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احترام
 تد و جنی اونیل



 سخني با والدین و مربیان

احتــرام، واژه اي اســت کــه ایــن روزهــا توجــه زیــادي را بــه خــودش جلــب مي کنــد. مثــل ایــن اســت کــه در میــان یـــك 
کویرخشــك و ســوزان، واژۀ آب را بــه زبــان بیاوریــد: بــه ســرعت متوجــه مي شــوید کــه هیــچ آبــي دور و اطرافتــان نیســت و 

ــود! همگــي آرزو مي کنیــد کــه کاش ب
 خصوصــاً زمانــي کــه بــه مبحــث تربیــت و پــرورش کــودکان مــي رســیم؛ بســیار مهــم اســت کــه بــه ضــرورت احتــرام 
گذاشــتن بیاندیشــیم. مي دانیــم کــه بســیاري از هنجارهــا و چارچوب هــاي بینشــي، رفتــاري و اخالقــي در ســال هاي اولیــۀ 
زندگــي تــا دوران جوانــي در افــراد شــكل مي گیرنــد. همچنیــن مي دانیــم کــه دوران کودکــي زمــان آموختــن یــا بــه بیــان 

ــن مهارت هاســت. ــر، »کســب« ای بهت
مــا مفاهیــم اخالقــی را کــه والدیــن و آمــوزگاران برایمــان شــكل مي دادنــد، بــه یــاد مي آوریــم: ادب، راســت گویي، شــكیبایي، 
مهربانــي، خیرخواهــي و صبــر. حتــي اگــر این هــا دقیقــاً همــان کلماتــي نباشــند کــه اســتفاده مي شــد؛ امــا همــان ارزش هایــي 
هســتند کــه بزرگســاالنمان مي خواســتند در مــا نهادینــه کننــد. احتمــاالً جمالتــي کــه مي شــنیدیم، چیــزي شــبیه این هــا 
بودنــد : »صبــر کــن تــا نوبتــت شــود.« ، »بــه دیگــران کمــك کــن.« ، »خــودت را جــاي دوســتت بگــذار.« یــا »حواســت 

باشــد ســر وقــت برســي.«
امــا بهتریــن درس هایــي کــه در زمینــۀ احتــرام گذاشــتن مي آموختیــم، از طریــق رفتــار آن هــا بــود و نــه گفتارشــان. مثــالً: پدر 
بــه مــادر کمــك مي کــرد پــورۀ ســیب زمیني درســت کنــد؛ مادربــزرگ از پدربــزرگ عذرخواهــی می کــرد کــه او را منتظــر 
گذاشــته اســت؛ مــادر کمكتــان مي کــرد بــراي دوســتانتان شــربت درســت کنیــد؛ مربــي حواســش بــود کــه همــۀ بچه هــا 

ســوار سرســره شــوند!
آیــا »روش هــاي قدیمــي« و ظریــفِ احتــرام گذاشــتن، قابل تطبیــق بــا جامعــۀ مــدرن امــروز هســت؟ مــا همگــي مي دانیــم 
ــته تر  ــر و وابس ــد و پرجمعیت ت ــر می کن ــش تغیی ــر روز بیش ازپی ــه ه ــي ک ــه دنیای ــا ب ــا و فضیلت ه ــت آن ارزش ه بازگش

ــي اســت. مي شــود، یــك امــر حیات
شاید آموزه ها و تصاویر این کتاب کمكتان کند تا احترام را به خانه و فرزندانتان هدیه کنید!

                                                                                                                                                                             ـ تد و جنی اونیل                   
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احترام چیست؟                                
شــاید وقتــی کلمــۀ »احتــرام« را می شــنوی، فكــر کنــی داری بــه یــك افســانه گــوش 
ــه او  ــد و ب ــم می کن ــاه تعظی ــه پادش ــكار ب ــك خدمت ــه ی ــی ک ــل وقت های ــی، مث می کن
ــی  ــه معنــی تعظیــم کــردن باشــد امــا معان ــد ب ــرام« می توان ــرام« می گــذارد. »احت »احت

دیگــری هــم دارد.

ــرای  ــرای زندگــی کــردن و راهــی ب ــرام، راهــی خــوب ب ــرام یــك ارزش اســت. احت احت
خــوب زندگــی کــردن اســت. راهــی اســت بــرای حفاظــت از دیگــران، خودمــان و دنیایمان. 
مــا بــا کمــك احتــرام ، ســعی می کنیــم از مــردم و تمــام دنیــا بــا عشــق و محبتــی بیشــتر 

از گذشــته، مراقبــت کنیــم.

منظــور از احتــرام می توانــد چنیــن کارهایــی باشــد: در اتوبــوس یــا جایــی دیگــر از جایــت 
بلنــد شــوی تــا کســی کــه ســنش زیــاد اســت بنشــیند، یــا در را نگــه داری تــا یــك نفــر 
داخــل یــا خــارج شــود. مــؤدب بــودن، جوانمــردی، صداقــت و مهربــان بــودن هــم یــك 

نــوع احتــرام گذاشــتن اســت.
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قانون طالیی                                
قانــون طالیــی می گویــد: » بــا دیگــران همان طــوری رفتــار کــن کــه می خواهــی بــا تــو 
رفتــار کننــد.« یعنــی: » مراقــب دیگــران بــاش، همان گونــه کــه انتظــار داری آن هــا مراقب 
ــرام  ــه دیگــران احت ــع ب ــی، در واق ــت می کن ــی را رعای ــون طالی ــی قان ــو باشــند.« وقت ت

می گــذاری و بــه احساســات و قوانیــن آن هــا توجــه نشــان می دهــی. 

ــوری از آن  ــد ط ــری، بای ــرض می گی ــه ای ق ــازی رایان ــك ب ــتت ی ــی از دوس ــالً وقت مث
مواظبــت کنــی کــه انــگار مــال خــودت اســت. وقتــی هــم کــه آن را بــه دوســتت پــس 
می دهــی، بایــد بگویــی: »ممنونــم کــه اجــازه دادی از آن اســتفاده کنــم.« همان طــور کــه 
دوســت داری وقتــی چیــزی بــه دوســتت می دهــی و او آن را برمی گردانــد، ایــن جملــه را 

بــه تــو بگویــد.

وقتــی خــوب و مــؤدب هســتی، ممكــن اســت بعضــی از بچه هــا مســخره ات کننــد. کافــی 
اســت بــه آن هــا توجــه و اعتنــا نكنــی. رعایــت قانــون طالیــی، بســیار خــوب و خوشــایند 

. است


