
به پرسش كودكان درباره خدا چگونه پاسخ دهيم؟

و خدایی که همین نزدیکی است... 

آنها  سواالت  و  كودكان  كنجكاوي هاي 
گاهي به گونه اي است كه والدين نمي دانند 
چه پاسخي براي آنها مناسب است و چطور 
مي توانند توضيح دهند كه كودك متوجه 
شود. وقتي آنها درباره موضوعاتي مانند 
از  بسياري  و  خداوند  مرگ،  مشكالت، 
مفاهيم انتزاعي سوال مي كنند، چه جوابي 
بايد بدهيم، زماني كه حتي خودمان هم پاسخ 
بسياري از سواالتشان را نمي دانيم؟ در چنين 
برخورد  كودكان  با  بايد  چگونه  مواقعي 
كرد و چطور بايد برايشان توضيح داد؟ 

به آنچه می گویید ایمان داشته 
باشید

يكي از ارزيابي هايي كه مي توانيم در مورد 
پرسش هاي فرزندان خود داشته باشيم اين 
چه  فرزندمان  براي  بدانيم  دقيقا  كه  است 
مي خواهيم؛ يعني اينكه دغدغه خود ما درباره 
مفهوم خدا چيست و خودمان تا چه حد ايمان 
مي گوييم  ما  آنچه  به  كودكان  زيرا  داريم؟ 
زياد توجه نمي كنند، بلكه بيشتر تحت تاثير 
رفتارهاي ما هستند. بنابراين آنچه مهم است 
رفتار ماست، نه گفتارمان، مثال اگر هنگام 
والدين  بيماري ها  يا  سختي ها  مشكالت، 
بتوانند به خدا توكل كنند و بيش از اندازه 
ضعف نشان ندهند، كودكان هم به تدريج 
ياد مي گيرند همان گونه عمل كنند ولي اگر 
اين توجه در حد گفتار باقي بماند، بچه ها 
هم نمي توانند توكل كردن واقعي را بياموزند. 

به آنچه می گویید عمل کنید
ما مي توانيم خدا را براي بچه ها بسيار مهربان 
و توانا معرفي كنيم و بگوييم خدا ما را دوست 
را پيش خودش  ما  دارد و وقتي مي ميريم 
مي برد و هيچ وقت هم بد ما را نمي خواهد 
ولي بايد توجه داشته باشيم كه رفتارمان هم 
بايد مطابق با همين حرف ها باشد؛ نه اينكه 
چطور  خدا  كه  كنيم  شكايت  و  گله  مدام 
چرا  و  كند  رفتار  اين گونه  ما  با  آمد  دلش 
براي ما چنين مشكالتي را رقم مي زند. در 
واقع بهترين كار، داشتن هماهنگي بين رفتار 
و گفتار است، نه اينكه مثال با فرزندانمان 
از مهرباني خدا بگوييم ولي وقتي مشكلي 
برايمان پيش مي آيد يا عزيزي را از دست 

مي دهيم، مدام شكايت كنيم و به همه چيز 
شاهد  نبايد  بچه ها  باشيم.  داشته  اعتراض 
اين گونه رفتارهاي ناهماهنگ و اعتراضات ما 
باشند چون بسيار تحت تاثير قرار مي گيرند، 
سردرگم مي شوند و در آينده هم خودشان 

مي كنند.  رفتار  همان گونه 

از احساسات خود برای فرزندانتان 
بگویید

يكي از مواقعي كه كودكان بيشتر درباره خدا 
سوال مي كنند، زمان مرگ يكي از نزديكان 
يا هنگام مشكالت است كه دوست دارند 
بدانند چرا خدا اين كارها را مي كند؟ چرا 
آن شخص را پيش خود برده؟ اصال خودش 
كجا زندگي مي كند؟ و... در چنين مواقعي 
خود  احساسات  از  راحت  بتوانيم  بايد  ما 
ناراحتي  علت  و  كنيم  گفت وگو  بچه ها  با 
مثال  كنيم،  بازگو  آنها  به  را  بي تابي مان  و 
بگوييم از اينكه پدربزرگ ديگر بين ما نيست 
اينكه  ضمن  ناراحتيم.  هستيم،  دلتنگش  و 
بايد به خود بچه ها هم اجازه دهيم راحت 
از احساسات خودشان با ما صحبت كنند. 
وقتي آنها مي گويند: »چرا خدا بابابزرگ را 
پيش خودش برد؟« بايد به آنها پاسخ علمي 
مريض  او  اينكه  مثال  مذهبي،  نه  بدهيم، 
بوده. اگر باز هم بچه ها سواالتي مي كنند كه 
اقرار كنيم  نمي دانيم چه بگوييم، مي توانيم 
كه ما هم علت بعضي موارد را نمي دانيم. 

شیوه هاي مختلف آموزشي را 
سید بشنا

با توجه به اينكه والدين چه شيوه آموزشي ای 
را براي شناساندن خدا به فرزندان خود در نظر 
باشند.  آنها  پاسخگوي  مي توانند  گرفته اند، 
بعضي ها ترجيح مي دهند بدون برنامه ريزي 
و فقط با توجه به سواالت خود كودك به 
مي خواهند  ديگر  عده اي  و  دهند  پاسخ  او 
خودشان از قبل به كودك آموزش هايي در 
اين خصوص بدهند. مكاتب فكري مختلف 
تفاسير متفاوتي براي اين موضوع دارند كه 
اگر بخواهيم از زاويه مناسبي به آنها نگاه 
كنيم، اغلب به اين صورت است كه قواي برتر 
در كائنات و خوبي ها را به خدا و بدي ها را 
به شيطان نسبت مي دهند چون براي بچه ها 
ملموس تر است و آنها را سردرگم نمي كند. 

همه ما دوست داریم به یک منبع 
باشیم وصل  قدرتمندتر 

مانند  را  سالگي خدا   5 تا  معموال  كودكان 

مردي قدرتمند مي دانند. كسي كه حتي از 
پدرشان هم قوي تر است چون تفكر انتزاعي 
ندارند. همان طور كه می دانيد تمام نياز هاي 
كودكان تا 2 سالگي توسط والدينشان برآورده 
مي شود اما بعد از آن كودك به تدريج متوجه 
مي شود پدر و مادر هميشه هم نمي توانند همه 
نيازهايش را برآورده كنند و نياز به وجود 
قدرتي برتر را احساس مي كند، مثال وقتي 
پدربزرگ يا مادربزرگ مريض مي شوند و 
كاري از پدر و مادر برنمي آيد، بچه ها مجبور 
در  ببرند.  پناه  باالتري  نيروي  به  مي شوند 
به يك  واقع همه ما دوست داريم هميشه 
كودكي  در  باشيم.  وصل  قدرتمندتر  منبع 

اتفاق مي افتد.  هم همين 

کودکان را از خداوند نترسانید!
وقتي كودكان در مورد خدا سوال مي كنند 
بايد اول از خود او سوال كنيم كه او چطور 
فكر مي كند؟ اطالعات او در چه حد است؟ 
و دقيقا چه چيزي مي خواهد بداند. بهترين 
كار اين است كه ذهن كودك را به چالش 
سوال  باره  اين  در  خودش  از  و  بكشيم 
زيادي  داستان هاي  با  مي توانيم  بعد  كنيم. 
كه در اين مورد وجود دارد براي فرزندمان 
داشته  توجه  بدهيم.  قابل فهمي  توضيحات 
در  كودك  كه  مفهومي  نيست  قرار  باشيد 
مفهوم  با  مي گيرد،  ياد  خدا  از  سالگي   3
بهتر  بلكه  باشد،  يكسان  بزرگسالي  در  آن 
است در اين زمان فقط احساس خوبي از 
خدا در ذهن او جا بگيرد. هيچ وقت نبايد 
اتفاقات بد را به خدا منسوب كنيم و مثال 
به فرزندمان بگوييم خواست خدا بوده كه 
پدربزرگ از پيش ما برود. بچه ها را نبايد 
حرف ها  اين گونه  چون  بترسانيم  خدا  از 
آنها حس خوبي  باعث مي شود  ترس ها  و 
نسبت به خدا نداشته باشند، از او دور شوند 
و نتوانند ارتباط خوبي با خدا برقرار كنند. 
را  ما  تنبيه  قصد  خدا  كنند  فكر  نبايد  آنها 
در  كه  را  خدايي  به  توكل  نتوانند  و  دارد 
بزرگسالي به آن نياز دارند به دست بياورند. 

خواست خدا کنار تالش و کوشش 
است نتیجه بخش 

اين موضوع خيلي مهم است كه والدين بدانند 
چگونه بايد با فرزندان خود گفت وگو كنند و 
چطور پاسخي براي سواالتشان بيابند تا آنها 
برداشت نادرستي از موضوعات مهم زندگي 
به فرزندانمان  ما  باشند، مثال وقتي  نداشته 
می گوييم خدا خودش همه كارها را پيش 

مي برد و همه چيز در دستان قدرتمند اوست، 
نبايد مانع تالش و كوشش كودك شود، به 
طوري كه مسووليت گريز شود و فكر كند اگر 
قرار است خدا خودش همه چيز را درست 
كند، پس تالش من ديگر فايده اي ندارد. 

ما حتما بايد به فرزندان خود تالش كردن 
را بياموزيم. آنها بايد بدانند »خواست خدا« 
هميشه كنار تالش و كوشش آنها نتيجه بخش 
خواهد بود. والدين بايد حتما به فرزندان خود 
اين آگاهي را بدهند كه خدا به همه »حق 
انتخاب« داده و ما بايد با كمك گرفتن از 
ديگران و باال بردن ميزان اطالعات و آگاهي 

بگيريم.  درستي  تصميمات  خود 
ضمن اينكه مي توانيم هميشه از 

خدا هم كمك بگيريم. يادتان 
دنبال  خيلي  بچه ها  باشد 
خاصي  جواب  گرفتن 
به  بيشتر  آنها  نيستند. 
ما  توجه  و  حمايت 
بنابراين  نيازدارند. 
سختي ها  هنگام 
است  بهتر  هم 
حمايت شان كنيم 
و اين اطمينان را 
به آنها بدهيم كه 
هيچ گاه  خدا 
تنها  را  ما 

نمي گذارد. 

  شیرین کاکاوند
روان شناس بالینی

4 راه مناسب برای آشنا كردن كودكان با خدا  

می شه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده
يكی از چالش برانگيزترين 

 ترجمه: 
راضیه فیضی

است  ممكن  كه  مسائلی 
برای هر پدرومادری پيش 
بيايد، آشنا كردن فرزندان 
با مفاهيم انتزاعی مختلف مانند خدا، روز 
قيامت يا ارزش گذاری كارهای خير و شر 
آنكه  از  پيش  والدين  بنابراين،  است. 
فرزندان  برای  را  مفاهيمی  بخواهند چنين 
خود توضيح دهند، بايد خودشان درك و 

باشند.  آنها داشته  از  باور درستی 
آشنا كردن كودكان با خدا می تواند فوايد 
روانی و اخالقی بسيار زيادی  برای فرزند 

باشد.  داشته  شما 
درستی  درك  می خواهيد  اگر  اين رو،  از 
از خدا به فرزندتان بدهيد و با اين درك 
درست، امنيت روانی و آرامش قلبی او را 
در طول زندگی فراهم كنيد، توصيه می كنيم 
پيش از چنين كاری حتما راهكارهای ساده 

زير را مرور كنيد. 

1. خداوند ناظر اعمال ماست 
بسياری از كودكان، مخصوصا كودكان زير 
7 سال، در بيشتر موارد با اين سوال مواجه 
ديگران  حق  در  بايد  ما  چرا  كه  می شوند 
نيكی كنيم يا چرا بايد برای خوشحال شدن 
دوست يا همكالسی خود، كاری را انجام 
دهيم كه شايد خودمان دوست نداريم؟ 

اين كار می تواند شامل موارد بسيار كوچكی 
لوازم  يا  اسباب بازی  كردن  تقسيم  مانند 

باشد.  تحرير 

اين زمان، زمان بسيار خوبی برای شناساندن 
خدا به كودكان است. 

شما می توانيد به كودك خود اين نكته را 
بر  ناظر  يادآور شويد كه خداوند هميشه 
اعمال ماست و كوچك ترين كار ارزشمند 
كه  زمانی  نمی گذارد.  جواب  بدون  را  ما 

كودكان متوجه شوند نيرويی ماورايی برای 
و  است  قائل  ارزش  آنها  خوب  كارهای 
نيكی  اين  پاداش  زندگی  در  جايی  حتما 
خواهند  سعی  حتما  می دهد،  آنها  به  را 
كرد در بيشتر موارد، اخالق انسانی را در 
مواجهه با ساير همساالن خود يا حتی افراد 

كوچك تر و بزرگ تر از خود رعايت كنند. 

نیست  2. خدا محتاج 
يكی ديگر از چالش های والدين با فرزندان، 
زمانی ايجاد می شود كه فرزندان اين سوال را 
مطرح می كنند كه مگر خدا محتاج قدردانی 

ماست كه بايد بعد از خوردن غذا يا هنگام 
با  را  آن  و  باشيم  او  سپاسگزار  سالمت، 
در  كنيم؟  ثابت  او  به  دينی  فرايض  انجام 
برای  نبايد  اصال  والدين  مواردی  چنين 
اين  كنند  فكر  و  كرده  عجله  دادن  پاسخ 

سوال بدون پاسخ است. 
به  مسائلی  چنين  به  پاسخ  در  است  بهتر 
فرزند خود اطمينان دهيد كه خداوند هيچ 
ما  اگر  و  ندارد  ما  سپاسگزاری  به  نيازی 
غذايی  يا  خوب  زندگی  سالمت،  بابت 
تنها  می كنيم،  تشكر  او  از  می خوريم،  كه 
حس  می خواهيم  كه  است  دليل  اين  به 
خوب قدردانی را در وجود خودمان زنده 

داريم.  نگه 

نیست  3. خدا ترسناک 
متاسفانه بسياری از والدين برای تنبيه روانی، 
فرزندان خود را از خدا می ترسانند و مثال 
می گويند اگر اين كار را نكنی، خدا از دست 
تو ناراحت می شود يا تو را به جهنم می برد! 
ترس هايی  چنين  كه  است  درحالی  اين 
از  كودكان  اعتماد  سلب  باعث  می تواند 

خدا شود. 
شما بايد هميشه مهربانی و لطافت خدا را در 
برخورد با افراد برای كودكان توضيح دهيد 
و به جای ترساندن آنها در مواقع انجام دادن 
رفتارهای نادرست، به كودكان بگوييد اگر 
بابت رفتار نادرست تان عذرخواهی كنيد و 
از اين به بعد كارهای درستی انجام بدهيد، 
حتما خدا را بيش از پيش خوشحال خواهيد 

برای  بيشتر  او هم  باعث می شويد  و  كرد 
خوب بودن به تو كمك كند. 

4. در مورد خدا اغراق نکنید 
والدين بايد حواس شان باشد كه به هيچ عنوان 
درباره خدا و كارهای خدا برای فرزندان 
خود اغراق نكنند، مثال به كودكان نگويند 
كه اگر دعا كنند، می توانند كارهای بسيار 

نشدنی را هم از خدا بخواهند. 
به  شما  كودك  اگر  صورت،  اين  در 
را  خود  اعتماد  حتما  نرسد،  خواسته اش 

نسبت به خدا از دست خواهد داد. 
خود  فرزندان  به  را  نكته  اين  بايد  شما 
تاثير  يادآور شويد كه دعا كردن می تواند 
مثبتی در به سرانجام رسيدن كارها داشته 
باشد، اما هميشه مسائلی هم وجود دارند 

كه ما از آنها خبر نداريم. 
به همين دليل هم ممكن است مثال شما دعا 
كنيد كه وسيله خاصی را داشته باشيد، اما 
به دليل آگاهی بيشتر خدا و صالحديد او، 
به آن وسيله  داريد،  در زمانی كه دوست 

نرسيد.  خاص 
و  رحمت  دهيد  توضيح  فرزندتان  برای 
بسيار  بندگانش  به  نسبت  خداوند  محبت 
زياد است و حتما آرزوهای ما را در بهترين 
بهترين شكل ممكن كه  به  زمان ممكن و 
برايمان خوب است، برآورده خواهد كرد. 
از رحمت  هم  كودكان  مواردی  در چنين 

نخواهند شد.  نااميد  خدا 
Time منبع: 

اگر پاسخ سوالی را نمی دانید، با کودکتان صادق باشید 
گاهي سواالت كودكان در مورد خدا به گونه اي است كه والدين نمي دانند چگونه به آن پاسخ دهند يا در بعضي موارد واقعا هم پاسخ آن 
را نمي دانند. وقتي كودكان سوال مي كنند خدا كجا زندگي مي كند؟ چه رنگي است؟  چه چيزي مي خورد؟ و... مي توانيم به آنها بگوييم 
خدا در همه جا همراه ما و كنار ماست. با توجه به اينكه كودكان دوست دارند پاسخ هاي ملموسي بشنوند مي توانيم رنگي را هم براي 
خدا انتخاب كنيم و مثال بگوييم همان صورتي كه تو دوست داري چون اگر بگوييم خدا رنگي ندارد كودك نمي تواند علت آن را متوجه 
شود. در مورد بعضي سواالت هم مي توانيم صادقانه بگوييم كه آگاهي كافي نداريم.  بهتر است هميشه صادقانه به فرزند خود بگوييم 
كه خود ما هم پاسخ بسياري از سواالت را نمي دانيم. پاسخ به  سواالت كودكان نبايد مبهم باشد و آنها را گيج كند. پاسخ هاي ما بايد 
كامال شفاف و روشن باشند. به همين دليل بهتر است به آنها بگوييم كه خيلي چيزها را نمي دانيم و اين خيلي بهتر است نسبت به اينكه 
با پاسخ هاي مبهم و نامناسب براي فهم كودك او را گيج كنيم. حتي مي توانيم بگوييم كه وقتي خودت بزرگ شدي و به مدرسه رفتي 
مي تواني كتاب هاي زيادي را كه در اين باره نوشته شده، بخواني. كودك بايد بداند كه ما با وجود ايمان و اعتقاد به خدا هنوز خودمان هم 
سواالت زيادي در اين زمينه داريم و اين اصال اشكالي ندارد كه ما از خيلي مسائل آگاهي نداشته باشيم. ما مي توانيم در پاسخ به سواالت 

متعدد كودك در مورد خدا به او بگوييم كه خدا بسيار مهربان است، در همه جا حضور دارد و هميشه ما را در تمام كارها حمايت مي كند.

بهتر است در پاسخ به چنین 
مسائلی به فرزند خود اطمینان 

دهید که خداوند هیچ نیازی 
به سپاسگزاری ما ندارد و اگر 
ما بابت سالمت، زندگی خوب 
یا غذایی که می خوریم، از او 

تشکر می کنیم، تنها به این دلیل 
است که می خواهیم حس خوب 

قدردانی را در وجود خودمان 
زنده نگه داریم
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