
 کاری که والدین برای بزرگ کردن فرزندان خود در دنیای سکوالر باید انجام دهند.5

با طرح دو اغلب  انجام داده ام و در هر کدام  والدین  من در دو سال گذشته سخنرانی های مذهبی زیادی در میان 

سوال شروع میکنم: از والدین می پرسم »چند نفر از شما می دانید که دنیای مییا در حییال تبییدیل شییدن بییه دنیییای

سکوالر است و احتمااًل ایمان فرزند شما به این دلیل ممکن است مورد چالش و ابهام قرار گیرد؟« هر بار صد درصیید

دست ها باال می رود. سؤال دوم اینکه می پرسم »چند نفر از شما می دانید که آن چالش هییا و ابهییام هییای پیش روی

فرزند شما در مورد دین و ایمان چیست و چگونه می توانید آن ها را به طور مؤثر برطرف کنید؟« و هر بار صفر درصد

 نکتیه ی اساسیی اشیاره5والیدین دسیت خیود را بیاال می برنید. بنیابراین در اینجیا بیرای کمیک بیه والیدین در همین راسیتا بیه 

میکنم:

. والدین باید متعهد باشند که پیوسته درک خود را از اسالم باال ببرند.1

در دنیای سکوالر امروزی بچه ها به طور مکرر در ایمان خود با چالش و درگیری مواجییه هسییتند. منکییران و تردییید

کنندگان غالبًا به خوبی می توانند استداللهایی را مطرح و از آن ها دفاع کنند. در حالی که در مقابل، والدین به اندازه

کافی اواًل در شناخت چالش ها و ابهام ها و ثانیا در دفاع ازآنها آمادگی ندارند تا بییه فرزنییدان خییود آمییوزش دهنیید.

سؤاالتی از این قبیل ممکن است مطرح شوند: از کجا بفهمیم که اصاًل خدا وجود دارد؟ چرا خدا اجییازه میدهیید این

همه رنج و بدختی برای بشر وجود داشته باشد؟ چرا خدا این همه بی عدالتی را میبینیید امییا کییاری نمی کنیید؟ چییرا

خدای خوب مردم را به جهنم می فرستند؟ معجزه چگونه ممکن است؟ مثاًل چگونه حضرت ابییراهیم در آتش نمییرود

نسوخت؟ از کجا بفهمیم آخرت هم وجود دارد؟ شاید قباًل که حداقل به صورت اسمی ایمان مییردم بیشییتر بییود این

قبیل سؤاالت از سوی کودکان کمتر مطرح میشد؛ اما امروز والدین باید حتمًا سؤاالت را بشناسند و متعد باشند کییه

پیوسته درک و معرفت خود را اسالم باال ببرند تا بتوانند به خوبی به فرزندان خود آموزش دهند.

. والدین باید عمدا »فضای معنوی« در خانه خود بسازند.2

برای اینکه سؤاالتی که در قسمت اول بیان شدند، از سوی فرزندان شما مطرح شوند و مکالمات دینی در خانه شکل

بگیرد، باید فضای معنوی برای آن ها  ایجاد کنید. منطور از این فضا این است که زمانی ویژه را برای افزایش درک و

رابطه با خدا در خانه اختصاص دهید. زیرا همین که شما درک خود را از اسالم عمیقتر کردید و قصد داشییتید آن را

به فرزندان خود انتقال دهید، فرایندی تدریجی و زمانبر است که به آسانی و سرعت اتقاق نمی افتد. 

. والدین باید با فرزندان خود قرآن را مطالعه کنند.3

حتی اگر بدانید و  بیان کنید که خواندن قرآن مهم است، اگر در عمل خودتان این کار را انجییام ندهییید ، نییتیجه ای

برای فرزندتان نخواهد داشت. ممکن است چالش ها و تردیدهای زیادی در مورد قرآن وجییود داشییته باشیید کییه تییا

زمانی که به با فرزندتان مستقیم به سراغ خود قرآن نروید و با هم آن را مطالعه نکنید، نمی توانییید آن هییا را متوجییه

شوید و به درستی با آن ها مواجه شوید.

ایمان4 مورد  در  سؤاالتی  چه  که  بپرسند  آن ها  از  مرتبا  و  کنند  صحبت  خود  فرزندان  با  باید  والدین   .

دارند.



در دنیای سکوالر، جایی که بچه ها دائمًا جهان بینی های مختلفی را می شنوند، سؤاالت بییه طییور مییداوم بییه وجییود

می آیند. اما دالیل زیادی وجود دارد که ممکن است بچه ها هرگز آن ها را مطرح نکنند. آن ها درگیر خیلی چیزهییای

دیگری هستند و سرگرمی های مختلفی دارند. عالوه بر آن ممکن است از واکنش شما بترسند و یا بییه انییدازه کییافی

عالقه ای به مطرح کردن این موضوعات نداشته باشند. به همین دلیل برنامه ای همچون »سوال شب« را می توانید هر

شب برای پرداختن به این موضوعات برنامه ریزی کنید. 

. والدین باید از فرزندان خود سؤاالت سختی که فکرش را هم نمی کنند،  بپرسند.5

( ، مکالمییات بسیییار4اگر به طور منظم فرزندان خود را تشویق کنید تا در مورد مسائل دینی سییؤال بپرسییند )نکته

خوبی خواهید داشت. اما سؤاالت مهمی در مواجه با تردید های دنیای سکوالر وجود دارند کییه ممکن اسییت بچه هییا

حتی به ذهنشان هم خطور نکند که باید پاسخ آن ها را بدانند. این بدان معنی نیست که آن هییا هرگییز بییا شییکاکانی

مواجه نمیشوند که این سؤال ها را از آن ها بپرسند. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که قبل از آن هییا این سییؤاالت و

گفتگو در مورد آن ها را از زبان ما نشنوند. 
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