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 سخني با والدین و مربیان

ــا خشــک و غیرمنعطــف  ــی از م ــد خیل ــی در کــودکان وجــود دارد. آن هــا مانن ــی به صــورت ذات ــد مهربان شــاید تصــور کنی
نشــده اند، درگیــر مســائل اقتصــادی و دغدغه هایــی کــه بزرگ ترهــا دارنــد نیســتند و معمــوالً داوطلبانــه دوســت دارنــد بــه 
دیگــران کمــک کننــد. بااین حــال شــکی نیســت کــه محبــت و مهربانــی، اخالقــی اکتســابی نیــز هســت کــه بــا الگوهــای 
عملــی و آمــوزش مناســب بــه دیگــران منتقــل می شــود. مهربانــی اخالقــی نیکوســت کــه کــودک می توانــد در وجــود خــود 
بپرورانــد و آن را نثــار کســانی کنــد کــه در طــول زندگــی مالقــات خواهــد کــرد. بســیاری از اندیشــمندان معتقدنــد مهربانــی را 

نمی شــود صرفــاً بــا کالم بــه کســی یــاد داد، بلکــه بایــد در عمــل مشــهود باشــد تــا آموختــه شــود.
درهرحــال والدیــن می خواهنــد فرزندشــان مهربــان، دلســوز، خوش برخــورد و مشــفق باشــد. ایــن کتــاب بــه مــا بزرگ ترهــا 
کمــک می کنــد آن ارزش هــای اخالقــی را ـ کــه شــاید فرامــوش کرده ایــم در وجــود خودمــان هــم هســت ـ بیــدار کــرده و 

آن هــا را بــه نســل بعــد منتقــل کنیــم.
ــه او  ــن فرصــت را ب ــم ای ــرار می دهی ــورد خطــاب و توجــه ق ــار او را م ــر شــخصیت کــودک، رفت ــز ب ــی به جــای تمرک وقت
می دهیــم تــا خــود بــه تأییــد خویشــتِن خــود دســت یابــد. اگــر بــه جــای اینکــه بگوییــم: »رفتــار خــوب، دوســتانه یا ســنجیده 
ــاور نخواهــد کــرد، چــون  ــان یــا دانایــی هســتی.« کــودک حــرف مــا را ب ــه او بگوییــم: »تــو بچــۀ خــوب، مهرب داری«، ب
می دانــد مــا در نقــش یــک والــد یــا معلــم اصــوالً بایــد از ایــن حرف هــا بزنیــم. پــس بهتــر اســت کــه آن هــا خــود کشــف 

کننــد کــه آدم خوبــی هســتند. 
آیــا فقــط یــک نفــر خصوصــاً یــک کــودک می توانــد در جهــان تفاوتــی ایجــاد کنــد؟ چقــدر اهمیــت دارد بــا دیگــران بامحبت 
برخــورد کنیــم؟ آیــا بایــد از کلماتــی چــون »لطفــاً« و »ممنــون« فقــط زمانــی اســتفاده کنیــم کــه واقعــاً همــان منظــور را 

داریــم؟ مذهــب، اعتقــادات و هنجارهــای جامعه مــان چــه مســیر و منشــی بــرای مهربانــی بــه مــا یــاد می دهنــد؟  
ــه  ــاب، ب ــن کت ــده در ای ــه های مطرح ش ــا و اندیش ــد. آموزه ه ــخ می ده ــش ها پاس ــن پرس ــه ای ــاب ب ــن کت ــبختانه ای خوش
کــودکان و بزرگســاالن کمــک می کنــد روش و مســیرهای مناســبی بــرای ابــراز محبــت و توجــه بــه دیگــران پیــدا کننــد. 
امیــدوارم مطالــب ایــن کتــاب حتــی بــرای والدیــن و آمــوزگاران هــم مفیــد باشــد و باعــث شــود به یــاد بیاوریــم کــه مهــر و 

ــر بــه خودمــان بازمی گــردد. محبتــی کــه بــه دیگــری نثــار می شــود، چنــد براب
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