
 

 

  

ی از کودکان خردسال برداشت هايی از خداوند بسيار
دارند، اما حائز اهميت است که به سواالت آنها به درستی 

حتی والدينی که به . و با مهارت پاسخ داده شود
فرزندانشان می گويند شما می توانيد درباره هر چيزی که 

وقتی فرزندانشان درباره خدا . ميخواهيد بدانيد سوال کنيد
ها سواالتی می پرسند، معموال موضوع گفتگو را از آن

خدا کيست؟ خدا با قدرت : پدر و مادر. عوض می کنند
زيادی که دارد چطور جلوی اتفاقات بد را نمی گيرد؟ اين 

در اصل . گونه سواالت بارها از والدين پرسيده می شود
اينها سواالتی هستند که به ذهن والدين هم می رسند ولی 

اما اينها سواالتی هستند که بايد آنها را . به شکل ديگری
راستی به جز اينها کدام يک از . مورد توجه قرار دهيم

والدين هستند که به کودک خود پاسخ عقالنی و منطقی 
که غالبا (آن هم نه در قالب جواب های فراطبيعی . بدهند

پاسخ ما به اين پرسش ها ) برای کودکان قابل فهم نيست
ما دوست . بينی فرزندانمان می شودباعث رشد جهان 

داريم آنها چه چيزی را باور کنند؟ اين که دنيا در اثر فعل 
و انفعاالت شيميايی به آسانی به وجود آمده يا در اثر 

فلسفه اينها هرچه که باشد ما در مقابل . انفجارهای آسمانی
ما بايد به ابهامات آنها با صداقت و به . آنها مسئوليم
سوال و گفتگوی کودکان درباره . دهيم درستی پاسخ

کودکان فکر می . خداوند، نشان از رشد درک آنهاست
راستی چرا آنها اينگونه فکر می . کنند خيلی مهم هستند

کنند؟ از کودکان بپرسيد موضوع چيست؟ علت 
مهم بودن شما چيست؟ ما از هزاران کودک اين 

چرا شما احساس می کنيد که : سوال رو پرسيديم
ما نمرات : م هستيد؟ آنها معموال پاسخ می دادندمه

خوبی می گيريم، خوب ورزش می کنيم، خوب 
کار می کنيم، دوستان خوبی داريم و والدينمان 

تمام اين پاسخ ها مشکل ساز ... . دوستمان دارند 
هستند چون بر پايه امور انسانی بنا شده اند و هر 

ناپذير چيزی که هم بر امور انسانی متکی باشد، ف
آيا ما هميشه شاگرد اول کالس . و قابل تغيير است

خواهيم بود، آيا دوستانمان ما را هميشه دوست 
خواهند داشت؟ آيا هميشه مورد پذيرش والدينمان 
خواهيم بود؟ آيا واقعا شما دوست داريد عزت نفس 
فرزندانتان روی ساختار هيجانی شما بنا شود؟ آيا 

اساس هميشگی و برای خودارزشمندی، پايه و 
غيرقابل تغيير وجود دارد يا نه؟ خداوند می 

و نفخُت فيِه ِمن روحی ، من از روح « :  فرمايد
ما می توانيم بگوييم تمام . »خود در شما دميدم 

مهم تر از . ويژگی های منحصر به فرد عاليند
همه ی اينها اين است که شما فراتر از ماده 

ستيد، روحی در هستيد، شما تجلی قدرت خداوند ه
آن همان . شما وجود دارد که مخصوص شماست

چيزی است که خدا در وجود شما دميده، خداوند 
شما را دوست دارد و اين عشق و دوست داشتن 
هرگز تغييری نخواهد کرد و وقتی ما به 

فرزندانمان اينگونه پاسخ می دهيم نه تنها احساس 
يم، بلکه عزت نفس پايدار را در آنها به وجود می آور

. به آنها نشان می دهيم که منحصر به فرد نيز هستند
. اگر ما مهم هستيم چون والدينمان دوستمان می دارند

آن وقت کودکی که والدينش دوستش ندارد يا کودکی 
که اصال پدر و مادری ندارد چه چيزی را به ما می 

او همه .همه آنها در نظر خداوند يکسان هستند. آموزد
آموزش دادن به کودکان در اندازه دوست   آنها را به

رابطه با خداوند يکی از راههای استحکام بخشيدن 
در زير راهنماييهای  .به زندگی مذهبی آنهاست

مختصری که برای شروع يک گفتگو می تواند مثل 
هرگفتگوی صميمی بين والد و فرزند به کار رود 

  .ارائه می شود

ه تقريبا تمام مطالعات  نشان داده اند ک: سوال-١
کودکان درسن شش سالگی مفهوم خدا را درک کرده 
و می فهمند از آنها سوال بپرسيد، اما اجازه ندهيد که 
پندارهای شما تعين کننده عاليق وحس کنجکاوی آنها 

بلکه اجازه بدهيد آنها بينديشند، فکر کنند به . شود
همان تور که .د رويا بروند، تعمق وتصور کنن

کودکان بزرگ ميشوند فهم آنها نيزهمزمان با آن رشد 
اما به شرطی که ما حرف آنها را . وگسترش می يابد

با گفتن حقايق يا با طفره رفتن از موضوع قطع 
     .نکنيم



 

 

قصه ها کودکان را تشويق می کند  تا آنها  :قصه گفتن-٢
خداوند  ويژگی ها و صفات را درک کنند، برای شناساندن

از حوادث . به کودکان، از کتاب های آسمانی قصه بگوييد
کودکان نمی تواند . زندگی خودتان برای آنها تعريف کنيد

مفاهيمی که برای آنها گفته . مفاهيم انتزاعی را درک کنند
مثال در مورد توانايی . می شود بايد عينی و ملموس باشد

اند به ما او تنها کسی است که می تو. خداوند بگوييد
 .کمک کند تا بزرگ شده و رشد کنيم

به کودکان . در تمام کارها خدا را در نظر بگيريم -٣
دنيا سرشار از : بگوييد خداوند آنها را دوست دارد

اگر زبان . کارها، خالقيت، مهارت و هنرمندی اوست
قصه برای کودک سخت است سعی کنيد راه آسانتری 

اگر کودک بپرسد چه . برای بيان منظور خود پيدا کنيد
والدين، : کسی شما را دوست دارد؟ برای او فهرست کنيد

به او . خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ و خداوند
بگوييد خدا ما انسان ها را دوست دارد و اين دوستی ها 
در کتاب های آسمانی و دعاها متجلی شده اند و ما هم 

دهيم و ثمره دوستی خود را با عبادت به او نشان می 
 . عبادت به خود ما برمی گردد

 :بحث های خود با کودکان تدافعی عمل نکنيد در -۴
کودکان متفکرند مخصوصا در دوره نوجوانی معموال 

اين نشان از متفکر بودن . عقايد ما را به چالش می کشند
وقتی که ما عصبانی می شويم يا دفاعی عمل . آنهاست

يم که به عقايد مذهبی می کنيم در واقع نشان می ده
از مباحثه استقبال کنيم . خودمان خيلی اطمينان نداريم

چون می دانيم داليل متعددی برای اثبات و جود و 
لطف و کرم خداوند وجود دارد، پس به جای حمله 

پاسخ های مناسب را . و دفاع به گفتگو بپردازيم
برای سواالت سخت پاسخ            . ياد بگيريد

و روشنی وجود ندارد اما جواب  های صريح
سعی کنيد در دام يک پاسخ ساده که . خوب هست

کودک شش ساله را راضی می کند گرفتار نشويد، 
بلکه پاسخ مناسبی بدهيد چون وقتی که بزرگتر و 
آگاهتر شد يک پاسخ ساده را که قبال می پذيرفت، 

به نظر می رسد که نفهميدن بهتر از . نمی پذيرد
با اين وجود در دوره کودکی . دن استاشتباه فهمي

سواالت سختی پيش می آيد مثال اگر خداوند همه 
جا هست در جيب من هم هست؟ مناسب ترين 

بين : پاسخ به اين سوال اين است که گفته شود
. چيزهای فيزيکی و غيرفيزيکی تفاوت وجود دارد

مثال باد غيرقابل مشاهده است اما يک پديده 
شق و محبت چيزی نيست که اما ع. فيزيکی است

از کودک بپرسيد عشق و . ما آن را با چشم ببينيم
. محبت کجاست؟ شما نمی توانيد آن را نشان دهيد

اما وجود آن را احساس می کنيد، در مورد خدا 
  . نيز همين طور هست
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