخــش و فرامــوش کــن« را شــنیده ایم. امــا بهتــر اســت بگوییــم: »ببخــش امــا بــه یــاد بســپار.« هــدف 
اصلــي کتــاب ایــن اســت کــه بــه شــما کمــك کنــد فرزندتــان را در ایــن مســیِر درســت هدایت کنیــد. اما بخشــیدن بــه معني 
پذیرفتــن بي عدالتــي، آســیب یــا سوءاســتفاده نیســت. بزرگســاالن هــم ماننــد کــودکان بایــد ایــن مــوارد منفــي را تشــخیص 
دهنــد، بشناســند و در مقابل شــان بایســتند. بخشــیدن، یــك قــدم فراتــر اســت. بخشــیدن، بــه معنــي ایســتادگی در برابــر میل 
بــه »تالفــي« اســت. بخشــیدن، بــه مــا یــاد مي دهــد کــه هــر فــرد، بســیار فراتــر و باالتــر از رفتارهایــش اســت حتــي اگــر آن 

رفتــار، درد و رنجــش بــه همــراه داشــته باشــد.
ــا  ــد؛ مگــر اینکــه م ــظ مي کنن ــن خلق وخــو را حف ــان ای ــا همچن ــه طبیعت شــان، بســیار بخشــنده اند. آن ه ــا ب ــودکان بن ک
چیــز دیگــري یادشــان بدهیــم. مــا ایــن کار را بــه شــکل های مختلفــی انجــام مي دهیــم کــه کمتــر شــفاهي و کالمي  انــد. 
ــا کلماتــی خشــمگین و  وقتــی عشــق مان را از کســي دریــغ مي کنیــم، کینه جویــی را بــه کودکانمــان یــاد مي دهیــم. مــا ب
ــه  ــان ب ــا و دیدگاه هایم ــا، حرکت ه ــا حالت ه ــا ب ــم. م ــاء مي کنی ــا الق ــه آن ه ــان را ب ــاي رفتاري م ــز، چارچوب ه اعتراض  آمی

ــان.  ــا کلمه هایم ــه ب ــم و ن ــوزش مي دهی ــا آم آن ه
ویلیــام دیمــون ـ روان شــناس و نویســندۀ کتــاب کــودك بــا اخــالق ـ والدیــن را تشــویق مي کنــد در پــروش رشــد اخالقــي 
کــودك ماننــد رشــد جســمي اش، کوشــا باشــند. دکتــر دیمــون معتقــد اســت کــه والدیــن بــراي پــرورش ویژگی هــای اخالقی 
فرزندشــان، چهــار مرحلــه پیــش رو دارنــد. مــن در ایــن کتــاب بــا بهــره گرفتــن از ایــن چهــار مرحلــه کوشــیده ام تــا روحیــۀ 

بخشــندگي را در کــودکان افزایــش دهــم.
مرحلــۀ اول، پــرورش و حمایــت از طبیعــت بخشــایش گر کــودك اســت. مرحلــۀ دوم، کمــك کــردن بــه کــودك اســت تــا 
موقعیت هایــی کــه می توانــد در آن هــا »بخشــیدن«  را تمریــن کنــد، دریابــد و تشــخیص دهــد. مرحلــۀ ســوم، تشــویق رفتــار 
و گفتــار ناشــی از مهربانــي و بخشــندگی اســت. در مرحلــۀ آخــر، بــه کــودك می آموزیــم کــه درهــر شــرایطی، حتی در شــرایط 
عــاری از مهربانــی و بخشــش می توانــد احساســاتش را تغییــر دهــد و ببخشــد. هــدف مــا ایــن اســت کــه صبــر و محبــت را 

بــدون هیــچ اجبــار و فشــاري در کــودك پــرورش دهیــم.
همــۀ مــا بخشــندگي را هــر روز، و بــه عینی تریــن حالــت ممکــن، تجربــه مي کنیــم. مــا شــاهد آن هســتیم کــه چطــور بدنمان 
بعــد از خــواب شــبانه، دوبــاره نیــرو مي گیــرد. هــر صبــح، خورشــید بــه مــا و زمیــن فرصــت دوبــاره اي بــراي اســتفاده از گرما و 
نــورش مي دهــد. هــم چــون زمیــن و جســم مان، در قـــلبمان هــم بایــد هــر روز بخشــیدن را تمریــن کنیــم. بخشــیدن، بــراي 

روحمــان ضروري اســت.
                                                                                                                                                                                ـ کارول آن مارو                   


