
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)پرورش کودک خداشناس

 آثار خداشناسی در زندگی کودکان

  ابراهیم اخوی



 2 

 

 

 

 

 مقدمه

شان، تالش برای آموزش صحیح مفهوم خدا به  یکی از وظایف پدران و مادران در تربیت دینی فرزندان

های  از پیچیدگیکند، اما در واقع  ست. این مهم، هر چند به ظاهر امری ساده و بدیهی جلوه میا آنها

های مناسب و رعایت  به آگاهی بیشتر والدین در به کارگیری روش مندخاصی برخوردار است که نیاز

شویم؛  های متفاوتی از سوی والدین روبرو می در این باره گاهی با واکنشهای مورد  نیاز است.  ظرافت

های آینده به کودک داده  در سالبرخی به گمان اینکه همه اطالعات الزم درباره خداوند توسط مدرسه 

ورزند. گروهی دیگر اشتغال بیش از حد و اولویت دادن به مسائل  شود، از انجام این مهم غفلت می می

ای دیگر از پدران و  دانند. عده های آموزشی می نداشتن فرصتای برای  مادی و نیازهای کودک را بهانه

خداشناسی کودکان را سبب پرهیز خود از قرار گرفتن در  مادران ناآگاهی و ناتوانی در پاسخگویی مسائل

 ها با اصل آموزش مسائل دینی در خانه دانند و در آخر تعداد اندکی از خانواده هایی می چنین موقعیت

های مذهبی و چه  موافق نیستند. در این میان، آنچه که اهمیت دارد این است که کودکان چه در خانواده

های آنها،  ترین پرسش ترین و تکراری با مسئله خداشناسی روبرو هستند و یکی از مهم ها، در دیگر خانواده

شود. از این رو الزم است والدین در راستای محبت به کودکان و  خداوند مربوط می به سؤال درباره

های الزم را در پاسخگویی  پرورش صحیح آنها، خود را به سالح دانش و مهارت مجهز نموده و آمادگی

 به مسائل معنوی کودکان در خود ایجاد کنند.

اولین سؤالی که الزم است به آن پاسخ داده شود، این است که آیا ضرورتی دارد که ما در دوران  

خردسالی و کودکی بر خداشناسی فرزندان خود تاکید داشته باشیم؟ به عبارت دیگر، شناخت کودکان  از 

 ده آنها خواهد داشت؟خداوند چه آثاری در زندگی کنونی و آین

های دینی، آشنا ساختن کودک با مفاهیم دینی و راهنمایی کودکان به سوی خداوند متعال، نیز  در آموزه

ای نقل  پیامبر اعظم)ص( خاطرهاز آموزش دین در ابعاد رفتاری از وظایف والدین شمرده شده است. 

الزمان از روش ناپسند  آخر انفرزند وای بر»به بعضی از کودکان نظر افکند و فرمود:  شده است که

؟ فرمود: خیر از پدران مسلمان که به فرزندان آنها شان. عرض شد ای رسول خدا از پدران مشرکپدران

آموزند و به ناچیزی از امور مادی درباره آنان قانع هستند. من از  خود هیچ یک از فرایض دینی را نمی

شان  حضرت علی)ع( نیز که خود در تربیت دینی فرزندان 1ند.این مردم بیزارم و آنان نیز از من بیزار

ای به همگان  ای را به یادگار گذاشتند، در توصیه الگوهای تربیتی جاودانهاهتمام فراوانی داشته و 
                                                           

 .625، ص2، جالوسائل مستدرک نورى، محدث.  1
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و  1«.خداوند به آنها بهره برساند... آن چیزهایی را یاد بدهید که به خاطر خود  به کودکان»  فرمایند: می

است که آموزش خداشناسی به کودکان به فراخور توانایی آنها در یادگیری، یکی از بهترین پر واضح 

با آموختن آنها به کودک، او را در مسیر ارتباط صحیح با خداوند و  پدران و مادرانچیزهایی است که 

رقم  شا و آینده ی سرشاری را در زندگی کنونیهای معنو دستورات او قرار داده و از این راه بهره

پدر بایستی بداند که در حوزه والیت و » العابدین)ع( نیز در روایتی فرمود: امام زینزنند.  می

اش نسبت به کودک مسئولیت دارد که ادب صحیح را به او بیاموزد و او را به سوی شناخت  سرپرستی

 2«پروردگار راهنمایی کند.

ولی در مسیر تحول خود گاهی به دلیل اطالعات آیند،  فرزندان ما با فطرت و سرشتی خداجو به دنیا می

شناسند. این  های فکری شده و خدا را به درستی نمی نادرست یا فضای نامطلوب خانوادگی دچار انحراف

تغییر عقیده همان هشداری است که رسول خدا)ص( در روایت مشهوری بدان اشاره دارند و 

کودک با فطرتی خدایی پا به  3ابواه یهوّدانه و ینصرانه؛ کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون»فرمایند: می

ولی این پدر و مادرش هستند که او را به سمتی غیرواقعی )مثل اندیشه تثلیت در   گذارد، عرصه گیتی می

توان جواب همه سؤاالت باال  در این جمله کوتاه و زیبا، می«. کشانند مسیحیت یا جسمانیت در یهود( می

گر فرزندشان را درباره  انگاری، ذهن شفاف و پرسش . پدر و مادری که به دلیل سهلوجو کرد را جست

شوند که یا خداوند  خداوند و صفات و کارکردهای او به خوبی پر نسازند، در آینده با کودکانی روبرو می

قابل فهم اند و یا به گمان دشوار بودن دین و  هایی ناصواب شناخته ای ناصحیح و با برداشت را به گونه

منهای خدا، قرار  های ها و مکتب گیرند و خود را در دام مسلک نبودن آن، به راحتی از آن کناره می

ای که امروز با فراوانی زیادی قابل مشاهده است و عوارض اجتماعی و فردی بسیاری را  ؛ پدیدهدهند می

کان در منزل در حد اعتدال و از این رو توجه به خداشناسی کود بر جوامع گوناگون تحمیل کرده است.

ای را به  تواند خانه را به عنوان اولین پایگاه خداشناسی قرار داده و اطالعات پایه توانایی والدین، می

گیرد. والدین  ای است که رشد معنوی کودک در آن شکل می فرزندان منتقل نماید. خانه اولین مدرسه

تر و پایدارتر از مطالبی  شود، غالبا عمیق نه آموخته مینیز اولین معلمان او هستند. آنچه در محیط خا

در ای از آثار خداشناسی  پس از بیان این مقدمه، گوشه شود. ها فرا گرفته می است که در سایر مکان

های خود بیشتر  گذاری معنوی در خانه کنیم تا با ارزش باالی این سرمایه زندگی کودکان را بررسی می

 آشنا شویم:

 

 عالقه به خداوند .افزایش1

                                                           
 .10، ح 614، صالخصال صدوق، شیخ؛ 268، حکودک نامه محمد محمدی ری شهری، حکمت.  1

 .189، صتحف العقول حرانى، شعبه بنا .  2
 .281ص ،3ج األنوار، بحار مجلسى، عالمه . 3
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شود که او را دوست بداریم و به آنچه که او دوست دارد، عشق  شناخت صحیح درباره خدا باعث می

رسیم. وقتی کودکی با خداوند،  ای است که با آموزش درباره خدا به آن می ترین نتیجه بورزیم. این اصلی

های  و توجه بسیار او به خود و نیز به جنبهاش  هایش، قدرت و توانایی ها و نعمت انتهای او، هدیه محبت بی

برد، نسیمی از مهر خدا را در دل  حمایت و مراقبت خداوند از خود و دیگر صفات زیبای خداوند پی می

ای که هیچ محدودیت سنی و  ای دوستانه با او برقرار کند؛ رابطه کند رابطه خود احساس کرده و تالش می

تواند اتفاق بیافتد. شناخت درست خدا در دل و جان  و هر کجا می مکانی و زمانی نداشته و هر لحظه

پایه   دهد. این عالقه اولیه، ای فروزان ایجاد کرده و تمام زندگی او را زیر نور خود قرار می کودک شعله

ترین  دینداری کودک را مستحکم کرده و در هر کجای زندگی آینده او خود را نمایان خواهد کرد. مهم

نشمندان در این زمینه حاکی از آن است که آموزش دینی باید پرورش عشق به پروردگار را در یافته دا

های آکنده از نور ایمان و عشق به خداست که  های خود قرار دهد؛ چرا که با تکیه بر دل صدر هدف

. تواند برای کودک معنای خود را بیابد و از عمق و گسترش برخوردار شود هرگونه تربیت دینی می

برای توجه بیشتر به   تواند باشد. کشاند، چیزی جز عشق به او نمی نیرویی که کودک را به سوی خدا می

 تواند یاری رسان خوبی باشد: این مسئله، تمثیل زیر می

ای که مناسب  ، از آنها خواست تا هر کدام به شیوهفرزند خودسه پیرمردی به قصد آزمایش سطح فکر »

دانند، انبار خانه را پر سازند و به آنها گفت که برنده کسی است که در زمان کمتر و با هزینه کمتری  می

شن و ماسه کند و بر آید. فرزند اول موفق شد انبار را پر از  پر کردن همه جای انباریبتواند از عهده 

کمتری انباری را با کاه روز بعد، فرزند دوم توانست در مدت  را هم مسدود نماید. های نور حتی دریچه

ای به داخل انباری رفت و برگشت و اعالم کرد که کارش  پر سازد . نوبت به فرزند سوم رسید. او لحظه

شده  با شگفتی وارد انباری شدند ولی آن را خالی یافتند. تنها شمعی در آن روشنتمام شده است. همگی 

ام و با نور  بود. پیرمرد از فرزندش خواست تا برایشان توضیح دهد. فرزند گفت من شمعی روشن کرده

 «های این انباری از نور شمع پر شده است. ام. اکنون همه روزنه آن همه جای این مکان را پر کرده

ند آماده کرده و در تمام همراهی همیشگی با خداوپر کردن روح و جان کودک از نور یاد خدا، او را برای 

 زندگی او نقش خواهد داشت.

 

 مندی به دستورات خداوند .عالقه2

ها و  ای برای عالقه به تمام خواسته شود و این مقدمه عالقه به خداوند با شناخت درست او ایجاد می

نه است و دستورات خداوند است. وقتی فرزندمان با خدایی آشنا شد که همه کارهای او حکیمانه و عالما

های پیشنهادی او هم که به نام دین و  پذیرد برنامه بیش از هر کس دیگری به ما محبت دارد، پس می

تواند خوشبختی و  ترین بسته اهدایی است و می داشتنی دستورات دینی به ما رسیده، بهترین و دوست

سازی در دوران کودکی، انجام دستورات دینی برای کودک در  با این مقدمهسعادت او را رقم بزند. 
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سنین باالتر نه تنها کاری دشوار نخواهد بود، بلکه فرصتی است برای نزدیکی بیشتر به خداوندی که 

 ها مهر او را در دل داشته و در انتظار فرا رسیدن روزهای رسمیت یافتن چنین ارتباطی بوده است. سال

اند که تربیت دینی در دوران قبل از دبستان محدود به ایجاد انس نسبت به مسائل  اساس گفتهبر این 

بیند، نسبت به آن انس  دینی است. به این معنی که کودک آنچه را به طور منظم در محیط خانواده می

بعدی  کند و همین انس اولیه زمینه را برای پیدایش عادت و انجام فرایض دینی در مراحل پیدا می

 شود. ها گذاشته می بنای تربیت دینی و الهی کودک در این سال آورد. اولین سنگ فراهم می

 

 .مقدمه شکوفایی دیگر فضائل3

زندگی را برای کودک معنا دار و لذت   هایش، شناخت صحیح از خداوند و احاطه و مهر او بر آفریده

دهد. کودکی که با خداوند  ر او شکل میهای اولیه خوب بودن و خوب ماندن را د بخش کرده و جرقه

کند برای تقویت دوستی خود، سنخیت الزم را به وجود آورد و خود در  شود، سعی می ها آشنا می خوبی

فطرت خداشناسی و خداجویی را در کودک زنده و شکوفا   مسیر بهتر شدن قدم بردارد. اگر پدر و مادر،

فضائل اخالقی دیگر زنده خواهد شد. اعتقاد به وجود خالق و  سازند، به دنبال آن کلیه ارزشهای معنوی و

های انحرافی حفظ خواهد  ای که ناظر بر اعمال ماست، همواره کودک را در برابر گناهان و زمینه آفریننده

تر باشد، مصونیت فرزند بیشتر خواهد بود.  چنین شناختی، مقدمه دیگر  کرد و هر قدر این اعتقاد قوی

تر ایجاد شود، نقش مؤثرتری در آینده  تر و آگاهانه ی در کودک است و هر قدر صحیحمراحل دیندار

 دینی فرزند خواهد داشت.

 

 پرورش احساس مسئولیت درباره خدا .4

یکی از آثار خداشناسی کودکان، پرورش احساس مسئولیت درباره خداوند است. کودک خداشناس، خود 

ای  کند رفتارهای خود را به گونه داند و تالش می دهد مسئول می را در مقابل رفتارهایی که انجام می

ن با خدای های خدایی شود. چنین کودکی چو تنظیم کند که سبب برخورداری بیشتر از محبت و موهبت

ناظر و آگاه به همه مسائل آشناست، معموال از کارهای بد نسبت به کودکان دیگر، پرهیز بیشتری داشته 

دهد. همین احساس  و در آفرینش رفتارهای خوب و مثبت، سرعت و جهش بیشتری از خود بروز می

ی کمتری شود و ها شود تا چنین کودکی در آینده دچار مشکالت اجتماعی و آسیب مسئولیت سبب می

اند که الزم است مربی از  در مواجهه با محرکات محیطی از خود مقاومت بیشتری نشان دهد. لذا گفته

شناسی بار آورد.  دوران کودکی حس مسئولیت طفل را در پیشگاه پروردگار بیدار نماید و او را به وظیفه

بیند و از کارهای خوب و بد تو آگاه  را می با زبان ساده به او بفهماند که خداوند در هر حال تو الزم است

 است و چیزی از خداوند پنهان نیست.
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 افزایش ایمان .5

کند. ایمان کودک همراه با افزایش آگاهی او درباره خدا  ایمان، متناسب با آگاهی درباره خدا رشد می

گیرند مانند  می های مختلفی که والدین برای آشنا سازی کودک با خداوند پیش شود. راه تقویت می

شود کودک  خواندن کتاب آسمانی)قرآن(، طبیعت، هنر، عبادت و لحظات خلوت و تنهایی ، سبب می

چنین فضای معنوی را بهتر تجربه کرده و به مرور زمان عطش بیشتری را نسبت به افزایش ایمان و 

 معلومات دینی از خود نشان دهد.

 

 .برخورداری از سالمت روان 6

شود خود را تنها  و رها نبیند و همیشه  های منحصر به فرد او، سبب می با خدا و ویژگی آشنایی کودک

مندی از قدرتی باالتر را در خود احساس کند. چنین دریافتی سبب توانمند شدن کودکان در  توان بهره

شود. چنین کودکانی وقتی با مشکالت سخت و مصائب سنگین در  زندگی و مسائل مربوط به آن می

تر از دیگر کودکان ظاهر شده و توانایی معنادار کردن مشکالت را در حد توان  ندگی روبرو شوند، موفقز

کند و در جای جای  شناختی خود دارند. کودکی که با خدا آشناست، هیچ گاه احساس پوچی نمی

کند. به همین  گاه در برابر مشکالت استقامت می گاه محکمی خواهد داشت و با همین تکیه اش تکیه زندگی

ساله بود. وقتی کاروان از  9دلیل گفته شده زمانی که برادران یوسف)ع( او را در چاه انداختند، یوسف 

کنار چاه گذشت و یکی از کاروانیان یوسف را دید، صدایش را بلند کرد و گفت: بیایید و به این کودک 

د، گفت: انسانی که با یاو را شنغریب و تنها کمک کنید. وقتی یوسف، این تربیت شده دینی، سخن 

 گاه غریب و تنها نیست. خداست، هیچ

ها، داشتن حامی در تمام مراحل زندگی، توانایی  برخورداری از آرامش بیشتر، دور شدن از اضطراب

ها را در خود جمع دارد، برخوردار شدن از  برقراری ارتباط با نیروی برتر، دوستی با خدایی که همه خوبی

شود کودک خداشناس، خود را  مندی، کانون توجه بودن و دیگر مسائل سبب می زندگی، هدف برنامه در

 در سطح باالیی از بهداشت روان قرار دهد. 

را خداپرست بار آورند، با این کار از طرفی و مادرانی که از اول فرزند خود  و نکته نهایی اینکه پدران 

ترین وظیفه خود را در تربیت  د و از طرف دیگر، اولین و مهمان ریزی کرده اساس سعادت او را به پاکی پی

 اند. به خوبی انجام داده

 :منابع

 .1381، 1، قم، بوستان کتاب، چتربیت ،ابراهیم امینی،

، 3تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چ راهنمای والدین و معلمان در تربیت و آموزش کودکان، ،اسماعیل بیابانگرد،

1378. 

 .1386، 1، تهران، سمت، چشناسی مقاله در روان18 ، پریرخ دادستان،
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 .1376، 5تهران، انجمن اولیا و مربیان، چ رفتار والدین با فرزندان، ، محمد علی سادات،

 .1378، 1، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چ1، جکودک از نظر وراثت و تربیتمحمدتقی ،  ،فلسفی

 .1387، 2چ  دارالحدیث، ، مترجم و همکار: عباس پسندیده، قم،دکنامه کو حکمت ،محمد محمدی ری شهری،
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 (2پرورش کودک خداشناس)

 خدا به تصور کودکان
ابراهیم اخوی
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 مقدمه

شرایط اساسی موفقیت در آموزش مفهوم خدا به کودکان و پرورش دینی آنها، آشنایی با فضاای  یکی از 

پدران و مادرانی که قصد دارند کودک خود را با مفااهیم دینای باه    شناختی حاکم بر کودک است.  روان

صورت کلی و با مفهوم خدا به صورت خاص، آشنا کنند و پاسخگوی نیازهای فکری آنها در ایان زمیناه   

های کودکان از این مفاهیم آشنا شده تا بتوانند با زباان قابال درک    الزم است نخست با برداشت  باشند،

الزم است والدین توجه داشته باشند که شناخت کودکان بسایار محادود و    فتگو بنشینند.برای آنها، به گ

منحصر به دوره سنی خودشان اسات. آناان باه تناساب سان و میازان تحاول عقلای و شاناختی خاود،           

های شناختی، سبب درک بهتر آنان و  ها و کاستی هایی از مفاهیم دارند. آشنایی با این محدودیت برداشت

تر در مواجهه با سخنانی است که از خردساالن و کودکان درباره مفاهیمی چون خداوند،  ی صحیحبرخورد

 ینا یرشد د نهیشان در زم اتیروان شناسان و نظر یها پژوهش شنویم. فرشتگان و دیگر مفاهیم دینی می

دهد؛ نحوه درک و فهم کودکان و نوجواناان   یقرار م -انیو مرب نیوالد -ما اریرا در اخت یدیاطالعات مف

را در  ی خاود ها یکند که براساس آن نگران یبهشت و... روشن م طان،یمثل خدا، ش یمجرد میرا از مفاه

را در  یماذهب  یآموزشا  یهاا  فرزندمان روش تیبراساس ظرف میتوان یکاهش داده و م ینید تیبعد ترب

شود که بسیاری از والدین از عهده قانع سااختن کاودک    میتوجهی به این مسئله سبب  بی . میریگ شیپ

خود برنیامده و گاهی به دلیل تکرار مسائل کودک در زمینه خداشناسی، برخوردهای نامناسابی باا آنهاا    

شود و   اش می پیگیری مسائل خداشناختیداشته باشند که خود این سبب دوری و ناخوشایندی کودک از 

به دنبال داشته باشد. به همین دلیل در این نوشتار، اطالعاات ماورد نیااز    های معنوی را  تواند آسیب می

ها درباره برداشت کودکان از مفهوم خدا که محصول پژوهش متخصصان است، تدارک دیده شده  خانواده

 است.

 دبستانی  ایمان کودکان پیش

 درک دارای دو ویژگیو از جهت شناخت  یسالگ 2-6 نیکودکان در سن شناسی، های روان یافته براساس

چشم خود و  چهیکه کودک فقط از در نیا یعنی یخودمحور هستند. «ییتمرکزگرا»و  «محور بودنخود »

را مورد  گرانید یها دگاهیتواند د یکند و نم یجهان نگاه م یها دهیخود به پد یها ییوانابراساس مقدار ت

ها توجه کند  دهیجنبه از پد کیتواند به  یمعناست که کودک فقط م نیبه ا ییتوجه قرار دهد. تمرکزگرا

 هیبه بق راشناخت آن  نیها نباشد و بعد با ا دهیاز پد یکه ممکن است آن جنبه مورد توجه، بعد مهم

 شدیاند یم نیچن نیمرحله از تفکر قرار دارد در مورد مجردات هم ا نیکه در ا یدهد. کودک میموارد تعم
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کند.  یانسان تصور م کیبه صورت  یو حت یماد یرا موجود یدک ومثالً در رابطه با مفهوم خدا، کو

کند که همان  یتصور م یا خانه شیبرا نیخدا دست و پا و سر و صورت قائل است. همچن یبرا نیابنابر

 یتا کارها دیآ یم نیاز بهشت به زم ایکند و مواظب ماست،  یما نگاه م یبهشت است و از آنجا به کارها

دارد و  یراکو خو یباز لیداند که انواع وسا یم یپارک بزرگ ایبهشت را باغ  اوما را درست کند. 

. در آن وجود دارد یادیداند که آتش ز یم ییجارا  کرد و خوشحال شد و جهنم یتوان در آنجا باز یم

کودک  بخشی از اطالعاتسرش شاخ دارد.  یکند که رو یآدم زشت تصور م کیرا  طانیش کودک

 کند.  یمتصور ها را  است و او همان شنیده ها دهیها و شن براساس گفته

 

 ایمان در دوران کودکی

توان غلبه  جیتدربه  ا  است یسالگ 7 -11که حدود سن ا  شود یکه کودک وارد سن مدرسه م یزمان

 نیها بنگرد و همچن دهیتواند از چند بعد به پد یکند. مثالً م یم دایدوره قبل را پ یفکر یها تیبر محدود

 حیها را توض دهیپد ،یکیزیف هاتیتوج قیکند از طر یم یسع یوشود.  یاش کاسته م یاز حالت خودمحور

انسان  کیانسان فرض کنند،  کیکنند خدا را به عنوان  یتالش م یکودکان دبستان نیدهد. بنابرا

برداشت کودکان از مفهوم خداوند در سنین ها، درباره  بر اساس این یافته. زیالعاده و اعجاب برانگ خارق

 مختلف چنین گزارش شده است:

 

 برداشت کودک از مفهوم خداوند

پندارند که  : برداشت این گروه سنی از مفهوم خداوند بسیار خام و مادی است. این گروه میها ساله 8تا7

ت دارد که در گوید، در بهشتی سکون با صدایی شبیه ما سخن می ،خداوند شبیه به یک انسان

 پردازد. امور می ادارههاست و به صورت یک انسان به زمین آمده به  آسمان

 

خدا قدرتمند است اما ه است. العاد فوق طبیعی ولی : به نظر این گروه سنی، خداوند انسانیها ساله9 تا7

اما با صدایی همانند ما سخن   است، زبینی است. او برخوردار از قدرتی سحرآمی رفتارش غیرقابل پیش

 گوید. می

توانند با  عبور از تصور فوق انسانی به فوق طبیعی به این نتایج برسند: خدا در همه  : میها ساله 12 تا9

 جا هست و در عین حال در یک مکان مشخص هم هست.

را روی صفحه  هایی که در آن از کودکان خواسته شده برداشت خود این اطالعات از طریق پژوهش

به دست آمده است. به عنوان  ،کاغذی نقاشی کنند و یا در گفتگویی که پس از طرح سؤال با آنها شده

تی درباره مفهوم سؤاالسال تهران به  13تا 3گویی کودکان  چگونگی پاسخ»پژوهشی با عنوان در  نمونه
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 اطالعات زیر به دست آمده است:  1«خدا

ت طرح شده درباره خدا، شکل، مکان و خصوصیات او از نظر درک و سؤاال: در پاسخ به ها ساله 6تا3

ها  توان در پاسخ باشند. تصور خام مادی و انسان گونه آنان از خدا را می بیان این مفاهیم ناتوان می

توان دید و اکثریت کسانی که این ادعا را رد  اند که خدا را می دریافت. تعداد قابل توجهی ادعا کرده

اند که این  هاست بیان داشته اند دالیل خود را دوری از آنها از خدا و اینکه خدا در آسمان کرده

بودن خدا در نزد آنان است. وقتی از آنان پرسیده شد که آیا با دوربین  رؤیتدالیل نشانگر قابل 

را در  اند و بقیه نیز دالیل خود توان خدا را دید بیش از نیمی از آنان پاسخ مثبت داده قوی می

دهد که به  نشان می سؤالهای کودکان به این  اند. پاسخ نداشتن دوربین یا باالتر بودن خدا دانسته

 توان دید. تصور آنها خدا را می

جواب مثبت  «آیا خدا در همه جا هست؟» که سؤالپاسخ به این در اگر چه  خردساالندرصد 90 

درصد پاسخ منفی یا  60 «خاص نیز هست؟ در جاهایخدا آیا » سؤالاند اما در پاسخ به  داده

اند و این نشانگر ناتوانی و عدم ثبات ذهنی کودکان این مقطع سنی در اثبات آنچه  دانم داده نمی

 دارند است. اظهار می

 

سال  6 تا 3سال نسبت به کودکان  9تا  6یا بدون واکنش کودکان  «دانم نمی»های  : پاسخها ساله9تا6

این مقطع سنی نیز ناتوانی آنان را در درک مفاهیم انتزاعی مانند خدا روشن های  پاسخ .کمتر است

تر و نامریی  از خدا دارد. البته این تصور در حال ظریف حکایت از مادی بودن تصور آنان سازد و می

بودن خداوند در میان آنها وجود دارد و تشبیه به انسان  رؤیتشدن است. هنوز آثار اعتقاد به قابل 

 87العاده از نور.   با وجودی فوق خورد اما به صورت انسانی های آنان همچنان به چشم می اسخدر پ

درصد آنان وجود خدا را در جاهای خاص رد  54 .درصد آنان معتقدند خدا در همه جا هست

هر تناقض است که خداوند در همه جا اند که این نشانگر عدم توانایی آنان برای حل این به ظا کرده

 در جای بخصوصی هم باشد.و 

 

: پاسخ های این مقطع سنی از نظر کمی و کیفی نسبت به مقاطع سنی پایین تر متفاوت ها ساله13تا9

درصد آنان به  68است و نشانگر شروع توانمندی ذهنی آنان برای درک مفهوم انتزاعی خداست. 

این دلیل  الزم به ذکر است کهاند،  آفریننده بودن، خالق بودن یا صفات برجسته خداوند اشاره داشته

فهم واقعی آنان از این معانی نیست. هیچ کودکی در هیچ یک از سه سؤال مربوط به رؤیت خداوند، 

شاهده کرد. قریب به اتفاق توان خدا را با چشم یا هر وسیله مادی دیگری م ادعا نکرده است که می
                                                           

، مجموعه مقاالت «سال تهرانی به سواالتی درباره مفهوم خدا 13تا3چگونگی پاسخگویی کودکان »مریم سیف نراقی،  –. عزت اهلل نادری  1

 .1369سمپوزیوم جایگاه تربیت در دوره ابتدایی، 
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اند که نشان از باال  آنان به این که خداوند در همه جا حتی در جاهای خاص هست، اعتراف کرده

رفتن توانایی ذهنی آنها برای درک مفهوم انتزاعی خدا و حل آنچه که در مراحل پیشین مشکل به 

  رسید دارد. نظر می

 

 تصور کودک از مفهوم قداست خداوند

های فیزیکی با قدرتی سحرآمیز است که  ش دبستانی بر این باور است که خداوند دارای ویژگیکودک پی

نماید. با این حال بیشتر کودکان خدا را  در مقابل اعمال بد و ناپسند خشمگین شده، اقدام به تنبیه می

 دانند. دوست خود می

ای دیگر مبدل  د و به گونهیاب سالگی ترس قبلی کاهش می12های نخست دبستان تا حدود  در سال

تواند در دنیای ما به صورت معجزات یا واقعه  شود که مربوط به قدرت فوق العاده خداوند بوده و می می

در گذشته برای بازدید مخلوقات به  پندارند که خداوند کودکان این دوره سنی میدیگری ظهور یابد. 

 افتد. ن مسایل اتفاق نمیکند و آ آمده اما اکنون در بهشت زندگی می زمین می

آید. ترس از خدا به جهت قدرت  بعد از دوازده سالگی تصورات غیرفیزیکی و روحانی از خداوند پدید می

گردد که سرآغاز ورود به  های پیشین ترس می فراگیر او نسبت به همه چیز و همه کس جایگزین گونه

شناسان نامی کودک در  دمن، یکی از روانسطح باالتر تفکر است. این اطالعات براساس پژوهشی که گل

 این زمینه داشت، به دست آمد. 

بینی است،  دبستانی، ترس از خدا به عنوان فردی قدرتمند که اعمالش غیر قابل پیش برای کودکان پیش

آمیز است که در مقابل اعمال بد و ناپسند  های فیزیکی با قدرتی سحر باشد. او دارای ویژگی مطرح می

بیشتر کودکان خدا را دوست خود در این گروه سنی هم، نماید. اما  شده، اقدام به تنبیه میخشمگین 

خداوند باید برای کودکان با دوستانه و محبوب  رابطه دانند. یقینا در مسئله عبادت، اطمینان به وجود می

اطمینان کمک نماید، بدان تواند ما را در ایجاد این  تر نمودار شود. شخصیت پیامبران می بیشتر و گسترده

 هایی که خداوند برای کمک و هدایت ما فرستاده است، معرفی شوند. صورت که آنان به عنوان انسان

انگاری خدا را باه عناوان بشاری      های نخستین دبستان، اگر چه بر اساس عالیق انسان برای کودکان سال

غیار قابال    ایان گاروه سانی،   ل الهای از نظار   نمایند، ولی برخالف دوره پیشین اعماا  العاده تصور می فوق

شود که  ای دیگر از ترس مبدل می یابد و به گونه دلیل نیستند. آن ترس گذشته کاهش می بینی و بی پیش

دیگری ظهور   تواند در دنیای ما به صورت معجزات یا واقعه مربوط به قدرت سحرآمیز خداوند بوده، می

عاصی خاص به ترس از خدا  مربوط شده و از این رهگذر خدا به یابد. احساس گناه نسبت به بعضی از م

شود که سرانجام روزی از انسان در قبال خطاهایش بازخواسات   عنوان یک تنبیه کننده در نظر گرفته می

چرا زمینای  » : به عنوان مثال در پژوهشی از کودک درباره درک او از مفهوم تقدس پرسیده شد کند. می

 «ن ایستاد، مقدس بود؟که حضرت موسی روی آ
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شدند که ناشی از توجه آناان باه    های خود دچار سردرگمی و آشفتگی می در پاسخ سال 8کودکان تا سن

ن زمین مقدس اسات زیارا   آ»: . این گروه پاسخ دادندباشد اللفظی می طبیعت زمین و تقید به معانی تحت

ند که مقدس بودن آن به خااطر تمااس باا    ا . برخی نیز بیان داشته«در آن گل و سبزه و ... روییده است

 خداست که این حالت مقدس نیز از طریق تماس فیزیکی قابل انتقال است.

دانناد   قرار دارند، تقدس یک مکان را وابسته به آن می سالگی،12تا8گروه دیگری که در محدوده سنی

ی همراه است، گااهی نیاز   که خدا در آن حضور پیدا کرده باشد که این مسئله اغلب با یک توجیه فیزیک

 شود. مکانی به واسطه رخ دادن یک معجزه در آن مقدس می

 

 تصور کودک از مفهوم عالقه خداوند به انسان

له که محبت خداوند شامل هر انسانی باشد، مورد قبول کودکان نیست؛ چون ئتا حدود ده سالگی  این مس

تواند نسبت به بندگان خود  پندارند که خدا می میهای بد را دوست داشته باشد.  محال است خداوند آدم

 دهد. عدالت را اجرا نکند چرا که او هر چیزی را که بخواهد انجام می

کودکان نه تنها به محبت همگانی الهی معتقدند، بلکه عذاب شدگان را نیز  درصد 75بعد از این سن، 

وم فرعون را در دریا غرق کرد ولی درباره دانند. به عنوان نمونه معتقدند خداوند ق مشمول این محبت می

 سف هم بود.أآنها مت

ها محبت دارد  اواخر سال دوم و آغاز سال سوم راهنمایی، بر این باورند که  خداوند نسبت به همه انسان

شود. در نظر این گروه خدا همیشه عادل  و مجازات هم در صورت لزوم، براساس درجه گناه تعیین می

 است.

 

 در برابر برداشت های خام کودکانما  وظایف

های خردساالن و کودکان درباره مفاهیم دینی به ویژه مفهوم خداوند،  پس از آشنایی اجمالی با برداشت

توانیم کودک را به خاطر  ها چیست؟ آیا می شود که وظیفه ما در برابر این برداشت این سؤال مطرح می

هایش گردیم یا اینکه وظایف  د مانع او از بیان برداشتاین برداشت مورد سرزنش قرار دهیم؟ آیا بای

 دیگری بر عهده ماست؟

 های کودکانه، سه وظیفه عمده داریم: ما در برابر این برداشت

بردن از  ها و مقاالتی که در این زمینه نوشته شده یا  بهره .آگاه شدن از برداشت ها با مطالعه کتاب1

 مشاوره مذهبی؛نظر کارشناسان و حضور در جلسات 

 .کشف مفاهیم ناقص و نادرست موجود در اذهان کودکان؛2

 .تالش برای زدودن آنها.3
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ها  ها و نواقص موجود در این برداشت ترین کار این است که تالش خود را معطوف به نفی اشتباه مهم

متوسل شویم. های مشکل  نماییم، بدون آنکه برای تصحیح آنها به بحث از مفاهیم انتزاعی و استدالل

مفاهیم انتزاعی را باید به زمانی موکول کرد که استعداد الزم برای فهم آنها در کودک پدید آمده 

 سال(  می پرسد: خدا کیست و مثل کیست؟ 6تا3باشد. به عنوان مثال خردسال شما)

او دست  در پاسخ به او باید پاسخ ها را به انسان انگاری او معطوف کرد و گفت: خدا مثل ما نیست.

شنود ولی گوش ندارد. او زندگی  بیند ولی مثل ما چشم ندارد. او سخن ما را می و پا ندارد. او ما را می

ساله باید به نفی تصور  9تا  6های ما.  و در پاسخ به کودک  ای مثل خانه کند ولی نه در خانه می

رکز کنیم و آن ذهنیت را از او انسانی با نیروهای فوق العاده یا شباهت به نور و  شعله آتش او تم

 بزداییم.

تواند ما را در درک بهتر فضای شناختی کودکان  می اطالعات موجود درباره تصور کودکان از خداوند

یابد.  های کودکان افزایش می یاری دهد. با آشنایی از این فضا، سطح تحمل ما در برخورد با نگرش

گونه  های انسان انگاری و برداشت تنها در برای خام والدین آگاه به مسائل ذهنی کودکان خود، نه

گیری از این  کنند تا با بهره شوند، بلکه تالش می کودکان از خداوند، دچار نگرانی و  واکنش منفی نمی

تصورات از آن به عنوان یک پل جهت رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی خود سود جویند و 

 اش یاری دهند. یسازی افکار خداشناس کودک را در غنی

 :منابع

تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، شرکت چاپ و نشر  شناسی رشد، آموزش مفاهیم دینی همگام با روان ،ناصر باهنر،

 .1380، 2الملل، چ بین

زاده، تهران، کتابهای دانه از مؤسسه  مترجم: دکتر مسعود حاجی کلیدهای آموختن به کودکان درباره خدا، ،ایریس یاب،

 .1381، 3انتشارات صابرین، چ
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 (3پرورش کودک خداشناس)

 های خداشناسی کودکان پایه
 ابراهیم اخوی
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 مقدمه

برای یاددادن هر موضوعی، نیاز به ایجاد شرایطی خاص است تا یادگیرنده را در فهم بهتر و همراهی 

بیشتر با یاددهنده یاری دهد. در آموزش مفهوم خداوند نیز وجود این شرایط ضروری است. پدر و 

قوانین مادری که قصد دارند درباره خداوند با کودک خود صحبتی داشته باشند، باید به برخی از 

الزم است والدین روی تری مبذول دارند تا نتایج بهتری را از این گفتگو به دست آورند.  توجه جدی

ای که در وجود کودک به ودیعت نهاده شده، توجه بیشتری بنمایند و سپس با درک  های اولیه زمینه

ها و  برخی از پایهدر این نوشتار به  موقعیت کنونی فرزند خود، مسائل خداشناسی را مطرح سازند.

 کنیم: قوانین خداشناسی کودکان اشاره می

 .تکیه بر تمایالت فطری کودک1

ه یک باساس اولیه پذیرش دین در فطرت تمام کودکان وجود دارد و کودک از همان خردسالی 

توجه دارد. بنابراین، یکی از   های او را برطرف سازد، تواند نیازمندی قدرت و نیروی مافوق که می

تواند در آموزش معارف دینی به ما کمک کند، وجود تمایالت فطری  هایی که می ترین ویژگی اساسی

های آن را با  در کودک است. زیربنای بسیاری از رفتارهای آدمی در عناصری است که انسان سایه

دین و مسائل اساسی آن از قبیل اعتقاد به آورد. بنا بر اعتقاد اسالمی کودک باور به  خود به دنیا می

  خوانیم: شده است. در این آیه میروم بدان اشاره  30آیه در آورد که  خداوند را با خود به دنیا می

 روى پس ؛؛الْقَیِّمُ الدِّینُ ذلِکَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدیلَ ال عَلَیْها النَّاسَ فَطَرَ  الَّتی اللَّهِ فِطْرَتَ حَنیفاً لِلدِّینِ وَجْهَکَ فَأَقِمْ»

 سرشته آن بر را مردم خدا که سرشتى همان با کن، دین این سوى به حقّ، به تمام گرایش با را خود

 ..«.نیست تغییرپذیر خداى آفرینش. است

مندی کودک به دین و خدا اکتسابی نیست، بلکه این عالقه در درون او وجود دارد و در سنین  عالقه

دار حفظ و حراست و تقویت این  های ما در اصل عهده  رسد. آموزش شکوفایی می پس از بلوغ به

تمایالت است و در صدد پرورش آنها هستیم. کودک نیازمند آن نیست که خدا را به او بقبوالنیم، 

بلکه باید این باور فطری به خدا را در او حفظ کرده و شکوفا نماییم. برای نیل به این منظور باید با 

های بهشتی  ن آثار رحمت الهی و آکنده ساختن قلب و عقل کودک از این آثار و نیز ذکر نعمتبیا

سراسر وجود او را از این حب عاطفی سرشار ساخته و مایه ایمان قوی او در آینده باشیم.   در آخرت،

من  خداوند به حضرت موسی)ع( وحی نمود که مردم را به» در این زمینه امام سجاد)ع( فرمودند: 

های مرا  مند کن و آنان را نیز نزد من محبوب ساز. موسی پرسید: چگونه؟ وحی آمد: نعمت عالقه

 1«.برای آنان بازگو کن آنان خود عاشق من خواهند شد

 

                                                           
 .6، ح4، ص2، جبحاراالنوار. عالمه مجلسی،  1
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 شناختی مخاطب . توجه به فضای روان2

مفهوم ترین نکات در آموزش مفهوم خدا به کودکان، توجه به برداشت کودکان از این  یکی از مهم

 است. در این زمینه دانستن چند نکته ضروری است:

ای برای یادگیری دارد. گاهی قدرت یادگیری  العاده . باور داشته باشید که فرزند شما خالقیت فوق1

 کند. و سرعت انتقال مطالب در خردساالن و کودکان به حدی باالست که والدین را دچار شگفتی می

پردازند. در این  ج سالگی از طریق نمادسازی و الگوسازی به تفکر می.کودکان در سنین چهار تا پن2

گروه سنی، کودکان برای بیان احساس ترس و اضطراب خود، آنها را به شکل هیوال یا غول به تصویر 

کنند. برای  کشند. چیزهای خوب را به صورت فرشته یا موجودات دوست داشتنی ترسیم می می

فرزندتان در این سنین، سعی کنید از الگوهایی مشابه نمادهای یاد شده  انتقال مفاهیم خیر و شر به

 استفاده کنید. 

 تواند ایمان آنها را تحت تأثیر قرار دهد. . تصویر کودکان از خوبی و بدی، می3

شوند. از سوی دیگر، احساساتی  کودکان به تدریج با احساساتی چون مرگ، گناه و خشونت آشنا می

کنند. متأسفانه بسیاری از لوازم در دسترس کودکان اعم از  د و شوق را نیز تجربه میچون امید، اعتما

ها و غیره، خوبی و بدی را به نحوی معرفی  بازی های تلویزیونی، اسباب برنامه  ای، های رایانه بازی

 کنند که پیوندی با ایمان و اخالق ندارد؛ خشونت و قتل یک سرگرمی و بازی است، کسی که در می

کند، پیروزی تنها هدف بازی است و  گیرد دردی احساس نمی ای مورد حمله قرار می بازی رایانه

های  کنید با گفتگوی مناسب، از آسیب برداشتسعی  گویی وجود ندارد. گونه حسابرسی و پاسخ هیچ

 نادرست کودکان درباره مفاهیم خوب و بد جلوگیری کنید.

 کودکان است..تقلید اولین گام در یادگیری 4

آموزند؛ حرف زدن، راه رفتن،  ای را می کننده کودکان در مراحل اولیه زندگی خود چیزهای خیره

دویدن، پریدن، پوشیدن کفش و لباس، غذا خوردن با استفاده از قاشق و چنگال و غیره. نکته قابل 

ها مشتاقانه  گوش بچهشوند. چشم و  توجه این است که تمامی این رفتارها از طریق تقلید آموخته می

گذرد. آنها ایمان را نیز با همین روش  به دنبال جذب تمام چیزهایی است که در اطراف آنها می

گیرد چگونه دعا کند، چگونه به قرآن و  آموزند. کودک خردسال، با دیدن پدر و مادرش یاد می می

حقیقت دارد یا زیبا و خوب اماکن مذهبی احترام بگذارد و چگونه امیدوار باشد و چگونه به آنچه 

 است، عشق بورزد.
 های گوناگون . استفاده از موقعیت3

های متنوعی استفاده  های گوناگون و روش تر مفاهیم دینی، از موقعیت الزم است برای انتقال موفق

گرفتن با او را   کرد. در برخی از شرایط کودکان آمادگی بیشتری برای درک حضور خداوند و ارتباط

دهند. در چنین شرایطی، والدین هوشمند بیشترین بهره را برده و اطالعات مورد نیاز  ود نشان میاز خ
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دهد، انس با خداوند را در او ایجاد کرده و مسیر خدایی شدن کودک را هموارتر  آنها را افزایش می

ز سال ها با خداوند، آغا های قدر، مراسم دعا و نیایش، طرح آرزوها و خواسته سازند. شب می

هایی چون  کند، زمان حضور در مکان ای دریافت می ها، زمانی که کودک هدیه تحصیلی، جشن تولد

مساجد، در سفرهای زیارتی، سکونت در منزلی نو، به هنگام خرید وسیله نقلیه جدید و دیگر مواردی 

ه شکرگزاری زند و کودک خود را آماد که به نوعی پیام برخورداری از نعمت خداوند در آن موج می

 کند. از خداوند و حمایت جویی از ذات مقدس او می
 .رعایت  اصل تدریج4

والدین نباید انتظار داشته باشند که فرزندان آنها در مدت کوتاهی، تمام مسائل توحیدی و صفات 

خداوند متعال را شناخته و به دنبال آن همه دستورات خداوند را اجرا نمایند. یک چنین توقعی، 

زاست. الزم است والدین به تدریج و از همان روزهای نخست، زمینه را در  خطرناک و آسیب بسیار

کودک به وجود آورده و اطالعاتی به فراخور درک و نیاز کودک درباره خدا و برنامه زندگی او یعنی 

نه امام شود. به عنوان نمو های دینی ما به خوبی دیده می دین ارائه کنند. رعایت این اصل، در آموزه

را یادش بدهید. سپس او را رها « الاله اال اهلل»فرمایند: وقتی بچه سه ساله شد، کلمه  صادق)ع( می

را یادش بدهید. « محمد رسول اهلل»کنید تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز برسد، آنگاه 

  1دش بدهید.سپس تا سن چهار سالگی رهایش کنید و در سن چهار سالگی صلوات بر محمد را یا

، که از عرفای «سهل شوشتری»توجه نمایید: روزی از  اره، به جاست که به داستان زیردر این ب

ام  بزرگ و اهل کرامات بود، پرسیدند: چگونه به این مقام رسیدی؟ گفت: در کودکی نزد دایی

ه رو به قبله ام را دیدم ک ساله بودم، نیمه شبی از خواب برخاستم. دایی 7کردم. وقتی  زندگی می

نشسته، عبایی به دوش کشیده و مشغول نماز خواندن است. از حالت او خوشم آمد. کنارش نشستم 

 تا نمازش تمام شد. آنگاه از من پرسید:

 ای؟ برو بخواب! پسر چرا نشسته 

 خواهم پهلوی شما بنشینم. : از کار شما خوشم آمده و میگفتم

 رفتم و خوابیدم.نه برو بخواب! من به اصرار دایی  :گفت

شب بعد نیز از خواب بیدار شدم. باز همان صحنه تکرار شد و من کنار دایی نشستم. این بار به دایی 

گویید من هم تکرار کنم. دایی مرا رو به قبله نشانید و گفت: یک  گفتم: دوست دارم هر چه شما می

فت: برای امشب کافی است. حاال من هم تکرار کردم. سپس دایی گ«. یا حاضر و یا ناظر» مرتبه بگو:

برو بخواب. این کار چند شب تکرار شد و هر شب عبارتی که از دایی آموخته بودم را چند بار تکرار 

یا »گفتم: گرفتم، هفت بار می کردم. کم کم وضو گرفتن را هم آموختم و پس از آنکه وضو می می

                                                           
 .254، صمکارم االخالق طبرسى، فضل بن حسن الدین رضى . 1
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زد دایی بروم خودم قبل از اذان صبح بیدار کار به جایی رسید که من بدون اینکه ن«. حاضر و یا ناظر

و از « یا حاضر و یا ناظر»کردم:  گرفتم و پیوسته تکرار می شدم و پس از نماز تسبیح به دست می می

بردم تا اینکه به تدریج در سلوک معنوی خود پیشرفت کرده و  به این مقام  این کار لذت روحانی می

  و مرتبه رسیدم.
 ا مسائل روزمره کودک. پیوند خداشناسی ب5

چنانچه اطالعات دینی به ویژه مسائل مربوط به خداشناسی با مسائل روزمره کودک پیوند زده 

دهد. وقتی شما به کودک خود  تاثیر شگرفی در ارتباط گرفتن کودکان با این مفاهیم رخ می شود،

اید او را با  تر توانستهای از سوی خداست، به گویید غذایی که در اختیار او قرار گرفته، هدیه می

پردازد، او را  پروردگارش آشنا سازید. در قرآن کریم وقتی حضرت ابراهیم)ع( به معرفی خداوند می

و  کند، آن کس که مرا آفریده و همو راهنماییم مى»فرماید:  زند و می با نیازهای مخاطبان پیوند می

و  بخشد، ون بیمار شوم او مرا درمان مىو چ گرداند، دهد و سیرابم مى آن کس که به من خوراک مى

و آن کس که امید دارم روز پاداش، گناهم را  گرداند، ام مى میراند و سپس زنده آن کس که مرا مى

  1«بر من ببخشاید.

انسان و موجودات جهان را  شود کودک با خدایی آشنا شود که گیری از این روش سبب می بهره

گوید، راهنمایانی برای اصالح امور  پناهان است، از راه الهام با بندگانش سخن می آفریده و حامی بی

ها فرستاده و هدفی را برای زندگی انسان در نظر گرفته است. خداوند فراسوی مرزهای  انسان

ردن چنین خدایی برای کودکان، بر نگرد. تصویر ک فرهنگی، طبقات اجتماعی، جنسیت و نژاد را می

 اخالق و رفتار آنها تأثیر عمیقی خواهد گذاشت؛ به نحوی که همیشه به دیگران با دیده احترام بنگرد. 

 های جدی تا شکل گیری مقدمات ذهنی . تاخیر آموزش6

 یجیحرکت تدر نیکند، البته ا یحرکت م یبه سمت تفکر انتزاع ینیاز تفکر ع، بلوغکودک در مرحله 

 مسائلو به طرف  ردیگ یکودکانه فاصله م یها یپرداز الیمسائل، از خ هیاست. نوجوان، در توج

کند.  یم شیسازد و آنها را آزما یرا در ذهن م یاتیها فرض دهیرود. در مورد علت پد یم شیپ یمنطق

عناصر کنار گذاشته شده  نیا جیشود اما به تدر یمحدود م یدر ابتدا با عناصر ماد اتیفرض نیا

خارج از حوزه تجارب خود وضع  یاتیپس فرض رد،یگ یم یو انتزاع نیشود و تفکر شکل نماد یم

 ینوجوان خدا را به صورت جهی. در نتردیپذ یم ایکند  یآن را رد م ل،یکند و با استفاده از دال یم

 نیاز اوقات در ب یدارد. گاه یو روحان یرمادیغ یعتیکه خدا طبنیداند و ا یو جزء مجردات م انتزاعی

ن بودن ییاز پا یبتوان آن را ناش دیشود که شا یم دهیخداوند د ینوجوانان هنوز حالت انسان پندار

 دانست.  ینینسبت به مسائل د یعالقگ یب ای یدرجه هوش
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کودک  یتحول مفهوم خدا همگام با رشد شناخت این مطالب علمی بدین جهت بیان شد که بدانیم

از مسائل  یاریبهتر است طرح بس نیاست. بنابرا یانحصار یها یژگیو یاست و هر دوره دارا

مرحله نوجوان به  نیرود در ا یافتد. انتظار م ریبه تأخ بلوغ( نزدیکی)تا دوره تفکر صور یاعتقاد

و  ردیتفکر و تدبر و تأمل بپذ یرا از رو یمسائل اعتقاد ،یو شناخت یذهن یها یتوانمند شیافزا لیدل

 . دیعمر از آنها حفاظت نما انیتا پا
 . شرح ماهیت ایمان برای کودکان 7

ایمان یکی از مفاهیم پایه برای آموزش خداوند به کودکان است. والدین با تشریح این مفهوم، خواهند 

شناختی آنان نزدیک  توانست دیگر مفاهیم و نیز فضای ایمانی خود را تا حدی به کودکان و دنیای

سازند و آنها را در جریان این فضا قرار دهند. برای توضیح دادن ماهیت ایمان، با در نظر گرفتن 

 های زیر را انتخاب کنید: سطح بلوغ فکری فرزندتان و نیازهای خاصی که دارد، یکی از راه

که آنها را به طور به فرزندتان یادآوری کنید که چه چیزهای دیگری در زندگی ما وجود دارد 

تو ایمان داری  ایم. به ویژه مواردی را ذکر کنید که او شخصا تجربه کرده است. مثال ایمانی پذیرفته

شود،  تو ایمان داری که دارو باعث درمان بیماری می  روی از زمین جدا نخواهی شد. وقتی که راه می

 هر چند که از ساز و کار درمانی آن اطالعی نداری.

اهی ممکن است دلیلی کنی، هر چند که گ اعتمادی که به والدینت داری از آنان اطاعت می به دلیل

 نداشته باشی. برای این کار خود

اکسیژن، امواج تلویزیون، عقل و هوش و ... اما  خیلی از چیزها دیدنی نیستند مثل بوی خوش گل،

بیند. خدا  ها را می ما فقط جسمشود. چشم  ها و آثارش شناخته می وجود دارند. خدا هم از آفریده

توانی خدا را در عمق  تو می 1«.توانند او را ببینند ها نمی چشم» جسم نیست تا چشم ما او را ببیند:

 دلت احساس کنی.

هایی که با تکیه بر  توانید برای فرزندتان داستانی درباره ایمان نقل کنید. داستان انسان شما می

گرانی که با توکل بر خدا  اند مانند پیامبران، رهبران دینی و اصالح هیمانشان کارهای درخشانی کردا

 تمام مشکالت را تحمل کردند تا مردم را به سمت موفقیت و پیشرفت مادی و معنوی سوق دهند.

هایی بزنید که محدودیت درک انسان و رازآلود بودن ذات خدا را  توانید برای فرزندتان مثال شما می

بینیم ولی  دانیم که خواب می هنگامی که در حال خواب دیدن هستیم، خودمان نمی نشان دهد. مانند:

توانیم خواب ببینیم که از  ایم. ما حتی می شویم که خواب دیده متوجه می وقتی از خواب برخیزیم،

 ایم یا خواب ببینیم که در حال خواب دیدن هستیم. خواب بیدار شده
 

 خوشایندهمراه سازی یادگیری با تجارب .8
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کنند. باید  ای پیدا می گیرند، احساس تازه آموزند و نسبت به هر چیزی که فرا می کودکان ما پیوسته می

های آنها  با تجارب خوشایند و دوست داشتنی توأم باشد. وقتی موضوعی با  تالش کنیم که آموخته

اطر سپرده، دیرتر فراموش احساس خشنودی همراه باشد، انسان آن را با راحتی، رضامندی و رغبت به خ

کند. بر این اساس، باید زیباترین و خوشایندترین اوقات کودکان و نوجوانان در کانون خانواده، زمانی  می

 های دینی و ... های معنوی مانند نماز، مطالعه کتاب فعالیتباشد که بزرگترها به خصوص والدین آماده 

ی والدین خود، در روان شان احساسی بسیار لطیف و شوند. کودکان با مشاهده مکرر حاالت معنو می

های قرآنی  بر همین اساس در توصیهشوند.  مند می عالقه های دینی برنامه گردد و گر می خوشایند جلوه

های ظاهری و باطنی را به هنگام انجام  ترین حالت آمده است که انسان مذهبی بهترین و جذاب

  1 ر مسجد داشته باشد.نماز و حضور د چونهای دینی  برنامه

تر باشند، میزان تأثیرپذیری بیشتر و پایدارتر  تر و محبوب ها مطلوب هرقدر الگوهای بزرگسال برای بچه

شان را مورد توجه کامل قرار  د فرزندان آنها باورها و رفتارهای مطلوبنخواه میی که شود. لذا والدین می

شود، باید در درجه اول همواره سعی کنند که رفتارشان های مورد نظر ب داده، وجودشان متصف به ویژگی

؛ زیرا هر اندازه پیوندهای عاطفی میان ایشان بیشتر های آنان را به دست آورند دلآمیز باشد تا  محبت

تر می شود. در این شرایط دیگر نیاز چندانی به پند و اندرز و موعظه مستقیم  ها افزون باشد، همانندسازی

  نخواهد بود.
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توان از آنها، در راه معرفی صحیح خداوند و صفات او به کودکان  های متعددی وجود دارند که می روش

مفروض شود که عبارتند از:  بهره گرفت. در سیره تربیتی معصومین)ع( نیز چهار کلید اصلی مشاهده می

گرفتن اصل وجود خدا؛ استفاده از دالیل روشن و قابل فهم؛ تاکید بر معرفی خدا از راه صفات؛  ایجاد 

ارتباط با خدا و حفظ آن که آثاری چون تقویت، رشد و ارتقای ایمان به خدا و انس با خدا و محبت او را 

1 در پی دارد.
 

 
 ها گیری از داستان . بهره1

توان  کان را میباور نکردنی با داستان دارند. برخی از مشکالت بزرگ رفتاری کودکودکان الفتی شیرین و 

توان از داستان  تغییر داد یا آمادگی ذهنی تغییر را در آنها به وجود آورد. همچنین می  با طرح داستان

 ای که عمال در قرآن توصیه شده است. برای انتقال بهتر مفاهیم بهره گرفت؛ شیوه

های مختلف قرآن، سیره  به کودکان نیز، زمینه استفاده از این روش بسیار مهیاست. سوره در معرفی خدا

های بزرگی که با تکیه بر  و روش زندگی پیشوایان دینی، روش بزرگان و دانشمندان و نیز منش انسان

 توانند در خدمت اند کارهای بسیار مهمی در زندگی خود داشته باشند، می قدرت خداوند توانسته

 خداشناسی کودکان قرار گیرند. در اجرای موفق این روش، توجه به چند نکته سودمند است:

 های خیالی تفاوتی قائل  های دیگر، بین واقعیت و افسانه کودکان تا سن سه سالگی و برخی دوره

ت نیستند. آنها هر داستانی را که درباره ادیان و انبیا گفته شود، باور خواهند کرد. حتی ممکن اس

های داستان هستند، چرا که تفکیک میان واقعیت و آنچه  وانمود کنند که خود یکی از شخصیت

های آن برای  های جذاب و شخصیت گذرد، برای کودک مشکل است. داستان در خیال او می

های اخالقی و تربیتی مجرد و ذهنی هستند. برای  تر از توصیه کودکان بسیار قابل باورتر و واقعی

های بزرگ زندگی به فرزند خود، از داستان استفاده کرده و از هر گونه موعظه و  رسآموزش د

 سخنرانی اجتناب کنید. 

 های خداوند و  های دینی باید دقت کرد که از بیان وقایعی که مربوط به عذاب در طرح داستان

پرداخته هایی  شود، خودداری شود و بیشتر به بازگویی داستان گیری او بر بندگانش می سخت

 گذارند. ای صمیمی و مهربان از پروردگار را به نمایش می شود که چهره

  )سعی کنید از داستانهای فرهنگ و مذهب خودتان استفاده کنید. مانند داستان حضرت یونس)ع

که مفاهیمی چون ناامید نشدن از رحمت خداوند و توبه کردن پس از آگاه شدن از اشتباه و 

 خطای خود نهفته است.
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 . بیان عالقه خدا به کودکان2

کودک وقتی بداند که مورد عالقه خداوند است و هدایای فراوانی از سوی خداوند مانند پدر و مادر 

ارتباط بهتری  است، به او داده شده های لذید و ...، مهربان، دوستان خوب، بدن سالم و بانشاط و خوراکی

گیرد.  ضروری است که این تصور  با او برقرار کرده و  زمینه اولیه شناخت بهتر خداوند در او شکل می

خواهد او فردی شایسته و خوشبخت گردد،  در ذهن کودک استقرار یابد که خدا او را دوست دارد و می

 تر از پدر و مادر است. او دوست داشتنی، مهربان و صمیمی
 

 های مناسب فاده از مثال. است3

توانید خوبی را به روشنایی و بدی را به تاریکی تشبیه کنید  های مناسب به وجود آورید. مثال می تمثیل

چون کودکان شب را دوست ندارند. برای کودکان بزرگتر، خدا را به نوری تشبیه کنید که بر همه چیز 

تر شدن مفهوم خدا  . تمثیل باعث عینی و ملموسکند و همه جا حضور دارد تابد و آنها را روشن می می

 برای فرزندتان خواهد شد.

ها را مورد تاکید قرار دهید. برای درک مفهوم حضور خدا در همه جا، نور تمثیلی  معانی و محتوای تمثیل

  بسیار غنی است.

 
 . طرح خداشناسی با زبانی شیرین و ساده 4

ا برای فرزندتان جذاب نمایید و نیاز او را تقویت کنید، آنها را خواهید آموزش اعتقادات بنیادین ر اگر می

 های متعددی برای این کار وجود دارد: با زندگی روزمره فرزندتان پیوند دهید. راه

 .مفاهیم بدیهی و یقینی را در اوایل دوران کودکی فرزندتان پایه ریزی کنید 

  ید مگر اینکه توانایی درک آن را دارا باشد. ای رسمی را برای فرزندتان تکرار نکن هیچ گاه نظریه 

 کند. او  اگر فرزندتان کمتر از هشت سال سن دارد، به صورت ساده، مطلق و غیر رسمی فکر می

ممکن است بتواند فقط کمی فراتر از معنی ظاهری جمالت را درک کند. کودکان در این سن 

کند که اعمال  خدا به تو کمک می»نیاز به تذکر و تکرار دارند. همیشه باید به آنها گفت: 

 «. نجام دهیای ا شایسته

 های شما خواهد بود، زیرا  اگر فرزندتان در سن نوجوانی قرار دارد، قادر به درک معانی توصیه

 ذهن منطقی او شکل گرفته است.

  اصول اعتقادی را با تجربه روزمره فرزندتان مرتبط کنید. تجربه روزمره فرزندتان را مدخلی

 . برای ورود به بحث درباره اصول اعتقادی قرار دهید

  احساسات و عواطف کودکان را باید با استدالل منطقی او همراه کرد. از فرزندتان بپرسید وقتی

فهمد خدا کیست، چه انتظاری از او دارد و در مورد خدا چه احساسی به او دست  که می
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 دهد؟ می

 ها و موارد تجربی را به سمت دستیابی به اصول اعتقادی هدایت کنید.  مثال 

 های مختلفی استفاده کرده و در نهایت با طرح سؤاالتی او را  اصل، از داستان برای آموزش یک

ها باشد. مثال بپرسید: در کلیه این  راهنمایی کنید تا قادر به درک اصول مورد نظر از متن داستان

ها، چه چیزی  ها در این داستان ها، خدا چه کار واحدی انجام داد؟ ارتباط بین خدا و انسان داستان

  آموزد؟ به ما می را

 
 . معرفی الگوهای خداشناسی5

هایی  مقصود اصلی از خداشناسی، نشان دادن تجلیات خداپرستی در زندگی انسان است. پس باید صحنه

فرزندتان را با از زندگی یک خداپرست واقعی متناسب با سنین کودکان هر دوره نشان داده شود. 

توانید در میان مؤمنانی که در قید  هایی را می سازید. چنین نمونههای عالی ایمان محکم و قوی آشنا  نمونه

نامه مؤمنان پیدا  های گذشتگان و زندگی هایی را در داستان توانید نمونه حیات هستند، بیابید. همچنین می

 کنید.
 

 . الگو بودن والدین6

به شدت تحت تأثیر  خصوص در خردسالی،ه شما بهترین مثال و الگو برای فرزندتان هستید.کودکان ب

گیرند  کنند و آنچه را در این دوران فرا می رفتارها و باورهای والدین خود قرار داشته و از آنها تقلید می

تا آخر عمر همراه آنان باقی خواهد ماند. لذا برای آموزش فرزندتان درباره خدا، بهتر است از خودتان 

ای که داشته باشید  زیرا هر نوع رابطه  د بررسی قرار دهید،آغاز کنید. اعتقاد و ارتباط خود با خدا را مور

توانید الگوی خوبی برای رشد و پرورش ایمان  به طور ناخودآگاه به فرزندتان منتقل خواهد شد. شما می

تان بتوانید با خردمندی، صداقت و  فرزندتان باشید، به شرطی که در لحظات تردید و ناامیدی زندگی

 ن قدم بردارید.تواضع در راه ایما

اگر کودکی والدین خود را قابل اعتماد، مهربان و قابل دسترسی بداند، احتماال خدا را نیز دارای چنین 

انصاف بداند، درباره خدا  تفاوت و بی صفاتی تصور خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر والدین خود را خشن، بی

زندشان از خدا بیشترین تأثیر را دارند. روابط نیز چنین تصوراتی خواهد داشت. والدین در نحوه درک فر

 تنگاتنگ و روزمره کودکان با والدین، تأثیر زیادی در نحوه درک آنها از خداوند دارد. 

 های زیر  برای فرزندتان الگویی موفق از ایمان باشید: توانید با روش شما می

 اندیشید، به  باید مشاهده کند که شما درباره خدا می نتالش برای آموختن درباره خدا: فرزندتا

 کنید. هایی در این زمینه عالقه دارید و خدا را عبادت می مطالعه کتاب

  ،متواضع بودن در اعتقادات مذهبی: فرزندتان با مشاهده سعه صدر شما در تحمل عقاید دیگران



 26 

مند  به اعتقادات شما عالقه عدم تعصب در عین داشتن یقین و احترام به نظرات مخالف، حتما

 داند. خواهد شد، زیرا رفتار جذاب شما را مصداق باورهایتان می

 های مناسب و اعتماد به خداوند به  گو با فرزند خود درباره مشکالت زندگی در فرصت و گفت

 صورت عملی در حل مشکالت زندگی.

 وزنده است، اما کافی نیست. الگو بودن در رفتار: بیان صفات خداوند برای کودکان اگر چه آم

ها، عقاید،  هایتان بر باور فرزندتان دارد. قضاوت رفتار و طرز تلقی شما تأثیری بیش از گفته

ها، نوع دوستانی که دارید و یا نوع توجه شما به مسائل، توسط فرزندتان دریافت و جذب  شوخی

 دهد. شده و شخصیت او را شکل می

 ه دیگران: بخشندگی به دیگران و استمداد از دیگران را به مشارکت دادن فرزندان در کمک ب

هایی بودند که زندگی خود را وقف دیگران نمودند، با این وجود  فرزندتان بیاموزید. انبیا، انسان

 طلبیدند.  برای آب، غذا و جلب حمایت از دیگران کمک می
 

  های آفرینش . توجه دادن به شگفتی7

ها پس از پروازی طوالنی، راه رفتن ضعیف  هایی چون بازگشت پروانه رحمت خدا با مشاهده پدیده

گوساله پس از تولد و زنده ماندن پرندگان در زمستانی سرد، قابل درک است. قدرت خدا در عظمت 

های طبیعت و مناظر طبیعی  شود. محبت و زیبایی خدا در رنگ ها و پیچیدگی حیات دیده می کهکشان

توان در تنوع و گوناگونی موجودات مشاهده کرد. لطیف  را می 1آفرینش خودمتجلی است. لذت خدا از 

توان در آفرینش انسان مشاهده کرد. با آمدن  ترین جزئیات را می بودن خداوند و توجه او به کوچک

ها، با دیدن نوزاد حیوانات و با هر جلوه و زیبایی که در طبیعت به چشم  برف و باران، با شکفتن گل

 باید یاد خدا را در خاطر فرزندان زنده کرد. خورد، می

 های زیر ارتباط فرزندتان را با طبیعت افزایش دهید: با روش

 روی کرده و از مشاهده گیاهان و سایر موجودات زنده لذت ببرید. با  فرزندتان پیاده 

 ها و دشت و صحرا بروید. با فرزند خود به پارک 

 لذت ببرید. از تماشای آسمان و طلوع و غروب آفتاب 

 .از باغ وحش و آکواریم دیدن کنید 

 گیری بروید و در حیاط منزل خودتان باغبانی کنید. به کوهنوردی و ماهی 

 .توجه به طبیعت را به فرزندتان بیاموزید 

 .گاهی اوقات با فرزند خود در مکانی آرام نشسته و محو تماشای طبیعت شوید 

                                                           
 14. مؤمنون:  1
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 بی، نارنجی و طیف متنوع رنگ سبز را جستجو کرده های گوناگون طبیعت مثل قرمز، زرد، آ رنگ

 و به تنوعی که دارند، توجه کنید.

  به صداهای متنوع گوش کنید. صدای پرندگان، به هم خوردن برگ درختان و حرکت آب و

 غیره.

  به تماشای محل زندگی موجودات مختلف بروید: آشیانه پرندگان، کندوی زنبورها، النه

 اهیان و ... .ها، محل زندگی م مورچه

 های گیاهی، برگ درختان، پر پرندگان و صدف یا ماهیان را تهیه کنید. ای از دانه مجموعه 

 های راهنما استفاده کنید. برای آشنا شدن با انواع پرندگان و گلها از کتاب 

 توانید ببینید مورد توجه قرار دهید و هر مورد را یادداشت کنید. انواع پرندگانی را که می 

 ناظر طبیعی عکس بگیرید و یا آنها را نقاشی کنید.از م 

 تر طبیعت بپردازید. بین، میکروسکوپ و یا تلسکوپ به مطالعه جزئی با استفاده از ذره 

  .بین خدا و طبیعت ارتباط برقرار سازید 

  به کودک توضیح بدهید که خدا، تنوع موجودات را دوست دارد. خدا طراح بزرگی است. خدا

 دهد و خدا بزرگ است. ترین ذرات نیز اهمیت می ای دارد. خدا به کوچک دهقدرت فوق العا

  از فرزندتان بپرسید که هنگام مشاهده غروب آفتاب، جنگل ، آبشار و پرندگان چه تصویری از

 آورد. خدا به دست می

  آیاتی از قرآن را بخوانید که در زمان و شرایط شما مصداق داشته باشد. مثال وقتی که از

ها و  روید، به آیاتی مراجعه کنید که درباره خلقت آسمان ده ستارگان در حیرت فرو میمشاه

 زمین توضیح دهند.

 های آفرینش، فرصتی برای گفتگو درباره خدا و قدرت اوست. حتی دیدن یک فیلم از شگفتی 

 

 . ترغیب به یادگیری درباره خدا با پرسش8

بلکه گاهی از طریق طرح سؤاالت مختلف  ؛پذیر نیست امکانآموزش همیشه از طریق نصیحت یا توصیه 

ترین روش  شود. مؤثرترین و تحول آفرین و فرصت دادن به کودک برای یافتن پاسخ آنها ممکن می

آموزش این است که ذهن یادگیرنده را بر تفکر، تجربه، سؤال و کشف متمرکز کنیم و صرفا نقشی کمکی 

کنند و به آنها  د به این روش، سؤاالت کودکان برای ما ارزش پیدا میبرای خود قائل باشیم. با اعتقا

 دهیم. مان آموزش می اهمیت خواهیم داد و خود نیز با طرح سؤاالت آموزنده به فرزندان

 اصول اساسی در سؤال کردن: 

 .از افراط در طرح این سؤاالت خودداری کنید تا فرزندتان خسته نشود 

  سؤاالت را جدی طرح کنید و به فرزندتان وقت کافی بدهید تا درباره آنها فکر کند و سنجیده
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 دارد. پاسخ دهد. سؤالی که با تمام وجود پرسیده شود، شنونده را به تفکر وا می

  سؤاالت را با متانت طرح کنید، گویی در حال طرح سؤال برای خودتان هستید، چرا که خود نیز

 هستید. در حال یادگیری

  انتظار نداشته باشید فرزندتان همان پاسخی را ارائه دهد که مورد نظر شماست، زیرا هر شخصی

 کند. ای ابراز می درک خاصی از یک سؤال دارد و عقاید خود را به نحو ویژه

  سؤاالت را طوری مطرح کنید که فرزندتان با زبان و درک خودش به آنها پاسخ دهد. از او

 ای نداشته باشید. های آماده و کلیشه اسخانتظار ارائه پ

 گیری نکنید تا نوعی  به پاسخ فرزندتان بادقت و توجه فراوان گوش دهید و در برابر نظر او جبهه

 اعتماد و درک متقابل بین شما ایجاد شود.

  .سؤاالتی طرح کنید که متناسب با سن و درک و موقعیت فرزندتان باشد 

 های آماده به فرزندتان  این است که هدف از طرح آنها ارائه پاسخترین نکته در طرح سؤال  مهم

  نیست بلکه وادار کردن وی به تأمل و تفکر و در نتیجه، رشد ایمان و ادراک اوست.

 

 . آموزش تفکر به فرزندان9

سعی کنید برای فرزندتان شرایطی را فراهم آورید که عادت تفکر در سکوت و تنهایی در وی پرورش 

کند تا شرایطی را برای آموزش فرزندتان در خصوص تفکر در  یشنهادهای زیر به شما کمک مییابد. پ

 آرامش و تنهایی فراهم آورید:

 اوقات نماز زمان منظم و کر در خلوت و آرامش تعیین کنید. زمان و مکان ثابتی را برای تف

 مناسبی برای خلوت کردن با خود و خدا است.

 یتی خانوادگی تبدیل کنید.تفکر در تنهایی را به فعال 

 .روش تفکر در اوقات تنهایی، باید متناسب با سن و عالئق فرزندتان باشد 

 هایشان  بازی های چهار تا پنج ساله این است که آنها را با اسباب شاید بهترین روش برای بچه

توانید داستانی برای آنها تعریف کنید، کتابی را  تنها بگذارید تا با آنها ارتباط برقرار کنند. می

ارید تا خودش برای نقاشی کردن در اختیارشان قرار دهید و یا او را با نوار قصه مناسبی تنها بگذ

 به آن گوش کند. 

 نویسد،  وقتی که فرزندتان قادر به نوشتن شد، حتی اگر انشای خوبی ندارد یا کلمات را اشتباه می

اش یادداشتی  های روزانه یکی از مفیدترین کارها این است که از او بخواهید تا درباره فعالیت

وضیح دهید که در دفتر خاطرات باید تهیه کرده و دفتر خاطراتی برای خود درست کند. به او ت

اش و چیزهایی را  تواند احساساتش را درباره رویدادهای زندگی داستان خودش را بنویسد. او می

های بزرگتر را  که به نظر او مهم بوده و ارزش به یاد ماندن دارند، در این دفتر بنویسد. بچه
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های خودشان  بیشتری را در یادداشتنویسی اجتناب کرده و جزئیات  تشویق کنید که از خالصه

هایشان صادق بوده و مطمئن باشند که بدون اجازه  توضیح دهند. از آنها بخواهید که در نوشته

هایشان را نخواهید خواند. به این قول خود، حتی در غیاب فرزندتان وفادار  آنها هرگز نوشته

 باشید. 

 هایی در اختیار او قرار دهید تا مطالعه  ، کتابعالوه بر تشویق فرزندتان به تهیه یادداشت روزانه

 کند و وسایلی برای او تهیه کنید تا به کارهای هنری بپردازد.

 
  . داشتن عبادت خانوادگی10

فارد    و سفارش اعضای خانواده به آن است. در مرحلاه اول،  1های مهم اسالم، اهتمام به عبادت از توصیه

ورزد تا الگویی مناسب برای سایر اعضا باشد. در متون دینای آماده    باید خود به رفتارهای عبادی اهتمام

هاای   تواناد باه شایوه    این سافارش مای   2است که فرزندان خود را در هفت سالگی به نماز سفارش کنید.

بر این اسااس و در   3گوناگونی اجرا شود که برخی از آنها مانند روش الگوگیری تاثیر گذارتر خواهد بود.

اوقات ثابتی را به عبادت خانوادگی اختصاص دهید. از طریاق  سازی زندگی روزمره خود، راستای معنوی 

ها، امیادها و   توانید فرزندتان را با درک خود از خدا آشنا ساخته و او را در ارزش جمعی می عبادت دسته

توانید منابعی را  های معنوی خود مشارکت دهید. در این اوقات می ها و توانایی ها و پاسخ ها، سؤال ناامیدی

توانید در محیط خانواده به  های معنوی خود را به او نشان دهید. می گاه دهند و تکیه که به شما قدرت می

صورت جماعت نماز بخوانید. اگر فرصت یا امکان برپایی نماز جماعت روزانه را در منزل ندارید، الاقال  

توانیاد مراسام و    جمعای بپردازیاد. شاما مای     ستهتوانید در اوقاتی مثل سر سفره غذا به شکرگزاری د می

 کنید، به ایامی برای تفکر و اندیشیدن تبدیل کنید. های مختلف برگزار می سالگردهایی را که به مناسبت

جمعی اعضای یک خانواده، تأثیر پایداری در رشد معنوی کودکان دارد.  عبادت یا فعالیت معنوی دسته

  تا محیط خانه به مکانی معنوی و مقدس تبدیل شود. شوند ها موجب می این نوع فعالیت

 

 :منابع
 .1384، 2، ج2قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ سیره تربیتی پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(،داوودی، محمد، 

 .1385، 1تهران، سمت، چ شناسی، خانواده در نگرش اسالم و روان  ،ساالری فر، محمد رضا 

                                                           
 103و نساء: 238. بقره: 1
 . 409، ص3، جکافی، اصول کلینی.  2

 .73، حکمت  نهج البالغه.  3
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 .1376، 6تهران، نشر جهاد، چ خود چگونه رفتار کنیم؟،با فرزند شرفی، محمد رضا ، 

های دانه از  زاده، تهران، کتاب مترجم: دکتر مسعود حاجی کلیدهای آموختن به کودکان درباره خدا،یاب، ایریس، 

 .1381، 3مؤسسه انتشارات صابرین، چ
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 (5پرورش کودک خداشناس)

 خدا ما و سؤاالت کودکان درباره

 ابراهیم اخوی
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 گر کودکان پرسش

ای برای فراگیری معلومات  گر بودن خردسال و کودک، زمینه افزایش اطالعات و ایجاد زمینه پرسش

گشایند و از این مسیر، مجهوالت  جدید است. کودکان با سؤاالت خود، دروازه دانش را به روی خود می

کنند. سپس با تجزیه و تحلیل اطالعات به نتایج  میهای جدید تبدیل  خود را به معلومات و دانسته

ابد تا ی گردد. این چرخه همچنان ادامه می جدیدی دست یافته که خود زمینه ساز سؤاالت نوین می

فردای خود تبدیل شود. از این رو امام علی)ع( در روایتی زیبا چنین  کودک امروز به دانشمند

آن حضرت در عبارتی دیگر  1«.دهد در بزرگسالی پاسخ میهر کس در خردسالی بپرسد، » فرمایند: می

کسی که در »فرماید:  ها را در رشد شناختی کودک این گونه تبیین می ها و پاسخ اهمیت این پرسش

 2«.افتد کودکی نیاموزد، در بزرگسالی پیش نمی

ساز رشد  ه زمینهگری کودک نه تنها امری ناپسند و کسالت آور نیست، بلک توان گفت پرسش می بنابراین

علمی و شکوفایی کودک و والدین اوست؛ زیرا چه بسا والدینی که به دلیل یافتن پاسخی مناسب و قانع 

اند که بر دامنه اطالعات آنها افزوده  های سودمندی شده کننده برای کودک خود، ملزم به مطالعه کتاب

شود. یعنی کودک در هر  وند هم محقق میگویی به سؤاالت کودکان درباره خدا است. این فرایند در پاسخ

ها و صفات  سؤاالت فراوانی درباره خداوند، ویژگی همچنانفضایی که رشد کند ا مذهبی یا غیر مذهبی ا 

خواند. در این مسیر تعدادی از والدین ممکن است دچار  گویی فرا می او دارد که والدین را به پاسخ

دهی کودک را از طرح این  ای دیگر به دلیل ناتوانی در پاسخ عدههایی از این نوع سؤاالت شوند،  نگرانی

کرده و برای   دانند به کودک تقدیم کنند و گروهی دیگر صادقانه آنچه را می گونه سؤاالت منع می

خواهند و یا کودک را به فردی داناتر راهنمایی  اطالعات ناقص خود یا فرصتی برای مطالعه و تحقیق می

گو بودن، ضمن ایجاد آمادگی الزم در خود برای پاسخ به  برای انجام بهتر نقش پاسخ کنند. والدین می

شناختی این برنامه هم آگاه باشند و در برابر سؤاالت دینی   سؤاالت کودکان درباره خداوند، به نکات روان

ای آمیز پیش بگیرند. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که تالش بر کودک برخوردی موفقیت

آید.  های معنوی، یکی از وظایف والدین به حساب می پاسخگویی به سؤاالت کودکان، عالوه به پاداش

به فرزندان خود از علوم، » :که فرمود کنیم روایتی از امام عارفان بسنده مینقل برای تایید این مطلب به 

ا فریب ندهند و بر آنان آنان ر 3«مرجئه»آنچه را که برای کودکان شما نافع است، آموزش دهید تا 

 4«.غالب نشوند

تواند کودکان امروز و  در شرایط کنونی، توجه به این پیشنهاد امیرالمؤمنین علی )ع( بیش از پیش می

                                                           
 .8273ح الکلم، درر و الحکم غرر آمدى، تمیمى محمد بن عبدالواحد؛ 219ح نامه کودک، حکمت.محمد محمدی ری شهری،  1

 .8937، ح غررالحکم؛ 220ح همان. 2

 های اعتقادی منحرف . گروه 3

 .721، ص10، جمیزان الحکمهشهری،  .محمد محمدی ری 4
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واقعی دین دور شده و روز به روز حتی های متعددی که از مسیر  جوانان آینده را از افتادن در دام گروه

کنند، باز دارد. برای موفقیت در این تالش معنوی،  یشتری وارد میهای انسانی خود هم آسیب ب به جنبه

 شناختی ضروری است: گویی به سؤاالت فرزندان، توجه به چند نکته مهم روان پیش از پاسخ
 . دادن اجازه پرسش1

دهی این است که به  ترین اقدامات والدین در برنامه پاسخ یکی از ابتدایی ترین و در عین حال ضروری

ان خود اجازه سؤال کردن و دنبال کردن سؤال خود تا رسیدن به جواب کامل و قانع کننده را کودک

های فکری خود را به دست توانای پدر و مادر گشوده و  شود تا کودک گره بدهند. این کار سبب می

باره وگو در های مهم خداشناسی را بردارد. متأسفانه برخی از والدین مطلقا به کودک اجازه گفت گام

دهند و به بهانه اینکه صحبت کردن درباره خدا گناه و امری ناپسند است، کودک را در  خداوند را نمی

گذارند که این رفتار، روند خداشناسی در کودکان را با مشکل و  دنیای ابهامات و مجهوالت خود تنها می

کند. پدر و  ، دچار انحراف میای از کودکان به دلیل پناه بردن به اطالعات ناقص دیگران حتی در پاره

های خوب و  دهند، بلکه او را به خاطر پرسش گری می مادر موفق نه تنها به کودک خود اجازه پرسش

معنوی تشویق کرده و با کمک به او در یافتن پاسخ صحیح، رفتار و تالش خداشناسی او را تقویت 

تان، رفتاری  ما با شنیدن سؤاالت کودککنند. در این زمینه ذکر این نکته ضروری است که گاهی ش می

کند که سؤال بدی پرسیده و دیگر  دهید که این پیام را به فرزندتان القا می آمیز از خود نشان می اضطراب

تان به  تواند در بازداری یا تشویق کودک های شما نیز می نباید از این گونه سؤاالت بپرسد. حتی حالت

به هنگام شنیدن، رفتاری آرام و مهربان از خود نشان دهید که پرسشگری تعیین کننده باشد. پس 

 کودک را برای طرح سؤال و یافتن جواب دچار ناآرامی و احساس گناه نکند.

 
 . هنر گوش کردن2

های  خوب گوش کردن، هنری است که در همه ارتباطات کاربرد مؤثری دارد. این مسئله در سفارش

گوش خود را به خوب شنیدن ». امام علی )ع( می فرمایند: شود میمعصومین)ع( هم بسیار مشاهده 

گوش دادن فعال و هنرمندانه به سؤاالت کودکان، بهترین مشوق برای طرح این گونه  1«.عادت ده

سؤاالت است؛ زیرا والدین با این کار خود جدیت و اهمیتی را که برای موضوع قائل هستند، به کودک 

توجهی و بی رغبتی شما را  ترین بی ز هوش هیجانی باالیی برخوردارند و کوچککودکان اکنند.  ابالغ می

شوند. این مسئله درباره سؤاالت معمولی کودکان هم وجود دارد. زمانی که کودک از شما  متوجه می

پرسد و حواس شما به موضوع دیگری مثل تماشای تلویزیون یا مطالعه روزنامه جلب شده  مطلبی را می

ای  کنند تا به پاسخ قانع کننده دهند و یا با صدای بلندتری سؤال خود را تکرار می شما تذکر می به  باشد،

                                                           
 .6234ح الکلم، درر و الحکم غرر آمدى، تمیمى محمد بن عبدالواحد«. عوّد اذنک حسن االستماع. » 1
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کند تا  ، سبب درک دقیق پرسش شده و به والدین کمک میدادن  خوب گوش مهارتدست یابند. 

نیز  هایی کامال مرتبط با سؤال کودک خود داشته باشند و از تفسیر سؤال و طوالنی شدن پاسخ و پاسخ

های نامربوط به پرسش کودک خود پرهیز کنند و با این کار، کودک را از خستگی و  دادن پاسخ

سردرگمی در گرفتن جواب ایمن سازند. الزمه این کار، داشتن تمرکز الزم برای شنیدن سؤاالت کودکان 

لویزیون یا است. به همین خاطر وقتی ذهن شما مشغول کاری است یا هنگامی که چیز دیگری همانند ت

تان بگویید که  صحبت با شخص دیگر، ذهن شما را تسخیر کرده، از دادن جواب پرهیز کنید و به کودک

 باید در یک موقعیت دیگر بررسی و جواب داده شود. چون سؤالش مهم است، 

 
 گویی . درنگ در پاسخ3

های شناختی و  محدودیتهر چند که ممکن است سؤاالت کودکان ساده به نظر برسد، ولی به دلیل وجود 

گویی به کودکان قدری دشوار و نیازمند ظرافت بیشتری است. از این  اندک بودن خزانه لغات آنان، پاسخ

رو، سعی کنید در پاسخ به سؤاالت کودکان درباره خدا همیشه قدری درنگ کنید. نگران نباشید، کودک 

واهد کرد نه به پای ندانستن جواب. نخست شما این را به پای صداقت و اهتمام شما به سؤالش تلقی خ

متوجه سؤال را به درستی از او پرسش کودکتان را با زبانی ساده، تکرار کنید تا مطمئن شوید که منظور 

اید. سپس قدری جواب سؤال را در ذهن خود مرور کنید. بعد آن را به زبان کودک ساده کنید و  شده

کودک خود و حتی االمکان در قالب مثال و نیز با پیوند زدن سپس پاسخ مورد نظر را با توجه به درک 

ای داده باشید، کودک شما آرام شده و به کارهای  به معلومات قبلی او طرح کنید. اگر  پاسخ قانع کننده

تان پاسخ شما را درک نکرده باشد، سؤالش را  شود ولی اگر موفق نشده باشید و کودک خود مشغول می

گویی بپردازید. گاهی الزم است  ه الزم است با بردباری و با توضیح بیشتری به پاسختکرار خواهد کرد ک

فرصت بیشتری را در اختیار داشته باشید تا بعد از مطالعه یا مشورت با کارشناس، پاسخی در خور فهم 

و صادقانه دانید. به ا دانید یا شیوه انتقال آن را نمی کودک ارائه دهید. گاهی هم پاسخ سؤال او را نمی

او را بلد نیستید و باید بپرسید تا بتوانید پاسخ کامل  بگویید که سؤال خیلی خوبی است ولی شما جواب

های بعدی  که مشوق سؤال کند سؤالش را بیابید. این رفتار شما، کودک را از  احساس خوبی برخوردار می

 او خواهد شد.

 
 های استاندارد . پاسخ4

دهید باید صحیح، کوتاه و قابل فهم کودک باشد. از دادن  خود می پاسخی که به سؤاالت کودک

یادتان باشد که جواب ندادن بهتر از جواب نادرست دادن است؛ های نادرست به شدت بپرهیزید. پاسخ

گیری از این  های شما را واقعی دانسته و آنها را  در نتیجه زیرا کودک با اعتمادی که به شما دارد، پاسخ

ل نکنید که کودک شما همچنین پاسخ را آن قدر طوالنی و مفصبندد.  دست آمده به کار می اطالعات به
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تان حوصله  طرح چنین سؤاالتی را نداشته باشد. مطالبی را که مطمئن هستید کودک رغبتبار دیگر 

گویی در عین جدیت، صمیمی  شنیدن و توان فهمیدن آنها را دارد، مطرح کنید و در تمام مراحل پاسخ

د. همچنین از گفتن مطالب نامأنوس پرهیز مطالب سنگین و خسته کننده بپرهیزیاز گفتن  رفتار کنید.

د. نباید از اینکه نیهای دقیقی که قابل فهم برای کودک نیست، استفاده ک . الزم نیست از پاسخکنید

در ابتدای این مسیر قرار  برداشت او از مفهوم خدا دقیقا مطابق با واقع نباشد، ترسید و نگران شد؛ زیرا او

باشد.کودک را باید با تخیالت خود آزاد گذاشت و در صورت  دارد و گستره معرفتی او بسیار محدود می

خدا مثل ما و سایر »های او داشته باشید. مثال از این جمله استفاده کنید:  لزوم برخورد سلبی با پرسش

آموزد که خدا چه نیست و  ع برخورد به کودک میاین نو«. ها نیست بلکه او خالق همه ماست آفریده

تر را به تناسب رشد  های کامل شود تا پاسخ ا از خدا تا حدی تنزیه خواهد کرد و سبب میتصور او ر

 های بعد به دست آورد. فکری خود در سال

 
 گویی های متنوع پاسخ .استفاده از روش5

های  دن به پاسخی صحیح و قابل درک، راهبرای تفهیم بهتر مطالب خود و کمک به کودکان در رسی

 انتخاب کنید. خود گویی به  سؤاالت فرزند مختلفی را برای پاسخ

گاهی الزم است شخصا به سؤاالت فرزندتان پاسخ دهید و گاهی نیز باید او را به سمتی هدایت کنید که 

 کنید:های زیر توجه  خود پاسخ سؤاالت خویش را بیابد. بنابراین به پیشنهاد

. فعالیت خاصی را به فرزندتان پیشنهاد کنید مثال از او بخواهید نظر خود را درباره سؤالی که پرسیده 1

به صورت یک نقاشی بیان کند، یا کتاب مناسبی را به او پیشنهاد کنید و به او فرصت مطالعه بدهید. 

یح دهد. را برای شما توض هایی که از آن کرده است سپس از او بخواهید تا خالصه کتاب و برداشت

 شما در مسیر خداشناسی مؤثر باشد.  د در توسعه فکری کودکتوان نوشتن داستان هم می

. مواد آموزشی را در اختیار او قرار دهید. او را عضو کتابخانه کنید، وسایل نقاشی را در اختیار او 2

زمینه  کنند، قیت کودک را فعال میهایی که خال بازی و دیگر اسباب بگذارید و از طریق تهیه خمیربازی

 شکوفایی فکری او را فراهم سازید. 

. سؤاالت مناسبی را مطرح کنید تا کودک را به فکر کردن وادار سازید. برای تفکر بهتر کودک خود، 3

 فراهم آورید. خود محیطی آرام و ساکت برای فرزند

 تر کنید. را جذاب گویی خود توانید از طریق بازی معلم و شاگرد، پاسخ . می4

 توان در قالب یک قصه شبانه مطرح کرد. ها را می . برخی از پاسخ5

های طبیعی را غنیمت  پرنده و دیگر موقعیت هایی که سؤال برانگیز هستند مانند تولد یک . فرصت6

 دهی مناسب استفاده کنید. شمرده و از آن برای پاسخ
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 های معنوی  پرسش های ایجاد زمینه.توجه به 6

پرسند؛ اعم از اینکه خانواده خود  زمینه دینی می های معنوی را معموال کودکان جوامع دارای پس پرسش

های دینی، کل فرهنگ جامعه تحت نفوذ  کودک مذهبی باشند یا خیر. در اکثر کشورهای دارای سنت

« خدا»ود یگانه مقتدری که کند، از جمله اعتقاد به وج بینشی است که توجه کودکان را به خود جلب می

 شود.  نامیده می

کودک شما درباره ماهیت دین و ایمان پرسش نخواهد کرد؛ زیرا این مفهومی است که اکثر کودکان تا 

سالگی از درک آن عاجزند و معموال از این سنین به بعد است که شروع به فهمیدن مفاهیم  8یا 7سنین 

کنند. تقریبا همه کودکان مجذوب موجود مافوق  و مساوات میدشواری چون عدالت، نیکوکاری، برابری 

های آنها اغلب در  بیند. پرسش داند و همه چیز را می رسد همه چیز را می شوند که به نظر می بشری می

جایی اوست. ممکن است آنها از کسی بشنوند که  رابطه با وسعت قدرت مطلق خداوند و حضور همه

، پس به «کنی با خبر است خداوند همواره از هر کاری که تو می»اینکه و یا « خداوند همه جا هست»

  گردند. دنبال پیدا کردن حد و مرز آن می

 منابع:
 .1385، 5ترجمه فرهاد سوری، تهران، دانش ایران، چ های کودکانه و پاسخ آنها، پرسشاستاپرد، میریام، 

 .1386، 2قم، جمال، چ خداشناسی قرآنی کودکان، ،غالمرضا حیدری ابهری،

 .1384، 3قم، احمدیه، چ تربیت فرزند سالم و با نشاط، ،محسن غرویان،

قم، دفتر  آنچه درباره کودکان و نوجوانان باید بدانیم،  مؤسسه فرهنگی ا تربیتی توحید )رضا فرهادیان و همکاران(،

 .1376، 2تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چ

 .1387، 2چ  دارالحدیث، مترجم و همکار: عباس پسندیده، قم، نامه کودک، تحکم، محمد محمدی ری شهری،

زاده، تهران، کتابهای دانه از مؤسسه  مترجم: دکتر مسعود حاجی کلیدهای آموختن به کودکان درباره خدا، ،ایریس یاب،

 .1381، 3انتشارات صابرین، چ
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 (6پرورش کودک خداشناس)

 رایج کودکان درباره خدا پاسخ به چند سؤال

  ابراهیم اخوی
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 مقدمه

تولید کننده بزرگی است که از راه پرسیدن درباره خداوند، وضعیت زندگی او،  ذهن کنجکاو کودک

ها، در صدد کشف این گوهر ارزشمند فطری  هایش با ما، رفتار او با دوستان خود و دیگر جنبه تفاوت

ممکن  های مختلف و گاهی به مناسبت بروز یک رخداد زمانکودک در ذهن پرسشگر خویش است. 

است فعال شده و از شما درباره خداوند سؤاالتی را داشته باشد. کودک در حال و اکنون زندگی 

کند و از این نظر ممکن است گاهی سؤالی را که در ذهن دارد، بدون هیچ توجهی به شرایط شما  می

ترین رکن  ب و تشویق کننده درباره سؤاالت او درباره مهممطرح کند که الزم است برخوردی مناس

گویی، شما را مجهز نموده و از  داشتن آمادگی برای پاسخهستی یعنی خداوند را روبرو شوید. 

دادی از سؤاالت رایج دارد. از این رو، در این بخش به تع اضطراب برخی از سؤاالت دشوار مصون می

 کنیم: میهای درست آن اشاره  کودک و پاسخ
 . خدا کیست؟1

هی صحیح به سؤال درباره وجود پاک خداوند و انتقال مفاهیم مورد نیاز به کودکان، توجه  در پاسخد

 به چند نکته ضروری و راهگشاست:

والدین در اغلب موارد برای توضیح دادن مفهوم خدا، از لغاتی مانند: جاودان، مقدس، ازلی و ابدی، 

کنند که برای فرزندشان نامفهوم است. برای اینکه  لق و ... استفاده میماوراء الطبیعی، قادر مط

 گوی سؤاالت فرزندتان درباره خدا باشید اصل ساده زیر را رعایت کنید: پاسخ

پاسخی به فرزندتان بدهید که با نیازهای کنونی فرزندتان ارتباط داشته باشد. برای این کار باید به 

 دو نکته توجه کنید:

 فرزندتان در چه حدی است؟سطح درک  .1

 کند: بررسی سؤاالت زیر به تحقق این موضوع کمک می

 کند؟ او چه لغاتی را درک می 

استفاده  عادلو  مقدس، درک غیرقابلو  نامحدود، ابدیو  ازلیتوانند از لغاتی مثل  افراد بالغ می

 خوبو  قوی، بزرگ، همیشه برایبایستی از لغاتی مثل  کنند، ولی در مورد کودکان زیر شش سال می

جا، مافوق، قدرتمند و  توانند لغاتی چون همیشه، همه استفاده شود. کودکان باالتر از شش سال می

 کامل را درک کنند.

 بایستی با چه چیزهایی مقایسه کرد تا برای فرزندتان قابل فهم باشد؟ خدا را می 

خدا « »تر است. خدا از او هم قوی شناسی کیست؟ ترین کسی که می قوی» به فرزند خود بگویید:

رفتاری تو را با یک کودک فلج دیدم، به یاد خدا  وقتی خوش»، «بیش از پدر و مادرت مراقب توست

 «گویند خدا مراقب آنهاست. خوانند در واقع به ما می ها آواز می وقتی پرنده»و « افتادم

 ما توضیحات بعدی خود را فرزند شما تاکنون چه تصویری از خدا به دست آورده است تا ش
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 بر اساس آن استوار کنید؟

گرچه خدا از هر تصوری باالتر است، اما همه ما صرف نظر از سن و سال و دانش و تجربه شخصی، 

فرزندتان « خدا کیست؟»شناسیم. برای اینکه بتوانید به سؤال  خدا را بر اساس تصور خود از او می

اید  با این کار هم به اطالعات او دست یافته «.ر خودت چیست؟نظ»پاسخ بدهید، ابتدا از او بپرسید: 

 کند. اید که حس مثبتی را در او ایجاد می و هم برای سؤال کننده احترام و ارزش قائل شده

 ای دارد؟ فرزند شما چه نیاز ویژه .2

ن خواهد مطمئ برای پاسخ دادن به این سؤال از خود بپرسید: آیا در وجود خدا شک کرده؟ آیا می

خواهد خوبی و خیر را بشناسد تا راهنمایی در  شود همیشه کسی هست که از او مواظبت کند؟ آیا می

 خواهد منشأ الهامات خود را در خدا جستجو کند؟ انتخاب داشته باشد؟ آیا می

کند پاسخی به سؤال فرزندتان بدهید که متناسب با سطح  بررسی این سؤاالت به شما کمک می

دهی به سؤال فرزندتان  یاز موجود در پس سؤال او را برآورده سازد. در پاسخدرک او بوده و ن

توانید از باورهایی استفاده کنید که ادیان مختلف درباره آنها اتفاق نظر دارند. این باورها عبارتند  می

هاست که مردم زندگی خود را  خدا غایت هر چیزی است. هیچ چیزی بزرگتر از او نیست، قرن» از:

بگویید: خدا  خود تر از زندگی است. به فرزند کنند؛ زیرا او برای آنها مهم ی اعتقاد به خداوند میفدا

داند.  خدا پاسخ تمامی سؤاالت ما را می ترین و بهترین چیزی است که در عالم وجود دارد. بزرگ

رای حلی ب ایم و یا راه کنیم شکست خورده خدا سرچشمه امید است. در مواقعی که احساس می

شود تا راهی برای خروج از مشکالت بیابیم. خدا به ما  مان وجود ندارد، توکل به خدا باعث می مشکل

خدا  کنی تفاوت دارد. کند تا بر مشکالتمان پیروز شویم. خدا با هر چیزی که تصور می کمک می

را درک کنیم و توانیم تا حدودی صفات او  بزرگتر از آن است که بتوان او را تصور کرد. ما فقط می

نسبت  توجه داشته باشید که .«هر چه بیشتر جستجو کنیم، به درک بهتری از او دست خواهیم یافت

 های انسانی به خدا، کار اشتباهی است. دادن ویژگی

 
 . خدا کجاست؟2

دارند. از نظر آنها خانه محلی برای سکونت، استراحت و بودن « خانه»کودکان احساس خاصی درباره 

کند. کودکان خانه  کنار اعضای خانواده است و نوعی احساس آرامش و امنیت در آنها ایجاد میدر 

دهند و برای هر چیزی  ها تعمیم می دانند و این تصور را به تمامی پدیده را محل سکونت خود می

 به شود. گاهی اوقات مسجد شوند و طبعا این تصور درباره خدا هم مطرح می مکانی ویژه قائل می

 دانند. شود و گاهی آسمان یا بهشت را محل سکونت خدا می عنوان خانه خدا تلقی می

نکته مهم این است که امکان دارد فرزندتان بخواهد خدا را براساس نیازهای کنونی خود، در مکان و 

رد تواند شامل یکی از موا جایگاهی ویژه تصور کند. دامنه این نیازها اگرچه بسیار وسیع است، اما می
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 زیر باشد:

 خدا نزدیک و در کنار »  کند، به او بگویید: اگر او درباره ارتباط خدا با خودش فکر می

بیند، سخنان ما را می شنود و از طریق تمام چیزهای اطرافمان با ما  ماست. او ما را می

 «.کند ارتباط برقرار می

 خدا همه جا حاضر است. » یید:اندیشد، به او بگو اگر او درباره جایگاه خدا در عالم هستی می

او نزد ما حضور دارد، اما در عین حال در سراسر جهان و حتی در ستارگان دوردست نیز 

 «.حاضر است

 ها در  منشأ خوبی» توانید به او بگویید: اندیشد، می ها می ها و شادی اگر او درباره منشأ خوبی

 «.بهشت است و بهشت جایگاه خداوند است

  و عصبانیت او آگاه است یا   ترس  ها، او این است که آیا خدا از ناراحتیاگر دغدغه فکری

خدا از مشکالت تو آگاه است و در برطرف کردن آنها به تو کمک » خیر، به او بگویید:

 «.کند می

 کند، به او بگویید: ای خاص احساس می اگر او حضور خدا را در مکانی مقدس و یا لحظه 

 «.اردخدا قطعا در آنجا حضور د»

 :همه ما از آن خداییم و همه به »  اگر او اشتیاق دارد که روزی خدا را ببیند، به او بگویید

 «.سوی او بازخواهیم گشت

ای که باشد، نیازمند این پاسخ است که خدا در همه جا  با هر انگیزه« خدا کجاست»طرح سؤال 

ستی او را به مکانی خاص محدود کنی و توانی خدا را ببینی و آیا قادر ه حضور دارد. حاال در کجا می

 در آن محدوه ببینی، قطعا خیر.

 

 تواند مرا ببیند و سخنانم را بشنود؟ . آیا خدا می3

آنچه برای کودک مهم است درک حضور خدا در ارتباط با خود و مشکالت شخصی اوست. چند عامل 

 ممکن است ذهن کودک را به چنین سؤاالتی هدایت کند:

دنبال کند و حتی تواند او را  تحرک  یک کودک ممکن است او را به این فکر وادارد که آیا خدا می

 بگیرد؟

کودک ممکن است آگاهی بیشتری درباره بزرگی و عظمت جهان به دست آورد و به راحتی نپذیرد 

 تواند همه این جهان پهناور را پر کند. که خدا می

کند. در این  احساس تنهایی می، شود می مانند مدرسه کانی تازهکودکی که برای نخستین بار وارد م

 پرسد:آیا من تنها هستم؟ آور از خود می شرایط اضطراب

کودک ممکن است مرتکب عمل خطایی شده باشد و از خود بپرسد: آیا خدا مرا دیده است؟ 
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والدین به آنها شود تا حدی که حتی در نبود  احساس حضور خداوند باعث تقویت وجدان کودکان می

گیرند، بیندیشند. از سوی دیگر این احساس ممکن  هایی که می احترام بگذارند و در مورد تصمیم

است باعث شود که کودک همیشه خود را تحت نظارت بداند و از این بابت مضطرب و نگران شود. 

خود و نحوه  البته هر یک از این احساسات بستگی به احساسی دارد که کودکان از حضور والدین

  برخورد آنان با اشتباه کودکانشان دارد.

تواند ما را ببیند و  ای که دارد، می در هر صورت، به کودک خود بگویید خداوند با قدرت ویژه

 سخنان ما را بشنود.

 . خدا از کجا آمده است؟ 4

وجود داشته و هیچ کسی خدا را خلق نکرده است. خدا همیشه »پاسخ رایج به این سؤال چنین است: 

شود و تا همیشه  گاه پیر نمی تر از هر چیزی است ولی هیچ زمانی قبل از خدا وجود ندارد. خدا قدیمی

 «زنده است.

دهد که هر چیزی آغاز و پایانی دارد، لذا درک وجود خدایی که قبل از  تجارب کودکان نشان می

آنها مشکل است. بهترین راه فائق  آغاز وجود داشته و پس از پایان نیز وجود خواهد داشت، برای

پایان درباره چگونگی جاودانگی خداوند، این  آمدن بر این مشکل و رهایی از دام زنجیره سؤاالت بی

ای عقلی یا  نهایت بودن خدا را به عنوان امری ایمانی و اعتقادی معرفی کنید نه پدیده است که بی

ها و معلمان و مربیان  کتب آسمانی، پیامبران، سنت پذیریم چون تمام تجربی. ما جاودانگی خدا را می

دانم  ما به آن معترفند. اگر فرزندتان قانع نشد ناچارید که به او بگویید: من بیشتر از این چیزی نمی

 ولی مطمئنم که خدا همیشه بوده و همیشه خواهد بود.

 
 تر است؟ . چه کسی در جهان از همه قوی5

های گذشته است ولی هنوز این اعتقاد وجود  بسیار متفاوت از دورانهای ایمان  در عصر حاضر، شکل

هاست. به همین دلیل است که  دارد که ارتباط با خدا به معنای ارتباط با منبع و منشأ تمامی قدرت

کنند که خدا آنها را در طول روز حفظ کند. آنها برای بیماران،  بسیاری از مردم هر روز صبح دعا می

کنند تا در غلبه بر  کنند. آنها خدا را عبادت می ر و کسانی که در خطرند نیز دعا میهای گرفتا آدم

گویند چرا که به آنها نیروی  مشکالت یا شروع کار جدید به آنها کمک کند. آنگاه خدا را شکر می

 الزم را برای رسیدن به هدفشان عطا کرده است.

های او می بینند و قدرت پیامبران و پیشوایان  بسیاری از مردم، جلوه قدرت خدا را تنها در معجزه

انگیزند، اما  دانند. اگر چه معجزات اموری بسیار شگفت رهایی بخش را ناشی از ارتباط آنها با خدا می

آیند. خداوند اغلب در رویدادهایی به ظاهر عادی قدرت خود را  تنها نشانه قدرت خدا به شمار نمی

های متنوع،  های بهاری و میوه دک، ایجاد انرژی، شکفتن غنچهگذارد؛ تولد یک کو به نمایش می
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 هایی از قدرت و خالقیت خداوند هستند. نشانه

دانید با  شود، دیگر تحت کنترل و مراقبت شما نیست و نمی هنگامی که فرزند شما از خانه خارج می

ما در تمام چه خطراتی روبروی شده و در معرض چه سؤاالت و مشکالتی قرار خواهد گرفت. ش

توانید به طور مستقیم در قبول یا  گیری است، حضور ندارید و نمی لحظاتی که او نیازمند تصمیم

ها او را یاری کنید.  شناساندن خدای قادر و قدرتمند به فرزندتان به او شجاعت و  پذیرش موقعیت

ا را حاضر و نزدیک دهد. او با اعتقاد به وجود چنین حامی نیرومندی، همیشه خد احساس امنیت می

  اش به سوی کامیابی رهنمون خواهد بود. خود خواهد دید و خداوند نیز او را در زندگی

همه دوست دارد تر است و  در پاسخ به این سؤال، به کودک خود بگویید خداوند از همه قوی

  د.، از قدرت خود که خداوند به آنها داده است، در کارهای خوب استفاده کننهای قوی آدم
 کند؟ . چرا خدا کاری نمی6

شود)مثل شفای مادر(،  های انسان به رغم اصرار زیاد اجابت نمی در مواقعی که دعاها و خواسته

هایی نیاز به خردمندی و  گیرد. مواجهه با چنین موقعیت قدرت و توانایی خدا مورد سؤال قرار می

وارده به کودکان هستند. هنگامی که خصوص مواقعی که والدین نیز شریک مصیبت ه صبر دارد. ب

 بینی خود کمک بگیرید. شوید، از صداقت و خوش دچار مصیبت و فشارهای طاقت فرسا می

 الف(برخورد صادقانه با مصائب

 .فرزندتان را تشویق کنید تا احساسات خود را برای شما بیان کند 

 ت وجود دارد. از فرزندتان های دیگری نیز برای ابراز احساسا به فرزندتان بیاموزید که راه

کند، بیان  بخواهید تا با نقاشی، احساسات خود را در این مورد که خدا کجاست و چه می

دارد. اگر نقاشی او با باورهای شما تعارض داشت، واکنشی نشان ندهید. با گذشت زمان 

 توانید تصویر ذهنی او را به تدریج اصالح کنید. می

  اضطراب خویش شریک کنید. زندگی معنوی اغلب به سفری فرزند خود را در ترس، شک و

شود که انتهایی ندارد. ما قادر نیستیم به تمام سؤاالت و معضالت زندگی پاسخ  تشبیه می

دهیم. به فرزند خود نشان دهید که شما نیز به رغم پایبندی به ایمان و باورهای خود، 

اید بر آنها غلبه کنبد. با مثال  توانستههایی دارید که ن ها، تردیدها و اضطراب سؤاالت، ترس

دن از خود به او بیاموزید که داشتن سؤال، امر نادرستی نیست و پاسخ دادن به برخی ز

 سؤاالت به زمانی طوالنی نیاز دارد و نباید مأیوس شد.

 بینانه با مصائب  ب(برخورد خوش

ها را از شیطان بدانید. تمام  ها را از خدا و بدی ای مناسب به مشکالت خود نگاه کنید. خوبی از زاویه

دهند که در آن خبری از مصیبت و رنج نیست. شما  ای را می مذاهب به پیروان خود وعده آینده

هی را به روی اندازی از وعده ال ، چشمقرآنهای مذهبی یا نشان دادن آیات  توانید با گفتن قصه می
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 فرزندتان باز کنید.

 بینانه با مصائب، اقدامات زیر را انجام دهید: برای تشویق فرزندتان به برخورد خوش

 .او را در امور خیریه و کمک به همنوعان مشارکت دهید 

 .کلماتی قصار و کلماتی آموزنده در اتاق او نصب کنید 

 های گوناگون آنها را در زندگی  و با روشتان انتخاب کنید  شعارهایی امیدبخش برای خانواده

 خود به نمایش بگذارید.

  سعی کنید به کلمات قصار و شعارهای مورد نظر خود عمل کنید و الگویی عینی به فرزندتان

 ارائه دهید.

 تابی نکنید چرا که نحوه برخورد شما الگویی آموزنده برای فرزند  در برخورد با مشکالت بی

 شماست.

 ن خود را در برخورد با مصائب از دست ندهید.سعی کنید ایما  

 
 . خدا شبیه چیست؟ 7

مردم معموال تمایل دارند خدا را شبیه خودشان تصور کنند. هر تصویری که از خدا داشته باشید، 

های او هستند. بر  باید به فرزندتان نشان دهید که تمام کودکان جهان، اعضای خانواده خدا و آفریده

 پذیر خواهند بود: های زیر امکان ی، راه حلاساس چنین تصور

 دهند خدا فراتر از جنسیت و نژاد است. داستان و نکاتی برای فرزندتان بگویید که نشان می 

  خداوند را با کلمات عام و جهان شمول توصیف کنید. مانند همه کودکان خدا را دوست

کنید وقتی آیات الهی یا  دارند، ما بندگان خدا هستیم، او حافظ بندگان خویش است. سعی

هایی را به کار ببرید که زبانی جامع  کنید، ترجمه ها بیان می های مذهبی را برای بچه داستان

و لحنی جهان شمول داشته باشد و با استفاده نادرست از کلمات، تصویری محدود را در ذهن 

 کودکان به وجود نیاورید.

 ید.تصویر ذهنی جهان شمولی از خداوند ارائه ده 

 به این پاسخ به عنوان نمونه توجه کنید:

خدای بزرگی که همه جهان را آفریده است، شبیه هیچ چیز و هیچ کسی نیست. اگر بگوییم خدا 

تر  تر و قوی ایم. خدا از همه اینها بزرگ شبیه خورشید، کوه و هر چیز دیگری است، او را کوچک کرده

 1«.مثل و مانندی برای او نیست» است:

شود گفت او زن است  این زن یا مرد بودن هم برای او معنا ندارد. خدا برتر از انسان است و نمیبنابر

                                                           
 .11. شوری: 1
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 همتا است یا مرد. خدا بی

 

 بندی جمع

دهد که پاسخ گفتن به سؤاالت کودکان درباره خداوند در عین سادگی،  مطالبی که خواندید نشان می

شناختی کودکان خود  ر صورتی که از فضای رواناست. والدین د  های ویژه پیچیده و نیازمند مهارت

توانند اطالعات خود را در قالبی مناسب به کودکان منتقل کنند.  آگاهی بیشتری داشته باشند، می

تواند مانع خالقیت و هنر ارائه  های ذکر شده تنها به عنوان نمونه است و به هیچ وجه نمی پاسخ

  مطلب از سوی والدین باشد.
 :منابع

 .1385، 5ترجمه فرهاد سوری، تهران، دانش ایران، چ های کودکانه و پاسخ آنها، پرسشاستاپرد، میریام، 

 .1386، 2قم، جمال، چ خداشناسی قرآنی کودکان، ،غالمرضا حیدری ابهری،

از مؤسسه  زاده، تهران، کتابهای دانه مترجم: دکتر مسعود حاجی کلیدهای آموختن به کودکان درباره خدا، ،ایریس یاب،

 .1381، 3انتشارات صابرین، چ
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 مقدمه

خداشناسی کودکان، دنیایی پر از ظرافت و حساسیت است. در مسیر شناخت کودکان که نخست از 

برخی همخوانی ندارد.  ها که با این ظرافت شویم شود، گاهی با مسائلی روبرو می طریق خانواده محقق می

تواند در آینده دینی آنها  شوند که می از والدین در مسیر معرفی خداوند به کودکان، دچار اشتباهاتی می

نقش تخریبی باالیی داشته باشد، از این رو شناخت این موارد برای پیشگیری از آنها بسیار مهم است. در 

 شود. های ناشی از آن اشاره می باهات رایج و آسیببه برخی از اشت نوشتاراین 

 
 . ارائه اطالعات نادرست1

و دالیل بسیاری بر این مسئله وجود دارد. به  کودکان به صورت فطری، اعتقاد به یگانگی خداوند دارند

موسی)ع( به خدا عرض کرد: پروردگارا! کدام یک از حضرت »شود:  به این روایت اشاره می عنوان نمونه

 چرا که من فطرت آنها را بر ؛خطاب رسید: محبت به کودکاناز سوی خداوند اعمال نزد تو برتر است؟ 

آنچه که ممکن است کودک را دچار مشکل در این شناخت کند،  1.«پایه اعتقاد به یگانگی خود قرار دادم

ذهن محدود خود بدان تحلیل برخی اطالعات به دست آمده با و  افکار خام و نادرستی است که از تجزیه

نادرست از خداوند و تایید برخی از  طالعاتاتی که ممکن است رخ دهد، دادن یکی از اشتباها رسد. می

افکار خام کودکان درباره خداست. برخی از والدین به گمان اینکه با دادن هر گونه اطالعاتی درباره 

ساکت کنند، یا این تصور که اگر من به او گر کودک را قانع و  توانند ذهن پرسش خداوند و صفات او می

دهند که بیشتر از آنکه  معلوماتی ندهم ممکن است دیگر مرا قبول نداشته باشد، گاهی اطالعاتی را می

ها درباره خدا داشته است. چنین کودکی  جنبه علمی و واقعی داشته باشد، تصوری است که خود او سال

های شما به دیده  سؤاالت خود خواهد رسید و آنگاه به تمام گفتهدیر یا زود به اطالعات دقیقی درباره 

ها زندگی  نگرد. بعضی از کودکان هم با همین معلومات به دست آمده از طریق پدر و مادر سال تردید می

کنند که ممکن است  ریزی می بر همان معلومات ناقص یا اشتباه پایهرا کنند و تمام ابعاد معنوی خود  می

شود در مواردی که  شناختی جدی را برای آنها به دنبال داشته باشد. از این رو توصیه میهای  آسیب

اید، قدری تأمل کنید و فقط در زمانی که از صحت معلومات خود  خود به باور درستی دست پیدا نکرده

توانید  در زمینه خداشناسی مطمئن شدید، آن را به کودک خود منتقل کنید. در بسیاری از موارد شما می

وجو داشته باشید یا او را به شخص دیگری  از کودک فرصتی بگیرید تا در زمینه سؤال او مطالعه و پرس

دانید معلومات بیشتری دارد، ارجاع دهید. در مواردی که اطالعات کامل و مفیدی در اختیار  که می

 د را اعالم کنید.ندارید، با کودک خود صادق باشید و با همین صداقت خود، ایمان راستین خو
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 . خدا، ابزار تهدید2

ها، پدر و مادر در موارد زیادی از ایمان کودک به خدا به صورتی ناخواسته  متاسفانه در بسیاری از خانه

ترسانند. به عنوان مثال مادری که با سر و صدای زیاد و  سوءاستفاده کرده و کودک را از قدرت خدا می

 ن او نیاموخته، کودک را با جمالتیچ مهارتی را برای آرام کردلجبازی کودک خود روبرو شده و ه

دهد. تکرار این گونه مطالب،  ترساند و وعده عذاب خدا و افتادن و سوختن در آتش را می معنوی می

گذارد و جنبه محبت خدا را برای او  ذهنیتی منفی از خدا در دل و جان کودک معصوم شما بر جای می

شوند؛  ر والدین بر اساس پیروی ناخواسته از الگوهای کهن دچار چنین رفتارهایی میبرد. اکث زیر سؤال می

اند که در آن وحشت از خدا در آنها شکل گرفته است. جمالتی  یعنی خود نیز در کودکی جمالتی شنیده

 خدایا خودت منو»، «سوزی اگر داد بزنی توی آتش جهنم می»، «برد خدا دروغگوها را به جهنم می»چون 

 و ...« خدایا منو بکش راحت شم»، «از دست این بچه خالص کن

شود. به بیانی دیگر  برای افراد مذهبی خداوند مورد احترام است و ترس از خدا امری مقدس تلقی می

توجهی شود، ولی خداترسی و خضوع ممکن است برای یک  آنها دوست ندارند به خداوند و خواست او بی

کنند. آنها  والدین وحشت از خدا را در کودک ایجاد می برخی ازخدا شود. کودک تبدیل به وحشت از 

آمیز معلم یا والدین نیز  گیری و رفتار خشونت گر ترسیم کرده و سخت خدا را به صورت جباری شکنجه

ترین تصویری که کودکان از خدا دارند،  موجب ترس او از هر قدرت نیرومندتر از وی خواهد شد. ابتدایی

 انعکاسی از تصویر آنها درباره والدین یا معلمان آنهاست. معموال

و رحمانیت، بخشندگی و مهربانی خدا را به او نشان ر منفی او را از خدا اصالح کنید سعی کنید تصوی

بداند  های غلط و ناشایست خود و مجازات را ناشی از انتخاب دانستهبه نحوی که خدا را یاور خود  ؛دهید

 .نه ناشی از جبار بودن خدا

ای از  البته یادآوری این نکته الزم است که در تربیت دینی باید بیم و امید را همراه ساخت، لذا بیان پاره

اوال ها  اما باید توجه داشت که در بیان این عقوبت ؛خشم الهی نسبت به بدکاران ضروری استموارد 

جه اعمال خطاب قرار داد، بلکه باید آن را خاص بدکاران و نتینباید خود کودکان را مستقیما مورد 

هایی که کمک و محبت خداوند به بندگان در آنها وجود دارد،  ناشایست آنها معرفی کرد و ثانیا داستان

 ریزی شود. عالقه پایهمهر و  برهای کودک نسبت به خداوند،  بیشتر گفته شود تا برداشت

 
 . معرفی خدای ذهنی3

های معرفی خداوند به کودکان اتفاق افتد، دادن اطالعات  هایی که ممکن است در گام آسیب یکی از

شود او به جای احساس خداوند و درک  خشک و بدون توجه به فضای ذهنی کودک است که سبب می

حضور او و نیز ایجاد آمادگی برای برقراری ارتباط با خدایی که زنده و شاهد و ناظر بر همه است، به 

خدایی ذهنی باور پیدا کند که فقط در فضای ذهن و معلومات او جایگاه دارد و در موارد متعددی که 
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دان  از اندازه و تکیه بر دین  از او حمایت شود، به سراغ چنین قدرتی نیاید. گاهی اطالعات بیش نیاز است

شود و کودکان صرفا  سبب غفلت از این جنبه می و برخوردار کردن فرزندان از اطالعات فراوان،شدن 

اند. از این رو الزم است  بینند که اطالعات زیادی درباره او کسب کرده خود را با خدایی مقدس روبرو می

، زمینه انس و احساس خداوند را در و صفات او سازی کودکان با خداوند سبحان والدین به موازات آشنا

گشا آگاه  های گوناگون به وجود خدای زنده حامی و مشکل را در موقعیت آنها به وجود آورند و کودک

 سازند.

 

 گیری در اجرای همه دستورات خدا . سخت4

ای که درباره مسائل دینی فرزندان  از اندازه  شود که والدین به خاطر حساسیت بیش گاهی مشاهده می

کنند. چنین والدینی انتظار   ده و دلسرد میبرند، با دست خود آنها را از فضای دینی دلز خود به کار می

دارند که کودک آنها همانند یک بزرگسال تمام دستورات خدا را مو به مو و با باالترین کیفیت اجرا 

کنند، آن را به پای ضعف ایمان نهاده و کودک را  ترین ضعفی از آنها مشاهده می کنند و هر کجا کوچک

کنند. چنین رفتارهای نادرستی در کودکان لذت  داوند تهدید میبه دور شدن و حمایت نشدن از سوی خ

با خدا بودن را از بین برده و رفتارهای دینی آنها صرفا به خاطر ترس از خدا یا نگرانی از ناراحتی 

کند. از این  شان خواهد بود که هر دو مورد به دینداری کودک در آینده صدمات جدی را وارد می والدین

الدین با مالیمت و مدارا و با توجه به توانایی فرزندشان از آنها بخواهند که رابطه معنوی رو الزم است و

ای طبیعی و امری عادی  خود را با خداوند حفظ کرده و وقتی با کسالت آنها روبرو می شوند، آن را واقعه

ه این نکته هم ضروری افتد. توجه ب ی گاهی اتفاق مییها چه اینکه برای بزرگساالن هم چنین حالت ؛بدانند

باشد که باید  داشتهنیز رغبتی کودک نسبت به مسائل دینی ممکن است دالیل دیگری  است که بی

های  مذهبی که انسانبه ظاهر ؛ مشاهده اشخاص رغبت به مسائل دینی بی دوستان شناسایی شوند. مثل

ن گفته و آزادی انسان را محدود ن تصور که ادیان فقط درباره بایدها و نبایدها سخیناشایستی هستند؛ ا

که سرپرستی او را در خانه و مدرسه بر عهده دارند؛  کنند؛ ترس از خدا به دلیل بدرفتاری کسانی می

ذهنی بودن خدایی که به او معرفی شده؛ عدم تأثیر خدای ذهنی در زندگی روزمره او؛ عدم استجابت 

ا باید تالش کنید علت اصلی عدم تمایل او را . شمدیگر شبهات فکری و مشکالت رفتاریدعاهای او و 

)ص( در این گرامی اسالم. پیامبر گردد شکوفایافته و آن را حل کنید تا انگیزه و کشش یادگیری در او 

خدا رحمت کند کسی را که فرزندش را در اعمال نیکش یاری دهد. سؤال » باره سفارشی طالیی دارند: 

1 .«بپرهیزد گیری وست، بپذیرد و از سختشد: چگونه؟ فرمود: آنچه در توان ا
 

 
 . دشوار نمایی 5
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شود او دین را  دشوار نمایی و طرح مسائلی که در دنیای کودک و خردسال مفهومی ندارد، سبب می

گیری چنین تصوری باعث گریز از  امری مقدس و در عین حال خارج از توان شناختی خود بپندارد. شکل

 مگاهنآورد که کودک به  ترین حالت این مسئله را پدید می بینانه دین در کودکان شده و در خوش

انتخاب، میان دین و دیگر مسائل مادی، به بهانه نامفهوم بودن مسائل دینی برای خود، راه غیردینی را 

 ترجیح دهد.

ای  ه عقیدتی یا طرح مسائل ساده با ادبیاتی دشوار و کلیشهالزم است والدین، از طرح مباحث پیچید

ای  پرهیز کرده و برای انتقال مفاهیم دینی به فرزندان خود با صرف وقت و حوصله بیشتری، شیوه

بنا به  از تحول کودک، الزم است در هر دوره مناسب با فضای روانی فرزند خود را در پیش گیرند.

 میو اجازه ده مییرا ارائه نما ینید یها آموزش خود به فرزندان یو شناخت یذهن اتیتناسب خصوص

آنها  یو مشکل برا دهیچیپ دیعقا سیکودکانه خود را داشته باشند و از طرح و تدر نیکودکان د

 شود. نیآنها از د زیو گر یتوانند آن را درک کنند و چه بسا موجب بدفهم یچرا که نم م،یکن یخوددار

 
 نیازهای کودکاننادیده گرفتن  .6

کودک شما با تمام اشتیاقی که نسبت به فراگیری مسائل دینی و به ویژه آشنا شدن با خداوند از خود 

توجهی به این نیازها  یک کودک است. او نیازهای دوران کودکی خود را دارد و بی همچناندهد،  نشان می

شیوه، پل زدن از نیازهای او برای  سازی جنبه معنوی او کاری نادرست است. بهترین به بهانه پررنگ

توانید از  نه نادیده گرفتن مسائل روزمره و طبیعی کودک. یعنی شما میباشد  به او میانتقال مسائل دینی 

به بازی استفاده کرده و مفاهیمی چون مهربان بودن خدا و دیگر مسائل را مانند نیاز یک نیاز طبیعی او 

افتد یا از نعمتی نو برخوردار  یشرفت جدیدی در زندگی اتفاق میبه صورت محدود بیان کنید. وقتی پ

تواند پلی مطلوب برای اتصال کودک به خدا  شوید، زمینه شکرگزاری با خدا برایتان اتفاق افتاده که می می

مهمانی و...  ها و مراسم شاد دیگر چون های مورد عالقه کودک، نیاز به بازی و تفریح، جشن باشد. خوراکی

هایی غیر مستقیم اطالعات بیشتری را  تواند به شیوه هستند که کودک در آن می  های طبیعی یتموقع

درباره خدا به دست آورد. نادیده گرفتن نیازهای طبیعی کودکان در هر مرحله از رشد و برخورد فراتر 

در هر مرحله تر از توان آنها، باعث عدم موفقیت شما در آموزش آنان خواهد شد.  از طاقت یا پایین

سنی، به نیازهای فرزندتان توجه کنید و به تدریج و قدم به قدم او را در معرض نیازهای مرحله باالتر 

  قرار دهید تا با آمادگی وارد مرحله بعد شود.
 

 به والدین . بی اعتمادی فرزند7

ه به شما دارد، آنها کند و به سبب اعتمادی ک اولین اطالعات مربوط به خدا را از شما دریافت می ،کودک

پذیرد. حال اگر این رابطه به هر دلیلی به هم خورده و کودک نسبت به شما اعتماد خود را از  را می
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شود. همچنین وقتی کودک  دست بدهد، نسبت به معلوماتی که از شما دریافت کرده هم دچار تردید می

زند، قرار گیرد باز دچار چنین  ر میکه گاهی از شما س  بین اطالعات دینی شما و رفتارهای غیردینی

نوی خوبی برای نوساناتی خواهد شد. از این رو وظیفه شماست که با تنظیم رفتارهای خود الگوی مع

. اگر گاهی اشتباهی مرتکب شدید، با برخورد صحیح نسبت به آن اشتباه و تالش برای تان باشید فرزندان

شود که کودکان  این امر سبب می دید خارج سازید.ذهنیت کودک خود را از تر جبران آن سعی کنید

کند. باید مورد اعتماد  یادمان باشد که ایمان با اعتماد رشد می حتی از اشتباهات ما هم درس بگیرند.

ها و اعتقادات مذهبی که ایمان فرزندتان در بستر آن  فرزندتان باشید تا او سخنان شما را بپذیرد. سنت

ای که اعضای آن  اعتماد باشند تا در رشد معنوی او مؤثر واقع شوند. در خانواده گیرد، باید قابل شکل می

کنند، در محافل مذهبی که اعضای آنها نسبت به یکدیگر کدورت داشته و  همیشه با هم دعوا می

شود، تردید  ها نسبت به آنچه که درباره خدا و ایمان گفته می ای با هم ندارند، بچه همکاری سازنده

 د کرد.خواهن

 

 :منابع

 .1376، 5تهران، انجمن اولیا و مربیان، چ رفتار والدین با فرزندان،سادات، محمد علی، 

 .1385، 2چ های دانه از مؤسسه انتشارات صابرین، کتابتهران،  پاسخ به والدین،فردوسی، سیما، 

قم، دفتر  و نوجوانان باید بدانیم،آنچه درباره کودکان  مؤسسه فرهنگی ا تربیتی توحید )رضا فرهادیان و همکاران(،
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 مقدمه

کند، نحوه آشنایی آنان با  یکی از مسائلی که در زمینه تربیت دینی و معنوی کودکان اهمیت پیدا می

های آسمانی است. در سیره تربیتی معصومین)ع( هم توجه دادن به کودکان به کتاب  کتاب خدا و پیام

کسی که پیش از بلوغ قرآن بخواند، » فرمایند: در این باره میای دارد. پیامبر اعظم)ص(  الهی جایگاه ویژه

در روایتی از امام علی)ع(، یادگیری قرآن از حقوق  1.«به تحقیق در کودکی به او حکمت داده شده است

آموزی  ه قرآنفرزندان بر پدر شمرده شده و پدر مکلف است در کنار انتخاب نام نیکو و ادب آموزی، ب

های خاصی به کودکان  در برخی از روایات، حتی نسبت به آموزش سوره 2د.رزکودک هم اهتمام و

خوانیم که به کودکان خود سوره  سفارش شده است. به عنوان نمونه در روایتی از امام صادق)ع( می

هایی در کنار  وجود چنین آموزه  3یاسین را آموزش دهید که این سوره ریحانه و گل قرآن است.

های پژوهشی که در این زمینه وجود دارد، ضرورت آشنایی کودکان با قرآن را به والدین گوشزد  یافته

گاهی بیشتر آهایی که دارد، نیازمند  و مهمی، با ظرافت اید. بدیهی است که چنین هدف مقدسنم می

های درست انتقال مفاهیم قرآن و ایجاد انس میان  های کودکان از کتاب خدا و راه والدین از برداشت

 فرزندان و قرآن کریم است. 

 برداشت کودکان از کتاب خدا

برای های انجام شده  از قرآن در دوره تحول، متفاوت است. بر اساس پژوهش برداشت کودکان

ند اندازه، رنگ، اهمیت کتاب الهی، بیشتر متوجه ظاهر فیزیکی آن مان  ،سالگی 9تا  و کودکان خردساالن

کودکان پس از این سن تا شود.  ها متمایز می باشد که از دیگر کتاب استفاده زیاد از آن میو نوع چاپ 

به عنوان کتابی بسیار قدیمی، تنها کتاب کامال صحیح یا کتابی که ما مطالبی را  ، از قرآن،سالگی 12

تر نسبت به دوره قبل از آن پیدا  اختی کاملکنند و شن ، یاد میآموزیم درباره خدا و پیامبر از آن می

کتابی سودمند در زندگی است که به ما  سالگی، بر این باورند که قرآن 15تا  12 کنند. در دوره سنی می

ها از حجت  چه کاری را باید انجام داد و چه کاری را نباید انجام داد و نسبت به سایر کتاب گوید می

 تری در آن مطرح گردیده است. افزون ی معارف دین ،مند بوده بیشتری بهره

این کتاب به  شود، برداشت از پس از عبور از این سن و ورود به دنیای بزرگساالن که با بلوغ آغاز می

و بر اهمیت معنوی و روحانی آن تکیه  ، تحول یافتهمنزله منبع اساسی دین که از وحی گرفته شده است

 شود. می
 

                                                           
 .485، ص5ج ،المأثور تفسیر فى المنثور الدر جالل الدین سیوطی،  ؛259، حنامه کودک حکمتشهری،  . محمد محمدی ری 1

 .399، حکمتنهج البالغه .امام علی )ع(، 2

 .325ص  ،4ج  الوسائل مستدرکمحدث نوری،  . 3
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 دادن فرزندان با قرآنراهکارهای ارتباط 

در مسیر پرورش دینی و معنوی کودکان و آشنا ساختن آنها با دستورات الهی، الزم است به تدریج و 

قرآن را به آنها معرفی کنید. برای این کار الزم است نخست متناسب با سن مخاطبان خود، قرآن را 

  ندان و کتاب آسمانی است.. این قانون اصلی ایجاد ارتباط میان فرزدوارد زندگی خود کنی

 های مورد بحث را در اختیار فرزندتان قرار دهید: راهبردهای زیر به شما کمک خواهند کرد تا گنجینه

 .تنوع موضوعات کتاب آسمانی را مد نظر قرار دهید.1

نظایر قرآن حاوی موضوعاتی متعدد مانند داستان، نظریه، اصول اخالقی، اصول اعتقادی، عبادات فردی و 

اینهاست. اگر چه کودکان شما سرانجام با این تنوع موضوعات آشنا خواهند شد، اما در هر سنی باید 

 ای مورد توجه قرار بگیرند. به عنوان مثال موضوعات ویژه

های حیوانات و  های ساده و صریح به ویژه مواردی که دارای شخصیت داستان ساله، 5تا4کودکان برای 

همچنین در این سن، توضیح  ، جذاب است.داستان هدهد یا مورچه در سوره نمل کودکان باشد مانند

های قرآنی مفید باشد. در کنار این  تواند با توجه به سرگذشت ساده حق و باطل و درستی و نادرستی می

 زند. فضای دوست داشتنی را برای کودکان رقم می صدایی دلنشین،افزایش شناخت، خواندن آیات با 

های رویارویی  توانند جلب توجه کنند. بیان داستان های مهیج قرآن می داستان ،ساله 8تا  6دکان کوبرای 

مستقیم با خداوند)مثبت و منفی( مثل تقاضای مالقات حضرت موسی)ع(، بیان اصول اخالقی متناسب با 

و رفتاری کودک  این سن مانند احترام به پدر و مادر و نیز خواندن آیات با قرائت در دو جنبه شناختی

 تاثیرگذار است.

و  )ع(ها و الگوهای شخصیتی مانند بردباری حضرت ابراهیم داستان ، بازگوییساله 12 تا 9کودکان برای 

آموزش آیاتی که باورهای کلیدی را مطرح  ها مفید است. نیز در کمک به انسان )ص(اکرم تالش پیامبر

تواند  ، میاند از سوی خداوند و دیگر باورهای اصلی پرداخته اند و به یگانگی خداوند، ارسال پیامبران کرده

در این سن، اختصاص اوقاتی برای انجام تکالیف مذهبی و وظایف اخالقی و حفظ آیات  سودمند باشد.

 نقش مؤثری داشته باشد. تواند در ایجاد انس میان کودکان و قرآن می

 ای جذاب به فرزندتان معرفی کنید.  . قرآن  را به گونه2

های قرآنی که مایه آرامش ذهنی  د در شرایط مناسب مثل هنگام خواب، از داستانیتوان برای این کار می

توانید کودکان را تشویق کنید تا با عمل کردن به دستورات  شود، بهره بگیرید. همچنین می کودکان می

ای از رفتارهای خوب را در خود ایجاد کنند. مانند تمرین سالم گفتن، احترام به  ساده قرآنی، مجموعه

ترها، نظافت و دیگر دستورات اخالقی. الزم است والدین تغییرات رفتاری فرزندان را مورد توجه  بزرگ

ه قرار داده  و گاهی با خرید هدیه از این پیشرفت او تمجید به عمل آورند. حضور در جلسات قرآنی ب

شود،  صورت منظم یا پراکنده به همراه خاطرات خوبی که قبل و بعد از جلسات توسط شما ایجاد می

 تواند خوشایندی این ارتباط را دو چندان کند. می
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 های مختلفی وجود دارد: کار راه . فرزندتان را با متن اصلی قرآن آشنا سازید. برای این3

 ای که در مؤسسات قرآنی  ده کنید. مانند مجموعههای تهیه شده برای کودکان استفا از کتاب

 شود.  معتبر همانند جامعة القران تهیه می

 ک و آیات قرآن را به زبانی قابل فهم برای فرزندتان نقل کنید. در بیان آیات قرآن، به نیاز کود

ترین روش و ترجمه را با خالقیت  توجه داشته باشید. ساده خزانه لغات او و میزان درک وی

 ای شیوا و قابل فهم به کودک منتقل کنید. ود بیامیزید و مفهوم را به شیوهخ

 های قرآنی خصوصا توسط قاریان  از وسایل کمک آموزشی استفاده کنید. مانند فیلم تالوت

شوند یا  های قرآنی به معرض دید گذاشته می های قرآنی که در نمایشگاه کودک و نونهال، نقاشی

های قرآنی یا  هایی که در آنها داستان گردند، کتاب ودکان ارائه میدر مجالت قرآنی ویژه ک

 خوانی قرآن و  سرودهای قرآنی و ... . های جمع اند، گروه های ساده قرآنی مطرح شده پیام

 .به فرزندتان کمک کنید تا آیات کاربردی در هر سنی را حفظ کند 

کنند. حفظ این آیات  از آنکه بفهمند، حفظ میساله، قدرت حافظه بیشتری دارند و بیش  10تا  3کودکان 

ای درون آنها ذخیره شده و هنگامی که قادر به درک و فهم مطالب باشند، کمک  به صورت گنجینه

تان را لحاظ کنید و از هر  مندی و توانایی کودک مؤثری به آنها خواهد کرد. در حفظ آیات، میزان عالقه

 گونه تحمیل و اجباری پرهیز نمایید.

هایی کاه سامبل پااکی، تواناایی، امیاد باه        های دینی یا خود ساخته استفاده کنید. مثال از تمثیل .4

 کنند. های موجود در قرآن را معرفی می خداوند، تالش برای کمک به دیگران و دیگر اسوه

از منابع منتشر شده که در مورد مباحث ایمانی و خداشناسی تهیه شده و از جذابیت الزم بارای   .5

 ا برخوردارند، استفاده کنید.ه بچه

گویی، سؤال کاردن، توضایح دادن، باا صادای بلناد خوانادن،        به روشهای خود تنوع دهید. قصه .6

گاو دربااره    و سرودخوانی، دعا کردن، تماشای طبیعت، یک نقاشی زیبا در محیطی ساکت و گفات 

 د.توانند سودمند باشن اتفاقات روزانه و پیوند زدن آنها با مسائل قرآنی می

 از وسایل کمک آموزشی مختلفی کمک بگیرید. .7

 برای رشد قرآنی فرزندان خود وقت و هرینه صرف کنید. .8

ریزی مناسب است. بسانده کاردن باه     رشد فرزندان در زمینه قرآنی، نیازمند توجه بیشتر شما و برنامه

منادی باه    عالقاه توانیاد در   های کالسی در زمینه قرآن برای کودکان کافی نیست. خود شما می فعالیت

 قرآن الگو باشید.  

 بیند یا برای یافتن پاسخ به یکی از  تان شما را مشغول تالوت قرآن در منزل می زمانی که کودک

تاری خواهاد    کند، عمال نسبت به قارآن نگااه جادی    سؤاالت قرآنی، در حال تالش مشاهده می

 داشت.



 56 

 هاای   شود، در کنار تماشای سایر برنامه هایی که از شبکه قرآن پخش می اهتمام و تماشای تالوت

 نماید.  تر می تلویزیون، انس به قرآن را برای کودک آسان

 ای بسیار مناسب برای او و گامی  تواند هدیه اشتراک مجالت قرآنی مناسب با سن فرزندتان، می

 باشد.   گیری شخصیت قرآنی وی مؤثر در شکل

 افازار   افزارهای قرآنی مناسب با سن فرزندتان، با مشورتی که با مؤسسات تولیاد نارم   خرید نرم

تواند در استفاده بهینه کودکان از رسانه جدید و نیز انس باا قارآن تااثیرات     خواهید داشت، می

هاای   دی پردازناد، سای   افزارهایی که به آموزش قرآن و مفاهیم آن مای  شگرفی داشته باشد. نرم

های قرآنی مناسب از این شمار  گذارند و نیز بازی های قرآنی را به نمایش می کارتون که داستان

 هستند.

  در بهترین جای منزل، دراز نکردن پا باه طارف    قرآنقرآن، قرار دادن نوای احترام گذاشتن به

هاای   ، جنبهقرآن، نگهداری آن در محفظه مناسب و نیز گذاشتن آن روی رحل به هنگام تالوت

 دهد.  ظاهری احترام به قرآن را آموزش می

 وجو در  آشنا ساختن کودکان با قاریان قرآن، فراهم کردن زمینه مسابقه قرآنی، تشویق به جست

آیات قرآن به صورت مسابقه و نیز بلند خواندن و ترجمه برخی از آیات قرآن به هنگام تالوت، 

 سازد. ن فراهم میفضای روانی مناسبی را برای انس با قرآ

 با تالوت قارآن خودتاان یاا      شوند، ها زمانی که کودکان برای استراحت آماده می توانید شب می

های تلویزیونی و رادیویی، آرامش معنوی حاصل از قرآن را باه   پخش نوای قرآن از طریق شبکه

 فرزندان خود هدیه کنید.

 گوناگون شناسایی کرده و برای شکوفایی آن باه  های  استعدادهای قرآنی فرزند خود را در زمینه

 تان برنامه ریزی کنید. های کودک اندازه دیگر توانایی

 های قرآنی بیشتر نماوده و از ایان طریاق افاق روشانی را در       ارتباط خود را با دوستان و خانواده

 اختیار فرزند خود قرار دهید.

 های قرآنی رابطه دوستی برقرار نمود، او را  هر گاه فرزند شما با یکی از کودکان موفق در فعالیت

 های قرآنی دوست خود تشویق نمایید. گیری از توانایی در ادامه این رابطه و بهره

 های مختلف از قرآن، آثاار و برکاات آن ساخن بگوییاد. باه عناوان مثاال         در منزل به مناسبت

ت الکرسی آنها را در جریان توانید به هنگام شروع مسافرت، با توصیه فرزندان به خواندن آی می

 برکات این آیات قرار دهید.

 های قرآنی داشته باشند. فرزندان خود را تشویق کنید تا در مجالس خانوادگی، مسابقات و بازی 
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 مقدمه

شود، سخن گفتن با خداوند و خواستن  هایی که در زندگی معنوی کودکان مشاهده می یکی از برنامه

های رسمی و غیررسمی با خداوند نجوا دارند و بر  مسائل مختلف زندگی از اوست. کودکان به شیوه

. در این زمینه نمایند میشناسند،  ی از برترین موجودی که میاساس نیازهای کودکانه خود، تقاضاهای

تواند به ما در درک دنیای  شناختی این برنامه و نیز محتوای دعاهای آنها، می توجه به فضای روان

 کودکان و یاری رساندن به آنها کمک نماید.

 

 برداشت کودکان از مفهوم دعا و راز و نیاز با خدا

 شوند: تقسیم می  محتوا به  چهار بخشدعای کودکان بر اساس 

 نوع دوستانه دعاهای الف( 

شود.  این دسته از دعاها خانواده، خویشان، دوستان، دیگران، حتی حیوانات خانگی و ... ر ا شامل می

ای  اش را زنده نگه دارد. یا کودک یازده ساله خواهد که ماهی ای از خداوند می ساله 6مثال کودک 

با  رفتگران اروبرقی  بزرگ اختراع کنم تاا یک جیخدایا کمکم کن تا در دن» د:کن چنین دعا می

 .«خسته نشوند استفاده از آن

 شخصی دعاهای ب( 

تشکر از خدا، اقرار به خطا و تقاضای رفتار  ،جهت سپاسگزاریاین دسته از دعاهای کودکان 

شود. پسر  کارهای شخصی انجام میهای مربوط به مدرسه و  های مادی و خواسته تر، بخشش پسندیده

خدای عزیزم! سالم. من پارسال با دوستم در »نویسد:  ای در یکی از دعاهایش چنین می ساله  ده

ای چنین تقاضایی دارد:  ساله 6یا کودک «.  کردیم. خدایا منو ببخش زدیم و فرار می ها را می خونه

 «!ین پلیس بدهخدایا برام یک عروسک بده. خدایا برا داداشم یک ماش»

 پیشگیرانهدعاهای ج( 

که در آنها پیشگیری از خطرات فیزیکی دنیا و شفای امراض برای  است دعاهاییدعاهای نوع سوم، 

خواهد:  ای در دعای خود از خدا می ساله 11به عنوان نمونه دختر  شود. خود و دیگران تقاضا می

های تاالسمی پول عطا کنی تا  و مادر همه بچهخواهم که به پدر  خدایا در این لحظه زیبا از تو می»

ها رها شویم و در خواب  بخریم و از درد و عذاب سوزن در شب« اکس جید»همه ما بتوانیم داروی 

ای چنین  ساله 7کودک «. ها رها شویم های سالم پروانه بگیریم و از کابوس سوزن مان مانند بچه شبانه

فورا من را به ماهی تبدیل  ،واهم اگر در شهر ما سیل آمدخ خدای مهربانم، از شما می»گوید:  می

 «!کنی

 رسمیدعاهای  د(

شوند و شامل دعاها و  که در قالب یک سری محفوظات تکرار می هستند دعاهاییدعاهای رسمی، 
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باشد. این دعاها بیشتر  شود، می هایی که در مدرسه خوانده می عبادات وارد شده در دین و نیز نیایش

های کودک  در برخی از برنامه شود. ت و کلیشه پیدا کرده و توجه کمتری در آنها دیده میجنبه عاد

ای که کودکان درباره دعا کردن دچار تکرار و  ای غالب شده به گونه شهنیز متأسفانه دعاهای کلی

 اند؛ تا آنجا که اگر از کودکان خواسته شود تا یک چیزی از خدا بخواهند، معموال به تشابه شده

 خواهند، با آنکه شاید بیماری در ذهن او نباشد. صورت خودکار شفای بیماران را می

هایی متناسب با دنیای شناختی  کودکان هنگامی که مشغول دعا و مناجات با خداوند هستند، برداشت

زنند، بر اساس سنین مختلف، تصوراتی این چنینی  خود دارند و درباره خدایی که با او حرف می

 دارند:

شود. هنگامی که کودک  : در نیایش و عبادات، خدا با همان ویژگی انسان فیزیکی تلقی میسالگی 9تا 

پندارد خداوند  که میداند، یا این در آن محل حاضر می خدا را به صورت فیزیکی ،مشغول دعا است

به کالم و  های شنود مانند میکروفون و سایر دستگاه مادی های اسطهدر باالی سر او در بهشت با و

کنند که دعاهای آنها به صورتی کامال  دهد. این کودکان تصور می های آنان گوش می خواسته

و رفتارهای در مسایل اخالقی  را شود و اگر این طور نباشد علت آن سحرآمیز و سریع مستجاب می

ک جفت کفش خدای مهربان! من ی»خواهد:  ای از خدا می ساله 7مثال دختر   کنند. بد خود تلقی می

 «خدایا! منونمخواهم بنفش باشد و موقع راه رفتن تق تق کند! م می

شود، دعاهای نوع سوم  بیشتر دعاهای نوع دوستانه مشاهده میدر این گروه سنی، :  سالگی 12تا  10

یابند. مفهوم خدا در عبادات از صورت انسانی به صورت فوق بشری و  نیز زمینه طرح بیشتری می

یابد و کمی بعد در سنین نزدیک به بلوغ، تصور فیزیکی خدا جای خود را به  غییر میفوق طبیعی ت

ساله آمده  11دهد. به عنوان نمونه در یکی از این دعاها از کودک  تصوراتی با روحانیت بیشتر می

 کنم که خودمان نه، همه مردم جهان در روز قیامت به بهشت بروند. است که من دعا می

رسد، دعاهای  :  ادعیه نوع دوستانه در این سنین و نیز دوران بلوغ به اوج خود می دسالگی به بع 12

یابد. این  شخصی نیز بیشتر متوجه تعالی رفتار شده، مسئله اقرار و طلب بخشش در آنها فزونی می

قانه و خالی از گروه معتقدند که خدا با آگاهی به مصلحت بندگان دعاهای غیر ضروری، غیر صاد

 کند. مناسب آنان را استجابت نمید و نیز غیراعتقا
 

 انتظار کودک از دعا

به تمام را برخی از کودکان انتظار دارند که خداوند تمام دعاهای آنان را مستجاب کند و آنها 

شان را که رفتار خوبی با او نداشته، تنبیه  آرزوهایشان برساند. حتی گاهی انتظار دارند خداوند همکالسی

است که چنین انتظاری نادرست بوده و پذیرفتنی نیست. در تعدیل انتظار کودکان خود از  کند. بدیهی

 دعاهایی که دارند، توجه به نکات زیر ضروری است: 
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برای او در قالب یک مثال انتظار منطقی را شرح دهید. مثال بگویید والدین اگر درمورد تأمین  .1

ین آنها هشیارند، خداوند بسیار هشیارتر از ها و نیازهای واقعی فرزندشان و تمیز ب خواسته

ها در دسترس و تحت اراده و تسلط خداست. او چون از ابتدا  آنهاست. تمام منابع کهکشان

های کاذب تشخیص دهد  تواند عاقبت امور را ببیند، قادر است نیازهای واقعی ما را از خواسته می

مان را اجابت خواهد کرد.  حتما خواستهو اگر چیزی مطلوب را از صمیم قلب از او بخواهیم، 

بنابراین همانطور که مادر ممکن است در برخی از شرایط، خوردنی مورد عالقه کودک را به 

خاطر ضرری که برایش دارد، به او ندهد و به خواسته او جواب منفی بدهد، خداوند هم جواب 

، هدیه دیگر و بهتری را در دهد و به جای آن برخی از تقاضاهای ما را که به ضرر ماست نمی

 گذارد. اختیار ما می

 به فرزندان خود کمک کنید تا تصویری بزرگتر از خدا داشته باشند. .2

دهد. به او بیاموزید که چگونه  به او بیاموزید که خداوند صالح او را بهتر از خودش تشخیص می

برای دیگران نیز دعا کند. کند،  چیزی را از خداوند بخواهد و همان طور که برای خودش دعا می

اهمیت دادن به نیاز دیگران، پادزهر غرور و خودخواهی است. کودکی که به نیازهای دیگران اهمیت 

های جمعی خواهد داشت  یابد و خواسته کند، وسعت نظر می های خود را تعدیل می دهد، خواسته می

 نه فردی.

ای داشته باشید. قبل از دعا  پسندیده های خود شما به عنوان الگوی معنوی فرزندان، خواسته .3

شود که خواسته خود را اصالح کنید و کودک خود  درباره نیاز خود بیاندیشید. این تفکر سبب می

 ها و دعاهای درست آشنا کنید. را با خواسته

خدا را به خاطر آنچه دارید و هر چه که قبال به شما عطا کرده است، شکر بگویید. هر شب به  .4

اری است. به زدآوری کنید که طی روز چه اتفاقی باعث شادی شما شده و قابل شکرگخودتان یا

بارانی که باعث مثال فرزندتان بیاموزید که حتی برای امور ناراحت کننده هم شکرگزار باشند: 

فراوانی ها و مزارع  برهم خوردن گردش خانوادگی شده، از سوی دیگر عامل رشد و سرسبزی گل

های کنونی، باعث قناعت  . سپاسگزاری به خاطر داشتهرا خوشحال کرده است و عده زیادی است

 و جلوگیری از فزون طلبی خواهد شد.

حتی در صورت برآورده نشدن نیازهایتان، شکرگزار باشید. کودک ممکن است به خاطر اجابت  .5

به یادش های منفی آگاه سازید.  نشدن دعای خود ناراحت شود. شما باید او را از اهمیت پاسخ

اید،  های او را برآورده نکرده و حتی جواب رد به او داده بیاورید که خود شما نیز گاهی خواسته

 اید. حتی علت مخالفت خود را برای او شرح دهید.  اما همیشه خیر او را خواسته

داند.  به کودک خود بیاموزید که خداوند حکیم است و صالح هر کسی را بهتر از خودش می .6

به او بگویید که خود خدای مهربان در  بنابراین عدم اجابت دعای وی حتما به نفع او بوده است.
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پرسند، بگو که  زمانی که بندگانم درباره من می» قرآن ما را به دعا تشویق کرده و فرموده است:

اگر خدا  1«دهم. زند جواب می من نزدیکم و به دعای دعا کننده وقتی که مرا صدا می

ها  گفت که دعا کنیم. اما اگر همه دعاهای ما انسان به ما نمی ،واست که به ما کمک کندخ نمی

ولی یک  ،کند که باران بیاید ریخت. مثال یک کشاورز دعا می شد، نظم دنیا به هم می برآورده می

الح به ص ،خواهیم کند باران نیاید. به عالوه خیلی از چیزهایی که در دعا از خدا می مسافر دعا می

چون ما را دوست دارد. از این گذشته خیلی  ،دهد ما نیست. خدا این طور دعاها را هم انجام نمی

کند و ما نباید عجله کنیم. گاهی هم خدا بهتر از  ها خدا دعای ما را مدتی بعد برآورده می وقت

 ما توجه ندارد.کنیم خدا به  دهد و ما چون عجله داریم فکر می ایم به ما می آنچه که از او خواسته

گفتگوی دوستانه ما با خداست. این از مهربانی خداست که اجازه داده است تا  ،به او بگویید که دعا  .7

هر وقت و هر جا که خواستیم بتوانیم با او حرف بزنیم. حتی اگر خدا خواسته تو را انجام ندهد و 

ای  خاطر آنکه تو با او حرف زده گرداند. خدا به باز تو را دست خالی برنمی ،دعایت را اجابت نکند

کنیم؛ یا به  حتما در بهشت به تو پاداش خواهد داد.  پس ما هیچ وقت از دعا کردن ضرر نمی

دهد و یا به خاطر دعا کردن برایمان پاداش در  رسیم یا خدا بهتر از آن را به ما می خواسته خود می

سازد و  گردد، دل ما را روشن می مش ما میگیرد. گذشته از اینها گفتگوی با خدا باعث آرا نظر می

 کند. شادی و امید را وارد زندگی ما می

به کودک خود شیوه صحیح دعا کردن و تقاضا کردن از خداوند، و نیز آداب دعا، شرایط و مقدمات  .8

هایش را به  های مطلوب برای برآورده شدن خواسته های مناسب دعا و مکان دعا کردن، زمان

تواند  آور شوید که هر وقت مایل بود میموزش دهید. در عین حال به او یادآسان آ صورت اجمالی و

به صورت غیررسمی آرزوها و نیازهایش را با خدا در میان بگذارد و به او اطمینان دهید که خداوند 

 دهد تا پیگیری شود. به فرشتگان دستور ثبت آن را می و شنود های او را می خواسته

 منابع:

 م، ترجمه محمد مهدی فوالدوند.قرآن کری

تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، شرکت چاپ و نشر  شناسی رشد، آموزش مفاهیم دینی همگام با روان ،ناصر باهنر،

 .1380، 2الملل، چ بین

 .1386، 2قم، جمال، چ خداشناسی قرآنی کودکان، ،غالمرضا حیدری ابهری،

های دانه از  زاده، تهران، کتاب مترجم: دکتر مسعود حاجی درباره خدا،کلیدهای آموختن به کودکان  ،ایریس یاب،

 .1381، 3مؤسسه انتشارات صابرین، چ

 

                                                           
 .186.بقره:  1
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 مقدمه

های مقدسی  . مکاناستساز رشد معنوی کودکان  های مذهبی، زمینه حضور در مسجد و دیگر مکان

دارند؛ از این رو، در اسالم برای مسجد قداست و اهمیت خاصی بیان شده و همچون مسجد به خدا اشاره 

های دینی فرهنگ ارتباط با  اند. همچنین در آموزه مسلمانان به استفاده از این مکان معنوی تشویق شده

توصیه به معطر و آراسته بودن، مسجد حتی در ریزترین مسائل آن مانند نحوه ورود و خروج به مسجد، 

اقامه نماز در های دنیاخواهی،  تمیز نگهداشتن مسجد، حفظ توجه معنوی در مسجد و پرهیز از جلوه

معماری یک  های معنوی، الزم به یادآوری است که مسجد و ... مطرح شده است.در کنار این سفارش

بیننده بیاورد یا احساس حضور خدا را در انسان ممکن است بتواند عظمت خدا را به یاد هم مکان مقدس 

هایی که  های مقدس و معماری ها معموال دارای اهمیت تاریخی ا مذهبی هستند. مکان زنده کند. این مکان

این فضاهای معنوی، زمینه روانی  دهند. بیانگر حضور خداوند هستند، روح کودک را تحت تأثیر قرار می

های مذهبی مانند  های عمده مساجد و مکان از ویژگی کنند. دکان ایجاد میانس با مسائل دینی را در کو

معصوم)ع(، امکان برقراری ارتباط با خداوند است. کودکان به همراه والدین  انها و حرم امام گاه زیارت

های قدر، جشن میالد معصومین و نیز مراسم شهادت آنان،  متعددی مانند شبمعنوی خود در مراسم 

که اکثرا در مسجد ها  های هفتگی، برگزاری مراسم نماز جماعت و دیگر عبادت ا و نیایشمراسم دع

دارند.  می های اولیه رشد معنوی خود را در چنین فضایی بر جویند و گام شرکت میشود،  برگزار می

ی های ای از محدودیت وری معنوی از این روش، منوط به مراعات شرایط آن و در نظر گرفتن پاره بهره

است که کودک با آن روبروست. از این رو در این نوشته برآنیم تا نخست برداشت کودکان از این مکان 

مند ساختن کودک و استفاده از مسجد به عنوان یک پایگاه خداشناسی را  کارهای بهره مقدس و سپس راه

 مورد بررسی قرار دهیم.

 کودکان و مسجد

 سالگی، 10ای که خردساالن تا  ساجد متفاوت است. به گونهآمادگی روانی کودکان درباره حضور در م

 8برند و این عدم عالقه در سن  هایی لذت کمتری می نسبت به کودکان سنین باالتر از چنین مکان

کنند که مساجد  سالگی، احساس می 13تا  10رسد. در حالیکه که کودکان سنین سالگی به اوج خود می

شود.  معنوی بهتری پیدا کنند. رفتن به مساجد لذت بخش میشوند شخصیت اخالقی و  باعث می

یابد. همچنین دیدار دوستان و روابط دوستانه با  ها و مراسم دینی فزونی می های عقالنی از داستان لذت

ساله و باالتر،  عامل اعتقاد و ایمان  13از نظر فرزندان  کند. بزرگترها آنان را متوجه لذت اجتماعی می

ها بیشتر به عنوان محل اجتماع مؤمنان و  کشاند و به این محیط ساالن را به این مراکز میاست که بزرگ

مشارکت  ،شود تا به یک ساختمان یا یک مؤسسه. به اعتقاد این گروه سنی معتقدان به دین نگریسته می
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تر شدن آنان به حالت  تقویت ایمان و نزدیک مایهچون مساجد،  یهای مقدس محیط در مراسم عبادیِ

 گردد. های اخالقی می معنوی و ارزش

 مند سازی کودکان از مسجد راهکارهای بهره

تواناد در مسایر    الزم است باه مساائلی کاه مای      های مذهبی به ویژه مساجد، برای استفاده بهتر از مکان

افتد، توجه بیشتری  خوب و بدی که در آن میهای و اتفاقات  معنوی کودک از طریق ارتباط با این مکان

وری بیشتر از این فضاای معناوی یااری     تواند ما را در بهره بنمایید. بر این اساس، یادآوری چند نکته می

 رساند:

 ی همانند مسجد آگاهی داشاته باشاید تاا بتوانیاد     های مذهب از برداشت کودکان نسبت به مکان

 در این زمینه باشید.های آنان  گوی احساسات و پرسش پاسخ

 ریزی کنید. برای شرکت کودکان خود در مراسم مذهبی برنامه 

    هاای   هاای گاروه   با توجه به شرایط سنی و توانایی فرزند خود، او را تشویق کنیاد تاا در فعالیات

 ها شرکت کند.  هیئتمانند  مذهبی

 هاای   ا را در برناماه های مذهبی فاراهم آوریاد. آنها    زمینه آشنایی فرزند خود را با اعضای گروه

های آماادگی بارای    ها یا برنامه شان کنید تا در کالس مخصوص کودکان شرکت دهید و تشویق

 بایستی منظم باشد. ها می عضویت در گروه شرکت کنند. حضور آنها در این جلسات و فعالیت

 ید تا به او فرزند خود را به تنهایی برای شرکت در مراسم مذهبی نفرستید بلکه او را همراهی کن

 گذارید. های دینی و مذهبی احترام می نشان دهید که به ارزش

 .نوع رفتار در مراسم مذهبی و اماکن مقدس را به فرزند خود بیاموزید 

  قبل از شرکت در مراسم، ماهیت آن را به زبانی ساده و قابل درک برای فرزند خود شرح دهید

 و علت شرکت خود را برایش توضیح دهید.

 تان را با مراسم و تشریفات مذهبی آشنا سازید.فرزند 

        فلسفه و جزئیات مراسم مذهبی را برای فرزندتان توضایح دهیاد تاا حضاور او در ایان مراسام

 آگاهانه باشد.

 ها را نگاه داشت. همچنین حرکاات   به فرزندتان بیاموزید که هنگام دعا کردن چگونه باید دست

 نماز را به او بیاموزید.

   قبل از برگزاری مراسم، در صورت امکان فرزند خود را به دیدن مکان برگزاری مراسم ببریاد و

 کارهایی را که باید انجام بدهد، برایش توضیح دهید. 

 .رفتارهای شایسته را برایش توضیح دهید و سعی نمایید که او را به تمرین آنها تشویق کنید 
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 های زندگی، به فرزندتان بیاموزیاد. اگار    امی موقعیترعایت حقوق و احترام به دیگران را در تم

در طول روز، برخوردی آموزشی با او نداشته باشید، انتظار رعایت حقاوق دیگاران در مراسامی    

 مذهبی یا رسمی، کاری بیهوده خواهد بود.

 فایده بودن تمهیدات یاد شده، هنگام شرکت در مراسم، وسایل بازی مورد عالقه او  در صورت بی

کنندگی مراسم باعث بروز رفتارهای ناهنجار در فرزندتان نشود. در این  با خود ببرید تا خستهرا 

ویاژه  ه هاای داساتان با    های پر سر و صدا خودداری کنید. کتااب  خصوص از بردن اسباب بازی

هاا را از   رسد. در طول هفته ایان کتااب   هایی که موضوع مذهبی دارند، مناسب به نظر می کتاب

 برایش تازه و جذاب باشد. ،دهید دور نگهدارید تا هنگامی که آنها را به او میدسترس او 

     مکان مناسبی را برای نشستن انتخاب کنید. مکانی را انتخاب کنید که هر لحظاه بتوانیاد بادون

 ایجاد مزاحمت برای دیگران، فرزندتان را به بیرون ببرید.

 هاا و اعماال عباادی، کااری      زاری سخنرانیبه فرزندتان بگویید ترک محل مراسم در هنگام برگ

 پسندیده نیست و اگر مجبور به ترک محل است، حتما باید به سرعت برگردد.

    در محافل مذهبی به جای اعتراض به سر و صدای کودکان، به پدر و مادر آنها کمک کنیاد تاا

 مشکل فرزندشان را حل کنند. 

 ه و مدتی کوتاه به خارج از محل مراسم ببرید. توانید خردساالن ناآرام را در آغوش گرفت شما می 

 آرام، به درک متقابل شرکت کنندگان در مراسم نیااز دارناد. در ایان زمیناه      خانواده کودکان نا

توانند با کمک کردن به آنها، الگویی مناسب در زمیناه   هایی که چنین مشکلی ندارند، می خانواده

 توجه و دلسوزی برای دیگران باشند.

 ریزی کنید. آرام برنامه ای را برای کودکان نا های ویژه فعالیت 

 گیرند، هار چناد کاه     های خاصی را برای کودکان در نظر می های مذهبی، برنامه بسیاری از گروه

ها دست کم در بخشی از مراسم عبادی، بسیار سودمند است و آنها خود را عضاوی   شرکت بچه

 مذهبی به تدریج در آنها شکل خواهد گرفت.  ای بزرگتر حس خواهند کرد و هویت از جامعه

 توان به  توان مراسمی خاص کودکان برگزار کرد، دست کم بخشی از مراسم اصلی را می اگر نمی

ها را به آنهاا   کودکان اختصاص داد مثال قرائت آیات الهی را به آنها سپرد، نصب پوستر و پرچم

 یل داد.محول کرد و یا گروه سرود یا شعرخوانی مذهبی تشک

 های  های مذهبی، اقدام به برگزاری کالس جلسات آموزش مذهبی را برگزار کنید. بعضی از گروه

ها توسط افراد خبره و کارشناس برگزار  کنند. اگر چه بهتر است این کالس مخصوص کودکان می

توانیاد   مای ها شوید.  شود، اما خود شما به عنوان عضو گروه، داوطلب اداره و برگزاری این کالس

 متون آموزشی دارای محتوای مناسب را از مراکز مذهبی تهیه کنید.

  از فرزند خود بخواهید چشمانش را ببندد. سپس از او بپرسید هنگامی که مشغول دعاست یا
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 کند، دوست دارد در کجا باشد؟ درباره خودش فکر می

 که در این بناها به کار رفته  فرزند خود را به مسجد و مکان مذهبی ببرید و هنرهای نمادینی را

شود یا  توانید به آیاتی که برای محراب در نظر گرفته می مثال می است، برای او توضیح دهید.

شود و معموال طرحی متعالی و صعودی دارد،  نمادهای هنری که در مکان مذهبی استفاده می

 اشاره کنید.

 ها آهسته  احترام بگذارد. در این مکان های مقدس دیگران فرزندتان را تشویق کنید تا به مکان

 کنند، همراهی کند. سخن بگوید، به زائران خیره نشود و با مراسمی که برگزار می

 های مذهبی و میزان حضور کودک در مسجد را رعایت کنید. اگر شما بین  اختصار در برنامه

کنار شما نشسته  مند شدن از تکمیل یک دعای طوالنی و رعایت حوصله کودکی که اکنون بهره

است، مخیر شدید، حتما شرایط کودک خود را در نظر بگیرد؛  زیرا با این کار برای معنوی شدن 

 اید. گذاری کرده یک انسان در آینده نزدیک سرمایه

 مراسم مذهبی نکنید. در کودکان را مجبور به شرکت 

 ای متنوع کنید که  ونههای زمان بودن در مسجد را به گ مقدمات حضور در مسجد و نیز برنامه

فرزند شما همیشه مایل به این حضور باشد. خرید مقداری خوراکی قبل از حضور و در مسیر 

تواند نقش بسزایی در تشویق  رسیدن به مسجد به همراه توجه عاطفی پس از خروج از مسجد می

 فرزندتان داشته باشد.

 ها، طوالنی و دشوار بودن  برنامه هوا و دمای نامناسب مسجد، سر و صدای زیاد، نامنظم بودن

های مسجد، توجیه  گیری والدین در انجام همه مستحبات و برنامه مسیر رسیدن به مسجد، سخت

های آرام  نبودن کودک نسبت به زمان و طول برگزاری مراسم، سرگرم نشدن کودک با فعالیت

است والدین قبل از  هایی است که الزم و مناسب و نیز برخورد بد مسئوالن مسجد، از آسیب

بردن کودکان به مسجد در نظر داشته باشند. یادمان باشد که ناخوشایندسازی حضور در 

مسجد، ممکن است فرزندمان را با انبوهی از خاطرات بد نسبت به این مکان مقدس روبرو کند 

 که آثار منفی بسیاری در دینداری کودک امروز و بزرگسال فردا به جا خواهد گذاشت.
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