
  1مكاتيب عبدالبهاء جلد مساس نسخه بر ا –اثر حضرت عبدالبهاء  - لوح تربيت

www.oceanoflights.org 

 

 هو للّا 
  

  
ای احّبای الهی و اماء رحمانی، جمهور عقالء برآنند که تفاوت عقول و آراء 
از تفاوت تربيت و تعلیم آداب است، یعنی عقول در اصل متساوی است، ولی 
تربيت و تعلیم آداب سبب گردد که عقول متفاوت شود و ادراکات متباين و اين 

لیم است و امتیاز ذاتی از برای نفسی تفاوت در فطرت نیست بلکه در تربيت و تع
نیست، لهذا نوع بشر عمومًا استعداد وصول باعلی المقامات دارند، و برهان بر اين 
اقامه نمايند که اهالی مملکتی نظير افریقا جمیع مانند وحوش ضاریه و حيوانات 
بّریه بی عقل و دانشند و کّل متوّحش، یک نفس دانا و متمّدن در مابين آنان 

وجود نه و بعکس آن مالحظه مينمايند که ممالک متمّدنه جمیع اهالی در نهايت م
آداب و حسن اطوار و تعاون و تعاضد و حّدت ادراک و عقل سلیم هستند اّّل 
معدودی قليل، پس معلوم ومحّقق شد که علّو و دنّو عقول و ادراکات از تربيت و 

يوهٴ بّری جنگلی ثمر بستانی تعلیم و عدم آنست، شاخ کج بتربيت راست شود و م
شود، و شخص نادان بتعلیم دانا گردد و عالم توّحش بفیض مرّبی دانا جهان تمّدن 
گردد، عليل بطبابت شفا یابد و فقير بتعّلم فّن تجارت غنی شود و تابع بسبب کسب 
کماّلت متبوع عظیم گردد، و شخص ذليل بتربيت مرّبی از حضیض خمول باوج 

است برهان آنان، انبیا نيز تصديق اين رأی را میفرمايند که تربيت رفیع رسد، اين 
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نهايت تأثير در بشر دارد ولی میفرمايند عقول و ادراکات در اصل فطرت نيز 
متفاوت است، و اين امر بديهی است قابل انکار نه، چنانکه مالحظه مينمائیم 

ت تربيت یک اطفالی هم سّن و هم وطن و هم جنس بلکه از یک خاندان در تح
شخص پرورش یابند با وجود اين عقول و ادراکاتشان متفاوت، یکی ترّقی سریع 
نمايد و یکی پرتو تعلیم بطیء گيرد و یکی در نهايت درجهٴ تدّنی ماند، خزف هر 
چه تربيت شود لؤلؤ ّلّل نگردد و سنگ سیاه گوهر جهان تاب نشود، و حنظل و 

نگردد، یعنی تربيت گوهر انسانی را تبديل نکند زّقوم بتعلیم و تربيت شجرهٴ مبارکه 
ولکن تأثير کّلی نمايد و بقّوهٴ نافذه آنچه در حقیقت انسان از کماّلت و استعداد 
مندمج و مندرج بعرصهٴ ظهور آرد، تربيت دهقان حّبه را خرمن کند و هّمت باغبان 

اند، و عنايت دانه را درخت کهن نمايد، لطف اديب اطفال دبستان را باوج رفیع رس
مرّبی کودک حقير را بر سریر اثير نشاند، پس واضح و مبرهن گرديد که عقول در 
اصل فطرت متفاوت است و تربيت را نيز حکمی عظیم و تأثيری شديد، اگر مرّبی 
نباشد جمیع نفوس وحوش مانند و اگر معّلم نباشد اطفال کّل مانند حشرات گردند، 

اين دور بدیع تعلیم و تربيت امر اجباریست نه اين است که در کتاب الهی در 
اختیاری، یعنی بر پدر و مادر فرض عين است که دختر و پسر را بنهايت هّمت 
تعلیم و تربيت نمايند و از پستان عرفان شير دهند و در آغوش علوم و معارف 

غيور مأخوذ و  پرورش بخشند، و اگر در اين خصوص قصور کنند در نزد ربّ 
مذموم و مدحورند و اين گناهی است غير مغفور، زیرا آن طفل بيچاره را آوارهٴ 
صحرای جهالت کنند و بدبخت و گرفتار و معّذب نمايند، مادام الحیات طفل مظلوم 
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اسير جهل و غرور و نادان و بی شعور ماند، و البّته اگر در سن کودکی از اين 
ش تر است، در اينمقام موت بهتر از حیات و جهان رحلت نمايد بهتر و خو 

هالکت بهتر از نجات و عدم خوشتر از وجود و قبر بهتر از قصر و تنگنای گور 
مطمور بهتر از بيت معمور، زیرا در نزد خلق خوار و ذليل و در نزد حّق سقیم و 
عليل و در محافل خجل و شرمسار و در ميدان امتحان مغلوب و مذموم صغار و 

اين چه بدبختی است و اين چه ذّلت ابدی است، پس بايد احّبای آلهی و  کبار،
اماء رحمانی بجان و دل اطفال را تربيت نمايند و در دبستان فضل و کمال تعلیم 
فرمايند، در اينخصوص ابدًا فتور نکنند و قصور نخواهند، البّته طفل را اگر بکشند 

ل معصوم گرفتار نقائص گوناگون بهتر از اين است که جاهل بگذارند، زیرا طف
گردد، و در نزد حّق مؤاَخذ و مسئول و در نزد خلق مذموم و مردود، اين چه 
گناهست و اين چه اشتباه، اّول تکليف یاران الهی و اماء رحمانی آن است که باّی 
وجه کان در تربيت و تعلیم اطفال از ذکور و اناث کوشند، و دختران مانند پسرانند 

ی و  تَ س  یَ  ل  هَ  رقی نیست جهل هر دو مذموم و نادانی هر دو نوع مبغوض وَ ابدًا ف
در حّق هر دو قسم امر محتوم، اگر بديدهٴ حقیقت  ونَ م  لَ ع   یَ َّل  ينَ ذ  ال   وَ  ونَ م  لَ ع  یَ  ينَ ذ  ال  

نظر گردد تربيت و تعلیم دختران ّلزم تر از پسران است زیرا اين بنات وقتی آيد که 
ّلدپرور شوند، و اّول مرّبی طفل مادر است زیرا طفل مانند شاخهٴ مادر گردند و او 

سبز و تر هر طور تربيت شود نشو و نما نمايد، اگر تربيت راست گردد راست شود 
و اگر کج کج شود و تا نهايت عمر بر آن منهج سلوک نمايد، پس ثابت و مبرهن 

و جهل و نادانی و شد که دختر بی تعلیم و تربيت چون مادر گردد سبب محرومی 
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عدم تربيت اطفالی کثير شود. ای یاران الهی و اماء رحمان تعلیم و تعّلم بنّص 
قاطع جمال مبارک فرض است، هر کس قصور نمايد از موهبت کبری محروم 
ماند، زنهار زنهار اگر فتور نمائيد البّته بجان بکوشيد که اطفال خویش را علی 

نمائيد و عذری در اينمقام مقبول نه تا عّزت الخصوص دخترانرا تعلیم و تربيت 
ابدّیه و علوّیت سرمدّیه در انجمن اهل بها مانند شمس ضحی جلوه و طلوع نمايد و 

 عبدالبهاء عّباس( ). قلب عبدالبهاء مسرور و ممنون شود، و علیکم البهاء اّلبهی
  

 


