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 هو اللّ 
  
 

ای احّبای اهلی و اماء رمحانی، مجهور عقالء برآنند که تفاوت عقول و 
آراء از تفاوت تربیت و تعلیم آداب است، یعنی عقول در اصل متساوی 
است، ولی تربیت و تعلیم آداب سبب گردد که عقول متفاوت شود و 

یم است ادراکات متباین و این تفاوت در فطرت نیست بلکه در تربیت و تعل
و امتیاز ذاتی از برای نفسی نیست، هلذا نوع بشر عمومًا استعداد وصول 
ابعلی املقامات دارند، و برهان بر این اقامه منایند که اهالی مملکتی نظری 
افریقا مجیع مانند وحوش ضاریه و حیواانت برّیه بی عقل و دانشند و کّل 

جود نه و بعکس آن متوّحش، یک نفس داان و متمّدن در مابنی آانن مو 
مالحظه مینمایند که ممالک متمّدنه مجیع اهالی در هنایت آداب و حسن 
اطوار و تعاون و تعاضد و حّدت ادراک و عقل سلیم هستند اّّل معدودی 
قلیل، پس معلوم وحمّقق شد که علّو و دنّو عقول و ادراکات از تربیت و 

وهٴ بّری جنگلی مثر تعلیم و عدم آنست، شاخ کج برتبیت راست شود و می
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بستانی شود، و شخص اندان بتعلیم داان گردد و عامل توّحش بفیض مرّبی 
داان جهان متّدن گردد، علیل بطبابت شفا ایبد و فقری بتعّلم فّن جتارت غنی 
شود و اتبع بسبب کسب کماّلت متبوع عظیم گردد، و شخص ذلیل 

ست برهان آانن، انبیا برتبیت مرّبی از حضیض مخول ابوج رفیع رسد، این ا
نیز تصدیق این رأی را میفرمایند که تربیت هنایت أتثری در بشر دارد ولی 
میفرمایند عقول و ادراکات در اصل فطرت نیز متفاوت است، و این امر 
بدیهی است قابل انکار نه، چنانکه مالحظه مینمائیم اطفالی هم سّن و هم 

تربیت یک شخص پرورش  وطن و هم جنس بلکه از یک خاندان در حتت
ایبند اب وجود این عقول و ادراکاتشان متفاوت، یکی ترّقی سریع مناید و 
یکی پرتو تعلیم بطیء گرید و یکی در هنایت درجهٴ تدّنی ماند، خزف هر 
چه تربیت شود لؤلؤ ّلّل نگردد و سنگ سیاه گوهر جهان اتب نشود، و 

گردد، یعنی تربیت گوهر انسانی حنظل و زّقوم بتعلیم و تربیت شجرهٴ مبارکه ن
را تبدیل نکند ولکن أتثری کّلی مناید و بقّوهٴ انفذه آنچه در حقیقت انسان از  
کماّلت و استعداد مندمج و مندرج بعرصهٴ ظهور آرد، تربیت دهقان حّبه را 
خرمن کند و مّهت ابغبان دانه را درخت کهن مناید، لطف ادیب اطفال 

ند، و عنایت مرّبی کودک حقری را بر سریر اثری دبستان را ابوج رفیع رسا
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نشاند، پس واضح و مربهن گردید که عقول در اصل فطرت متفاوت است و 
تربیت را نیز حکمی عظیم و أتثریی شدید، اگر مرّبی نباشد مجیع نفوس 
وحوش مانند و اگر معّلم نباشد اطفال کّل مانند حشرات گردند، این است  

ین دور بدیع تعلیم و تربیت امر اجباریست نه که در کتاب اهلی در ا
اختیاری، یعنی بر پدر و مادر فرض عنی است که دخرت و پسر را بنهایت 
مّهت تعلیم و تربیت منایند و از پستان عرفان شری دهند و در آغوش علوم و 

غیور  معارف پرورش خبشند، و اگر در این خصوص قصور کنند در نزد ربّ 
مأخوذ و مذموم و مدحورند و این گناهی است غری مغفور، زیرا آن طفل 
بیچاره را آوارهٴ صحرای جهالت کنند و بدخبت و گرفتار و معّذب منایند، 
مادام احلیات طفل مظلوم اسری جهل و غرور و اندان و بی شعور ماند، و 

ش تر است، البّته اگر در سن کودکی از این جهان رحلت مناید هبرت و خو 
در اینمقام موت هبرت از حیات و هالکت هبرت از جنات و عدم خوشرت از 
وجود و قرب هبرت از قصر و تنگنای گور مطمور هبرت از بیت معمور، زیرا در 
نزد خلق خوار و ذلیل و در نزد حّق سقیم و علیل و در حمافل خجل و 

این چه بدخبتی  شرمسار و در میدان امتحان مغلوب و مذموم صغار و کبار،
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هی و اماء رمحانی ٓ  است و این چه ذّلت ابدی است، پس ابید احّبای ال
جبان و دل اطفال را تربیت منایند و در دبستان فضل و کمال تعلیم فرمایند، 
در اینخصوص ابدًا فتور نکنند و قصور خنواهند، البّته طفل را اگر بکشند 

ل معصوم گرفتار نقائص  هبرت از این است که جاهل بگذارند، زیرا طف
گوانگون گردد، و در نزد حّق مؤاَخذ و مسئول و در نزد خلق مذموم و 
مردود، این چه گناهست و این چه اشتباه، اّول تکلیف ایران اهلی و اماء 
رمحانی آن است که ابّی وجه کان در تربیت و تعلیم اطفال از ذکور و اانث  

رقی نیست جهل هر دو مذموم و کوشند، و دخرتان مانند پسرانند ابدًا ف
 ونَ م  لَ ع   ی َ َّل  ینَ ذ  ال   وَ  ونَ م  لَ ع  ی َ  ینَ ذ  ی ال  و  تَ س  یَ  ل  هَ  اندانی هر دو نوع مبغوض وَ 

در حّق هر دو قسم امر حمتوم، اگر بدیدهٴ حقیقت نظر گردد تربیت و تعلیم 
دخرتان ّلزم تر از پسران است زیرا این بنات وقتی آید که مادر گردند و 

ّلدپرور شوند، و اّول مرّبی طفل مادر است زیرا طفل مانند شاخهٴ سبز و او 
تر هر طور تربیت شود نشو و منا مناید، اگر تربیت راست گردد راست شود 
و اگر کج کج شود و ات هنایت عمر بر آن منهج سلوک مناید، پس اثبت و 

و مربهن شد که دخرت بی تعلیم و تربیت چون مادر گردد سبب حمرومی 
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جهل و اندانی و عدم تربیت اطفالی کثری شود. ای ایران اهلی و اماء رمحان 
تعلیم و تعّلم بنّص قاطع مجال مبارک فرض است، هر کس قصور مناید از 
موهبت کربی حمروم ماند، زهنار زهنار اگر فتور منائید البّته جبان بکوشید که 

منائید و عذری در اطفال خویش را علی اخلصوص دخرتانرا تعلیم و تربیت 
اینمقام مقبول نه ات عّزت ابدیّه و علوّیت سرمدیّه در اجنمن اهل هبا مانند 
مشس ضحی جلوه و طلوع مناید و قلب عبدالبهاء مسرور و ممنون شود، و 
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