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  حفظ استقالل اطفال 

  ي حقيقت و تربيت بهائيدر تحر
 
 شراره ذبیحیان

 
 مقدمه

كيد شده است كه بايد اطفال را از بدو تولّد تربيت یدر ديانت بهائ  نمود یبهائ تأ
.  ن به بار آورد كرد و ايشان را مؤمن و متدّيء را در قلوب ايشان القایو حّب اله

 ی تعليم تحری، يعنی در ديانت بهائی ديگریساساين حكم محكم با تعليم ا
برسد، زيرا چنانكه در نصوص مباركه نيز حقيقت، ممكن است مغاير به نظر 

 حقيقت انصاف است و به چشم خود ديدن و به یتصريح گشته است شرط تحر
پس ممكن است اين شبهه پيش آيد كه اگر والدين فرزند خود .  گوش خود شنيدن

آورند كه مانع خواهد  ی او به وجود مۀ در انديشیدار كنند تأثير پايیرا تربيت بهائ
 . كندیانه در مورد همۀ اديان و عقايد بينديشد و داورطرف یشد ب

 حقيقت و ی بر آن است كه نشان داده شود بين مفاهيم تحریدر اين مقاله سع
 كه اطفال ی تربيتی وجود ندارد، سپس روشهای مغايرتی از ديدگاه بهائیتربيت دين

رفاً بر  صیاين بررس.  می شودیسازد بررس ی حقيقت قادر و مشتاق می تحررا به
اساس آثار مباركه صورت گرفته است و هدف آن درك بهتر اين تعاليم مباركه 

 .است، نه اثبات آن به غيربهائيان
شود كه ضرورت تربيت اثبات گردد، زيرا انديشمندان  ی ديده نمیدر اينجا لزوم

، كه ی از لزوم تربيت اخالقی امروز در سطح جهانیجهان به آن معتقدند و حت
اما سؤال اينجاست كه آيا در .  شود ی است، صحبت میديك به تربيت دينبسيار نز

توان از آن صرف نظر كرد؛ زيرا  ی بايد عنصر دين را وارد نمود يا میتربيت اخالق
از آنجا كه به تجربه ثابت شده است كه افراد بشر اكثر دستخوش تقاليدند و پيرو 

 ر نتيجه بايد پذيرفت كه و د) ۱۰، صپيام ملكوت ( هستندمذهب والدين خود
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 از انديشمندان به اين ی حقيقت بوده است، بسياری تاكنون مانع تحریتربيت دين
 انديشه تحقق یدين را از تربيت حذف كرد تا آزاداند كه بايد عنصر  نتيجه رسيده

 حقيقت و ی تحری كه برایرغم اهميت  ٰى علیپس بايد ديد چرا ديانت بهائ.  يابد
كيد نموده استی و روحانیقائل است بر تربيت دين انديشه یآزاد  . اطفال تأ

  
 تعليم دين به اطفال

 ضرورت و لزوم
كيد شده است كه تربيت دين در  مقدم بر تعليم علوم یآثار مباركه به صراحت تأ

آداب و ه  امر نموديم در ابتدا باما االطفال: "فرمايند یاست، چنانكه جمال قدم م
..." ند و بعد بالعلومِ النافعةِ و التجارِة المزيّنِة بطِراِز االمانةِ احكام دين تربيت نماي

اما بايد در مدارس : "فرمايند یو حضرت عبدالبهاء م) ۱۶، صمجموعۀ تربيت(
ت بعد از تعليم ديانت و انعقاد قلوب اطفال بر محّب . ابتدا به تعليم دين گردد

اين وظيفه قبل از ) ۵۳، صهمان." (حضرت احديت به تعليم ساير علوم پرداخت
: فرمايند یمدارس به عهدۀ مادران گذاشته شده است، چنانكه حضرت عبدالبهاء م

 همواره ذكر یاين اطفال را بايد امهات از بدايت به تربيت الهيه تربيت نمايند يعن"
در نهايت ه نمايند و ّلال  خشيةی و القا حق سخن رانندیحق كنند و از بزرگوار

 از بدو حيات ی طفل را پرورش دهند تا آنكه هر كودكیفت و مهربانلطافت و نظا
همان، ." (ه به اهتزاز آيدّلال ه استنشاق نمايد و از رائحۀ هدايتّلال نسيم محبت

 ) ۶۰ص
" آداب و احكام دين"آنچه در اين مورد بايد به اطفال آموزش داده شود، عالوه بر 

مجموعۀ آثار مباركۀ فوق مذكورند، از كه در بيانات " هّلال خشية"و " ذكر حق"و 
 از تطويل ی جلوگيری استخراج گرديده است كه برایمباركه در بارۀ تربيت بهائ

 :گردد ی می از ذكر عين نصوص مباركه خوددارکالم
، ما نُزِّلَ مِن )۱۴ص (یتعلیم توحيد و شرايع الهيه، وعد و وعيد مذكور در كتب اله

 ء، القا)۳۷ص(، تهذيب و تعديل اخالق )۱۵ص(سماءِالعظمِة و االقتدار 
 و تفهيم اين اصل كه با قلوب ی، انتقال علوم و معارف روحان)۳۹ص(ه ّلال محبت

 ، تعلیم )۴۱ص(ه به ملكوت حضرت ذوالجالل نمايند متضرع و پرابتهال توجّ
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، تشويق بر اكتساب كماالت و )۶۱ص(، تعلیم عقايد دينيه )۴۳ص(مناجات 
 عموم اهل عالم و یه ، خيرخواهّلال ه و ثبوت بر شريعتّلال  دين بر تمسك بهصتحري
 با كل امم، حسن سلوك و مداومت ادعيۀ خيريه در حق ملوك و مملوك یمهربان

، عصمت و عفت و حسن اخالق و آداب )۶۵ص( همت یبلند، پرورش )۶۴ص(
، حجج و )۷۱ص(، خضوع و خشوع، اطاعت و انقياد به آباء و اجداد )۶۸ص(

 آيات بينات و  ، تعليم اصول تبليغ و تالوت)۷۹ص(ين اشراق اسم اعظم براه
 و هّلالواح حضرت بهاءالبخاطر سپردن ، )۸۴–۸۳صص(تحصيل تاريخ امر 

اب ايام اوليه  جالب و مفيد در بی، حكايات و سرگذشتها)۹۲ص (ٰىحضرت اعل
 یسيح و حضرت محمد و ساير انبيا از حيات حضرت میامر، قصص و روايات

، )۹۵ص (ی، تعلیم شئون و آداب كامل بهائ)۹۳ص(الهي، همچنين بيانات ايشان 
ه ه، عشق و محبت حضرت بهاءالّل كامل امرالّلیمعرفت و شناسايکمک به 

  ).۹۹ص(
 كه مورد نظر امر ی يا دينیشود كه تربيت روحان یبا دقت در اين فهرست معلوم م

د، بلكه عالوه بر آن دو جنبۀ شو ی را شامل نمینها تربيت اخالقمبارك است ت
 هم عقل و هم عواطف اطفال را بايد در جهت ايمان یمحبت و معرفت دارد، يعن

 یه خطاب به يك خانم بهائامرالّل ی پرورش داد، چنانكه حضرت ولیبه ديانت بهائ
 ی برایسنگين مسئوليت مقدس و یيقين است به عنوان يك مادر بهائ": فرمايند یم

 بليغ ی متوجه شماست و از اين تاريخ بايد سعی آنان در امر الهینرشد و نمو روحا
ه را القاء نماييد و ت حضرت بهاءالّلمبذول داريد كه در قلوب ايشان عشق و محّب

 كه استعداد و موقعيت ی كامل مقام مقدس هنگامی عرفان و شناسايیآنان را برا
اما ) ۹۹همان، ص." (سازيدسنيشان تحقق اين امر را اقتضاء نمايد مستعد و آماده 

 چرا چنين است؟
 

 دالئل آن
 یتوان دالئل ذيل را برا ی ممجموعۀ تربيتبر اساس بيانات مباركۀ مندرجه در 

 : اطفال ذكر كردیلزوم تربيت دين
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 به منظور اطاعت از والدين و در قلوب اطفاله اللّ  و محبةهاللّ ة القاء خشي–۱
آباء بايد در دين : "فرمايند یه مضرت بهاءالّلح. یعمل به اوامر و پرهيز از مناه

 خارج شود البته به ی از دين الهی آن جهد بليغ نمايند چه هر فرزندابناء و اتقان
جميع اعمال حسنه به نور ايمان .   والدين و حق جل جالله عمل ننمايدیرضا

 هيچ  اجتناب نكند و بهیر از هيچ منكٰىظاهر و مشهود و در فقدان اين عطيۀ كبر
 اطفال یآنچه از برا: "فرمايند یو همچنين م) ۱۱همان، ص." ( اقبال ننمايدیمعروف

در مقام اول و رتبۀ اوليه واجب و الزم است تعليم كلمۀ توحيد و شرايع الهيه است 
شود و در فقدان آن صد هزار اعمال  یه حاصل نمالّل ةچه كه من دون آن خشي

 را در یآباء بايد كمال سع... گردد  ی ظاهر ممكروهۀ غيرمعروفه و اقوال غيرطيبه
 از اطاعت ابوين دتديّن اوالد مبذول دارند چه اگر اوالد به اين طراز اول فائز نگرد

ديگر چنين اوالد مباالت نداشته و .  ه است غافل گرددالّل ة اطاعیكه در مقام
 ) ۱۲همان، ص" (شاءه مايَهوائَِا ِبُلفعََي.  ندارد

 ی تربيت اخالقیشود كه به اعتقاد بهائ ین بيانات مباركه معلوم مبا توجه به اي
حضرت عبدالبهاء در توضيح اين .  گردد یه كامل نمالّل ةبدون عنصر دين و خشي

 انسان ی نفوس چنان گمان كنند كه ناموس طبيعیبعض: "فرمايند یموضوع چنين م
 ی شخصیست، يعنمانع ارتكاب اعمال قبيحه و ضابط كماالت معنويه و صوريه ا

 و غيرت فطريه و حميت ذاتيه است بدون مالحظۀ یكه متصف به خرد طبيع
 از اضرار یعقوبات شديدۀ مرتبه بر اعمال شريه و مثوبات عظيمۀ افعال خيريه بر

آنكه در تواريخ عموميه دقت نماييم  اوالً  .عباد و  حريص بر اعمال خيريه است
 است و ی الهیز فيوضات تعاليم انبيا ایواضح و مبرهن شود كه ناموس طبيع

و تجاوز ظاهر و  ی كه از اطفال در صغر سن آثار تعدنماييم یهمچنين مالحظه م
پس معلوم .  اش تزايد يابد  شيم غيرمرضيه فآناً محروم ماند آناًیاگر از تربيت مرب

آنكه بر فرض تصور   نيز از نتايج تعليم است و ثانياًیشد كه ظهور ناموس طبيع
 مانع شر و مدل بر خير است اين معلوم و واضح ی و ناموس فطریينكه خرد طبيعا

است كه همچو نفوس چون اكسير اعظم است چه كه اين ادعا به قول تمام نشود 
 در وجود جمهور را بر نيات حسنه و اعمال صالحه یحال چه امر.  بلكه عمل الزم
  است ی مصدر ناموس طبيعنمايد و از اين گذشته آن شخصي كه یملجأ و مضطر م
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." تر گردد تر و راسخ اش ثابت  خيريهیه گردد البته در نواياالّل ةاگر مظهر خشي
 )۲۵همان، ص(

حضرت .  ه در قلوب اطفال استالّل  القاء محبتیهدف ديگر تربيت بهائ
بايد از بدايت اطفال : "فرمايند ی چنين میعبدالبهاء در بارۀ اين هدف تربيت بهائ

ه در الّل  پرورش داد و همواره به ذكر حق متذكر نمود تا محبتیربيت الهرا به ت
 ) ۳۹همان، ص." (طينت آنان ثبوت و قرار يابد و با شير امتزاج نمايد

 حفظ انتظام ی براینفوس انسان: "فرمايند یه نيز در اين باره مامرالّل یحضرت ول
 قليل كه صاحب ی مگر معدوده نيازمندندالّل ةدر رفتار و كردار خويش اكثر به خشي

 محرك اعمال و افعال ی عشق و محبت يزدان عظيم بوده و صرفًایترقيات روح
 ی در صورت ارتكاب معاصیبيم مجازات و خوف از عقوبت اله.  ايشان است

 ) ۱۰۹همان، ص." ( استی تثبيت اقدام نفوس در صراط مستقيم الزم و ضروریبرا

  . و مصونيت از امتحاناتیعموممحافظت در برابر فساد اخالق  –۲
بايد .   بسيار فاسد گرددیدر آينده اخالق عموم: "فرمايند یحضرت عبدالبهاء م
 نمود تا سعادت دو جهان يابند و اال در زحمت و مشقات یاطفال را تربيت بهائ

  و نيز)۳۹، صهمان." ( استی به اخالق رحمانیافتند زيرا سعادت عالم انسان
اگر  .  تربيت كردی ربانی روحانیفال را بايد از صغر سن بهائاط: "فرمايند یم

 ) ۵۲همان، ص." ( محفوظ و مصون مانندیچنين تربيت شوند از هر امتحان
شود كه كودكان تحت تأثير جامعه قرار  ی مبارك معلوم ماتبا توجه به اين بيان

ق سوء را از  و اخالیدين یاگر به آنان دين و اخالق حسنه آموخته نشود، ب.  دارند
 مقابله با سموم ی برای همچون پادزهریپس تربيت بهائ.  جامعه خواهند آموخت

 .جامعه الزم است
 حاصل شد، وقت ی در مورد تربيت دينی با ديدگاه بهائی مختصریاكنون كه آشناي

 حقيقت نيز از اين ديدگاه مطرح گردد تا بعد از آن بتوان یآن است كه مفهوم تحر
 .ن تلفيق اين دو تعليم مبارك در عمل بهتر قضاوت كرددر مورد امكا
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  حقيقتیتحر
  حقيقتیلزوم تحر
 است، چنانكه حضرت ی حقيقت وحدت عالم انسانی از تحریهدف اصل
 حقيقت كنند البد بر اين است یاگر اين امم مختلفه تحر: "فرمايند یعبدالبهاء م

ع ملل يك ملت گردند اما  برند و چون حقيقت را يافتند جميیكه بر حقيقت پ
مادام متمسك به تقاليدند و از حقيقت محروم و اين تقاليد مختلف است لهذا 

 یاما اگر تحر.  نزاع و جدال در ميان است، بغض و عداوت بين ملل شديد است
اند، جنگ و جدالی نماند، با نماند، بغضی نم ی عداوتحقيقت بكنند ابداً

 )۱۰-۱۱، صصپيام ملكوت." (ننديكديگر نهايت التيام را حاصل ك
اند و از اين جهت با  ث نموده عاميانه تشبّیجميع ملل به تقاليد: "فرمايند یو نيز م

يكديگر در نهايت اختالف و غايت نزاع و جدالند اما ظهور حقيقت كاشف اين 
همان، ." (ظلمات است و سبب وحدت اعتقاد زيرا حقيقت تعدد قبول نكند

 )۱۱ص
.  شود ی می اعتقاد منجر به وحدت عالم انسان از طريق وحدت حقيقتیپس تحر

 ی ممكن است اين تصور حاصل شود كه تحریا بر اساس چنين بيانات مباركه
، زيرا بهائيان حقيقت را در اختيار ی است، نه بهائی افراد غيربهائۀحقيقت وظيف

 است یيهاگرچه بطالن اين تصور بد.   آن باشندیدارند و الزم نيست در جستجو
 كه یآنند كه بايد اجرا كنند، نه كسان را در درجۀ اول پيروان یزيرا تعاليم هر دين(

اين موضوع در اين قسمت مورد  یا گونه شبهه رفع هر یرا ب)اند آن را نپذيرفته
 .گيرد یر قرار م مختصیبررس

 یدل گردد بايد آزا بلوغ واصۀچون طفل به مرحل: "فرمايند یه مامرالّل یحضرت ول
 شود تا ديانت خويش را بدون توجه به آمال و احساسات ء اعطایكامل به و

 ی بايد تحریپس اطفال بهائ ) ۱۰۶، صمجموعۀ تربيت" (.والدين اختيار نمايد
 . را كه مايلند انتخاب نمايندیتوانند هر دين یحقيقت كنند و م

اند، زيرا  ريافته دنكتۀ مهم ديگر آن است كه بهائيان نبايد تصور كنند كه حقيقت را
: فرمايند یالعدل اعظم م  دارند، چنانكه بيتی محدود از امر الهیهر كدام برداشت

  را بتمامها و ٰى ادعا نمايد كه اين ظهور اعز اعلتواند ی نمی است كه كسیبديه"
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برداشت هر فرد از ) ۶۳، ش تحقيق و تتبعۀمجموع." (اكملها ادراك نموده است
ود است، بلكه ممكن است اشتباه باشد، زيرا به فرمودۀ تعاليم نه تنها محد

فهم انسان محدود است و هرجا محدوديت باشد امكان خطا "العدل اعظم  بيت
 بايد بكوشد كه همواره درك خود یپس هر فرد بهائ) ۴۸ ۀهمان، شمار." (هست

ه در اين باره امرالّل  یحضرت ول.  را از امر مبارك اصالح كند و وسعت بخشد
انگيز است كه   از افكار و حقايق شگفتیاين تعاليم بمثابه عالم نوين: "فرمايند یم

ه چون به اين اصل توجّ.   آن استیحال آغاز ظهور و بروز و استفاده از مزايا
سنه مقرر    مدت الفیه احكام و تعاليم خويش را برانماييم كه حضرت بهاءاللّ

 از آثار و بيانات مباركه یهر نسل نوين درك خواهيم نمود كه یاند به خوب فرموده
 گذشته ادراك ی به دست خواهد آورد كه از آنچه نسلهایحقيقت و مفهوم

 )۱۰۸، صمجموعۀ تربيت." (تر است تر و عظيم اند به مراتب وسيع نموده
ه هم اشاره كرد، زيرا  حقيقت در تبليغ امرالّلیتوان به تأثير تحر یدر اينجا م
 عميق و معقول ی طالب نحوۀ تفكرما شديداً: "فرمايند یمه امرالّل یحضرت ول

.   جهت و پرورش يافته باشدی علمی است كه به نحویهستيم كه ثمرۀ ذهن
 شديد در ی با ايمان عميق ربط يابد استعدادی عقالنی كه اين نيروهایگامنه

 ) ۵۰، شمجموعۀ تحقيق و تتبع." (تبليغ حاصل گردد
ه توفيق يابند بايد اء بخواهند واقعًا در تبليغ امرالّلحبّاگر ا: "فرمايند یهمچنين م

 یبسيار مطلع بوده قادر به بحث و مشورت عالمانه و عاقالنه در مورد وضع كنون
 هستيم كه نه تنها حقيقتًا از یما نيازمند محققين بهائ.  عالم و مشاكل آن باشند

 بوده ی و وافیعرفت كاف مطالعه و میالع كامل يابند، بلكه دارا اطّیتعاليم اله
همان، ." ( رهبران جامعه باشندی به افكار جاریقادر به ربط تعاليم مقدسۀ بهائ

 )۳۴ش
، هم به تكامل خود ی دارد و هم نتايج اجتماعی حقيقت هم نتايج فردیپس تحر

 . ی وحدت عالم انسانیشود و هم به پيشرفت امر مبارك و برقرار یفرد منجر م

  حقيقتی تحریمعنا
اول اساس بهاءاللّه : "فرمايند حضرت عبدالبهاء تحری حقيقت را چنين تعريف می

 تحری حقيقت است، يعنی بايد نفوس از تقاليدی كه از آباء و اجداد موروث 



  حفظ استقالل اطفال در تحرّي حقيقت و تربيت بهائي                                                           10سفينة عرفان دفتر 

254 

نه به .  اند بگذارند جميع ملل عالم بايد آنچه شنيده... مانده منزّه و مقدّس گردند 
وقتی كه آنها را ترك كرد، نه ملتی را . ..هيچ ملتی متمسك و نه از ملتی متنفر 

كند و عاقبت مالحظه  متمسك، نه ملتی را متنفر، آن وقت تحری حقيقت می
 )۱۹–۱۷، صصيام ملكوتپ..." (نمايد كه حقيقت اديان الهی يكی است  می

 حقيقت ترك تعصبات و تقاليد و توجه به اساس اديان یبنابر اين منظور از تحر
 در درك یر فراتر رفتن از تمسك ناآگاهانه به ظواهر اديان و سع و به بيان ديگیاله

جهد نماييد : "فرمايند یه مامرالّل ی آنهاست، چنانكه حضرت ولیمفاهيم باطن
 كه به شما ی به عنوان مطلب تعاليم الهيه را ادراك كنيد، نه آنكه صرفًایمفهوم حقيق

 )۱۰۸، صمجموعۀ تربيت." (تعليم داده شده است بپذيريد
 در مرتبۀ  حقيقتیتوان استنباط كرد كه منظور از تحر یاز اين بيانات مباركه م

 اين نيست كه ببينيم كدام دين يا مكتب بر حق است، بلكه آن است كه ببينيم ٰىاول
ه در ادامۀ امرالّل یحضرت ول.  توانيم بياموزيم ی می چه حقيقتیاز هر دين و مكتب
 از آثار و بيانات مباركه حقيقت و ی نسل نوينهر: "فرمايند یبيان مبارك فوق م

اند به   گذشته ادراك نمودهی به دست خواهد آورد كه از آنچه نسلهایمفهوم
 حقيقت را چنين ی اساس تحریو در بيان ديگر." تر است تر و عظيم مراتب وسيع
 خود یل اعال شما را مثیاميد است كه همۀ دانشجويان بهائ: "فرمايند یتوضيح م

 یها رك پردازند و آنها را به جنبهر دهند و به تحقيق و تحليل اصول امر مباقرا
 پيوسته بايد یهمۀ جوانان هوشمند و متفكر بهائ.  جديد فلسفه و علم ربط دهند

 حقيقت نهفته یاين گونه به امر مبارك نظر كنند، چون در اينجاست كه اساس تحر
 )۵۰، شمجموعۀ تحقيق و تتبع." (است

 حقيقت ی اين فصل خصوصيات فرد متحری دارد كه در قسمت پاياناكنون جا
 . دارد يا خيری مغايرتی قرار گيرد تا معلوم شود آيا با تربيت بهائیمورد بررس

  حقيقتیشرايط متحر
انسان چون به مقام بلوغ فائز شد بايد تفحص نمايد " :فرمايند یه محضرت بهاءالّل
 كه عباد به آن متمسكند یالحبِ و البغض در امرساً عن ِه و مقدّالّل یو متوكًال عل

 )۱۱، صپيام ملكوت." (ر كند و به سمع و بصر خود بشنود و ببيندتفّك
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بيانات مباركه در مورد شرايط طالب حقيقت بسيار است، اما در همين بيان كوتاه، 
 :اند جمال قدم اهم شرايط را بيان فرموده

 كه فرد ی دارد، تا وقتی و شناختی ذهنیا  حقيقت جنبهیاز آنجا كه تحر:  بلوغ–۱
 او موجود باشد ی ذهنی در قوای نرسيده باشد و نقصی و عاطفیبه بلوغ فكر

 یها ئی كه هنوز توانا،پس اطفال.   اين كار را انجام دهدیتواند به درست ینم
 ی تحریتوانند به طور كامل ی نم، آنان به طور كامل شكل نگرفته استیذهن

 . انجام اين مسئوليت آماده شوندی اگرچه بايد به تدريج براحقيقت كنند،
 محتاج به تأييدات الهيه ی انسان در هر كاریبه اعتقاد بهائ: هالّل ی توكل عل–۲

 كه سرنوشت انسان تا ابد به آن وابسته یاست، به خصوص در چنين مورد حساس
 . حقيقت نيز بايد طلب تأييد كردیپس در تحر.  است

 حقيقت ترك تقاليد و یترين شرط تحر یاساس:  و بغض حّب ازی دور–۳
 و بغض مانع از انصاف است، زيرا به تعصبات است و داشتن انصاف، و حّب

دليل ميل دهد و يا بغض او را  ی بی او را به جهتآن حّب"ه  حضرت بهاءالّلۀفرمود
 )۱۴، صپيام ملكوت." ( منع نمايدیاز جهت

 به ی حقيقت دستيابیاز شرايط مهم تحر: نيدن به چشم وگوش خود ديدن و ش–۴
 حقيقت نبايد هيچ چيز را بدون اطمينان به ی متحریالعات صحيح است، يعناطّ

 .صحت آن بپذيرد
: توان از ساير بيانات مباركه استخراج كرد از جمله عبارتند از ی كه میشرايط ديگر

همان،  (...ناعت، انقطاع، خضوع، صبر و استقامت، قلب پاك، تنزيه و تقديس، ق
 )۱۶–۱۴صص

 ی و ديگری عقالنیيك: توان به دو دسته تقسيم كرد یمجموعۀ اين شرايط را م
همانطور كه قبالً   . آنها محتاج تربيت صحيح هستندی، كه البته هر دویاخالق

 بدون دين ممكن نيست و بنابر اين ی تربيت اخالقیمذكور شد از ديدگاه بهائ
 آن ی حقيقت نيست، بلكه از لوازم ضروریها مانع تحر نه تنیتربيت صحيح دين

 . است
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د كه تربيت صحيح بايد چه شو یدر فصل بعد به اين موضوع پرداخته م
 حقيقت را در اطفال ايجاد ی داشته باشد تا امكان و اشتياق تحریخصوصيات

 .نمايد
 

  حقيقت در اطفالی جهت ايجاد شرايط تحرینكات تربيت
 

 اين موضوع بر اساس آثار یمه ذكر شد، هدف اين مقاله بررسهمانطور كه در مقّد
 از آثار مباركه استخراج شده است كه در یه است، لذا در اينجا باز هم نكاتمبارك

 حقيقت ی كه به تحری اول نكات تربيتۀدست: گيرند ی قرار میسدو دسته مورد برر
دين اختصاص  كه به موضوع ی دوم نكات تربيتۀ مربوطند و دستیطور كلبه 

 .دارند
 

 ی حقيقت به طور كلینكات مربوط به تحر

اطفال را از صغر سن به تحصيل هر علمی : "فرمايند ضرت عبدالبهاء می ح–۱
تشويق كنيد و به اكتساب هر صنعتی تحريص نماييد تا قلب هر يك به عون و 
." عنايت حق مانند آينه كاشف اسرار كائنات گردد و به حقيقت هر شیء پی برد

 ) ۴۲–۴۱مجموعۀ تربيت، صص(
 ی اطفال را برای فكریتواند قوا یپس تحصيل علوم و صنايع متنوع و گوناگون م

 .كشف حقيقت پرورش دهد

 همت اطفال بسيار كوشش نماييد كه یدر بلند" :فرمايند ی حضرت عبدالبهاء م–۲
 نادان  و هوس كه شيوۀ حيوانیچون به بلوغ رسند مانند شمع برافروزند و به هو

."  باشندیت ابديه و تحصيل فضائل انساناست آلوده نگردند، بلكه در فكر عزّ
 ) ۶۵همان، ص(

در امور " اطفال بايد ی همت است، يعنی حقيقت مستلزم بلندیپس اشتياق به تحر
از هزل در كنار باشند و در هر مقصد عزم .   حاصل نمايندیعزم شديد و نيت قو

 )همان." ( ثبات و استقامت كنندیهر مورد  داشته باشند تا دریصميم
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اطفال را بايد از دوران طفوليت تعليم صحيح : "فرمايند ی حضرت عبدالبهاء م–۳
 نمايند و بصيرت بيشتر حاصل ینظم تربيت كرد تا روز به روز ترقنمود و به نحو م

 . گيرنداز آغاز طفوليت بايد تعليم .  تر گردد  استعداد روحانيشان وسيعۀكنند و داير
 ی از علوم و مبادیبسيار.   آموختیتوان آنان را به وسيله كتاب چيز ینم

 ی و سرگرمی اطفال روشن شود و به وسائل بازیها برا  بايد در پرورشگاهیمقدمات
اغلب افكار و معلومات بايد ضمن صحبت و مذاكره تفهيم .   را بياموزندیمسائل
 طفل ديگر در بارۀ اين مواضيع پرسش كند يك طفل بايد از.   نه از راه كتاب،گردد

المثل  یف.   محسوس حاصل خواهد شدیبدين طريق ترق.   پاسخ گويدیو طفل ثان
 از اطفال یيك.   به صورت سؤال و جواب تفهيم گرددی نيز بايستیمسائل رياض

بعداً خود اطفال به ميل و .  كند و طفل ديگر بايد جوابگو باشد ی طرح میسؤال
 كه در یاطفال  .وداجع به همان مسائل بحث خواهند نميش با يكديگر رارادۀ خو

بايد تشويق شوند و چون .  رأس كالس باشند بايد جايزه و انعام دريافت دارند
 بيشتر الزم ی حصول ترقی ظاهر ساخت برایا  از ايشان پيشرفت قابل مالحظهیيك

يه سؤاالت بايد شفاهاً  در مسائل الهیحت.  است مورد تمجيد و ترغيب قرار گيرد
اطفال بايد بدين قرار با .  هی داده شودبه عمل آيد و اجوبه نيز به همان قرار شفا

 )۱۱۸–۱۱۷، صصمجموعۀ تربيت." (يكديگر به بحث و مذاكره پردازند
استعداد "و " بصيرت"ه در اين بيان مبارك كه به افزايش  نكات مهّمیبعض
 حقيقت در ايشان مربوط است یتوان تحراطفال و در نتيجه افزايش " یروحان

 :عبارتند از
 در رفتار با اطفال بايد بر اساس يك برنامۀ دقيق یيعن: بودن تربيت  منظم–الف

 كرد تا آنان نيز نظم یز عمل بدون فكر و نسنجيده خوددارعمل كرد و ا
 . پيدا كنندیفكر

 یوزش مبان اطفال و آمی فكری پرورش قوایيعن:  تعليم از آغاز طفوليت–ب
 خواندن و نوشتن را ياد بگيرند بايد آغاز یعلوم به آنان قبل از اينكه حت

 .شود
 نه تنها آموزش ی و سرگرمیاز طريق باز: ی و سرگرمی بازۀ آموزش به وسيل–ج

  حقيقت یشود، بلكه ايشان عمالً تحر ی میداشتن  اطفال جالب و دوستیبرا
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 ی خودآموزی كودكان نوعی برایزيرا بازآموزند،  ی مئی بسيار ابتدایرا در سطح
 .شود یمحسوب م

 شخص یر عبارت است از گفتگوتفّك:  تفهيم افكار ضمن صحبت و مذاكره–د
 یر صحيح را بياموزند بايد گفتگو اينكه كودكان تفّكیپس برا.  با خود

 .صحيح را ياد بگيرند
 ی بيشتریزبان م و هیدل  همچون اطفال با يكديگر:  مذاكرۀ اطفال با يكديگر–ه

يك   بر يكديگر بگذارند و هریتوانند تأثير زياد یدارند تا با بزرگترها، م
 .تواند به ديگران تفهيم نمايد ی میآنچه را آموخته است به راحت

دادن تشويق شوند، اشتياق به تحقيق و  كردن و پاسخ  سؤالی اگر اطفال برا–و
 .يابد ی حقيقت در آنان پرورش میتحر

 
 ختص به ديننكات م

دارالتعليم بايد در ابتدا اوالد را به شرايط دين : "فرمايند یه م حضرت بهاءالّل–۱
 منع نمايد و به ی ايشان را از مناهیتعليم دهند تا وعد و وعيد مذكور در كتب اله

 ی كه به تعصب و حميۀ جاهليه منجر و منتهیطراز اوامر مزين، ولكن به قدر
 )۱۲همان، ص." (نگردد
كه به ) یيا بيشترين چيز (یاگر تنها چيز.  نكتۀ مهم در تربيت اعتدال استپس 

 یها ، باشد و در كنار آن آموزشیشود دين، و آن هم دين خاص یاطفال آموخته م
 وجود نداشته باشد، تربيت منجر به تعصب و ی كاف و غيره به اندازۀی و هنریعلم

 . حقيقت خواهد شدیمانع تحر

 تربيت یيد طفل شيرخوار را به تربيت بهائبا: "فرمايند  ی م حضرت عبدالبهاء–۲
 او دميد تا به موجب ه را دركرد و روح محبت حضرت مسيح و حضرت بهاءالّل

 )۴۰همان، ص." ( انجيل و كتاب اقدس اطفال تربيت يابندیتعاليم حقيق
 از حيات حضرت مسيح و یقصص و روايات: "فرمايند یه مامرالّل یو حضرت ول

 اطفال بيان شود هر ی موجود است كه اگر برای الهیت محمد و ساير انبياحضر
 ) ۹۳همان، ص." ( را زائل خواهد نمودینوع اوهام و تعصبات مذهب
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 را در نظر داشت تا ايشان روح ی اديان الهۀپس در آموزش دين به اطفال بايد هم
 .و اساس اديان را درك كنند

 عموم یخيرخواه: "فرمايند یتب اطفال م حضرت عبدالبهاء ضمن تعليمات مك–۳
 اطفال بياموزند كه همه را یوقت) ۶۴همان، ص". ( با كل اممیاهل عالم و مهربان

 ی كه بزرگترين مانع تحر، و بغضبدون تبعيض دوست داشته باشند، عامل حّب
 .رود ی از ميان م،حقيقت بُوَد

اللّه به اطفال اشكالی  در باب توضيح خشية: "فرمايند امراللّه می  حضرت ولی–۴
نيست كه آن را در لباس تمثيل، چنانكه حضرت عبدالبهاء غالباً در بيان حقايق به 

بايد به اطفال تفهيم نمود كه ترس ما از .  پرداختند، تعليم نماييم ذكر امثال می
شماريم، بلكه بيم ما از  رحم می خداوند به علت آن نيست كه او را ظالم و يا بی

 )۱۱۶–۱۱۵همان، صص." (و داد الهی استجهت عدل 
يابيم كه حقايق را بايد به اطفال تفهيم كرد تا آگاهانه  یاز اين بيان مبارك اوالً در م

 تفهيم است، ی برایبياموزند، نه كوركورانه و متعصبانه؛ ثانياً ذكر مثال روش مناسب
 .تند نيسیزاع انتیين كودكان قادر به درك استداللهازيرا در سنين پاي

 
 تمثيل و خاتمه

 
 هستند كه به علم و یدانند كسان ی حقيقت می را مانع تحری كه تربيت دينیكسان

 ی است كه تربيت دينی بسيار پايبندند و به احترام روح جستجوگر علمیروش علم
 از قلمرو علم ی درك بهتر موضوع، بهتر است مثالیبراپس .  گذارند یرا كنار م
 Thomasتوان از كار فيلسوف علم، تامس كون  ینظور مبه اين م.  آورده شود

Kuhnكمك گرفتی علمی، در مورد ساختار انقالبها . 
 و ساده، اين رصآيد، البته به طور بسيار مخت یآنچه از نظريۀ او به كار اين مقاله م

 پيشرفت كند و آرام كه به یيك:  علم دو نوع پيشرفت داردیاست كه به اعتقاد و
و  استوار است، ی قبلیگيرد و هر پيشرفت بر پايۀ پيشرفتها ی صورت می انباشتشيوۀ
 پيشين است یها  از پيشرفتها و يافتهی بعضی كه مستلزم نفی پيشرفت انقالبیديگر

 ها هيأت  مثالً در نجوم، قرن).  ۶۳۰، ص در دوران معاصریشناس نظريۀ حامعه(
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 ی اجرام سماو گردش همۀ رايج بود كه در آن فرض بر مركزيت زمين ویبطلميوس
 در نجوم حاصل شد، اما ی زيادیبا همين فرض پيشرفتها.  به دور آن است

 در نجوم ايجاد كرد و نشان داد یاما كپرنيك انقالب.   هم به وجود آمدیمشكالت
 با فرض مركزيت خورشيد از ی از مشكالت حاصل از هيأت بطلميوسیكه بسيار
توان در قلمرو هنر يا دين و غيره به كار برد و  یهمين نظريه را م . رود یميان م
 . قرار دادی در آنها را مورد بررسی و انقالبی انباشتیپيشرفتها

 بدون یه كرد اين است كه پيشرفت انقالب كه در اينجا بايد به آن توجّیا نكته
ود اگر كپرنيك در نجوم انقالب كرد به اين علت نب.  ممكن نيستیپيشرفت انباشت

 ی را به خوبیبرعكس، اگر هيأت بطلميوس(ته بود  را نياموخیت بطلميوسكه هيأ
نياموخته بود بعيد بود بتواند بطالن آن را بفهمد و نظريۀ جديدش را مطرح 

اشت  جستجوگر و خالق دیين علت بود كه عالوه بر علم، ذهن، بلكه به ا)سازد
 .رد حفظ و به كشف حقيقت موفق كیكه او را از تعصب و جمود فكر

دهند، اگرچه  یبه همين دليل است كه در مدارس علوم رايج را به اطفال آموزش م
پس نكتۀ مهم .   از آنها در آينده ثابت شودیدانند كه ممكن است بطالن بعض یم

 به آنان ی را به درستی علمیها در آموزش علم به اطفال اين است كه بايد يافته
 یرا در آنان به وجود آورد تا بتوانند نوآور و ميل به تحقيق یتفهيم كرد و كنجكاو

 ی با مفاهيم دينیتوان گفت كه بايد اطفال را از خردسال یبه همين ترتيب م.  كنند
 را در آنان تقويت كرد تا در دين یجوي آشنا كرد و در عين حال خالقيت و حقيقت
ر  حقيقت بوده، خالقيت و ابتكایمقلد و متعصب نباشند، بلكه همواره متحر

  .داشته باشند
  




