تعلیم و تربیت اطفال

تعلیم و تربیت اطفال
حضرت هباءاهلل:

عما ح ّدد يف اللّوح والّذي ترك ما أمر به فلألمنآء أن أيخذوا منه ما يكون الزما
كل أب تربیة ابنه وبنته ابلعلم واخل ّ
ط ودوهنما ّ
 " – 1كتب على ّ
لرتبیتهما إن كان غنیّا وإالّ يرجع إىل بیت العدل إ ّّن جعلناه مأوى الفقرآء واملساكني  إ ّن الّذي ّرّب ابنه أو ابنا من األبنآء كأنّه ّرّب أحد أبنآئي علیه
هبآئي وعناييت ورمحيت الّيت سبقت العاملني " (كتاب اقدس – بند )48
 " - 2اشراق هفتم قلم اعلی کل را وصیّت میفرمايد بتعلیم و تربیت اطفال " (لوح مبارک اشراقات)
 " - 3حضرت موجود میفرمايد انسان را مبثابه معدن که دارای احجار کرميه است مشاهده منا برتبیت جواهر آن بعرصه شهود آيد
و عا َل انسانی از آن منتفع گردد " (لوح مبارک مقصود ص  ٩٦الواح مجال اقدس اهبی)
 " - 4آابء ابيد کمال سعی را در تديُّن اوالد مبذول دارند چه اگر اوالد ابين طراز ّاول فائز نگردد از اطاعت ابوين که در مقامی
الل است غافل گردد  .ديگر چنني اوالد مباالت نداشته و ندارد يَ ْف َعل اابَ ْه َوائااه َما يَ َشاء "
اطاعت ّ
(ص  88گنجینه حدود و احکام)
الل از
حق پدری ساقط شود و لدی ّ
 " - 5اگر والد دراين امر اعظم که از قلم مالک قدم در کتاب اقدس ّنزل شده غفلت منايد ّ
مقصرين حمسوب " (ص  88 - ٩گنجینه حدود و احکام)
ّ
 " - ٦امروز تربیت اطفال و حفظ ايشان از سیّد اعمال نزد غنی متعال مذکور  .اگر چه در ظاهر زمحت است ولکن سبب ظهور
راحت ابدی بوده و هست " (ص  ٧٧ج  8مائده آمسانی ط  121بديع)
الل در ورق هشتم از فردوس اعلی دار التّعلیم ابيد در ابتداء اوالد را بشرائط دين تعلیم دهند ات وعد و وعید مذکور در
 " - ٧کلمة ّ
بتعصب و محیّه جاهلیّه منجر و منتهی نگردد"
کتب اهلی ايشان را از مناهی منع منايد و بطراز اوامر مزيّن دارد ولکن بقدری که ّ
(کلمات فردوسیّه)
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حضرت عبدالبهاء:
 " - 1انسان بی تربیت حیوان است بلکه از حیوان بدتر است " (ص  281خطاابت مبارکه در ارواپ و آمريکا ط  ٩٩بديع)
ا
ي وجه َکا َن در تربیت و تعلیم اطفال از ذکور و اّنث کوشند "
ّ " - 2اول تکلیف ايران اهلی و اماء رمحانی آنستکه ابَ اّ
(ص  334ج  1مکاتیب)
ا
مرجح است اگر اخالق تربیت نشود علوم
 " - 3در آداب و اخالق بیش از علوم و فنون اهتمام منايند زيرا ادب و نورانیّت اخالق ّ
ا
سم قاتل است و آفت هائل  .طبیب بدخو
مضرت گردد .ع ْلم و دانش ممدوح اگر مقارن حسن آداب و اخالق گردد َواّال ّ
سبب ّ
و خائن سبب هالک گردد و علّت انواع امراض  .اين قضیّه را بسیار مالحظه داشته ابشید که اساس دبستان ّ ،اول تعلیم آداب
و اخالق و حتسني اطوار و کردار ابشد " (ص  48فضائل اخالق)
 " - 4تعلیم اطفال و تربیت نوهناالن جنّت اهبی از اعظم خدمات درگاه کرباي است" (ص  ٦٦منتخبات الواح مربوط به تربیت)
متفرعه را مثری نباشد "
 " - 5تربیت اطفال آبداب روحانی اهلی اساس بنیانست و ات اساس حمکم نگردد ابنیه ّ
(ص  1٠٩منتخبات الواح مربوط به تربیت)
الل تربیت منود
الل شري داد و در آغوش معرفت ّ
مهم مشرد و اطفال را از کودکی از پستان حمبّت ّ
 " - ٦ابيد مسأله تربیت را بسیار ّ
ات نورانی گردند  ،رمحانی شوند " (ص  12٧ج  1منتخباتی از مکاتیب)
س امر بديع و نبأ عظیم ( "...ص  34٠ج  3امر و خلق)
 " - ٧تربیت اطفال ذکور و اّنث از اعظم ا ّ
مؤسس اخالق و آداب فرزند  .پس ای مادران مهرابن اين را بدانید که در نزد
 " - 8اين واضح است مادر ّاول مربّی است و
ّ
تصور نتوان منود "
يزدان اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است آبداب کمال انسانیّت و ثوابی اعظم از اين ّ
(ص  ٩1منتخباتی از آاثر مبارکه در ابره تربیت)
 " - ٩هر کس قصور منايد از موهبت کربی حمروم ماند زهنار زهنار اگر فتور منائید البتّه جبان بکوشید که اطفال خويش را علی
اخلصوص دخرتان را تعلیم و تربیت منائید و هیچ عذری در اين مقام مقبول نه " (لوح تربیت ص  211اخالق هبائی)
رب غیور مأخوذ و مذموم و مدحورند و اين گناهی است غري مغفور "
 " - 1٠اگر در اين خصوص قصور کنند در نزد ّ
(ص  144حیات هبائی)
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سن شري خواری از ثدی تربیت پرورش دهید و در مهد فضائل بپروريد "
 " - 11اطفال را از ّ
(ص  12٦ج  1منتخباتی از مکاتیب ط آمريکا)
سن طفولیّت اين اطفال آبايت هدی تربیت
ّ " - 12اما در وقت خواب اطفال ّامهات ابيد غزلیّات مجال مبارک را خبوانند ات از ّ
شوند " (ص  ٩2منتخباتی از آاثر مبارکه در ابره تربیت)
ا
سن شري
سن طفولیّت از ثَ ْدی تربیت کلیّه شري دهید و پرورش منائید ات آداب و سلوک مبوجب تعالیم اهلی از ّ
 " - 13اطفال را از ّ
خواری در طبیعت و طینت اطفال رسوخ اتم پیدا منايد " (ص  212اخالق هبائی)
ا
اخالق
 " - 14تعلیم و هتذيب بعد از بلوغ بسیار دشوار شود جتربه شده است که هنايت سعی و کوشش را مینمايند ات خلقی از
ن ْفسی را تبديل کنند منیشود  ،اگر الیوم اندکی متنبّه گردد بعد از ّاايمی معدود فراموش کند و بر حالتی که معتاد و خوی منوده
راجع گردد  .پس ابيد از طفولیّت اين اساس متني را بنهید زيرا ات شاخ اتزه و تر است بکمال سهولت و آسانی مستقیم و راست
گردد " (ص  331ج  3امر وخلق)
 " - 15طفل مانند شاخه سبز و تر هر طور تربیت شود نشو و منايد  .اگر تربیت راست گردد راست شود و اگر کج  ،کج شود
و ات هنايت عمر بر آن منهج سلوک منايد " (ص  21٠اخالق هبائی)
اتم تربیت منايند و حسن اخالق بیاموزند و بفضائل عا َل انسانی داللت کنند و از
سن اوالد را به تربیت ّ
ّ " - 1٦امهات از صغر ّ
صدور حرکات مذمومه منع کنند و در آغوش تربیت هبائی پرورش دهند " (ص  334ج  3امر و خلق)
 " - 1٧مادر اگر از طفل حرکت ممدوحی بیند ستايش منايد و حتسني منايد و تطییب خاطر طفل کند و اگر ادنی حرکت بی
فائده صدور ايبد طفل را نصیحت کند و عتاب منايد و به وسائط معقوله حتّی زجر لسانی جزئی اگر الزم ابشد ُمری دارد ولی
ضرب و شتم ابدا جائز نیست زيرا بکلّی اخالق اطفال از ضرب و شتم مذموم گردد "
(ص  1٦ج  ٧مکاتیب حضرت عبدالبهاء)
 " - 18در آينده اخالق عمومی بسیار فاسد گردد ابيد اطفال را تربیت هبائی منود ات سعادت دو جهان ايبند َو اَّال در زمحت و
مش ّقات افتند زيرا سعادت عا َل انسانی ابخالق رمحانیست " (ص  124ج  1منتخباتی از مکاتیب)
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سن شري
 " - 1٩حمافل روحانیّه ابيد جبهت تربیت اطفال تعالیم منتظمه جبهت ّامهات ترتیب دهند که چگونه طفل را ابيد از ّ
خوارگی تربیت منود و مواظبت کرد و آن تعلیمات را جبمیع ا ّمهات دستور العمل دهند ات مهه مادر ها اطفال را مبوجب آن تعالیم
تربیت منايند و پرورش دهند " (ص  135ج  1منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء)
 " - 2٠تربیت و آداب اعظم از حتصیل علوم است  .طفل طیّب طاهر و خوش طینت و خوش اخالق ولو جاهل ابشد هبرت از
طفل بی ادب کثیف بداخالق ولو در مجیع فنون ماهر گردد زيرا طفل خوش رفتار ّنفع است ولو جاهل و طفل بد اخالق فاسد و
مضر است ولو ا
عال  .ولی اگر علم و ادب هر دو بیاموزد نور علی نور گردد "
ّ
(ص  8٧ - 8گنجینه حدود و احکام و ص  132ج 1منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء)
 " - 21اطفال و صبیان را تربیت و اخالق و ادب بیش از دانش الزم و واجب و فرض و مهچنني پر ا
دانش بدخو و بداخالق و
مضرت مثری نه ولی بیسواد خوش اخالق خوش اطوار را ابز مثر و اثری موجود و مشهود "
آلوده بلوث شهوات را جز ّ
(ص  ٧٩منتخبات الواح مربوط برتبیت)
 " - 22اطفال ابيد ّاول آبداب اهلی تربیت شوند و ترغیب و تشويق بر حتسني اخالق گردند  ،آنگاه بقدر امکان کوشش در
حتصیل علوم و صنايع و فضائل آهنا گردد چه اگر تربیت اهلیّه و اخالق حسنه نباشد اکتساب علوم و صنايع تنها کفايت ننمايد و
مضرات ن ْفس و هوی نشود بلکه سبب ترويج افکار ابطله و وسیله تقويت اغراض شخصیّه گردد مگر آنکه اب
مانع فساد اخالق و ّ
تربیت اهلی و حسن اخالق توأم ابشد " (ص  44ج  2بدائع اآلاثر)
حق سخن رانند و
حق کنند و از بزرگواری ّ
 " - 23اطفال را ابيد ّامهات از بدايت برتبیت اهلیّه تربیت منايند يعنی مهواره ذکر ّ
الل منايند و در هنايت لطافت و نظافت و مهرابنی طفل را پرورش دهند ات آنکه هر کودکی از بدو حیات نسیم حمبّت
القای خشیة ّ
بسن متیز رسد
الل را استنشاق منايد و از رائحه هدايت ّ
ّ
کل و چون طفل ّ
الل ابهتزاز آيد  .اين بدايت أتسیس تربیت است و اساس ّ
آنرا در دبستان اهلی داخل منايند که ابتدا در آن ترتیل آايت رمحانی میشود و عقائد دينیّه تعلیم میگردد  .در اين مکتب طفل ابيد
قرائت و کتابت حتصیل کند " (ص  22٠اخالق هبائی)
الل در طینت آّنن ثبوت و
حق متذ ّکر منود ات حمبّت ّ
 " - 24ابيد از بدايت اطفال را به تربیت اهلی پرورش داد و مهواره بذکر ّ
قرارايبد و اب شري امتزاج منايد " (ص  124ج  1منتخباتی از مکاتیب ط آمريکا)
الل ...و رتبه اثنیه تعلیم آداب
 " - 25تربیت اهلیّه ّاول در عقايد رّابنیّه و اميان و ايقان و دالئل کلیّه و حجج ابلغه بر حقیقت امر ّ
و اخالق و حسن اطوار و حسن اعمال و افعال و قرائت و کتابت و جرب و حساب و هندسه و لسان و اتريخ و جغرافیا و ساير
علوم مفیده " (ص  333ج  3امر و خلق)
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ّ " - 2٦اما ابيد در مدارس ابتدا به تعلیم دين گردد  .بعد از تعلیم داينت و انعقاد قلوب اطفال بر حمبّت حضرت احديت  ،به
تعلیم ساير علوم پرداخت " (ص  3٠2ج  2مکاتیب حضرت عبدالبهاء)
 " - 2٧اين ّاايم در مجیع بلدان نفحه کريهه دهراين وزيده  .ابيد نفوس را علی اخلصوص اطفال و جواّنن را در صون هدايت اهلیّه
حمفوظ و مصون منود " (ص  33٩ج  3امر و خلق)
 " - 28طقل هبائی ابيد در مدرسه هبائی تربیت شود نه مدارس ديگران بلکه اطفال ملل سائره ابيد در مدارس هبائی بنهايت
رعايت و حسن رفتار و مواظبت تعلیم و تربیت شوند " (ص  338ج  3امر و خلق)
 " - 2٩در خصوص بنات احباب مرقوم منوده بودی که مبدرسه ملل سائره مريوند فی احلقیقه اين اطفال هر چند در آن مدارس
اندک تعلیمی میگريند ولکن اخالق معلّمات را در اطفال أتثريی و از القاء شبهات قلوب بنات را تغیري و تبديلی  .ابيد احبّای
اهلی مدرسه ای از برای بنات هتیّه و تدارک منايند که معلّمات بنات را به تربیت اهلیّه تربیت منايند  ،اخالق رّابنی بیاموزند  ،اطوار
رمحانی تعلیم کنند " (ص  33٩ج  3امر و خلق)
 " - 3٠تربیت عموم الزم است و وحدت اصول و قوانني تربیت نیز از الزام امور ات مجیع بشر تربیت واحده گردند يعنی تعلیم و
تربیت در مجیع مدارس عا َل ابيد يکسان ابشد  .اصول و آداب  ،يک اصول و آداب گردد ات اين سبب شود که وحدت عا َل بشر
ا
سن در قلوب جای گريد " (ص  331ج  4امر و خلق)
از صغَر ّ

حضرت ولی امر اهلل:

اس اساس است"
 " - 1تربیت اطفال حبسب تعالیم ّ
مهم و الزم است در آن امهال ننمائید چه که ّ
مدونه در کتب اهلیّه بی هنايت ّ
(ص  4٧ج  3مائده آمسانی ط  12٩بديع)
الل تربیت اطفال است که از اعظم اساس تعالیم اهلیّه است "
 " - 2از مجله حمافظه دين ّ
(ص  45ج  ٦مائده آمسانی ط  128بديع)
 " - 3تربیت از اعظم اوامر حضرت احديّت است و أتثريش أتثري آفتاب در شجر و مثر  .اطفال را بسیار ابيد مواظبت و حمافظت
ا
شر نداند و فضائل را
و تربیت منود  .اينست حقیقت و شفقت پدر و مادر َو اّال علف خود رو گردد و شجره زقّوم شود  ،خري و ّ
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ب غفور  .هلذا مجیع اطفال نورسیدگان ابغ حمبّت هللا را کمال مواظبت و تربیت
از رذائل متیز نتواند مرّابی غرور گردد و منفور ر ّ
الزم " (ص  4٦ج  ٦مائده آمسانی ط )128
 " - 4امر تربیت از بنني و بنات  ،اين ّاايم از امور اساسیّه الزمه حمسوب " (ص  3٧٠منتخبات توقیعات مبارکه)

بیت العدل:
توجه والدين را به مسئولیت خطريشان در امر تعلیم و تربیت اوالد معطوف و نیز تصريح
 " – 1حضرت عبدالبهاء در آاثر مبارکه ّ
اهم از پسران است  ،زيرا اين دخرتان وقتی مادران گردند و اول مربّی اطفال ّامهاتند
می فرمايند که تربیت و تعلیم دخرتان اعظم و ّ
میسر نباشد تربیت دخرتان ارجح است زيرا اب تعلیم و
 .بنا بر اين در صورتی که در خانوادهای امر تعلیم و تربیت برای کلّیه اوالد ّ
تربیت مادر فوائد علم و دانش در جامعه سريعرت و مؤثّرتر رواج می ايبد " (كتاب اقدس – شرح )٧٦
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