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 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                   


