
م�ا دوس�ت نداريم كس�ي نصيحتم�ان كن�د. حتي به 
نصيحت آنهاي�ي كه خودم�ان ازش�ان مي خواهيم كه 
نصيحتمان كنند گوش نمي دهي�م. با اين حال پيگيرانه 
ب�ه اي�ن كار ادام�ه مي دهي�م. پ�در و مادرها ه�ر روز 
بچه هايش�ان را با نصيحت  بمب�اران مي كنند. معلم  ها و 
دوس�تان هم همين طور. حتي آدم هاي�ي كه در خيابان 
مي بيني�م، كمتر فرصت�ي را ب�راي نصيحت  ك�ردن از 
دس�ت مي دهند. اما چ�را هيچ كس نمي پرس�د فايده 
اين نصيحت ها چيس�ت؟ چرا اينق�در بي تأثيرند؟ يك 
فيلسوف مي گويد مشكل از ماهيت خوِد نصيحت است. 
اگنس كاالرد )Agnes Callard( فيلسوف مجارستاني 
 و اس�تاد دانش�گاه ش�يكاگو در مقال�ه اي ب�ا عن�وان

»Against Advice« كه در وب سايت »پوينت« منتشر 
ش�ده به اين موضوع پرداخته است. وب سايت ترجمان 
نيز مقاله او را با عنوان »چرا هيچ كس به هيچ نصيحتي 
گوش نمي دهد؟« با ترجمه علي حاتميان منتشر كرده 
اس�ت. مقال�ه كاالرد را با اندك�ي تلخي�ص مي خوانيد. 

   نصايح بي فايده يك نويسنده به تازه كارها
ما در دوران درخشان پادكس��ت ها، گفت وگوهاي عمومي 
و عاليِق جديد دانشگاهي مرزشكنانه زندگي مي كنيم. در 
چنين دوراني روش��نفكر عرصه عمومي بودن بسيار ساده 
است؛ البته به جز زماني كه به بخش »نصايح« گفت وگوها 
مي رسيم. وقتي كسي به اين واسطه به شهرت برسد كه در 
يكي از زمينه هاي مورد عالقه عمومي تخصص دارد، بدون 
شك از او مي خواهند كه پيش��نهادهايش را در اين زمينه 
ارائه كند تا ديگران بتوانند گام به گام در مس��ير پيشنهادي 
او حركت كنند. ترديدي نيست كه چنين اندرزهايي سرتاپا 
بي فايده اند. مارگارت اتوود، رمان نويس كانادايي، در يكي از 
مصاحبه هايش در پاسخ به چنين درخواستي، اين پند قابل 
پيش بيني  را بيان كرد كه براي موفقيت در نويسندگي، بايد 
هر روز زماني را به نوش��تن اختصاص دهيد؛ اما پس از بيان 
اين نكته، ظاهراً ب��ه ياد  آورد كه در بخ��ش قبلي گفت وگو 
گفته اس��ت كه به توصيه هر روز نوش��تن عمل نمي كند! 
به همين خاطر به توصيه خود اين نكت��ه را نيز اضافه كرد 
كه »من اين كار را نمي كنم، اما ش��ما بايد انجامش بدهيد؛ 
زيرا به عنوان نويس��نده اي تازه كار، نوشتن هر روزه برايتان 

سودمند است.«
»اتوود« س��خن خود را اينگونه ادامه مي دهد )گويي خود 
نيز به كم ارزش بودن گفته هايش براي خواننده آگاه است(: 
»نكته اصلي اي كه بايد به ياد داش��ته باشيد، اين است كه 
هيچ كس تا زماني ك��ه اجازه نداده ايد، نبايد نوش��ته تان را 
بخواند. به اين ترتيب، نيازي به كنترل و مهار نوش��ته خود 

در زمان نوش��تن نخواهيد داش��ت. همه چيز بين ش��ما و 
صفحه كاغذ روي مي دهد و اگر آنچه در يك روز نوشته ايد 
پسندتان نباشد، سبد كاغذهاي باطله در خدمت شماست«. 
»بي پروا نوشتن« براي فردي كه در تالش براي نوشتن است، 
توصيه اي كاماًل بي فايده به نظر مي رسد و به همين جهت، 
پيشنهاد اتوود به »آمادگي براي دور ريختن نوشته ها« نيز 
ناسودمند از كار درمي آيد. اگر از كسي بخواهيد شما را در 
مس��ير نويس��ندگي راهنمايي كند و او در پاسخ بگويد كه 
»نوشتن را تمرين كن«، دشوار مي توانيد چنين پاسخي را 

كنايه اي نيشدار تلقي نكنيد. 
اتوود نويسنده اي مشهور و موفق است كه دوراني طوالني و 
آكنده از تجربه  را در زندگي و در نبردهاي روزانه با صفحات 
سفيد تجربه كرده اس��ت. او با ش��جاعت تالش مي كرد به 
مصاحبه كننده چيزي را بگويد كه دنبالش است؛ مي كوشيد 
وظيفه اش را انجام دهد و س��خنان مفيدي بگويد. پس چرا 
پيوس��ته مي لغزد و نصيحت هاي پوچ و بي س��ر وته تحويل 
خواننده مي دهد؟ )واقعاً امروز چه كسي، در دوران كيبوردها، 

از سبد كاغذ باطله استفاده مي كند؟!(
   نصيحت، راهكار يا هدايت؟!

من با م��ارگارت اتوود همدل��ي زي��ادي دارم. هنگامي كه 
دانشجويان با چشماني پر اش��تياق به دفترم مي آيند تا از 
راهبردها و راهنمايي هايم براي فيلسوف ش��دن اس��تفاده 
كنند، تصور مهمالتي كه در پاسخ به آنها خواهم گفت، برايم 
دلهره آور اس��ت. البته پندهاي به اين معنا كه دانشجويانم 
را گمراه كنند، »بد« نيس��تند؛ اما از اين جه��ت كه آنها را 
به هيچ جاي مش��خصي نمي رس��انند، نامطلوب محسوب 
مي شوند. درست مثل اين اس��ت كه پيش از آغاز نصيحت 
دانشجويان، دكمه اي را فشار داده باشم كه هر نوع آگاهي و 
اطالعات مفيد را از حرف هايم بيرون بكشد و به اين ترتيب، 

نهايتاً هيچ نگويم. 
البته اين دش��واري در همه گونه هاي مشاوره كالمي اتفاق 
نمي افتد. بگذاريد ميان سه اصطالح »نصيحت«، »راهكار« 
و »هدايت« تمايز بگذاريم. ش��ما به فردي براي رسيدن به 
هدفي »راهكار« مي دهيد، درحالي كه خود اين هدف ابزاري 
براي هدفي ديگر )و مشخص نشده( است. به عنوان مثال، به 
فردي مسير رفتن به كتابخانه را ياد مي دهيد، اگر او به دليلي 
بخواهد به آنجا برود. در مقاب��ل، »هدايت« تأثيرگذاري بر 
ديدگاه فرد نسبت به چيزي است كه به خودي خود ارزشمند 
است؛ مثل اينكه فردي را در مسير ورزشي، تحصيلي يا حتي 

برتري در اجتماع راهنمايي كنيد. 
»راهكار« شما را در آنچه خود )به صورت مستقل( ارزشمند 
مي شماريد، ارتقا مي بخشد، درحالي كه »راهنمايي« شما را 

در مسير ارزشمند شمردن چيزي هدايت مي كند و اهميت 
آن را در س��طح ذهني، فيزيك��ي يا رواني نش��ان مي دهد. 
»راهنمايي« اش��كال گوناگوني به خود مي گيرد، چنانكه 
تدريس فلس��فه يا روان درماني گونه هايي از آن اس��ت؛ اما 
آنچه درنهايت ضروري است، صرف زمان براي ايجاد تجربه 
آموزش��ي مش��ترك ميان راهنما و راهنمايي شونده است؛ 

چراكه »هدايت« فرايند شخصي و دروني است. 
اما نصيحت آنگونه كه در اينجا به كار برده ام، در پي آميختن 
دو جنبه غيرشخصي و دگرگون كننده در راهنمايي و راهكار 
است. مي توان آن را به عنوان »راهكارهايي براي دگرگوني 
شخصي« در نظر آورد. در نمونه پيشين، نويسنده جوان به 
راهكارهاي اتوود درباره چگونگي كار با نرم افزار مايكروسافت 
ورد اشتياقي ندارد. او همچنين اين تقاضاي نامعقول را ندارد 
كه اتوود به راهنماي شخصي نويسندگي  اش بدل شود. بلكه 
درواقع ارزش برآمده از راهنمايي را طلب مي كند، درحالي كه 
مي خواهد اين ارزش در چارچوب راهكاري معين به او ارائه 
شود. حال آنكه چنين چيزي در گفته هاي اتوود وجود ندارد. 
اينچنين است كه اندرزگوي ناصح به تكراركننده ايده هايي 
معقول كه پيش��تر از ديگران ش��نيده، تنزل پيدا مي كند؛ 
ايده هايي كه آنقدر فراگير و عام هستند كه عماًل به جمالتي 

بي معنا تبديل مي شوند. 
   عدم تطابق فرم و محتوا در نصيحت

مش��كل »نصيحت« به ع��دم تطاب��ق ميان ف��رم و محتوا 
بازمي گردد. دانِش برآمده از »راهكار« دانشي عمومي است 
كه بر اساس آن، هر زمان الف را داشته باشيد، ب را دريافت 
خواهيد ك��رد. اين دانش را مي توان ب��دون هيچ پيوندي با 
مخاطب به او منتقل كرد. درمقابل هدايت يا همان »دانِش 
شدن« همواره با دركي اختصاصي از سلوك ميان بي خبري 
و كمال پيوسته است كه سالك در ميانه آن ايستاده است. 
راهنم��ا بايد بداند ك��ه در اين راه نقاط ضعف او چيس��ت؟ 
جنبه هاي برتر او كدام اس��ت؟ و چه عوامل انگيزشي اي را 
مي تواند به كار گيرد؟ اين نكات تنها در اختيار فردي است 
كه سالك را مي شناسد. مسير سلوك و دگرگوني آكنده از 
بازبيني هاي دقيق، بن بس��ت ها، عقبگردها، اصالح مسير و 
دشواري هاي اتفاقي است؛ مسيري درست مانند خوِد انسان: 

يگانه، غريب و خاص. 
فرض كني��د »اتوود« تلقي ش��خصي خ��ود را از چگونگي 
رسيدن به جايي كه اكنون در آن ايستاده، به ما ارائه مي كرد 
و رويدادهاي سرنوشت سازِ اين مسير را برجسته مي ساخت. 
بي ش��ك هيچ كدام از كس��اني كه مش��تاق نويسنده شدن 
هستند، آن حرف ها را به عنوان روش��ي براي دستيابي به 
موفقيت نمي نگريستند؛ زيرا خود اتوود، في المثل زماني كه 

به برلين رفت يا شغل معلمي زبان را پذيرفت، يقيناً در تقليد 
از فرد ديگري چنين نكرده بود. روحيه و روش مشترك در 
ميان تم��ام افراد بزرگ اين اس��ت كه هرگز نكوش��يده اند 
بازگوي افكار و رفتار بزرِگ ديگري باشند. اينجاست كه يكي 
از تناقض هاي پندهاي امروزي خودش را نش��ان مي دهد: 
كساني كه از آنها مي خواهيم نصيحت  كنند، خود به ندرت از 
نصايح فردي ديگر استفاده كرده اند و پروژه »شدن« در آنها 

از شخصي ترين مسيرها گذشته است. 
   مي توانيم يكديگر را در تماسي كوتاه دگرگون كنيم؟

البته بس��يار خوب مي ش��د اگر اطالعات دگرگون كننده 
ارزش ها، در قالب دستورالعمل ها و راهكارهاي كم دردسر، 
قابل انتقال بود. در چنين جهاني افراد مي توانستند ياري 
قابل توجهي را از يكديگر دريافت كنند، بي آنكه ناچار به 
سرمايه گذاري روي زندگي هم باشند. افسانه »نصيحت« بر 
اساس چنين امكاني استوار شده است كه بتوانيم يكديگر 
را با تماس��ي كوتاه دگرگون كنيم. همين گونه اس��ت كه 
چنين حجم عظيمي از »نصايح« در رسانه هاي اجتماعي 
جريان دارد. كاربران توييتر، در زمان هايي كه مش��غول 
جروبحث نباشند، با خش��نودي و خيرخواهي اندرزهايي 
درباره چگونه زيس��تن با هم به اش��تراك مي گذارند. در 
اين وضعيت، نصيحت مثل نوعي گپ زدن يا عامل پيوند 
اجتماعي عمل مي كند آن هم در فضايي كه حاضران هيچ 
نوع حس مش��تركي ندارند كه آنها را درگير كند يا به هم 
پيوند دهد. اين وضعيت به احتمال بسيار دردسري ايجاد 
نخواهد كرد. البته تا زماني ك��ه اجازه ندهيم زمينه هايي 
كه كمك رساني حقيقي در آنها ممكن است، تحت تأثير 
آن قرار گيرند. به طور مثال، ترفندها و نكاتي براي چگونه 
فيلسوف »شدن« در اختيار من نيست تا به دانشجويانم 
ياد بدهم. بينش من در ميان مجموعه اي از استدالل هاي 
دشوار فلس��في، خواندن رنج آور متون قديمي، برگزيدن 
فرضيه ه��ا و ويران كردن آنه��ا نهفته اس��ت. مي توانم با 
نشان دادن چگونه انجام دادن يكي و پرهيز از ديگري، شما 
را در اين مسير ياري دهم؛ اما قادر نيستم بدون آنكه معلم و 
راهنماي فلسفه شما باشم، در راه فيلسوف شدن كمكتان 
كنم؛ چنين كاري مثل اين اس��ت كه بدون سخن گفتن 
بخواهم پيامي را به شما منتقل كنم. كسي كه دستانش 
را تكان مي ده��د و مدع��ي قدرت هاي جادويي اس��ت، 
شما را به هيچ جا نخواهد رس��اند. كمك رساني حقيقي 
نيازمند تماس است. البته انواع تماس به ارتباط دوطرفه 
محدود نمي شود. »اتوود« مي تواند به جوانان و مشتاقان 
سردرگم شده نويسندگي كمك كند، بي آنكه آنها را ديده 

يا آنها او را ديده باشند.
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حجم عظيمي از »نصايح« در رس�انه هاي 
اجتماعي جريان دارد. كاربران توييتر، در 
زمان هايي كه مشغول جروبحث نباشند، 
ب�ا خش�نودي و خيرخواه�ي اندرزهايي 
درباره چگونه زيس�تن با هم به اش�تراك 
مي گذارند. در اين وضعيت، نصيحت مثل 
نوعي گ�پ زدن يا عامل پيون�د اجتماعي 
عم�ل مي كن�د آن ه�م در فضاي�ي ك�ه 
حاضران هيچ نوع حس مش�تركي ندارند 
كه آنها را درگير كند ي�ا به هم پيوند دهد

يك بسته كتاب فرزندپروري براي پدر و مادرها
نه تنبيه كنيد نه لوس! تربيت كنيد

كتاب خوب

  ُسها سپهري
اغلب مردم مهرباني را يكي از مهم ترين صفات انسان هاي 
خوب مي  دانند. روان  شناسان، مهرباني را توجه كردن و 
ارزش دادن به ديگران و ي��اري دادن آنها بدون در نظر 
گرفتن منفعت شخصي تعريف كرده اند. انتظار مي رود 
اين حالت هاي عاطفي در موقعيت هايي كه امكان مقابله 
به مثل يا منفعت شخصي وجود ندارد افزايش يابد و به 

شكل رفتارهاي ياري گرانه بروز پيدا كند. 
مهرباني يكي از زيباترين خصيصه هاي انس��اني است. 
رنگ مهرباني چنان در خورِد مهربانان رفته كه دائم بوي 
محبت مي دهند. مهربان ها عطر رحمانيت خدا را دارند. 
بي دليل مهر ورزيدن، كارش��ان اس��ت. خدا بندگانش 
را مث��ل گل آفريد زيب��ا و لطيف، پس ب��راي گل هاي 
زندگي ات باغبان ب��اش. به موقع آبياري ك��ن. مبادا از 
بي محبتي خشك ش��وند. مبادا از آبياري زياد بپوسند. 
به گل هاي باغچه زندگ��ي ات به موقع برس. خارهايش 

را از ريشه بزن. 
براي گل هايت باغبان خوبي باش تا باغ زيبايي داش��ته 
باشي. يكس��ري آدم ها ش��ايد به زيبايي گل نباشند اما 
دلشان نازك تر از هر گلبرگ گل است. اگر بهشان نرسي، 
شايد زود پژمرده و پرپر شوند. به داد دل اين آدم ها بايد 
قبل از پرپر شدن رسيد. گلي كه پرپر شد هرچقدر هم 
كه به آن برسي ديگر جان نمي گيرد. ديگر نمي تواند آن 

طراوت قبلي را داشته باشد. 

آنان بدون آنكه ادعايي داشته باشند، بودنشان را ثابت 
مي كنن��د. مهربان��ي را تصنعي دور نزني��م. آدمي فرق 
محب��ت و تظاهر را خ��وب مي داند. چرا باي��د گاهي از 
بي مهري آدم ها ي��خ بزنيم، گاه��ي از مهرباني زيادمان 

آدم ها را گرمازده كنيم؟

آدمك قصه زندگي مان، آهني اس��ت كه گاهي شيشه 
دلش در ب��اران تنهايي ها خيس مي ش��ود اما در بوران 
بي مهري ها مي توان��د همچنان مهرب��ان بماند. گاهي 
كس��اني را كه در وفور محبت هايمان ق��رار مي دهيم، 
در قحطي محبت هايش��ان جان باخته ايم. بايد بدانيم 

مهرباني برچسبي است كه با اعمال و رفتار خودمان به 
ما خورده شده است. 

شايد اگر مي دانستيم مهرباني با قلب ها چه كار مي كند، 
با هم خيلي مهربان تر رفت��ار مي كرديم. زيبايي آدم ها 
به صورتشان نيس��ت. زيبايي اصلي يك انسان متعلق 
به طينت زيباي اوس��ت نه ظاهر زيبايش. بايد بدانيم 
دوست داشتن زيباست. حتي زيباتر از دوست داشته 
ش��دن. هديه دادن زيباس��ت. حتي زيبات��ر از هديه 
گرفتن. محبت كردن زيباس��ت. حتي زيباتر از مورد 

محبت واقع شدن. 
درواقع مي ش��ود با مهرباني ب��ه زندگ��ي آدم ها طلوع 
بخش��يد. ببينيد طلوع و غروب زندگي تان چه كساني 
هستند. نه تنها مهرباني فقط يك اسم ساده نيست، بلكه 
مهرباني مثل يك معماي چند تكه است. دور از ترحم و 
تظاهر. مهرباني تنها يك جمله است: محبت بي دريغي 
كه بي منت باش��د. پس مهربان باش حتي اگر ديگران 
گمان كنند ساده اي. مهربان باش اما نگذار مهرباني ات 
را كسي دور بزند يا احساست را پايمال كند. به اميد آن 
روز كه سيل مهرباني در جهان راه بيفتد و محبت هايمان 
بند نيايد. مهم نيست خانه مان كجا و كدام خيابان باشد. 
مهم خانه دل است. پس الهي خانه دل هر انساني واقع 
در خيابان ش��ادي، بن بست عش��ق، پالك اميد، طبقه 
مهرباني و واحد آرامش باشد. زندگي كوتاه است، با هم 

مهربان باشيم.

زندگي در طبقه مهرباني!

  حسين گل محمدي
قهر با كتاب كم كم دارد به يك معضل تبديل 
مي ش�ود و از آن س�و جايگزين�ي محتواي 
ش�بكه هاي مجازي كه چندان هم به صحت 
و س�قم آنها اعتمادي نيس�ت، خطري براي 
ذهن باورپذير بسياري از كاربران محسوب 
مي شود. در اين ميان، والديني كه در فرايند 
تربي�ت فرزندان خ�ود با چال�ش مواجهند 
س�ردرگم مي مانند كه چه چيزي درس�ت 
و چه چي�زي غلط اس�ت. بس�ياري از آنها 
احتم�االً عالقه مند به دانس�تن فهرس�تي 
از كتاب هايي هس�تند كه كمك حالش�ان 
باش�د و به آنان در انتخاب شيوه هاي مفيد 
تجربه ش�ده و علمي در برخورد با فرزندان 
ي�اري برس�اند. م�ا در اينج�ا گزي�ده اي از 
كتاب هاي خ�وب در ح�وزه فرزندپروري را 
به اين دس�ته از والدين پيشنهاد مي دهيم. 

      
   آزاد و صميمي با فرزندان

»آزاد و صميمي با فرزندان« نام كتابي اس��ت 
نوش��ته آليس��ون مولوان��ي و ترجم��ه مهدي 
حاجي اسماعيلي كه از س��وي انتشارات دانژه 
منتشر شده است. مؤلف كتاب با علم به اينكه 
در بسياري از خانه ها، والدين حرف فرزندان را و 
فرزندان سخن والدينشان را متوجه نمي شوند، و 
اينكه همين امر باعث مشكالت رفتاري كودكان 
و نوجوانان مثِل داد و فرياد زدن، لجبازي كردن، 
دروغگويي، فرار از خانه و كش��يده ش��دن آنها 
به س��مت اعتياد و بزهكاري مي شود، اصول و 
راهكارهايي را ارائه داده است. نويسنده كتاب به 
دنبال ارائه راهكارهايي است تا فرزندان و والدين 
با هم صميمي باشند و بتوانند يكديگر را درك، و 

ارتباط مؤثري با هم برقرار كنند. 
تربيت با عشق و منطق 

كتاب »تربيت با عشق و منطق« نوشته جيم في و 
فوستر كالين با ترجمه سميه موحدي فرد از سوي 
انتشارات آواي منجي منتشر شده است. به اعتقاد 
نگارندگان كتاب، امروزه تربيت مؤثر بر پايه عشق 
و محبت استوار است. صميميتي كه آسان گير 
نيست، بي احترامي را تحمل نمي كند، بلكه اين 
عشق بايد به حدي بانفوذ باش��د كه به كودكان 
اجازه ارتكاب خطا و كس��ب تجربه از خطاها را 
بدهد. بيشتر اش��تباهات، براي كودكان عواقب 
منطق��ي را در پي دارد كه باعث متحول ش��دن 
آنها خواهد ش��د. نگرش اصلي نگارندگان كتاب 
حاضر حول اين محور است كه به كودكان اجازه 
دهيم همزمان با رشد جسمي به بلوغ و تكامل نيز 
برس��ند. با اين روش به آنها خواهيم آموخت كه 

مستقالنه تفكر، تصميم گيري و زندگي كنند. 
    دوست بداريد اما لوس نكنيد

»نانس��ي س��امالين« و »كاترين ويت ني« در 
كتاب »دوس��ت بداريد اما لوس نكنيد« كه با 
ترجمه مهدي قراچه داغي از س��وي انتشارات 
پيك بهار منتشر شده است، به رابطه كودك و 
والدين مي پردازند. اين كتاب يك راهنما براي 
والديني است كه به دنبال تربيت فرزندانشان بر 
اس��اس نكته ها و توصيه هاي طبقه بندي شده 
هستند. اين راهكار ها در 100 نكته جمع آوري 
ش��ده اس��ت كه طي 10 بخش، به اين نكات 
پرداخته مي ش��ود. اين مطالب ب��راي والدين، 
راهنماي عمومي محسوب مي شود؛ به عبارت 
ديگر اين كتاب، موقعيت محور است يعني در 
موقعيت هاي مختلفي كه كودك قرار مي گيرد، 
و رفتارهايي كه از او سر مي زند، نحوه برخورد 

مناسب با آن موقعيت را توضيح مي دهد. 
    راهنماي تربيت اثربخش

»دان دين��ك ماي��ر« و »گ��ري دي مك��ي«  

نويسندگان كتاب  »راهنمای تربيت اثربخش« 
هس��تند.اين كت��اب كه ب��ا ترجم��ه مهرداد 
فيروزبخت از سوي انتشارت دانژه منتشر شده 
است مي تواند به عنوان كليد راهي براي والدين 
و معلمان و همه آنهايي كه دغدغه تربيت دارند، 
قرار گي��رد. محوريت كتاب ب��ا تربيت، آن هم 
تربيتي كه ثمربخش و لذت بخش باشد، شكل 
گرفته است. مؤلفان معتقدند هدف تربيت اين 
است كه بچه ها مسئوليت پذيري را ياد بگيرند. 
اين سخني است مورد تأييد اما به معناي هدف 
تام و نهايي نمي تواند باشد، زيرا هدف از تربيت 
همانطور كه در اديان آس��ماني آمده عالوه بر 
مس��ئوليت، آماده كردن فرزند براي در مسير 
صحيح سعادت قرار گرفتن نيز است. البته اگر 
مسئوليت را داراي اقسامي بدانيم كه از جمله 
آن مسئوليت فردي، مسئوليت در برابر جامعه 
و مس��ئوليت در برابر خالق باش��د، اين هدف 
مي تواند كامل و صحيح محسوب گردد. مؤلفان 
تربيت را ب��ه معناي هدايت كودك به س��وي 
انتخاب ك��ردن و نه به ج��اي او انتخاب كردن 
مي دانند. اما هرچه باش��د مي ت��وان مهم ترين 
وظيفه والدين را تربيت بچه اي با اعتمادبه نفس 
و مسئوليت پذير دانس��ت. والدين براي تربيت 
اثربخش نيازمند آشنايي كامل نسبت به نحوه 
رشد و رفتار كودكان، راه هاي برخورد اثربخش 
و مثبت با رفتار غلط، تبحر در دلگرمي دادن به 
فرزند خود، پيدا كردن راه هاي راحت و آزادانه 
گوش دادن و حرف زدن هستند كه طي فصول 
مختلف كتاب و در برنامه اي به نام »استپ« به 

آنها پرداخته مي شود. 
    تربي�ت ك�ودك بدون كت�ك يا لوس 

كردن
كت��اب »تربيت ك��ودك بدون كت��ك يا لوس 
كردن« نوشته اليزابت كرري با ترجمه نسرين 
پارسا از سوي انتشارات رشد منتشر شده است. 
به اعتقاد نگارن��ده كتاب در تربي��ت فرزندان 
ركن اصل��ي والديني هس��تند ك��ه از ابتداي 
زندگي با تمام وجود نفس كش��يدن و رش��د 
فرزندانش��ان را احس��اس كرده اند. اين سخن 
مس��ئوليت والدين را به مراتب ب��راي تربيت 
فرزندان، س��نگين تر و حياتي تر مي نمايد. در 
تمام امور زندگي اعتدال نقشي مؤثر در زندگي 
افراد ايفا مي كند. فرزندپروري هم در قالب اين 
قاعده قرار مي گيرد. لذا در مسير تربيت، والدين 
مي بايست تعادل را حفظ نمايند و از روش هايي 
كه سبب استفاده از تنبيه يا منجر به لوس شدن 
فرزندان مي ش��ود، پرهيز كنند. در اين كتاب، 
مطالبي كه ابتداي سخن در باب اهميت موضوع 
به آنها پرداخته شد، با محوريت نگرشي عملي 
به شيوه هاي تربيت فرزندان، بيان شده است. 
اين مهم را مؤلف در قالب هفت فصل با ش��يوه 
نگارشي خاصي به رشته تحرير درآورده است. 

    پرورش هوش هيجاني نوجوانان 
»پرورش ه��وش هيجاني نوجوانان« نوش��ته 
»موريس الياس«، »استيون توبياس« و »برايان 
فريدلندر« با ترجمه فيروزه كاوس��ي از سوي 
انتشارات رشد منتشر شده است. همانگونه كه از 
عنوان كتاب مشخص است، مخاطب آن پدران 
و مادراني هس��تند كه داراي فرزنداني نوجوان 
بوده و براي تربيت آنان نياز به راهنمايي دارند. 
عالوه بر مشكالت عمومي كه براي تربيت فرزند 
در اين دوران وجود دارد، تربيت فرزند نوجوان 
از حساس��يت هاي بسيار بيش��تري برخوردار 
اس��ت. نوجوانان به دليل عبور از پل نوجواني، 
پشت سر گذاشتن كودكي و حركت به سمت 
بزرگسالي و نيز به دليل ايجاد تغييرات بسيار 
شديد و جهشي جس��ماني و رواني، تبديل به 
افرادي بسيار حس��اس مي شوند كه اين حالت 
نوع تعامل با آنان را بس��يار دشوار مي سازد. به 
همين سبب اس��ت كه يكي از مشكالت عمده 
والدين، مش��اجره و دعوا با نوجوانانشان است. 
اصطالح هوش هيجان��ي ابتدا توس��ط دانيل 
گلم��ن در مجام��ع گوناگون مطرح ش��د. اين 
كتاب به والدين كمك مي كند تا با استفاده از 
ابزارهاي جديدي مانند محبت، نشاط، تعيين 
حد و مرز و همبستگي، آنان را در عرصه تربيت 
نوجوانان ياري دهد. در اين كتاب س��عي شده 
است تا به والدين كمك شود بر اساس استفاده 
از تكنيك هاي هوش هيجاني، به تربيت هرچه 
صحيح تر و بي دردسرتر نوجوانان خود پرداخته 

و از زندگي در كنار يكديگر لذت ببرند.

در تمام امور زندگي اعتدال نقشي 
مؤثر در زندگي اف�راد ايفا مي كند. 
فرزندپروري هم در قالب اين قاعده 
قرار مي گيرد. لذا در مسير تربيت، 
والدين مي بايس�ت تعادل را حفظ 
نماين�د و از روش هايي كه س�بب 
اس�تفاده از تنبيه يا منجر به لوس 
شدن فرزندان مي شود، پرهيز كنند

راهكار و هدايت را جايگزين نصيحت كنيم

کسيبهنصيحتهايشماگوشنميکند!

سبك ارتباط

كوتاه مثل زندگي


