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 حفظ پيوند بين زن و شوهر - 1
  منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا

فلما أراد نظم العالَم و اظهار الجود و الكرم علي األمم شرع الشّرائع و أظهر المناهج و فيها سنّ سنّةَ النّكاح و  -1
خطبهء نكاح، عالم (. مرْنَا به في ما نُزّل من ملكوت المقدس في كتابه األقدسو أجعلَه حصناً للنّجاح و الفالح 

 )182، ص4بهائي، ج

كتاب (. هذا من أمري علَيكُم؛ اتّخذوه ألنفُسكُم معينا.  تَزَوجوا يا قوم ليظْهرَ منكُم من يذْكُرُني بينَ عبادي -2
 )63مستطاب اقدس، بند 

رجال و نساء عنداهللا در : ر اين رابطه به جالل شمس يقين واصل گردند و منور شوندجميع بايد بدانند و د -3
الحقيقه  سطوع ضياء از مطلع نور الهيه به جميع يكسان بوده؛ في.  صقع واحد محسوب بود و اليزال خواهند بود

وس عنداهللا نفسي است كه ترين نف محبوب.  خداوند نساء را از براي رجال و رجال را براي نساء خلق فرموده است
بيان حضرت / ترجمه (.  در محبت الهي، جلّ جالله، از سايرين سبقت گيردبه اعظم مدارج استقامت فائز گردد و 

 )بهاءاهللا

4-  ية هالهم في دينهرأس هتخْون اه و الفُقراء ملي أهله و علي نفسع رءنفاقُ المادعيه محبوب، طبع طهران، (. ا
 )42ص

  
  منتخباتي از آثار و بيانات حضرت عبدالبهاء

عقد بهائي ارتباط بين طرفين است و تعلّق خاطر بين جهتين؛ ولي بايد نهايت دقّت بنمايند و بر اخالق  -5
همديگر واقف شوند و عهد وثيق ارتباط ابدي حاصل شود و مقصد الفت و رفاقت و وحدت و حيات سرمدي 

ست كه بايد بين طرفين روحاً جسماً التيام تام حاصل گردد تا در جميع عوالم الهي عقد حقيقي بهائيان اين ا... باشد
منتخباتي از مكاتيب (. اين است عقد بهائي.  اتّحاد ابدي داشته باشند و حيات روحاني يكديگر را ترقّي دهند

 )86فقرهء /  115، ص1حضرت عبدالبهاء، ج

است و اين اتّحاد و اتّفاق موقّت است؛ زيرا فُرقت جسماني در ميان خلق ازدواج عبارت از ارتباط جسماني  -6
زيرا هر دو .  عاقبت مقرّر و محتوم است؛ ولكن ازدواج اهل بهاء بايد ارتباط جسماني و روحاني هر دو باشد

اين روابط .  مثال؛ زنده به يك روحند و روشن از يك انوار سرمست يك جامند و منجذب به يك طلعت بي
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ارتباط و اتّحاد و .  نيز ارتباط محكم متين دارند و اتّحاد ابدي است و همچنين در عالم جسماني روحانيه است
اما اگر اتّحاد مجرّد از .  اتّفاق چون از حيثيت روح و جسم هر دو باشد، آن وحدت حقيقي است، لهذا ابدي است

د اهل بهاء چون رابطهء ازدواج در ميان آيد، پس باي.  حيثيت جسم باشد، البتّه موقّت است و عاقبت مفارقت محقّق
اتّحاد حقيقي و ارتباط معنوي و اجتماعي روحاني و جسماني باشد تا در جميع مراتب وجود و در جميع عوالم الهي 

منتخباتي از مكاتيب حضرت (. اهللا است اي از نور محبت زيرا اين وحدت حقيقي جلوه.  اين وحدت ابدي گردد
 )114ص، 1عبدالبهاء، ج

مانند زن و مرد را آفريده كه با يكديگر در نهايت الفت آميزش نمايند و  اي دو مؤمن باهللا  خداوند بي -7
زن و مرد دو رفيق و انيس هستند كه بايد در غم يكديگر شريك .  زندگاني كنند و حكم يك جان داشته باشند

و جان در اين جهان زندگاني كنند و در چون چنين باشند، در نهايت خوشي و شادماني و آسايش دل .  باشند
ملكوت آسماني مظهر الطاف الهي گردند؛ واالّ در غايت تلخي عمر به سر برند و هر دم آرزوي مردن نمايند و در 

.  پس بكوشيد كه با يكديگر مانند دو كبوتر در آشيان آميزش دل و جان نماييد.  جهان آسماني نيز شرمسار باشند
 )119، ص1منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج(. ر دو جهاناين است خوشبختي د

.  الخصوص بين زوج و زوجه اتّحاد است نه اختالف؛ علي.  باري، اساس ملكوت الهي الفت و محبت است -8
نهايت نادم و  اگر سبب طالق يكي از اين دو باشد، البتّه در مشقّات عظيمه افتد و به وبال عظيمي گرفتار گردد و بي

 )14هديه ازدواج، ص/  278گنجينه حدود و احكام، ص(. شيمان شودپ

شود، ولي چون پير شد  تا انسان جوان است، از غرور جواني ملتفت نمي.  تأسيس عائله خيلي مهم است -9
در اين امر، حيات عائله بايد مثل حيات مالئك سماء باشد؛ روحانيت و سرور باشد؛ اتّحاد و .  خورد افسوس مي

هاي شمس حقيقت  افكارشان مانند اشعه× اشد؛ موافقت جسماني و عقالني باشد؛ خانه منظّم و مرتّب باشد؛اتّفاق ب
چون دو مرغ بر شاخسارهاي شجر وحدت و يگانگي بسرايند؛ هميشه پر فرح و .  هاي روشن سماء باشد و ستاره

براي يكديگر محبت صميمي حقيقي براي ديگران سرمشق باشند؛ .  سرور باشند و سبب سرور قلوب ديگران شوند
گنجينه حدود و احكام، (. داشته باشند؛ اطفال خود را خوب تربيت نمايند تا سبب افتخار و اشتهار آن عائله گردد

 )12هديه ازدواج، ص/  161ص

بشر و ء تر؛ زيرا بعد نسبت و خويشي بين زوج و زوجه مدار صحت بنيه در اقتران هرچه دورتر موافق -10
 )133يادداشت / 194هاي منضم به كتاب اقدس، ص يادداشت(. الفت بين نوع انساني استاسباب 

نمايد كه از جنس بعيد باشد؛ يعني بين زوجين هرچند بعد بيشتر،  در ازدواج حكمت الهيه چنان اقتضا مي -11
 )370، ص3مكاتيب عبدالبهاء، ج(. سيماتر و صحت و عافيت بهتر گردد تر و خوش سالله قوي
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.  يناً اليوم همه بايد به محبت، وحدت و مهرباني، اتّحاد، رفاقت و دوستي و عبادت الهي دعوت شونديق -12
عزيزت به كمال روح و ريحان در خدمت مداومت نماييد و در اين عالم دو شمع نوراني باشيد  قريناميدوارم تو و 

 Tablets ofجلد دوم  324صفحهء / رت عبدالبهاء بيان حض/ ترجمه (. و از افق ابديه به مثابهء دو نجم دري بتابيد

Abdu'l-Baha( 

أما قرينك الكريم يقتضي أن تعامليه أحسن معاملة و تواظبي علي رضĤئه و المداراة معه في كلّ األحوال ...  -13
و انّي .  حالحتّي يري بأنّك بتوجهِك الي ملكوت اهللا زادت رأفتُك معه و محبتك هللا و مراعاتك لرضĤئه في كلّ 

منتخباتي از مكاتيب (. أتضرّع الي اهللا أن يجعلَك مستقيمةً علي حب اهللا و ناشرةً لنفحات القدس في تلك البقاع
 )119، ص1حضرت عبدالبهاء، ج

.  قرين عزيزت مايل به اكمال تحصيل و تو مشتاق سفر به خطّهء افريقي.  اي امةاهللا مكتوبت واصل گرديد -14
م مشورت كنيد، نهايت محبت بنماييد و در تصميمي صحيح اتّفاق كنيد و كامالً متّحد باشيد؛ چه كه حال، بايد با ه

 )ترجمه(. زن و شوهر بايد چون نفس واحد باشند تا در هر امري موفّق گردند

تواند همسرش را از اقبال به نور الهي منع كند يا زني شوهرش را از دخول  مي سؤال نمودي كه آيا شوهر -15
توانند ديگري را از دخول در ملكوت منع كنند  الحقيقه هيچيك از آنها نمي في.  ملكوت الهي ممانعت نمايد در

الواقع هر يك از آن دو جز  في.  زن به قرين خويشمگر آن كه شوهر وابستگي شديد به قرينهء خود داشته باشد يا 
 )ترجمه. (ضور در ملكوت الهي منع نمايندتوانند ديگري را از ح خدا را عبادت نمايند، در اين صورت مي

  
 منتخباتي از مكاتيبي كه از طرف حضرت ولي امراهللا مرقوم شده

به اعتقاد من، در جميع اين .  اند زنان و شوهران هميشه وحدت نظر نداشته... موجب حزن و تأثّر است كه  -16
نسبت به كار آنها نظر موافقي نداشت،  فرمودند كه آحاد احبايي كه شوهرشان موارد، موالي فقيد ما توصيه مي

به نظر ايشان شايد آنها را بايد با محبت جذب نمود نه با بحث و استدالل؛ .  نهايت دقّت و مالحظه را مرعي دارند
دهد، با خدمت او به امر الهي مخالف باشد،  اش انجام مي اما اگر شوهر بيش از آنچه كه همسرش براي خانواده

 )خطاب به يكي از احباء 1928مارس  20مكتوب / ترجمه ( .انگيز است اسف
انگيز است زيرا ترديدي نيست  دهد بسيار اسف اي بين زن و شوهر رخ مي وقتي چنين اختالف نظر و عقيده -17

اما، .  كند كه پيوند روحاني را كه حصن حصين رابطهء عائله، باالخص در مواقع بروز مشكالت است، تضعيف مي
يكي از اهداف امر مبارك عمالً ايجاد .  اعتنايي و برودت نسبت به طرف مقابل نيست ن مشكل ابداً بيطريق حلّ اي

الوري تسليم شدن در  لهذا، در كليه مواردي از اين قبيل، حضرت مولي.  ها است تر در خانواده پيوندي محكم
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دعا كنيد تا همسر شما تدريجاً .  مودندفر هاي طرف ديگر و در عين حال دعا و مناجات را توصيه مي مقابل خواسته
نور را مشاهده نمايد و در عين حال طوري عمل كنيد كه او را نزديكتر نماييد نه آن كه او را به تعصب مبتال 

/ ترجمه (.  وقتي اتّفاق برقرار شد در آن صورت قادر خواهيد بود بدون هيچ مانعي به خدمت بپردازيد.  سازيد
 )به يكي از احباء 1928ژوئيه  15مكتوب 

قرينهء شما قادر خواهد بود وقت بيشتري را به عائلهء خود ... حضرت ولي امراهللا اطمينان دارند كه   -18
اختصاص دهد، اما ايشان همچنين اميدوارند كه شما بتوانيد در تأمين وقت و فرصت براي خدمت به امر مبارك 

و خدماتش به آن بسيار موجب تقدير است، به مشاراليها كمك كه اينقدر براي او عزيز و و مقصود قلبي او است 
 )به يكي از احباء 1931ژوئن  19مكتوب / ترجمه (. كنيد

ايد، ازدواج بهائي  اين كه از نوع و كيفيت ازدواج بهائي سؤال نموده بوديد؛ به طوري كه مرقوم داشته -19
گذارد شخص  بوديد اصل وحدت عالم انساني نميمعلّق به رضايت كامل ابوين طرفين است و نيز اين كه نوشته 

بهائي حقيقي موضوع نژاد را مانعي براي تحقّق امر ازدواج قرار دهد، كامالً با تعاليم آيين الهي در اين خصوص 
األجناس را رد نفرموده و مذموم  زيرا حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء هرگز امر ازدواج بين.  مطابق است

االصول مافوق تمام حدودات نژادي است و لهذا هرگز نبايد و  در حقيقت تعاليم بهائي من حيث.  اند نشمرده
ژانويه  27نقل ترجمهء مكتوب (. هاي فلسفهء نژادي محسوب داشت توان آن را در رديف هيچيك از مكتب نمي

 )نظامات بهائي 11-12به يكي از محافل روحاني ملّي از صفحهء  1935
قيات جنسي در امر بهائي بسيار متعالي است، اما به هيچ وجه به نحوي غيرمنطقي خشك و لذا، معيار اخال  -20

شود، اما ازدواج به عنوان عملي مقدس محسوب  در حالي كه رابطهء جنسي آزاد تقبيح مي.  ناپذير نيست انعطاف
غريزهء جنسي، مانند ساير .  نمايدگردد، بايد تشويق شود به آن مبادرت  گردد كه،  هر انساني، اگرچه ملزم نمي  مي

تواند سبب  اي است كه، اگر در جهت صحيح هدايت شود، مي بلكه قوه.  غرايز بشري، ضرورةً شرّ و مضرّ  نيست
اگر مورد سوءاستفاده يا كاربرد نادرست قرار گيرد، البتّه، موجب مضرّات نامتناهي نه .  مسرّت و رضايت فرد شود

اگرچه بهائيان رياضت و جميع انواع .  كند نيز خواهد شد اي كه در آن زندگي مي اي جامعهتنها براي فرد بلكه بر
هاي فعلي اخالقيات جنسي را كه جز تخريب جامعهء  كنند، اما در عين حال نظريه تقبيح ميافراطي تذليل نفس را 

 435صفحهء / يكي از احباء به  1935مه  29مكتوب / ترجمه (. نمايند انساني ثمري ندارد، ابداً تأييد نمي
Unfolding Destiny( 

فرمايند كه مقصود از ازدواج توليد فرزنداني است  زيرا حضرت بهاءاهللا در كتاب احكام خود بالصراحه مي -21
كه، چون به ثمر آيند، بتوانند به عرفان الهي نائل آيند و اوامر و احكامش را كه توسط رسوالنش نازل شده عمل 
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داراي هدفي است كه به .  ن ترتيب، ازدواج طبق تعاليم بهائي اساساً اقدامي اجتماعي و اخالقي استبه اي.  كنند
/ به يكي از احباء  1935مه  29مكتوب / ترجمه (. تر از حوائج فوري و عالئق شخصي والدين است مراتب متعالي

 )1160انوار هدايت، شمارهء 
امر مبارك؛ اگرچه ممكن است غيردوستانه باشد اما شما بايد  راجع به طرز تلقّي قرين شما نسبت بهاما  -22

 مندانه، در كمال تدبير و بردباري،جويانه و دوستان، و با مجهودات خرد هميشه اميدوار باشيد كه، با وسائل مصالحه
نيد شما تحت هيچ شرايطي نبايد سعي ك.  بتوانيد تدريجاً در جلب نظر مساعد وي به امر مبارك توفيق يابيد

ضمناً نبايد اجازه دهيد مخالفت او با امر مبارك .   اعتقادات ديني خود را به او تحميل نماييد يا به جبر بقبوالنيد
بايد در كمال بردبراي و تدبير و با اطمينان تام كه حضرت بهاءاهللا ... شما را از مجهوداتتان براي انتشار آن منع كند 

 )به يكي از احباء 1937ژوئيه  23مكتوب / ترجمه (. ود، عمل نماييدشما را هدايت و تقويت خواهند فرم
م زندگي خود به خدمت امراهللا را مورد تأييد و ااما، اگرچه حضرت ولي امراهللا ميل شما به تخصيص تم -23

يد دهند، اما معتقدند الزم است توجه شما به اين واقعيت جلب شود كه در صورتي كه ازدواج نماي تصويب قرار مي
وظيفهء شما به عنوان يك همسر بهائي اين است كه از وظائف مربوط به منزل خود، كه مسلّماً بخشي حياتي و 

الشّعاع  البتّه، مالحظات خانوادگي بايد تحت.  دهد، غفلت ننماييد دقيق از فعاليت كلّي امري شما را تشكيل مي
اي داشته باشد،  ي مايل است زندگي عادي، متعادل و سازندهاما، اگر فرد بهائ.  مصالح و عالئق امراهللا قرار گيرد

آور و مهم  عالئقي كه فرد بهائي با آنها روبرو است به همان اندازه الزام.  بايد براي آنها نيز اهميت الزم را قائل شود
به يكي از  1937امبر نو 23 مكتوب/ ترجمه (. سازد نيستند، اما اين مطلب ضرورةً آنها را با يكديگر ناسازگار نمي

 )احباء

خالصهء مطلب آن كه تعبير بهائي از روابط جنسي مبتني بر اين اعتقاد است كه عفّت و عصمت، نه تنها به  -24
العاده مستحسن و ممدوح است بلكه به اين علّت نيز كه تنها راه برخورداري از  اين علّت كه از لحاظ اخالقي فوق
لهذا، روابط جنسي به .  است، بايد اكيداً توسط مرد و زن، هر دو، رعايت شود زندگي زناشويي سعادتمند و موفّق

هر شكل و صورت خارج از چارچوب ازدواج مجاز نيست، و هر نفسي كه از اين حكم تخطّي نمايد نه تنها در 
 .مقابل خداوند مسئول خواهد بود، بلكه متحمل مجازات الزم از طرف جامعه نيز خواهد شد

كند، اما تجلّي نامشروع و نادرست آن به صورت روابط جنسي  جنسي را تصديق مي ي ارزش غريزهءامر بهائ
كند،  و ساير موارد را، كه شديداً مضرّ به حال انسان و جامعهء محلّ زندگي او تلقّي مي 2آزاد، زناشويي دوستانه

                                                            
ديگري هم رضايت به ياورند، هر زمان كه يكي از طرفين مايل به طالق بود كنند فرزند به دنيا ن طرفين موافقت مي) companionate marriage(در اين نوع ازدواج : مترجم 2

  ).فرهنگ امريكن هريتيج(هيچكدام مسئول تأمين مخارج ديگري نيست د و بده ييجدا
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ست، و دقيقاً براي همين مقصود است كه استفادهء صحيح از غريزهء جنسي حقّ طبيعي هر فردي ا.  نمايد تقبيح مي
بهائيان معتقد به سركوب غريزهء جنسي نيستند بلكه قرار گرفتن آن تحت .  مؤسسهء ازدواج تأسيس شده است
انوار هدايت، شمارهء / به يكي از احباء  1938سپتامبر  5مكتوب / ترجمه (. انضباط و مقرّرات را اعتقاد دارند

1156 ( 

اند، در عين حال كه اهميت الزم براي وجه  ، آنچنان كه حضرت بهاءاهللا تأسيس فرمودهموسسهء ازدواج -25
داند كه خداوند عليم و  عنصري اتّحاد زناشويي قائل است، آن را فرع بر اهداف و وظائف اخالقي و روحاني مي

داده شود، و فقط بر مبناي  هاي متفاوت اهميت الزم تنها زماني كه به اين ارزش.  ودود براي آن تعيين كرده است
فرع قرار گرفتن وجه جسماني نسبت به وجه اخالقي، و جنبهء عنصري نسبت به جنبهء روحاني است كه از چنين 

توان احتراز نمود، و  ها در روابط زناشويي كه عصر منحطّ ما متأسفانه شاهد آن است مي ها و القيدي روي زياده
اش را كه خداوند براي اجراي آن به  صلي خود اعاده داد، و مقصود حقيقيحيات عائله را به جايگاه مطهر ا

 )به يكي از احباء 1939مه  8مكتوب / ترجمه (. وجودش آورده، تحقّق بخشيد

تواند داشته  سؤالي را كه مطرح نموديد كه  پيوند عميق عاشقانه با كسي غير از همسر در زندگي فرد مي -26
عفّت و عصمت تلويحاً به زندگي جنسي پاك و .  توضيح دادتوان  اركه به سهولت ميباشد، با توجه به تعاليم مب

انسان بايد قبل از ازدواج مطلقاً عفيف و .  طاهر، كه چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن آلوده نشده باشد، اشاره دارد
وفاداري در .  ي را مرعي داردبا عصمت باشد، و بعد از ازدواج به انيس و همدمي كه انتخاب كرده كمال وفادار

خارج از زندگي زناشويي عادي و مشروع، آنها بايد طالب  ...  كلّيه اعمال جنسي، وفاداري در قول و در عمل
.  برقراري پيوندهاي رفاقت و محبتي باشند كه ابدي و مبتني بر حيات روحاني، و نه زندگي جسماني، بشري است

ست كه بر احباء واجب است كه مثال و سرمشق حيات انساني واقعي باشند؛ يعني هاي بسياري ا اين يكي از زمينه
لزومي به ذكر نيست كه اين مطلب مانع .  تعالي روح انساني و وجود جسم به عنوان ابزاري براي روح منير و آگاه

سپتامبر  28كتوب م/ ترجمه . (از برخورداري از زندگي كامالً عادي جنسي و هدايت مشروع آن در ازدواج نيست
 )به يكي از احباء 1941

هيكل مبارك از شنيدن مشكالتي كه بين شما و همسرتان دربارهء تربيت فرزندانتان رخ داده بسيار متأسف  -27
، بخصوص كساني كه تابع ديانتي ديگر هستند، كنند در جميع مواردي كه بهائيان با غيربهائيان ازدواج مي.  شدند

ر مورد تعليمات ديني آيندهء فرزندانشان به تفاهم برسند؛ وقتي كه چنين كاري انجام نشده بايد قبل از ازدواج د
/ ترجمه . (باشد، و اگر والدين به توافق نرسند، فرد بهائي بايد براي كسب هدايت به محفل روحاني مراجعه نمايد

 )به يكي از احباء 1947سپتامبر  8مكتوب 
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تان با جديت و به  ه بهائيان، باالخص احبائي كه مانند شما و خانوادهاعتقاد راسخ هيكل مبارك آن است ك -28
كنند، در صورت امكان بايد در جميع موارد مثال و سرمشقي عالي براي  نحوي مشهود به امر مبارك خدمت مي
با آن (ندارند همانطور كه حضرت بهاءاهللا ابداً نظر مساعدي نسبت به طالق .  احباي جديد و نيز جوانان بهائي باشند

بايد آنچه را كه در توان ء اند، احبا و ازدواج را مسئوليتي بسيار مقدس محسوب داشته) اند كه آن را مجاز شمرده
اند به كار ببرند، و ان را به اتّحادي نمونه كه تحت تأثير  دارند براي حفظ عقد و پيمان ازدواجي كه منعقد نموده

 )خطاب به يكي از احباء 1947اكتبر  19مكتوب / ترجمه . (ت تبديل كنندها اس ترين نوايا و انگيزه شريف

بين و مترقّي هستيم، در  غالباً بسيار غامض و ظريف است، و ما بهائيان، كه نفوسي روشنمسائل ازدواج  -29
صورتي كه ضروري يا مطلوب باشد، در اين گونه نبايد از روي آوردن به علم جهت كسب مساعدت ادني درنگي 

كرديد  تان با طبيبي حاذق مشورت مي در مورد مسائل –همراه هم يا جداگانه  –اگر شما و همسرتان .  ماييمبن
بسيار جاي تأسف .  توانيد شوهرتان را معالجه نماييد، يا حداقل در اين زمينه سعي نماييد ممكن بود دريابيد كه مي

اند، و از بركت داشتن عائله برخوردارند،  مان اتّحاد بستهاست كه دو تن از ياران، كه در اين امر جليل ارجمند پي
نتوانند واقعاً در كمال اتّفاق و يگانگي با يكديگر زندگي كنند، و به اعتقاد هيكل مبارك شما بايد به اقدامي 

نها در وقتي سايهء جدايي بر سر زن و شوهر بيفتد آ.  تر شود سازنده دست بزنيد و اجازه ندهيد اوضاع از اين وخيم
 1949ژوئيه  5مكتوب / ترجمه . (مساعي خود براي جلوگيري از تحقّق جدايي، نبايد از هيچ كاري مضايقه نمايند

 )خطاب به يكي از احباء

فرمايند كه، حداقل براي مدتي، سعي نماييد و با اختصاص دادن اوقات خود به  هيكل مبارك توصيه مي -30
شايد به اين طريق .  يي و ابراز محبت حقيقي به وي، او را خشنود نماييدشوهرتان و با پيشه كردن صبر و شكيبا

اما، او حق ندارد سعي كند شما را به اعراض از امر مبارك .  بتوانيد شدت مخالفت وي با امر مبارك را تقليل دهيد
د در اين مواضع رابطه بين روح انساني و خالقش كامالً شخصي و مقدس است و احدي حق ندار.  مجبور نمايد

 )به يكي از احباء 1950فوريه  17مكتوب / ترجمه . (ي تحميل نمايدسموردي را به ك

  
  العدل اعظم يا از طرف آن معهد اعلي هاي نوشته شده توسط بيت هايي از پيام گزيده

 هدف از ظهور حضرت بهاءاهللا تحقّق وحدت در عالم است و يكي از موارد بنيادي آن وحدت خانواده  -31
المثل، خدمت به  في.  لهذا، بايد اعتقاد راسخ داشت كه نيت امر مبارك تقويت خانواده است نه تضعيف آن. است

آنچه حائز اهميت است آن كه شما اوقات خود را بهنحوي تنظيم .  امر مبارك نبايد سبب غفلت از خانواده شود
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.  مند گردند انواده از توجهي كه بدان نياز دارند بهرهنماييد كه حيات عائلهء شما از كمال وفاق برخوردار و اهل خ
نبايد تصور نماييم كه اين روش ارزشمند جهت يافتن .  حضرت بهاءاهللا بر اهميت مشورت نيز تأكيد دارند

مشورت خانواده با استفاده از بحث و مذاكرهء كامل و صادقانه، .  ها منحصر به تشكيالت اداري امراهللا است حل راه
همسران نبايد سعي بر يافتن .  تواند نوشداريي براي اختالفات داخلي باشد با وقوف بر نياز به اعتدال و موازنه، ميو 

از  1978مكتوب اول اوت / ترجمه . (سلطه بر شوهران خود نمايند و شوهران نيز نبايد در اين سبيل قدم بردارند
 )العدل اعظم به يكي از احباء طرف بيت

ايد، صرفاً يك توصيه  كه در بند اول مكتوب خود به آن اشاره نموده... حضرت عبدالبهاء  لوح مبارك -32
عالوه، اين مكتوب به اعزاز بعضي از نسوان بهائي در ايران عزّ صدور يافته كه بايد در جهت كسب  به  3.است نه امر

نه، شأن صدور اين لوح مبارك متأسفا.  هدايت در خصوص وضعيتي خاص عريضه به حضور مبارك نوشته باشند
بنابراين، نقل قول از لوح مزبور بايد به عنوان .  معلوم نيست، زيرا تقاضا يا عريضهء مربوطه در دست نيست

اين نقل قول، مانند بسياري از ساير موارد، در .  اي تلقّي گردد كه در رابطه با وضعيتي معين صادر شده است توصيه
.  دهد، درج شده است ه دربارهء وجوه گوناگون حيات عائله را در اختيار ياران قرار مياي كه آثار مبارك مجموعه

ترجمه نيز مورد بررسي قرار گرفت، و ابداً ترديدي وجود ندارد كه متن عرضه شده در انگليسي كامالً صحيح 
 .است

ار مباركه در اين آث.  داريد، اصل تساوي حقوق رجال و نساء صريح و واضح است همانطور كه اظهار مي
اند كه در مواقعي زن و شوهر بايد به  العدل اعظم مكرّراً تصريح فرموده بيت.  موضوع روشن و خالي از ابهام است

اين كه دقيقاً تحت چه شرايطي اين احترام بايد معمول گردد، موضوعي .  هاي يكديگر احترام بگذارند خواسته
اگر، معاذاهللا، نتوانند به توافق برسند، و اختالف آنها به برودت و بيزاري .  است كه زوجين خود بايد تصميم بگيرند

منجر شود، بايد جهت حفظ و تقويت پيوندهاي خود به عنوان يك عائلهء متّحد، با نفوس معتمد و كساني كه به 
  .شان اطمينان دارند، به مشورت بپردازند صداقت و قضاوت صحيح

                                                            
  :شود سؤال كرده است قل ميسائل دربارهء اشاره به بيان مربوط به اطاعت زن از شوهرش و لزوم مالحظهء او در متن لوح مبارك حضرت عبدالبهاء كه ذيالً ن 3

البد بر اين است كه هيچ فخر و .  داي كنيزان رب قيوم  سعي و جهد نماييد تا كه شايد بتوانيد به كسب فيوضاتي موفّق گرديد كه در ميان كلّيه نسوان محترم و ممتاز شوي
يي كه شايان اين مقام است هوشياري است و قلب بيدار؛ يقين تام به وحدانيت الهيه، جاللي براي زنان اعظم از آن نيست كه كنيزي در ساحت عظمت الهي باشد؛ و سجايا

آرامش و متانت و تسلّط بر  محبت قلبي براي جميع اماء موقنه ربانيه، طهارت و عفّت و عصمت، اطاعت و مالحظه همسر، توجه به تعليم و تربيت اطفال، صبر و تحمل،
 )ترجمه... (هي و عبادت او در ايام و ليالي؛ ثبات و استقامت در ميثاق مقدس رباني؛ نهايت شور و اشتياق و تمسك به امر محبوب آفاقنفس؛ جديت در حمد و ثناي ال
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ضيح فوق به رفع حيرت و سرگشتگي شما در رابطه با حقوق زن و شوهر در العدل اعظم اميدوارند كه تو بيت
اي كه اخيراً دربارهء  اما، ممكن است مايل باشيد براي كسب بينش بيشتر به مجموعه.  خانواده مساعدت نمايد

 )از احباء العدل اعظم به يكي از طرف بيت 1986مكتوب دوم اكتبر / ترجمه (. نسوان انتشار يافته مراجعه نماييد

همانطور كه مطّلعيد اصل وحدت عالم انساني در آثار بهائي به عنوان محوري كه ساير تعاليم حضرت  -33
بهاءاهللا طائف حول آن است توصيف شده و مقتضيات آن چنان وسيع و گسترده است كه بر جميع اعمال و افعال 

حدت عالم انساني خواستار تغييري اساسي در اصل و.  گردد انساني تأثير گذاشته موجب تغيير و تحول آنها مي
اي است كه منافي لزوم رعايت احترام و مالحظهء  كن كردن عدات قديمه نحوهء ارتباط مردم با يكديگر و نيز ريشه

 .باشد ديگران، كه از حقوق حقّهء بشري آنان است، مي

عبدالبهاء در يكي از خطابات حضرت .  در محيط خانواده، حقوق هر يك از اعضاء بايد محترم شمرده شود
  :فرمايند اي از آن به فارسي به شرح ذيل است، چنين مي خود كه متن آن به زبان انگليسي ثبت شده و ترجمه

حقوق پسر، پدر، .  را نبايد زير پا گذاشتء پيوند و الفت خانواده را بايد هميشه مواظبت نمود و حقوق اعضا
همانگونه كه پسر وظائف خاصي نسبت .  ك نبايد مستبدانه رفتار كنندمادر، هيچكدام نبايد نقض شود؛ هيچي

مادر، خواهر و ساير اعضاء خانواده، هر يك .  به پدر دارد، پدر نيز متقابالً نسبت به پسر تكاليف خاصي دارد
  .تمامي اين حقوق و امتيازات بايد محفوظ مانـَد.  از حقّ انحصاري خود برخوردارند

طرف فرد قوي بر عليه فرد ضعيف، به منظور تحميل اراده و رسيدن به اميال شخصي، تخلـّفي  اعمال زور از
هيچكس حق ندارد، به هر دليلي و تحت هيچ شرايطي، با توسل به زور يا تهديد به .  فاحش از تعاليم بهائي است

اي "فرمايند،  عبدالبهاء مي حضرت.  اعمال خشونت، شخص ديگري را به عملي كه به آن راضي نيست وادار نمايد
كساني كه به سائقهء نفس و هوي و يا به علـّت   "...ياران الهي جبر وعنف و زجر و قهر در اين دورهء الهي مذموم

شوند، بايد متذكّر  عدم توانايي در مهار كردن خشم و غضب خود، به اعمال خشونت نسبت به ديگران وسوسه مي
  .در ظهور منيع حضرت بهاءاهللا محكوم شده استباشند كه اين رفتار نكوهيده 

هاي سقوط اخالقي در نظام اجتماعي رو به زوال كنوني، ازدياد خشونت در خانواده، افزايش  از جمله نشانه
نكته اساسي اين است كه جامعهء .  رفتار تحقيرآميز و ظالمانه با همسر و فرزند و شيوع آزارهاي جنسي است

.  نهايت مواظب باشند كه مبادا به علـَت شيوع چنين اعمالي به قبول آنها تن در دهند بيپيروان اسم اعظم بايد 
احباي الهي بايد همواره متوجه و متذكّر به وظيفهء خود باشند، كه عبارت از ارائهء راهي جديد براي حياتي است 

احتراز از ستم و هر نوع تعدي متمايز  كه با احترام به منزلت و حقوق كلّيه نفوس، با اصول عاليهء اخالقيه، و با
  .باشد
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اي براي حصول توافق و راهي براي تعيين نحوهء عمل مشترك  حضرت بهاءاهللا امر مشورت را به عنوان وسيله
اند و استفاده از آن بين دو شريك زندگي زناشويي در خانواده و در حقيقت در جميع مواردي كه  مقرّر فرموده

كنندگان  مشورت مستلزم آن است كه تمام شركت.  كنند الزم است ميمات مشترك شركت مياحباء در اتّخاذ تص
عقائد خود را با آزادي كامل و بدون واهمه از اين كه نظراتشان مورد انتقاد يا تحقير قرار گيرد بيان نمايند و البتّه 

ت و اهانت وجود داشته باشد، قابل اين شرط اوليه براي موفّقيت در مشورت، در محيطي كه در آن ترس از خشون
  .حصول نيست

بعضي از سؤاالت شما مربوط به رفتار با زنان است و شايسته است كه با توجه به حكم تساوي حقوق رجال و 
تساوي حقوق زن و مرد امري است به مراتب واالتر از اظهار .  نساء كه از اصول ديانت بهائي است بررسي گردد

يش، و اصلي است كه تأثيرات عميقي بر جوانب مختلفهء روابط انساني دارد و بايد جزء هاي قابل ستا آرمان
اجراي اين تعليم مبارك مستلزم تغيير و تحولي در عادات و .  الينفكي از حيات خانواده و جامعهء بهائي باشد

از طرف حضرت شوقي افندي اي از اين تحوالت را در جوابي كه  نمونه.  رسوم متداوله در طي قرون متمادي است
كند تغيير خواهد داد  به اين سؤال عنايت شده كه آيا تعاليم بهائي سنّت متداوله را كه مرد به زن پيشنهاد ازدواج مي

بنويس مساوات تام است؛ امتياز و ": توان يافت به طوري كه زن اجازهء پيشنهاد ازدواج به مرد را داشته باشد، مي
تر اصل تساوي حقوق رجال  ها با گذشت زمان، كه در آن زنان و مردان بهائي در اجراي كاملتن.  "ترجيح جائز نه

.  جانبهء اين تعليم حياتي حاصل خواهد شد تري از اثرات و نتائج وسيع و همه و نساء بكوشند، درك و فهم عميق
اي از آن چنين است،  رجمهحضرت عبدالبهاء در يكي از خطابات خود كه متن آن به زبان انگليسي ثبت شده و ت

تا زماني كه مساوات بين مرد و زن كامالً تمكّن و تحقّق نيافته، ممكن نيست عالم انساني به حد كمال ": فرمايند مي
  ."ترقّي نمايد

اند كه بانوان و دوشيزگان بهائي تشويق شوند تا در  العدل اعظم در سالهاي اخير مؤكّداً توصيه فرموده بيت
اند كه قيام نموده  اجتماعي، روحاني و اداري جوامع خود بيش از پيش شركت جويند و از آنان خواسته هاي فعاليت

  .اهميت نقش خود را در كلـّيهء ميادين خدمت به امراهللا نمايان سازند
.  اش بر زن، تخطـّي فاحش از تعاليم ديانت بهائي است تمسك به زور از طرف مرد به منظور تحميل اراده

  :فرمايند اي از آن چنين است، مي رت عبدالبهاء در بياناتي كه متن آن به زبان انگليسي ثبت شده و ترجمهحض
بر او غالب و جوتر بود  شد و مرد چون جسماً و فكراً از زن زورمندتر و ستيزه در قديم دنيا با زور اداره مي

ط خود را از دست داده است و اكنون ولي حال وضع عوض شده و اعمال زور و عنف تسلـّ.  مسلـّط بود



١٢ 

 

هوشياري و فهم و فراست فطري و خصائل روحاني محبت و خدمت كه در زن قوي است تفوق و غلبه 
  4.يافته است

مردان بهائي اين موقعيت را دارند كه به دنياي اطراف خود چهرهء جديدي از روابط زن و مرد را نشان دهند كه 
العدل اعظم در  بيت.  از بين رفته و همكاري و مشورت جايگزين آن شده است در آن تمسك به زور و تعرّض
اند كه در روابط زناشويي مرد و زن هيچ يك نبايد غيرعادالنه بر ديگري تسلـّط  جواب به سؤاالت واصله فرموده

يكديگر تسليم هاي  داشته باشد؛ در بعضي موارد اگر از طريق مشورت موافقت حاصل نشود، بايد در براي خواسته
  .شوند؛ هر زن و شوهري معين كنند كه دقيقاً تحت چه شرايطي متوسل به تسليم خواهند شد
  :فرمايند حضرت بهاءاهللا بنفسه األعلي در يكي از الواح مباركه راجع به رفتار با نسوان چنين مي

بر خود ظلم و تعدي روا  بايد دوستان حق به طراز عدل وانصاف و مهر و محبت مزين باشند؛ چنانچه... 
انـّه ينطق بالحقّ و يأمر بِما ينتفع به عباده و امائه؛ انـّه ولش الكلّ في .  دارند، بر اماء الهي هم روا ندارند نمي

  ...الدنيا و اآلخرة
ين مبادرت به چن.  هيچ شوهر بهائي هرگز نبايد همسرش را كتك بزند يا با وي به نحوي ظالمانه رفتار نمايد

  .قبول نسبت به روابط زناشويي و مخالف تعاليم جمال مبارك است عملي اهانتي غيرقابل
گردد كه بايد بر روابط بين دو  هاي معنوي و روحاني در اجتماع، منجر به تدنـّي خُلق و اطواري مي فقدان ارزش

آيند و از  نسي به حساب نمياي براي ارضاء اميال ج فرما باشد، در نتيجه زنان بيش از وسيله جنس مخالف حكم
حضرت بهاءاهللا چنين انذار  . شوند احترام و ادبي كه از جمله حقوق كلـّيــّهء افراد بشر است، محروم مي

شايستهء ياران   ".انّ الّذين يرتكبون البغي و الفحشاء اولئك ضلّ سعيهم و كانوا من الخاسرين"فرمايند،  مي
رهاي واالي اخالقي كه نيل به آن را حضرت بهاءاهللا در يكي از بيانات هء معياحضرت رحمن آن است كه دربار

ولو يردن عليهم ذوات الجمال بأحسن الطّراز الترتد ": فرمايند، تعمق نمايند تشويق مي "اهل بهاء"خود راجع به 
  "...لعزيز الوهاباليهنّ أبصارهم بالهوي؛ اولئك خُلقوا من التّقوي كذلك يعلـّمكم قلم القدم من لدن ربكم ا

چنانچه يكي از احباء مورد تجاوز .  ترين تخلـّفات جنسي، جرم تجاوز جنسي است ترين و قبيح يكي از شنيع
جنسي قرار گيرد، مستحقّ محبت و حمايت اعضاء جامعه بوده و مختار است كه عليه متجاوز بر طبق قانون مملكت 

.  امله شود، مؤسسات بهائي نبايد به او فشار آورند كه ازدواج كنداگر در اثر اين تجاوز ح.  خويش اقدام نمايد
اخذ تصميم دربارهء حفظ و يا سقط جنين راجع به شخص اوست تا با توجه به مالحظات طبي و عوامل مربوطهء 

شود، طلب اگر در نتيجهء اين تجاوز طفلي متولـّد .  ديگر و به تعاليم مباركه، آنچه را كه مايل باشد مجري دارد
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كمك مالي از پدر جهت نگاهداري فرزند، تصميمي است كه اتَخاذ آن به عهدهء مادر خواهد بود، ولي ادعاي هر 
  .نوع حقّ پدري از طرف متجاوز بايد با توجه به ماوقع و بر اساس قانون بهائي مورد سؤال و بررسي قرار گيرد

اي از  آن حضرت به زبان انگليسي صادر شده و ترجمه اي كه از طرف حضرت ولي امراهللا در توقيعات مباركه
ديانت بهائي براي تمتّع غريزهء جنسي ارزش قائل است و آن را ": فرمايند كه آن بدين شرح است، توضيح مي

استفادهء صحيح از غريزهء جنسي حقّ طبيعي هر فرد است و دقيقاً به ... "فرمايند،  و همچنين مي "...كند تصديق مي
در اين جبنه از روابط زناشويي نيز، مانند ديگر جوانب آن، .  "ظور است كه حكم ازدواج مقرّر شده استهمين من

اگر يك زن بهائي مورد آزار و تجاوز جنسي شوهرش قرار گيرد، حقّ .  بايد رعايت احترام متقابل حكمفرما باشد
.  يا براي كسب حمايت قانوني اقدام نمايدآن را دارد كه براي كمك و راهنمايي به محفل روحاني مراجعه كند و 

تواند سبب بروز تنفّر و انزجار  چنين آزارهايي ادامهء زندگي زناشويي را شديداً به مخاطره انداخته و به راستي مي
 )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 1993ژانويه  24مكتوب / ترجمه . (غير قابل عالج شود

34- تر در خصوص بيان مربوط به تلقّي پدر به عنوان رئيس  اء كه طالب دركي عميقدر پاسخ به يكي از احب
 :العدل اعظم مرقوم گشته كه در آن آمده است از طرف بيت 5خانواده شده، مكتوبي

هايي كه به  العدل اعظم، با استنباط از تعدادي از مسئوليت ايد، بيت همانطور كه در مكتوب خود اشاره كرده
اما، اين عنوان به .  خانواده محسوب داشت "رئيس"توان  اند كه پدر را مي واده است، فرمودهعهدهء پدر خان

هاي  بلكه، با توجه به اصل تساوي حقوق رجال و نساء، و پيام.  شود نيست همان معنا كه عموماً استفاده مي
ي نمايد، معنايي جديد بايد براي العدل اعظم كه هيچيك از طرفين ابداً نبايد سعي در سلطه يافتن بر ديگر بيت

به شوهر تفوق " "رئيس"اند كه عنوان  العدل اعظم قبالً، در جواب يكي از احباء، فرموده بيت.  اين عنوان يافت
.  "نمايد بخشد، و حقوق خاصي را كه موجب تضعيف حقوق ساير اعضاء عائله شود، نصيب او نمي و برتري نمي

زن بايد ... در مواردي "آميز نتوان به توافقي دست يافت،  بعد از مشورت محبتاند كه اگر  همچنين فرموده
هاي همسرش احترام بگذارد، اما  هاي همسرش تمكين نمايد و در مواردي شوهر بايد به خواسته نسبت به خواسته

د مرسوم اصطالح ؛ اين در تباين بارز با كاربر"هيچيك ابداً نبايد به نحوي ناعادالنه بر ديگري سلطه جويد
گيري در زمان عدم توافق بين زن و شوهر از آن مستفاد  است كه معموالً حق بال قيد و شرط تصميم "رئيس"

  )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 1993ژوئيه  15مكتوب / ترجمه . (گردد مي
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 آن را تضعيف نمايد، راه حفظ اتّحاد بين زوجين از اهميت زيادي برخوردار است، و اگر خدمت امراهللا -35
  .حلّي براي اصالح وضعيت بايد يافت

كنيد بايد درعين حال هم در خدمت مصالح امراهللا باشد و هم  به عبارت ديگر، هر طريقي را كه اتّخاذ مي
ل از گزيدهء مكتوبي كه از طرف حضرت ولي امراهللا مرقوم شده و ذيالً نق. تقويت پيمان زناشويي را تسهيل نمايد

شود كه خدمت به امر مبارك را دليلي براي غفلت  شود كه به احباء ابداً توصيه نمي گردد، اين مطلب مستفاد مي مي
  :از خانوادهء خود قرار دهند

كلّ وقت و نيروي خود را وقف امر الهي نمايند، زيرا ما به ء يقيناً حضرت ولي امراهللا مايلند شما و ساير احبا
اي است كه حضرت بهاءاهللا قصد تقويت آن را دارند  ل بسيار نياز داريم، اما عائله مؤسسهخادمين اليق و قاب

رخ داده بسياري انگيز  امور تأسف ،هاي بهائي هلصرفاً به علّت همين مطلب است كه در عائ.  نه تضعيف آن
به عهدهء شما است .  بريدبه امر مبارك خدمت كنيد اما وظائفي را كه نسبت به عائله داريد از ياد ن.  است

  )ترجمه. (كه حد تعادل را پيدا كنيد و مراقب باشيد كه از هيچيك غفلت ننماييد
 )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 1994آوريل  18مكتوب / ترجمه (

طرفين توجه به اين نكته مفيد است كه ارتباط عنصري در بسياري از موارد مستلزم تعديل عميق هر يك از  -36
ترين  ترين و نامطلوب شود كه مطلوب از آنجا كه صميميت در روابط سبب مي  .در رفتار و سلوك خويشتن است

بعضي  از .  نمايند كننده مبادرت مي هاي طرفين مشهود گردد، هر دو، به اصطالح، به اقدامي متعادل خصيصه
ائل گردند و در سراسر دوران زندگي مشترك آن را ها قادرند در ابتداي زندگي به ميزان بااليي از اتّفاق ن زوج

شوند كه بايد مدتي تالش مستمر داشته باشند تا به چنين هماهنگي و  بسياري از سايرين متوجه مي.  حفظ نمايند
اگرچه اين مطلب كامالً صحيح است كه حقوق شخصي هر يك از طرفين نسبت به ازدواج را .  اتّفاقي دست يابند

يد محترم شمارد، اما بايد در نظر داشت كه ارتباط هر يك با ديگري صرفاً مبتني بر صغري كبراي طرف ديگر با
العمل به  وقتي قضيه چنين باشد، نشان دادن عكس.  اصل اساسي و شالوده عبارت از محبت است. مĤبانه نيست قانون

از  1996ژانويه  2مكتوب / ترجمه ( .خطاي شريك زندگي صرفاً با اقامهء دعوي در دادگاه ابداً مناسب نيست
 )العدل اعظم به يكي از احباء طرف بيت

ها و نيازهاي گوناگوني  هاي بهائي كه در تالشند به فرصت ايد براي زوج موضوعي كه مطرح كرده -37
ياري حلّ اين موضوعات، مانند بس.  ، از اهميت حياتي برخوردار است6بپردازند كه در جامعهء امروز با آن مواجهند

احباء بايد اين نكته را به .  از ساير وجوه حيات يوميه، بايد از طريق درك و كاربرد تعاليم امر مبارك صورت گيرد
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وضوح دريابند و آرام و آسوده بمانند كه كامالً امكان دارد در نظر كساني كه موهوب به فيض اقبال به نفس 
ارند كه، عليرغم پذيرش گستردهء الگوهايي از اين قبيل مقدس موعود نيستند و در قيود الگوهاي فكري گرفت

 .هاي حاصله كافي به نظر نرسد حل راهتوسط عامهء نوع بشر، با تعاليم بهائي بيگانه است، 

در مالحظهء اين موضوع مقصود اصلي حيات جميع مؤمنين باوفاي حضرت بهاءاهللا بايد عرفان و عبادت الهي 
در پيگيري اين هدف، .  به ابناء نوع بشر و اقدام در جهت ترقّي و تقدم امر الهي است اين امر مستلزم خدمت.  باشد

المقدور در جهت توسعهء استعدادها و قواي  هايي كه در پيش پاي آنها گذاشته شده، حتّي آنها بايد، با بررسي راه
  .مكنونهء خود تالش كنند
قطعاً در بسياري از موارد خود را از فرصت توسعهء تمام  هاي اين عرصهء عالم ترابي، احباء به علّت محدوديت

اين ممكن است در اثر فقدان منابع اقتصادي يا امكانات .  و كمال استعدادات خويش محروم مشاهده خواهند كرد
هايي باشد كه به اختيار خويش در  تحصيلي، يا لزوم ايفاي ساير وظائف و اجراي ديگر تكاليف مانند مسئوليت

در بعضي موارد ممكن است چنين وضعيتي منبعث از تصميمي .  اند با ازدواج و فرزندان انتخاب كردهرابطه 
كند كه فاقد  اي را اختيار مي آگاهانه براي فداكاري در سبيل امراهللا باشد، مانند موقعي كه مهاجري خدمت در نقطه

هايي  ها و محدوديت اما چنين محروميت.  هاي خاص او است تسهيالت الزم براي توسعهء استعدادها و مهارت
متضمن اشارت تلويحي نيست كه بهائيان مرتبط با آن قادر به حصول اهداف بنيادي و آنچه كه از مقدرات الهي 

هاي اين  است نباشند؛ آنها صرفاً عناصري از معضالت جهاني براي ارزيابي و تعادل بخشيدن به بسياري از ضرورت
  .طلبد سعي آنها را ميزندگي است كه وقت و 

هاي  هاي شغلي منتج به راه براي سؤاالتي كه شما در زمينهء اتّخاذ تصميمات توسط طرفين ازدواج طالب فرصت
ايد هيچ پاسخي كه عموماً قابل استفاده باشد موجود نيست، زيرا شرايط بسيار متفاوت و متغير  متباين مطرح كرده

در مبادرت به اين كار، .  مسير عملي بايد به جريان مشورت بهائي متّكي باشدهر زوجي براي تعيين بهترين .  است
  :توانند عوامل گوناگوني از جمله موارد زير را مد نظر قرار دهند آنها مي

 :مفهوم برابري كه بايد در مشورت بين قرين و قرينه برقرار باشد •

آميز بايد فكر اصلي در روابط  ورت محبتاند كه مش العدل اعظم قبالً، در جواب سؤاالتي، فرموده بيت
هاي ديگري  قرين يا قرينه بايد به خواستهاگر نتوان به توافق دست يافت، بعضي اوقات .  ازدواج باشد

احترام بگذارد؛ اين كه دقيقاً تحت چه شرايطي چنين تسليم و احترامي بايد معمول گردد موضوعي است 
  ه هر زوجي بايد خود تصميم بگيرند؛ك

 بر حفظ علقهء ازدواج و تقويت اتّحاد بين طرفين ازدواج تأكيد اكيد شده است؛ در آثار بهائي  •
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مفهوم عائلهء بهائي، كه در آن مادر اولين مربي اطفال است، و شوهر مسئوليت اوليه براي حمايت مالي  •
 خانواده را به عهده دارد؛

اند، اين به هيچ وجه بدان معني نيست كه اين  دهالعدل اعظم در جاي ديگر بيان فرمو همانطور كه بيت
هاي خاص  توان براي متناسب ساختن با وضعيت وظائف به نحوي غير قابل تغيير تثبيت شده و نمي

 .خانوادگي آنها را تغيير داده تعديل نمود

وران اندازهاي شغلي در طي د اوضاع و شرايط مشخّص گوناگون كه ممكن است ايجاد شود، از قبيل چشم •
يكي از طرفين ازدواج ممكن است داشته هايي كه  هاي غيرمعمول يا توانايي عدم اشتغال گسترده، فرصت

 .العمل ايثارگرانه باشد باشد، يا نيازهاي مبرم امراهللا كه مستلزم عكس

  
مشتاقانهء چنين مشورتي وقتي با دعا و مناجات همراه باشد، احترام متقابل طرفين به يكديگر مرعي گردد، تمايل 

آنها به تمهيد راه حلّي كه اتَحاد و اتَفاق را براي خودشان و ساير اعضاء خانواده حفظ نمايد، و تمايل آنها به 
  .مصالحه و اصالحات در زمينهء مساوات وجود داشته باشد، يقيناً قرين موفّقيت خواهد بود

تحول كنندهء ظهور حضرت بهاءاهللا، مطمئنّاً هاي آينده، با تكامل جامعهء بشري تحت تأثير م ها و سده در دهه
تغييراتي بنيادي تجربه خواهد شد كه كاربرد اجتماعي تعاليم بهائي را تسهيل خواهد نمود، مشكالتي را كه 

. هاي شغلي را آسان خواهد كرد شان جهت خدمت به امراهللا از طريق فعاليت هاي طالب تحقّق اميال مشتاقانه زوج
 )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 1996ژوئن  26مكتوب / ترجمه (

قرين خود را عزيز بدار و هر قدر ": اي از يكي از الواح حضرت عبدالبهاء چنين بيان شده است در فقره -38
 7"...نسبت به تو تندي كند، تو هميشه نسبت به او رئوف و مشفق باش

  :چنين توضيح داد 1990آوريل  12شاء در مكتوب در پاسخ به سؤالي دربارهء اين بيان مبارك، داراالن
بديهي است كه هيچ شوهري نبايد همسرش را در معرض هيچ نوعي از سوء رفتار، اعمل از عاطفي، رواني يا 

قبيح و مذمومي با ارتباطي كه بايد همراه با مساوات و احترام متقابلي باشد كه چنين اقدام .  جسمي قرار دهد
ارتباطي كه اصل مشورت بايد بر آن حاكم و نيز از هر شكلي  –شده، در تناقض است  در آثار بهائي توصيه

وقتي .  از سوء سلوك، از جمله استفاده از زور، مجبور كردن به اطاعت از ارادهء ديگري، عاري باشد
ش تواند از طريق مشورت با همسر زوجهء بهائي خود را در چنين وضعيتي مشاهده نمايد و احساس كند نمي

                                                            
به تندي و تلخي  حتَي اگر عنايت تو.  قرين خود را عزيز بدار و هر قدر نسبت به تو تندي كند، تو هميشه نسبت به او رئوف و مشفق باش": متن لوح حضرت عبدالبهاء چنين است 7

  )757انوار هدايت، شمارهء / ترجمه ( ".به اعمال ظالمانه و سوء رفتارش با مدارا و محبت بيشتر مقابله كن بيشتر او منجر شود، بر محبت و لطف خود بيفزا و نسبت
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مشكل را حلّ نمايد، كامالً محقّ است براي مشورت و كسب هدايت به محفل روحاني محلّي مراجعه كند، 
اگر زوج .  العاده مفيد بيابد اي قابل و اليق را فوق و همچنين ممكن است كسب مساعدت از مشاورين حرفه

ب از سوء رفتار جلب كند و در تواند توجه او را به لزوم اجتنا نيز بهائي باشد، محفل روحاني محلّي مي
هاي مندرج در تعاليم  تري مبادرت نموده او را به انطباق با توصيه تواند به اقدامات قاطع صورت لزوم مي
  )العدل اعظم نوشته شده توسط بيت 2002مارس  20يادداشت مورخ / ترجمه . (مباركه ملزم سازد

  
 هاي والد و فرزند روابط و مسئوليت - 2

 آثار حضرت بهاءاهللا منتخباتي از
چه، هر فرزندي از دين الهي خارج شود، البتّه به رضاي .  آباء بايد در دين ابناء و اتقان آن جهد بليغ نمايند -39

جميع اعمال حسنه به نور ايمان ظاهر و مشهود و در فقدان اين عطيهء كبري از .  ابوين و حقّ جلّ جالله عمل ننمايد
 )11مجموعه آثار مباركه دربارهء تربيت بهائي، ص. (هيچ معروفي اقبال ننمايدهيچ منكري اجتناب نكند و به 

اهللا را  نمايد و حزب يا محمد وجه قدم به تو متوجه و تو را ذكر مي"در لوحي از الواح نازل قوله تعالي،  -40
كتاب اقدس نازل شده، اگر والد در اين امر اعظم، كه از قلم مالك قدم در .  فرمايد به تربيت اوالد وصيت مي

طوبي از براي نفسي كه وصاياي الهي را در .  اهللا از مقصرين محسوب غفلت نمايد حقّ پدري ساقط شود و لدي
رسالهء . (انّه يأمر العباد بما يؤيدهم و ينفعهم و يقرّبهم و هو اآلمر القديم.  قلب ثبت نمايد و به او متمسك شود

 )74نضمات كتاب اقدس، صم/  105سؤال و جواب، شمارهء 

اثمار سدرهء وجود امانت و ديانت و صدق و صفا و اعظم از كلّ بعد از توحيد حضرت باري، جلّ و عزّ،  -41
أنُ انظُرْ ما أنْزَلَه الرّحمنُ .  در جميع كتب الهي اين فقره مذكور و از قلم اعلي مسطور.  مراعات حقوق والدين است

مالحظه نماييد احسان به والدين را با .  "بدوا اهللا و التشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناو اع"في الفرقانِ قوله تعالي، 
طوبي لكلّ عارف حكيم يشهد و يري و يقرء و يعرف و يعمل بما أنزله اهللا في كتب القبل و .  توحيد متقرن فرموده
 )106رسالهء سؤال و جواب، شمارهء 0. في هذا اللّوح البديع

فرمايد به تعليم و تربيت اطفال و اين آيات در اين مقام در كتاب اقدس در اول  لي كلّ را وصيت ميقلم اع -42
كتب علي كلّ أبٍ تربية ابنه و بنته بالعلم و الخطّ و دونهما عما حدد في "ورود سجن از سمĤء مشيت الهي نازل، 

. "العدل ما يكون الزماً لتربيتهما ان كان غنياً واالّ يرجع الي بيتأن يأخُذوا منه ء اللّوح و الّذي ترك ما اُمر به فللْاُمنا
 )78-9اشراق هفتم از لوح اشراقات، مجموعه اشراقات، ص(
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بهء اوليه واجب و الزم است، تعليم كلمهء توحيد و شرايع الهيه است؛ تآنچه از براي اطفال در مقام اول و ر -43
شود و در فقدان آن صدهزار اعمال مكروهء غيرمعروفه و اقوال غيرطيبه  ميچه كه، من دونِ آن خشيةاهللا حاصل ن

آباء بايد كمال سعي را در تدين اوالد مبذول دارند؛ چه، اگر اوالد به اين طراز اول فائر نگردد، از ... گردد ظاهر مي
شته و ندارد؛ يفعل بأهوائه ما ديگر چنين اوالد مباالت ندا.  اطاعت ابوين كه در مقام اطاعةاهللا است، غافل گردد

 )12مجموعهء آثار مباركه دربارهء تربيت بهائي، ص( ".يشاء

كم العلي العظيم  -44 ما بذلك ينزّل الخير عليكم من سحاب رحمه ربـقل يا قوم عزّزوا ابويكم و وقّروه. 
  )185، ص8مائدهء آسماني، ج(

ر نفسي در اين ظهور به اقبال فائز و به اسم از جمله اموري كه مخصوص است به اين ظهور اعظم آن كه، ه -45
قيوم از رحيق مختوم آشاميد، يعني از كدس محبت الهي، منتسبين او بر حسب ظاهر اگر مؤمن نباشند،  بعد از 

اين فضل محقّق است از براي نفوسي كه از ايشان .  صعود به عفو الهي فائز و از بحر رحمت مرزوق خواهند بود
مائده آسماني، . (كذلك حكَم اهللا رب العرش و الثّري و مالك االخرة و االولي.  لياي او نرسيدهضرّي به حق و او

 )173، ص4ج

  
 منتخباتي از مكاتيب و بيانات حضرت عبدالبهاء

نهايت ممنون و مسرور شدم كه الحمدهللا آن  او دو اوالد عزيز من  اقتران شما چون به سمع من رسيد، بي -46
زيرا اهميت .  اي تشكيل نمايند ك آشيانه النه نمودند و از خدا خواهم كه يك عائلهء محترمهدو طير باوفا در ي

.  ها عالم انسان را روشن نمايند ازدواج به جهت تشكيل يك عائلهء پربركت است تا در كمال مسرّت مانند شمع
حال اميدوارم .  ثمر بود انند شجر بياگر در اين جهان انسان نبود، م.  زيرا روشنايي اين عالم به وجود انسان است

كه آن دو نفس مانند يك شجر گردند و از رشحات ابر عنايت طراوت و لطافت حاصل نمايند و پرشكوفه و ثمر 
 )117، ص1منتخباتي از مكاتيب، ج. (گردند تا الي األبد اين سالله باقي و برقرار ماند

اين است .  م نباشد، اطفال كلّ مانند حشرات گردنداگر مربي نباشد جميع نفوس وحوش مانند و اگر معلّ -47
كه در كتاب الهي، در اين دور بديع، تعليم و تربيت امر اجباري است نه اختياري؛ يعني بر پدر و مادر فرض عين 
است كه دختر و پسر را به نهايت همت تعليم و تربيت نمايند و از پستان عرفان شير دهند و در آغوش علوم و 

. رورش بخشند و اگر در اين خصوص قصور كنند، در نزد رب غيور مأخوذ و مذموم و مدحورندمعارف پ
 )123-24، ص1منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج(
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جميع آباء و امهات بايد اطفال را متمادياً نصيحت كنند و بر انچه .  مسألهء اخالق را بسيار اهميت بدهيد -48
 )130-31ص، 1منتخباتي از مكاتيب، ج. (نمايندسبب عزّت ابديه است داللت 

زيرا شاخه تا تر و تازه .  در خصوص تربيت اطفال، امهات بايد نهايت اهميت بدهند و همت بگمارند -49
پرورد  پس امهات بايد طفالن خردسال را مانند نهالها كه باغبان مي.  است، هر نوع تربيت نمايي، تربيت شود

كوشند كه در اطفال ايمان و ايقان و خشيت رحمان و محبت دلبر آفاق و فضائل پرورش دهند؛ شب و روز ب
مادر اگر از طفل حركت ممدوحي بيند ستايش كند و تحسين نمايد و تطييب .  اخالق و حسن صفات تأسس يابد

معقوله،  فايده صدور يابد، طفل را نصيحت كند و عتاب نمايد و هب وسائل خاطر طفل كند و اگر ادني حركت بي
كلّي اخالق طفل از  ولي ضرب و شتم ابداً جائز نيست؛ زيرا به.  حتّي زجر لساني جزئي اگر الزم باشد، مجري دارد

 )15، ص7مكاتيب عبدالبهاء، ج. (ضرب و شتم مذمور گردد

اطفال را از سن شيرخواري از ثدي تربيت پرورش دهيد و در مهد فضائل بپروريد و در اغوض موهبت  -50
مند نماييد و از صنايع بديع نصيب بخشيد؛ پرهمت نماييد و متحمل مشقّت  نما بخشيد، از هر علم مفيدي بهره نشو و
 )126، ص1منتخباتي از مكاتيب، ج. (اقدام در امور مهمه بياموزيد و تشويق بر تحصيل امور مفيده بنماييد.  كنيد

طور كلّي احساس رضايت نمايند، من نيز از  تا بهاگر نسبت به والدين خود توجه و مهرباني مبذول نمايي  -51
نهايت احترام نمود و الزم است كه آنها راضي باشند، مشروط بر آنكه تو  تو راضي هستم چه كه بايد به والدين بي

الحقيقه سزاوار آن كه تو را در  في. را از توجه به آستان حي قدير منع نكنند و از سلوك در سبيل ملكوت بازندارند
 )بيان حضرت عبدالبهاء/ ترجمه ( .اين جهت تشويق و داللت نمايند

همچنين پدر و مادر نهايت تعب و مشقّت به جهت اوالد كشند و اكثر، چون به سنّ رشد رسند، پدر و مادر  -52
.  ينندنادراً واقع كه پدر و مادر در مقابل مشقّات و زحمات خويش در دنيا مكافات از اوالد ب.  به جهان ديگر شتابند

مثالً شما .  پس بايد اوالد در مقابل مشقّت و زحمات پدر و مادر خيرات و مبرّات نمايند و طلب عف و غفران كنند
در مقابل محبت و مهرباني پدر بايد به جهت او انفاق بر فقرا نماييد و در كمال تضرّع و ابتهال طلب عفو و غفران 

 )175بهاء، صمفاوضات عبدال. (كنيد و رحمت كبري خواهيد

و اما سؤال شما در مورد مشورت پدر با پسر، يا پسر با پدر، در خصوص تجارت و معامالت؛ مشورت از  -53
بهتر از . چنين مشورتي مسلّماً مقبول، چه بين پدر و پسر باشد و چه با سايرين. عناصر اساسي بنيان شريعت اهللا است

اي هدايت كند و دريافتن  د چه كه او را به عمق هر مسألهانسان بايد در جميع امور مشورت نماي. آن ممكن نه
 )بيان حضرت عبدالبهاء/ ترجمه ( .حلّ صحيح مدد نمايد راه



٢٠ 

 

.  اي عزيز عبدالبهاء پسرِ آن پدر باش و ثمر ان شجر؛ زادهء عنصر جان و دلِ او باش، نه همين آب و گل -54
از خدا خواهم كه در جميع اوقات موفّق و مؤيد  . پسر حقيقي آن است كه از عنصر روحاني انسان منشعب گردد

 ) 136، ص1منتخباتي از مكاتيب، ج. (باشي

بايد او را داللت نموده هميشه . پدر بايد همواره بكوشد پسر را تربيت كرده با تعاليم آسماني آشنا نمايد   -55
وردار كند تا علوم و فنوني را تشويق كند، سلوك و رفتار ممدوحه بياموزد، او را از امكان تحصيل در مدرسه برخ

خالصه، بايد فضائل و كماالت عالم انساني را در جان و روان او . گردد تعليم گيرد كه مفيد و ضروري تلقّي مي
كه نبضان عروق و شريانش به  نحوي مهمتر از همه آنكه بايد مستمرّاً فرزند را به ذكر الهي متذكّر دارد به. القاء نمايد

از طرف ديگر، پسر بايد نهايت اطاعت و انقياد را نسبت به پدر مجري دارد و چون عبدي خاضع . دمحبت الهي باش
ليالً و نهاراً در كمال جديت سعي نمايد سبب راحت و آسايش پدر مهربان شود و رضايت او . و خاشع رفتار نمايد

كوشد قلب پدر و مادرش را قرين بهجت نظر كند و مستمرّاً ب او بايد از آسايش و تفريح خود صرف. را كسب كند
  )ترجمه. (و مسرّت سازد و به اين وسيله جذب رضاي الهي كند و موهوب به تأييدات الريبية جنود غيبي گردد

پس بايد امهات اطفال .  اهللا تربيت اطفال است كه از اعظم اساس تعاليم الهيه است از جمله محافظهء دين -56
زيرا اول مربي امهاتند تا چون طفل بالغ گردد به جميع خصائل حميده و .  يت نمايندشيرخوار را در مهد اخالق ترب

فضائل پسنديده متّصف و متخلّق شود و همچنين به موجب اوامر الهيه هر طفل بايد قرائت و كتابت و اكتساب 
ام بايد؛ قصور و فتور در اين اين امور را نهايت اهتم.  فنون الزمهء مفيده نمايد و همچنين تعليم صنعتي از صنايع

 .خصوص جايز نه

مالحظه بفرماييد كه چقدر زندان و سجون و محلّ عذاب و عقاب از براي نوع بشر حاضر و مهيا است تا به اين 
وسائط زجريه نفوس را از ارتكاب جرائم عظيمه منع نمايند و حال آن كه اين زجر و عذاب سبب ازدياد سوء 

پس بايد نفوس را از صغر سنّ چنان تربيت نمود كه .  وب چنانچه بايد و شايد حاصل نشودگردد و مطل اخالق مي
اكتساب جرائم ننمايند، بلكه جميع همشان به اكتساب فضائل باشد و نفس جرم و قصور را اعظم عقوبت شمرند و 

بيت نمود كه جرم و قصور، توان انسان را چنان تر چه كه مي.  نفس خطا و عصيان را اعظم از حبس و زندان دانند
  .اگر به كلّي مفقود و معدوم نگردد ولي، نادرالوقوع شود

.  باري مقصود اين است كه تربيت از اعظم اوامر حضرت احديت است و تأثيرش تأثير آفتاب در شجر و ثمر
االّ علف خودرو اين است حقيقت و شفقت پدر و مادر؛ و.  اطفال را بسيار بايد مواظبت و محافظت و تربيت نمود
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شوند؛ خير و شرّ ندانند و فضائل را از رذائل تميز نتوانند؛ مرباي غرور گردند و منفور رب  8گردند و شجرهء زقّوم
مجموعهء آثار مباركه دربارهء . (اهللا را كمال مواظبت و تربيت الزم لهذا جميع اطفال نورسيدگان باغ محبت.  غيور

  )35-36تربيت بهائي، ص
  
 شده از طرف حضرت ولي امراهللا  باتي از مكاتيب نوشتهمنتخ

در خصوص بعضي از مواضيع جدي و مهم زندگي مانند ازدواج با يكديگر اختالف  وقتي والدين و اطفال -57
احترامي به نظر يكديگر يا بحث كردن دربارهء  دارند، مطمئنّاً وضعيت بسيار اسفناكي وجود خواهد داشت؛ اما بي

شحون از پرخاش و خشونت مسلّماً بهترين طرق نيست بلكه بايد سعي نمود مشكل را به طريقي آن در جوي م
 .دوستانه و مشفقانه حلّ كرد

اند كه حصول رضايت والدين قبل از هر گونه قول و قرار ازدواج ضروري است  حضرت بهاءاهللا قاطعانه فرموده
اين بيان حق حداقل جوانان را از ازدواج .  ن استو ترديدي نيست كه در اين بيان مبارك حكمتي عظيم مكنو

اين بيان مبارك منطبق با تعليم امر مبارك است كه .  جانبهء موضوع منع خواهد كرد بدون مالحظهء كامل و همه
به  1929مه  29مكتوب  –ترجمه . (حضرت ولي امراهللا تلگرافي فرمودند كه رضايت والدين شما بايد حاصل شود

اءدو تن از احب( 

از شنيدن اين خبر كه فرزندي به شما اعطاء شده مسرور و محبور شدند و اطمينان  حضرت ولي امراهللا -58
دارند كه وجود او سبب خير و سعادت بيشتر هر دو نفر شما خواهد شد و بر غناي حيات عائلهء بهائي شما خواهد 

آميز شما اين طفل عزيز روحاً و جسماً  هيكل مبارك دعا خواهند كرد كه تحت مراقبت و هدايت محبت.  افزود
رشد و نمو نمايد و از تعليماتي برخوردار گردد كه او را در آتيهء ايام به اقبال كامل و صميمانه و خدمت خالصانه 

ترين وظيفهء شما در مقام والدين بهائي است، و موفّقيت و سعادت  الحقيقه مقدس اين في.  به امر مبارك قادر سازد
 21از مكتوب  –ترجمه . (ائلهء شما مطمئنّاً به ميزان و نحوهء تحقّق اين تكليف عظيم منوط خواهد بودحيات ع

 )به يكي از احباء 1938ژوئيه 

فرمايند به اعتدال عمل نماييد، و اگرچه  حضرت ولي امراهللا توصيه مي: انداز شما و اما در خصوص پس -59
  فرمايند وظائف و مسئوليت رّعات موافقند، اما در عين حال توصيه ميمسلّماً با ميل شما به تقديم كريمانهء تب

. خويش نسبت به والدين خود را، كه بنا به قول خودتان، به مساعدت مالي شما نياز دارند، مد نظر داشته باشيد
 )به يكي از احباء 1939نوامبر  10از مكتوب  –ترجمه (

                                                            
 43، آيهء )44(سورهء دخان /  60، آيهء )037زقّوم، قرآن كريم، سورهء صف  8



٢٢ 

 

آثار و الواح مقدسه مكرّر تأييد گرديده، مسئوليت اساسي  تربيت و پرورش يك طفل بهائي، چنان كه در -60
باشد كه به نحو اتم و احسن به سعادت و ترقّي  مادر است كه يگانه وظيفهء وي ايجاد شرائطي در محيط خانه مي

تربيتي كه طفل در قدم اول از جانب مادر كسب .  طفل، هم در عالم مادي و هم در عالم روحاني، مؤدي گردد
بنابراين مقصد اصلي و توجه كامل .  هاي آتيهء او خواهد بود ترين اساس براي پيشرفت ترين و محكم نمايد قوي يم

اكنون مجاهدت نمايد كه به فرزندجديدالوالدهء خويش چنان تربيت روحاني  بايد آن باشد كه از هم... قرينهء شما 
ام مسئوليت و تكاليف حيات بهائي را بتمامه بر عهده گرفته و القاء كند كه وي را قادر بر آن سازد كه در آتيهء اي

از طرف حضرت ولي امراهللا به  1939نوامبر  16نقل ترجمه مكتوب .  (نسبت به اجراي آن سعي بليغ مبذول داريد
 )مجموعه آثار مباركه دربارهء تربيت بهائي 103-04يكي از احباء از صفحهء 

توجه به تأكيدي كه از طرف حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء نسبت  ؛ با9در باب مسألهء تربيت اطفال -61
رسد ارجح آن است كه اين  به وظيفهء والدين راجع به تربيت اطفال در سنين اوليهء عمر به عمل آمده، به نظر مي
اما اگر  11.سپرده شوند 10ها تربيت در كانون عائله و به دست مادران صورت گيرد نه آن كه اطفال به پرورشگاه
نوامبر  13مكتوب . (توان نمود اوضاع و شرايط مادر بهائي را ملزم به اتّخاذ طريق اخير نمايد، هيچ اعتراضي نمي

 ) به يكي از احباء 1940

مسألهء تعليم و تربيت اطفال در مواردي كه يكي از والدين غيربهائي باشد امري است كه منحصراً به خود  -62
اين خصوص تصميم الزم اتّخاذ و راهي را كه براي حفظ وحدت عائله و رفاه و سعادت  والدين بستگي دارد تا در

به هر تقدير، چون طفل به مرحلهء بلوغ واصل گردد، بايد .  شمارند اختيار نمايند آتيهء اطفال احسن و اولي مي
مكتوب . (ن اختيار نمايدآزادي كامل به وي اعطاء شود تا ديانت خويش را بدون توجه به آمال و احساسات والدي

مجموعه آثار مباركه دربارهء تربيت  106نقل ترجمه از صفحهء / به يكي از محافل روحاني ملّي  1940دسامبر  14
 )بهائي

                                                            
معدودي از ما كه منتظر والدت فرزند هستيم در نظر داريم .  سؤال ديگري در خصوص تعليم و تربيت اطفال مطرح شده است": حضرت ولي امراهللا چنين است متن مكتوب واصله به 9

اي تربيتي عالي كودك معروف است، زيرا ه بگذاريم كه مدرسهء بسيار خوبي است و در سراسر كشور به علّت روش... مهد كودك را در ) ساله 3تا  5/2يعني (تر  كودكان بزرگسال
بزرگترين ايراد .  توانيم والدين باكفايتي باشيم، و نيز به اين علّت كه در مجاورت منازل ما هيچ همبازي هم سنّ و سال اين كودكان وجود ندارد احساس كرديم مدت چند ماه نمي

طبيعةً مايليم كاري را انجام دهيم كه احسن و اولي است و مساعدت شما موجب .  سالگي است 7يا  6بي كودك تا ترين مر وارده بر اين تصميم آن كه طبق آثار مباركه، مادر مهم
 ".امتنان خواهد بود

  .آمده كه به معناي مهد كودك يا كودكستان است Nursery Schoolدر متن انگليسي : مترجم 10
 .تربيت بهائي نقل گرديد مجموعه آثار مباركه دربارهء 105صفحهء از  "سپرده شوند"ترجمه بيان مبارك از ابتدا تا : مترجم 11
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مراتب  هاي روحاني به خاطر داشته باشيم كه علقه اگرچه پيوندهاي خانوادگي عميقند، اما هميشه بايد به  -63
هاي  كه پيوندهاي جسماني، اگر با علقه ي و بعد از مرگ نيز برقرارند؛ در حالياين عالئق جاودان. ترند عميق

بايد آنچه در قوه داريد، از طريق دعا و سرمشق و مثال، . روحاني تقويت نگردند، به اين عالم محدود خواهند بود
ما از اعمال آنها زياد محزون كار ببريد تا چشم اعضاء عائلة خود را به روي حقّانيت ديانت بهايي باز كنيد، ا به

 .سوي برادران و خواهران بهايي خود كه با شما در پرتو انوار ملكوت ساكنند توجه كنيد به. نشويد

اند كه در حين لزوم از محبت يكديگر براي كسب قدرت و آرامش  الحقيقه احبا هنوز كامالً ياد نگرفته في
قواي عظيمه است، و احباء به اين علّت از آن بيش از اين استفاده  امر الهي موهوب به.  خاطر استفاده نمايند

. اند از اين قواي عظيمهء محبت و قدرت و اتّفاق منبعث از امر الهي استفاده نمايند كنند كه كامالً نياموخته نمي
  )729انوار هدايت، شمارهء / به يكي از احباء  1942مه  8مكتوب  –ترجمه (

ن حضرت ولي امراهللا كه مهاجرت مشروط به رضايت والدين است و الزم است آنها در ارتباط با بيا  -64
اند و آنها كه  كه به سنّ قانوني رسيده ايد كه آيا اين قرار در مورد كساني موافقت خود را اعالم كنند، سؤال كرده

مربوط به كساني است كه به هيكل اطهر پاسخ فرمودند كه اين قرار فقط . طور يكسان بايد اجرا شود اند به نرسيده
  )از طرف حضرت ولي امراهللا به محفل روحاني ملّي ايران 1943ژانويه  18مكتوب   -ترجمه(. اند سنّ قانوني نرسيده

فرمايند كه شرط الزم براي ازدواج بهائي تحصيل رضايت والديني است كه  جمال اقدس ابهي صريحاً مي -65
را است، چه والدين بهائي باشند چه نباشند؛ چه بين آنان سالهاي متمادي االج اين شرط واجب.  در قيد حيات باشند

حضرت بهاءاهللا اين حكم محكم را نازل فرمودند تا بنيان جامعهء انساني .  طالق واقع شده باشد چه نشده باشد
شناسي  و حقاستحكام پذيرد و روابط خانوادگي پيوندي بيشتر يابد و سبب شود كه در قلوب فرزندان حس احترام 

اند  نسبت به والدينشان كه آنان را جان بخشيده و روانشان را در سير جاوداني به سوي خالق متعال رهسپار ساخته
جوانان : ما بهائيان بايد متوجه باشيم كه در جامعهء امروز جرياني كامالً مخالف در حال وقوع است  12.ايجاد گردد

شوند، امر طالق به صورت حقّي طبيعي تلقّي  و اميال والدين خود قائل مييوماً فيوماً احترام كمتري براي آمال 
نفوسي كه از .  شود اهميت به آن تشبث مي ناپذير و دستاويز بي گردد، و با هر مستمسك سست و بهانهء توجيه مي

لي بيش از حد اگر يكي از آنها حضانت كامل اطفال را داشته باشد، صرفاً تماياند، باالخص  يكديگر جدا شده

                                                            
 .ها و توضيحات كتاب اقدس نقل گرديد يادداشت 92يادداشت شمارهء  زا "ايجاد گردد"ترجمه بيان حضرت ولي امراهللا از ابتدا تا : مترجم 12
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.  دارند كه اهميت وجود شريك ازدواج و مسئوليت او به عنوان والد و ورود فرزند به اين جهان را تقليل دهند
بهائيان بايد، با تمسك تام به احكام و تعاليم بهائي، با اين قواي فرساينده كه به سرعت در حال تخريب حيات منزل 

به  1947اكتبر  25مكتوب  –ترجمه . (ي اخالقي جامعه هستند، مبارزه نمايندو جمال روابط عائله و فروپاشيدن بنا
 )يكي از محافل روحاني ملّي

توانند اظهار ايمان به  در پانزده سالگي مي. اطفال تا سنّ پانزده سالگي تحت هدايت والدين خود هستند  -66
اطفال كمتر از . ين آنها بهايي باشند يا نباشندعنوان جوان بهايي تسجيل شوند، اعم از آنكه والد امر مبارك نموده به

عنوان بهايي با احباء در  پانزده ساله، كه والدين آنها بهايي هستند، و خود آنها مايلند در جلسات حضور يابند و به
جلسات اگر والدين غيربهايي اجازه دهند طفل كمتر از پانزده سالة آنها در . توانند تسجيل شوند ارتباط باشند نيز مي

ژوئيه  23  -خطاب به محفل ملّي آلمان  -ترجمه.  (بهايي شركت كند و درحقيقت بهايي شود، اين نيز جايز است
  )514انوار هدايت، شمارهء /  1954

اگر وضعيت صحي والدين شما به نحوي باشد كه حضور شما واقعاً ضرور دارد، در اين صورت نبايد آنها  -67
توانيد در امور جاري در  توانند از آنها مراقبت نمايند، شما مي بين ديگري هستند كه مياما اگر منسو.  را ترك كنيد

مكتوب  –ترجمه . (مساعدت نموده در تثبيت امر مبارك بر اساس و بنيادي محكم و متين در آنجا كمك كنيد... 
 )به يكي از احباء 1955اكتبر  28

  
 ل اعظم يا از طرف معهد اعليالعد منتخباتي از مكاتيب نوشته شده توسط بيت

ايد كه خود و  ابراز تمايل وفير نموده. به ساحت بيت العدل اعظم عزّ وصول يافت 1977ژوئن  23مكتوب   - 68
ايد كه، با توجه به  عنوان حاميان غيور و فعال امراهللا باشيد و سؤال كرده همسرتان شاهد رشد و تكامل فرزندانتان به

بهايي در ميدان مهاجرت، آيا رنجها و آالم ظاهري كه فرزندان در اثر تعهدات والدين به مسؤوليتهاي والدين 
العدل اعظم مقرّر فرمودند نكات ذيل  بيت. نحوي جبران خواهد شد يا خير گردند به خدمت امراهللا متحمل مي

  .استحضار آن خواهر عزيز برسد به

دت خانواده و نقش فرزندان در فعاليتهاي آن حائز هنگام بررسي اين مسأله درنظر داشتن واقعيت وح  
  ...اهميت است
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اين موضوع نيز بايد لحاظ شود كه كودك، از بدو حيات، نفسي آگاه و انديشمند است، عضوي از   
آيد و قادر است به طرق مختلف براي امر الهي  حساب مي خانواده با وظايف خاص خود نسبت به عائله به

شود اين احساس به فرزندان القاء گردد كه آنها نيز از امتياز و فرصت مشاركت  پيشنهاد مي. نمايد فداكاري و ايثار
گردند، و به اين  توانند به امراهللا تقديم كنند، برخوردار مي در تصميمات مربوط به خدماتي كه والدينشان مي

نمايند و از اجر و آثار مثبت آن بر زندگي گيرند كه از خدمات مزبور استقبال  ترتيب خود آنها آگاهانه تصميم مي
توان متوجه اين واقعيت نمود كه والدين بسيار مشتاقند چنين خدماتي  البتّه فرزندان را مي. خويش برخوردار گردند

از طرف بيت العدل  1977اوت  23مكتوب   -ترجمه(  .عهده بگيرند را با حمايت صميمانه و قلبي فرزندانشان به
  )ي از احباءاعظم به يك

خود در مقام مادر براي  ايد به مسئوليت شما كه در آن ابراز ميل وافر نموده 1982فوريه  19مكتوب مورخ   - 69
هدايت صحيح فرزندان عمل كرده آنها را حاميان راسخ و ثابت امر جمال مبارك تربيت نماييد، به عزّ وصول در 

  ...مودند نكات ذيل مرقوم گرددمقرّر فر.  العدل اعظم فائز گرديد ساحت بيت

از امر  كه ص و خدوملهاي والدين بهائي مخ العدل اعظم در نگراني شما در خصوص فرزنداني از خانواده بيت
متأسفانه مواردي وجود داشته كه والدين به زيان فرزندان و واحد .  اند، سهيم هستند مبارك اعراض نموده

  ...اند خانوادگي خود، به خدمت امر پرداخته

مجموعه شايد شما .  در آثار مباركه در خصوص هدايت فرزندان توسط والدين هدايات بسياري موجود است
  .را مطالعه كرده باشيد آثار دربارهء تربيت بهائي

اگر كودكان در منازلي تربيت شوند كه .  اين مجموعه حاوي بيانات زيادي در خصوص وحدت خانواده است
وحدت برخوردار باشد، افكار و اعما در جهت مواضيع روحاني و ترقّي امراهللا سرَيان داشته خانواده از مسرّت و 

  .باشد، داليل بسيار بر اين باور وجود دارد كه اطفال به اكتساب صفات رباني نائل شده حاميان امراهللا خواهند شد

را قادر سازد در كمال مسرّت و اميدواريم كه مطلب فوق به شما مساعدت كرده اطمينان مجدد بدهد و شما 
هاي مجاهدت، ما  مانند بسياري از ساير زمينه ،در مقام ابوت.  اطمينان به وظائف مادري خود مبادرت نماييد

اي كه به سوي آن با جد و  مسلّماً تا موازين كماليهگاه باشيم كه آتوانيم نهايت تالش خود را به كار ببريم،  مي
كنند  صله داريم، اما اطمينان داشته باشيم كه خداوند نفوسي را كه در سبيل امرش فعاليت ميجهد در حركتيم، فا
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از  1982مارس  29مكتوب  –ترجمه . (فرمايد كند و نقائص ما را جبران مي فرمايد، دعاي ما را اجابت مي تأييد مي
  )العدل اعظم به يكي از احباء طرف بيت

شما در مورد نقش محافل روحاني محلّي در هدايت والدين و  1982سپتامبر  14مكتوب  بيت العدل اعظم   -70
امري دريافت  ةاطفال نسبت به موازين رفتاري اطفال در جلسات امري مانند ضيافت نوزده روزه و ايام متبرّك

  .فرمودند

منين به ؤحاني جلسات مالعدل اعظم مقرّر فرمودند اظهار شود اطفال بايد تعليم ببينند كه اهميت رو بيت...   
جمال مبارك را درك كنند و افتخار و موهبت توانايي شركت در آنها را، صورت ظاهر هر چه كه باشد، قدر 

اين نكته مشهود و معلوم است كه بعضي از جلسات ايام متبرّكه طوالني است و براي اطفال بسيار خردسال . نهند
يكي از والدين يا ديگري ممكن است براي   در چنين مواردي. دمشكل است مدتي چنين طوالني را ساكت بمانن

محفل روحاني نيز شايد بتواند در موقع انعقاد جلسه، در اتاقي . مراقبت از كودك بخشي از جلسه را از دست بدهد
لّ به اين ترتيب، حضور در ك. اي خاص اطفال كه متناسب با ظرفيت آنها باشد، به والدين كمك كند مجزّا جلسه

  .شود اي از بلوغ و وجه تمايزي گردد كه در اثر رفتار مطلوب كسب مي بزرگساالن نشانه ةجلس

ول اطفالشان هستند و بايد آنها را وادار ؤفرمايند كه والدين مس در هر حال، بيت العدل اعظم خاطرنشان مي  
اد آشفتگي ادامه دهند بايد آنها را اگر اطفال به ايج. كنند در موقع حضور در جلسات امري مراقب رفتارشان باشند

اي از تعليم  اين امر صرفاً براي تضمين اداره صحيح و متين جلسات بهايي نيست بلكه جنبه. از جلسه بيرون ببرند
از طرف بيت  1982اكتبر  14مكتوب   -ترجمه(  .ديگران، احترام و اطاعت از والدين به اطفال است ةادب، مالحظ

  )506انوار هدايت، شماره /  روحاني ملّي كاناداالعدل اعظم به محفل 

در خصوص نكات مذكور در بيان حضرت عبدالبهاء كه شما در نامهء خود نقل نموديد، در آثار مباركه هيچ  -71
توضيح تفصيلي مشاهده نشده است؛ بيان مبارك مزبور را بايد با توجه به مفاد لوح مباركي كه اين عبارات از آن 

بيان مبارك بر مقتضيات تعليم و تربيت جوانان و خردساالن از اولين سالهاي زندگي  13.ه درك كرداستخراج شد

                                                            
 ).405، ص1مكاتيب عبدالبهاء، ج( "دشوار شودتعليم و تهذيب بعد از بلوغ بسيار ": بيان مبارك حضرت عبدالبهاء چنين است 13
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اي  تأكيد دارد تا آنها را به مواجهه با معضالت زندگي بزرگسالي و مشاركت در جهت حفظ هنجارهاي جامعه
توجه كافي به چنين مقتضياتي متعادل و مترقّي قادر سازد؛ و عواقب وخيمي را كه به طور عادي در صورت عدم 

تحت احكام و حدودي كه حضرت بهاءاهللا عنايت اي كه تماماً  در جامعه.  سازد توان انتظار داشت مؤكّد مي مي
شود، به  شود درك چارچوبي كه در آن اين مقتضيات منجر به حصول حداكثر نتايج مي اند اداره مي فرموده

  .مراتب آسانتر است

به مساعي .  كنند اشاره دارد هايي كه ديگران مبذول مي كه بيان حضرت عبدالبهاء به تالشبايد توجه داشت 
خوشبختانه، وعود مكرّر در آثار مباركه در .  خود فرد جهت يادگيري و اصالح اخالق خويشتن داللت ندارد

ي از حيات خصوص عفو و غفران و رحمت الهي كه نصيب نفوس خطاكار خواهد شد وجود دارد، و ما شواهد
هاي برجستهء امر مبارك و نيز نفوسي از مردمان عادي دربارهء قدرت ايمان فرد به  نفوس شهيمه و شخصيت

همانطور كه واقفيد، هدف اصلي براي ظهور مظاهر مقدسه .  خداوند در تغيير سلوك و رفتار در اختيار داريم
به اين ترتيب، مظهر ظهور الهي .  لّ جامعه استمتحول كردن خصائل نفوس و از اين طريق ايجاد تحول در ك

سازد؛ پايان كمال مطلوب تدريجاً در  كند كه وقوع چنين تحول وسيعي را ميسر مي احكام و حدودي را وضع مي
مكتوب  –ترجمه . (گردد تر از همه، ايمان راسخ به خداوند حاصل مي اثر مجهودات فردي، آزمون و خطا، و مهم

  )العدل اعظم به يكي از احباء طرف بيتاز  1984ژوئن  4

و اما در رابطه با سؤال شما كه آيا مادران بايد خارج از منزل كار كنند، مالحظهء موضوع از منظر مفهوم  -72
اين مفهوم مبتني بر اين اصل است كه مرد داراي مسئوليت اساسي براي حمايت .  عائلهء بهائي مفيد خواهد بود

اين مطلب به هيچ وجه دالّ بر آن نيست كه اين وظائف به .  زن مربي اصلي و اوليهء اطفال استمالي از خانواده و 
نحوي تغييرناپذير تثبيت شده و براي متناسب ساتن با وضعيت خاص خانواده قابل تغيير يا تنظيم نيست، و نيز به اين 

رود كه  ت اوليه احاله شده، اما انتظار ميبلكه، اگرچه مسئولي.  معني نيست كه جايگاه زن منحصر به منزل است
همانطور كه به نحو صحيح .  آور نيز باشند توانند نان پدران نقشي بارز در تربيت فرزندان ايفا نمايند و زنان هم مي

طور كامل و برابر  در جميع امور عالم به"فرمايند كه  ايد، حضرت عبدالبهاء زنان را تشويق مي اشاره كرده
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انوار هدايت، /  Promulgation 135مندرج در صفحه  1912مه  20خطابه  -ترجمه ( ".يندشركت نما
  )772شمارهء 

در رابطه با سؤاالت صريح شما، اتُخاذ تصميم در خصوص ميزان وقتي كه مادر به كار خارج از منزل اختصاص 
زماني تا زمان ديگر  دهد به اوضاع و شرايطي منوط است كه داخل منزل حاكم است كه ممكن است از مي

هاي  و اما در مورد اين سؤال كه آيا دوره.  مشاورهء خانوادگي به يافتن جواب كمك خواهد كرد.  متفاوت باشد
سازند كه شرايط آينده چنين  العدل اعظم خاطرنشان مي پذيرتر خواهد بود، بيت اي در آينده انعطاف تعليمات حرفه

  )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 1984اوت  9از مكتوب  –مه ترج. (مواضيعي را تعيين خواهد كرد

رسد تعاليم بهائي دربارهء مسئوليت والدين در قبال تعليم و  متحرّي حقيقتي كه به او اشاره داريد به نظر مي -73
ت بهاءاهللا در كتاب حضر.  پدر مسلّماً نقشي مهمي را بايد ايفا نمايد.  تربيت فرزندان را درست درك نكرده باشد

  :فرمايند اقدس مي

انّ الّذي ربّ ... كُتب علي كُلّ أبٍ تربيةَ ابنه و بنته بالعلم و الخطّ و دونَهما عما حدد في اللّوح 
 .ابنَه أو ابناً منَ األبناء كَأنَّه ربي أحد أبنائي عليه بهĤئي و عنايتي و رحمتي الّتي سبقَت العالَمين

  )48بند (

طرز تلقّي او، .  اهميتي زيادي كه به نقش مادر داده مأخوذ از اين واقعيت است كه او اولين مربي طفل است
وقتي .  گذارد كه در رحم دارد خورد و شرايط جسماني او تأثير زيادي بر كودكي مي ادعيهء او، حتّي آنچه كه مي

كه اولين غذاي تعيين شده براي طفل است در اختيارش گذاشته شود، مادر است خداوند شير را  كودك متولّد مي
اش به تربيت و  هاي زندگي المقدور او بايد با طفل نوزاد باشد تا در اولين روزها و ماه و مقصود اين است كه حتّي

و مراقبت خواند و از ا اين بدان معني نيست كه پدر به كودكش محبت ندارد، برايش دعا نمي.  تعليم او بپردازد
گذارند معموالً محدود  نمايد، بلكه چون داراي مسئوليت اوليهء تأمين خانواده است، زماني كه با فرزندش مي نمي

است، در حالي كه مادر معموالً در طي اين دوران عميقًا سازندهء تكويني كه رشد و توسعهء كودك به مراتب 
ن تر شد بزرگتر و مستقلبا .  رتباط نزديك با كودك دارداو است، ا  تر از هر دوران ديگري در زندگي سريع

  .تواند نقشي به مراتب بزرگتر ايفا كند شود و پدر مي تعديل مي، ماهيت نسبي رابطه با مادر و پدرش كودك
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ممكن است تأكيد اين نكته براي متحرّي حقيقت شما مفيد باشد كه اصل بهائي برابري حقوق زنان و مردان به 
وجود دارد بين آنها ها  اليم مباركه ذكر شده است، و اين واقعيت كه تنوع وظائف در بعضي زمينهوضوح در تع

  )العدل اعظم به دو تن از احباء از طرف بيت 1984اوت  23مكتوب  –ترجمه (. كند اصل مزبور را نفي نمي

كنند و كلّ  ن تنها تحمل ميهايي كه بسياري از نسوان در مقام مادرا العدل اعظم به خوبي بر رنج بيت  -74
تحولي بنيادي در  عملي ساختنهدف امر بهائي .  مسئوليت پرورش و حمايت از كودكان را بر عهده دارند، واقفند

و پذيرش اصولي  است كه متضمن روحاني شدن نوع بشر، وصول به اتَحاد در روابط بشري جامعهءكلّ اساس 
است؛ در نتيجه، ثبات و پايداري زندگي زناشويي تحكيم خواهد شد، و  مانند اصل برابري زنان و مردانحياتي 

براي وصول سريع به اين هدف، جامعهء .  گردد كاهشي شگرف در شرايط منجر به شكست ازدواج حاصل مي
بهائي بايد به جذب قواي روحاني الزم براي حصول اين موفّقيت ادامه دهد؛ اين امر مستلزم تمسك تام به اصولي 

ست كه در تعاليم بهائي مندرج است و اطمينان از اين كه حكمت مكنون در اين تعاليم تدريجاً براي عموم نوع ا
  )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 1988ژانويه  11مكتوب  –ترجمه . (بشر مكشوف و معلوم خواهد شد

مربوط به روابط خانوادگي مورد مداقّه قرار  بهتر است در پرتو تعاليم بهائي 14ايد مواضيعي كه مطرح كرده -75
بين والدين و فرزندان بايد روح احترام و مالحظهء متقابل برقرار باشد كه فرزندان براي كسب هدايت و .  گيرد

اين رابطه اين ء ثمره.  نصايح به والدين رجوع نمايند و والدين اوالد خود را تعليم داده تحت پرورش قرار دهند
گذارند به طوري  ندان در حالي كه قواي تمييز و قضاوت آنها تهذيب شده به سنين بزرگسالي قدم مياست كه فرز

  .توانند جريان حيات خويش را به نحوي هدايت نمايند كه به نحو احسن به سعادت آنها منجر شود كه مي

آميزي  راري روابط مودتشود هنگامي كه فرزندانشان به برق در چارچوب احترام متقابل، از والدين تقاضا مي
آنها بايد .  مشغولند كه ممكن است نهايتاً به ازدواج منجر شود، حكمت و درايت از خود به منصهء ظهور رسانند

دقيقاً شرايطي را كه بايد پند و اندرز داده شود، و شرايطي را كه وارد شدن آنها به قضيه به منزلهء مداخله تلقي 
  .دگردد، مورد بررسي قرار دهن
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هاي  اوالد، به نوبهء خود، بايد در نظر داشته باشند كه والدين آنها عميقاً به سعادت آنها عالقمندند و ديدگاه
  .والدين مقتضي احترام و مالحظهء دقيق است

گيرد كه مستقيماً مرتبط به  همانطور كه واقفيد، انتخاب اوليهء شريك زندگي توسط دو فردي صورت مي
  .شود و براي حصول ازدواج ضرورت دارد ضايت كلّيه والدين در قيد حيات سپس طلب ميموضوع هستند، و ر

در اين موضوع، مانند جميع وجوه روابط بشري، مشورت در حلّ سوءتفاهمات و توضيح آنچه كه بهترين 
از  1988ژوئيه  25مكتوب  –ترجمه . (سلوك با توجه به تعاليم بهائي محسوب، از ارزش وااليي برخوردار است

  )العدل اعظم به يكي از احباء طرف بيت

اگرچه نقش و سهم مادر در تربيت فرزندان مسلّماً بسيار عظيم است، اما معتقديم اهميت مسئوليتي كه در آثار  -76
 اين تمايل به ميزان غيرقابل توجيهي وجود دارد .  مباركه در اين زمينه به عهدهء پدر گذاشته شده نتوان قليل شمرد

كه پدران تربيت فرزندان را تماماً به عهدهء مادران بگذارند، و ما مايل نيستيم چنين استنباطي به وجود آيد كه 
  )العدل اعظم توسط بيت 1989فوريه  28يادداشت  –ترجمه . (كند تعاليم بهائي چنين نگرشي را تأييد مي

ء وقتي تبليغ را با مهاجرت توأم نمايند به عنايات و ترديدي نيست كه تبليغ امراهللا افضل األعمال است و احبا -77
توجه به نيازهاي خانواده نيز از اهميت روحاني بسيار برخوردار است، و ناديده .  بركات مضاعف موهوب گردند

در  تبليغ امراهللا و سعي.  گرفتن ترقّي و توسعهء خانواده صرفاً جهت ارائهء خدمت خاصي به امراهللا ابداً جايز نيست
رفع نيازهاي خانواده هر دو بايد در ترازوي خدمت خداوند داراي مقامي رفيع تلقّي گردد، اما شرايط خاص هر 

شود  مسلّماً از فرزندان مهاجرين خواسته مي.  خانواده تعيين كنندهء ميزان پرداختن به هر يك از اين دو است
هاي والدين سهيم شوند، دقيقاً همانطور كه  داكاريكنند، در ف هنگامي كه  به ميادين خارج از وطن سفر مي

اما اين مطلب را نبايد فراموش .  فرزندان حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء در ايثار و فداكاري آنها سهم داشتند
العدل  از طرف بيت 1990فوريه  8مكتوب  –ترجمه . (كرد كه فرزندان نيز از بركات و اجر مهاجرت سهمي دارند

  )به يكي از احباءاعظم 
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از آثار بهائي كامالً واضح است كه جزء مهمي از تعليم .  ايد چندين سؤال دربارهء رفتار با اطفال مطرح كرده -78
حضرت ولي امراهللا، در مكتوبي كه از طرف هيكل مبارك دربارهء تربيت .  و تربيت اطفال اعمال انضباط است

  :فرمايند اطفال نوشته شده، مي

الحقيقه الزم و ضروري است و هيچ تربيتي را  م و روش صحيح از هر نوع جسماني، اخالقي يا عقالني، فيانتظا
طفل پس از تولّد از سرحد . توان كامل و مفيد تلقّي نمود مگر آنكه اين اصل اساسي در آن مرعي گردد نمي

. باشد تّي بالطّبع متوجه شرور و مفاسد ميتنها ضعيف و بيچاره است بلكه عمالً ناقص و ح كمال بسيار دور، يعني نه
بنا بر اين بايد تربيت يابد؛ تمايالت طبيعي او هماهنگ بل تعديل و كنترل گردد و در صورت لزوم متوقّف و يا 

سادگي  توانند به والدين بهايي نمي. منتظم شود تا رشد و نمو جسماني و ترقّي و پيشرفت اخالقي او تأمين پذيرد
حتّي . م مقاومت نسبت به اطفال خويش درپيش گيرند خصوصاً اطفالي كه بالطّبع ناماليم و شديدنديك حالت عد

كمال  تنهايي كافي نيست كه ابوين در حقّ اطفالشان دعا كنند بلكه بايد سعي و همت نمايند كه به اين امر به
ن را به اصول و تعاليم امريه مأنوس سازند ماليمت و شكيبايي شؤون اخالقي را در افكار جوانشان القاء نمايند و آنا

گردند و سكّان باوفا و  "فرزندان حقيقي الهي"و اين امر را با چنان مهارت و توجه عاشقانه انجام دهند تا بالمĤل 
  15.بار آيند هشيار ملكوت ابهي به

كمال  به"ن اقداماتي بايد اگرچه انضباط جسماني اطفال بخش قابل قبولي از تربيت و تعليم آنها است، اما چني
انجام شود و از خشونت و خشمي كه در بعضي نقاط دنيا همراه با ضرب  "توجه عاشقانه"و  "ماليمت و شكيبايي

  اي آميخته به نفرت رفتار با كودكان به شيوه.  گردد بايد بالمرّه اجتناب شود و شتم و سوءرفتار با اطفال اعمال مي
  .ني آنها و خيانت به اعتمادي است كه ضعفا در جامعهء بهائي به اقويا دارندبه منزلهء نفي حقوق انسا

ترين نوع آن زناي  تر از سوءاستفادهء جنسي از اطفال، كه رذيالنه تر و شنيع تجسم انحرافي در رفتار بشري قبيح
انحرافات در "امراهللا سرنوشت عالم انساني، به بيان حضرت ولي در زماني كه در .  با محارم است،  امكان ندارد

بارترين  طبيعت انسان و انحطاط در رفتار انسان و فساد و انحالل در مؤسسات متعلّق به انسان به بدترين و نفرت
شرم و حيا از ميان "زماني كه  "نداي وجدان خاموش شود"و زماني كه  "گردد وجهي ظاهر و آشكار مي
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در تعهد خود نسبت به صيانت از اطفالي كه تحت مراقبت آنها  ، تشكيالت بهائي بايد محكم و قاطع و16"برخيزد
اند هوشيار و مراقب باشند و ابداً اجازه ندهند تهديدات يا توسل به مصلحت آنها را از اجراي وظائفي  قرار گرفته

اش طفلي را مورد چنين سوء استفادهء  والدي كه آگاه است شريك زندگي.  كه به عهده دارند منحرف سازد
جنسي قرار داده نبايد ساكت بماند، بلكه، با مساعدت محفل روحاني يا در صورت لزوم مقامات مدني، بايد به 

نهايت غيراخالقي را بالفاصله متوقّف سازد، و به شفا و  جميع اقدامات ضروري متوسل گردد تا چنين رفتار بي
  .درمان مبادرت نمايد

فرمايند و به اطفال نيز توصيه  العاده تأكيد مي فرزندان فوقحضرت بهاءاهللا بر وظائف والدين نسبت به 
فرمايند كه نسبت به والدين خويش، كه براي وصول به رضاي الهي بايد در جهت كسب رضاي آنها تالش  مي

 والدين بايد در، اند كه تحت شرايط معيني خاطرنشان فرمودهاما، .  نمايند، در قلوب خود امتنان عظيم داشته باشند
العدل اعظم حق دارند در اين مورد به وضع احكام مبادرت  بيت.  اثر اعمال خويش از حقّ ابوت محروم گردند

رسد او را  اند جميع قضاياي مربوط به رفتار يا خصلت والدي به نظر مي العدل اعظم فعالً تصميم گرفته بيت.  نمايد
دهد، به معهد  رضايت دادن براي ازدواج، جلوه مي فاقد صالحيت الزم جهت برخورداري از حقوق ابوت، مانند

وقتي كه والدي مرتكب زناي با محارم شده، يا : مسائلي از اين قبيل ممكن است پيش بيايد.  اعلي ارجاع گردد
وقتي كه كودكي نتيجهء تجاوز جنسي بوده، و نيز وقتي كه والدي آگاهانه از حفظ و صيانت فرزندش از 

  )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 1993ژانويه  24مكتوب . (كند متناع ميسوءرفتار فاحش جنسي ا

برند، اما والدين نسبت به  امر مبارك را از والدين خود به ارث نمي به طور غيرارادياگرچه اطفال بهائي  -79
اولين روزهاي زندگي  لذا، والدين بهائي بايد سعي كنند از.  تربيت فرزندان و سعادت روحاني آنها مسئولند

فرزندان، آگاهي نسبت به وجود خداوند و محبت به او را در فرزندان القاء نمايند، و بايد تالش كنند فرزندان را به 
از جمله اين احكام ووصايا عرفان و .  اطاعت صميمانه از وصايا، احكام و حدود حضرت بهاءاهللا هدايت كنند

عاشرت به پيروان جميع اديان، دوستي و شفقت نسبت به جميع نوع بشر، و اهميت محبت كلّيه مظاهر ظهور الهي، م
بنابراين، طبيعي است كه اطفال بهائي از ابتدا بهائي محسوب شوند مگر آن دليلي .  تحرّي باالستقالل حقيقت است
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دك بهتر مجهز با چنين اساس معرفت و ادراكي هر كو.  گيري معكوس صورت گيرد وجود داشته باشد كه نتيجه
شود تا به تنهايي بينديشد و قضاوت كند كه چه مسيري را بايد موقع رسيدن به سنّ بلوغ در پيش گيرد يا در  مي

العدل اعظم به يكي از  از طرف بيت 1994ژانويه  26مكتوب  –ترجمه . (بزرگسالي در كدام طريق بايد قدم بردارد
  )احباء

وجود دارد كه بر اهميت وحدت عائله، و مسئوليت عظيمي كه فرزندان نسبت  در آثار مباركه فقرات بسياري  -80
شود مطيع  در اين رابطه، از بهائيان مسلّماً خواسته مي.كند به والدين و والدين نسبت به فرزندان دارند، تأكيد مي

  ...والدين خود باشند

حتّي فضائل، اگر به حد .  يع امور استترين اصول امر الهي عبارت از اصل اعتدال در جم اما، يكي از مهم
هاي ديگر كه مكمل هم هستند متعادل نگردد، ممكن است به مضرّات بي حد و حصر  افراط برسد و با فضيلت

مضافاً، در .  المثل، از طفل نبايد انتظار داشت از فرامين والدينش اطاعت كرده مرتكب گناه شود في. منجر شود
احكام جدا از ساير موارد، اعم از اصولي بنيادي كه زيربناي آن است يا احكام ديگر،  جلوه دادن يكي از  بزرگ

اند وحدت عائله از اهميت اساسي برخوردار  همانطور كه حضرت عبدالبهاء توضيح فرموده.  خطرناك است
  :است، اما بايد در مقابل حقوق هر يك از اعضاء خانواده متعادل گردد

بهاءاهللا خانواده كه يك واحد انساني محسوب است، بايد طبق اصل تقديس و احترام موجب تعاليم حضرت  به
تماميت و جامعيت روابط عائله بايستي پيوسته . تعليم و تربيت يابد و جميع فضائل و كماالت به وي القاء گردد

ق فرزند، حقوق پدر حقو. مورد توجه دقيق قرار گيرد و حقوق و شؤون اعضاء، كلّ محترم و محفوظ باقي ماند
يك نبايد  يك از آنها نبايد پايمال شود و معرض تخطّي و تجاوز واقع گردد و در عين حال هيچ و مادر، هيچ

اي تعهدات است، پدر  طور كه فرزند نسبت به پدر خويش داراي پاره همان. جنبة انفرادي و مطلق اختيار نمايد
مادر، خواهر و ديگر اعضاء عائله نيز . در حقّ فرزند مجري داردنيز به همان قرار صاحب وظايفي است كه بايد 

اند؛ جميع اين حدود و مشخّصات بايستي مورد احترام واقع گردد و  هر يك داراي حدود و مقامات مخصوصه
ناراحتي هر يك بايد ناراحتي عموم تصور . يتغير باقي ماند در عين حال وحدت و يگانگي خانواده محفوظ و لن

و راحت و آسايش هر عضو راحت و آسايش اعضاء ديگر، و باالخره اعتالء و افتخار هر فرد اعتالء و شود 
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مجموعه آثار مباركه در بارة  122نقل ترجمه خطابه حضرت عبدالبهاء از صفحه ( .افتخار ساير افراد تلقّي گردد
  )تربيت بهايي

وم اطاعت از والدين و مبادرت به آن نافذ باشد يكي ديگر از اصول اساسي كه بايد در درك فرد بهائي از لز
مشورت از "طبق بيان حضرت عبدالبهاء، مشورت، در واقع .  عبارت از توصيه به مشورت در جميع امور است

اگر فرزند و والد، در اثر مشورت، بتوانند درك خود از نقطه نظر   17".عناصر اساسي بنيان شريعت اهللا است
شند و به وحدت فكر و هدف نائل شوند، در اين صورت از مجادله در خصوص اطاعت يكديگر را عمق بيشتر بخ

  .توان احتراز نمود مي

الضّمير، آزادي، و رشد  بيان ما فيو  طرفدر رابطه با بحث شما از ارتباط بين اطاعت از والدين از يك 
اگرچه .  فرمايند ا پيشنهاد ميالعدل اعظم برداشت جايگزيني را براي مالحظهء شم روحاني از طرف ديگر، بيت

كنند، بلكه بخشي از  آحاد نفوس مسئول اعمال خود و رشد روحاني خويشند، اما افراد در عزلت زندگي نمي
يا  –اتّخاذ تصميم براي صرف نظر كردن از اميال خويشتن جهت احترام به والدين .  ها و جوامع هستند خانواده

مبين تجلّي اختيار فرد است نه محدوديت ارادهء  –حكم مربوط به آن موضوع يا ) تشكيالت امريه، مقامات مدني،
تواند در وحدت عائله مؤثّر باشد و به اين وسيله سبب تقويت امر الهي  با انتخاب راه اطاعت، طفل مي.  شخص
  )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 1997سپتامبر  24مكتوب  –ترجمه . (گردد

كودكان را نبايد رها نمود .  ما نيامندند كه پرورش روحاني يابند و در حيات امر بهائي جذب شوندكودكان  -81
اطفال در وضع حاضر جامعهء بشري با سرنوشتي .  تا در دنيايي كه پر از مخاطرات اخالقي است سرگردان گردند

.  اعي بي سر و سامان و سرگردانندميليونها طفل  در بسياري از كشورها از نظر اجتم: رحمانه مواجه هستند بي
كنند كه والدين آنها و ساير بزرگساالن نسبت به آنها  هاي غني و چه فقير احساس مي كودكان چه از خانواده

است كه هستهء مركزي آن ) Materialism(پرستي  اين بيگانگي در خودپرستي ناشي از ماده ريشهء.  اند بيگانه
خانماني و دربدري اجتماعي اطفال  بي.  قلوب مردم را در همه جا تسخير كرده استاعتقادي به خداوند است و  بي
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قه، ملّت طباين وضعيت اختصاص به نژاد، .  استاي است كه در حال فرو ريختن  در زمان ما به يقين نشانهء جامعه
مناطق جهان كودكان را  از مالحظهء اين كه در بسياري از.  و يا وضع اقتصادي خاصي ندارد؛ همه بدان گرفتارند

فروشند، وادار به  گمارند و عمالً به بردگي مي كنند و آنان را به عنوان كارگر به كار مي براي سربازي استخدام مي
دهند، پدران و مادراني كه در  قرار مي) pornography(انگيز  كنند و موضوع تصاوير وقيح و شهوت فحشاء مي

شوند،  كنند و اطفال به صور گوناگون قرباني مطامع ديگران مي را رها مي پي هوي و هوس خويشند كودكان خود
.  توان تمام موارد آن را ذكر نمود امثال اين امور چنان زياد است كه نمي.  قلوبمان به شدت متأسف و متأثّر است

اه صدمات روحي و رواني كنند و از آن ر ميانگيز را والدين خود بر اطفالشان تحميل  بسياري از اين اوضاع هول
تواند از عواقب اين شرايط  جامعهء جهاني ما هم نمي.  شود خارج از حد حساب است كه به اين كودكان وارد مي

هاي فوري و پيگير براي حفظ  مالحظهء اين احوال بايد همهء ما را برانگيزد تا به كوشش.  و احوال مصون بماند
  ...منافع كودكان و حفظ آينده پردازيم

كودكان حامل .  اند اند؛ زيرا اطفال اميد و ضامن آينده در دارايي يك جامعه، كودكان گرانبهاترين گنجينه
بذرهايي هستند كه خصوصيات جامعهء فردا را در بر دارد؛ خصوصياتي كه بيشتر در اثر رفتار بزرگساالن، يا در 

اي كه آنها را ناديده گيرد،  ي هستند كه هر جامعهكودكان امانات.  پذيرد هاي آنان شكل مي اثر قصور و كوتاهي
جانبه به اطفال، نحوهء رفتاري كه با آنان داريم، كيفيت  محبت همه.  تواند از كيفر چنين غفلتي در امان بماند نمي

هاي  كنيم، طرز سلوك و رفتار  بزرگساالن نسبت به كودكان، همه عبارت از جنبه توجهي كه به آنها مبذول مي
اش انضباط است و شهامت اين كه كودكان را به سختي  محبت الزمه.  ياتي طرز توجه و تلقّي مورد لزوم استح

بايد محيطي به وجود .  عادت دهيم، نه اين كه اطفال را به هوي و هوس خود واگذاريم تا كامالً خودرو بار آيند
بايد با .  و مقاصد جامعه شريك و سهيم گردند آورد كه اطفال احساس كنند به جامعه تعلّق دارند و در اهداف

محبت و پافشاري اطفال را راهنمايي نمود تا مطابق اصول و موازين امري زندگي كنند و امر بهائي را فراگيرند و 
  ...آن را به نحوي كه با شرايط آنان سازگار باشد تبليغ نمايند

.  ت اوليهء پرورش اطفال را بر عهده دارند خطاب نماييماي به پدران و مادران كه مسئولي حال مايليم چند كلمه
كنند كه  برخي از والدين تصور مي.  خواهيم كه به تربيت روحاني اطفالشان توجه مداوم مبذول دارند از آنها مي
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برخي ديگر عقيده دارند كه براي حفظ استقالل اطفال در تحرّي .  اين وظيفه منحصراً بر عهدهء جامعه است
اي احساس عدم لياقت  بعضي ديگر از والدين براي تعهد چنين وظيفه.  قت نبايد امر بهائي را به آنها تعليم دادحقي
بر پدر و مادر فرض عين است كه "اند كه  حضرت عبدالبهاء فرموده.  هيچيك از اينها صحيح نيست.  نمايند مي

اند كه گاگر در اين خصوص قصور كنند  اف فرمودهو اض "دختر و پسر را به نهايت همت تعليم و تربيت نمايند؛
صرف نظر از ميزان تحصيالت، پدر و مادر در موقعيت حساسي   ".در نزد رب غيور مأخوذ و مذموم و مدحورند

براي تربيت و شكل دادن به رشد روحاني اطفال خود قرار دارند و هرگز نبايد توانايي خود را براي تربيت اخالقي 
زيرا محيطي كه در اثر عشق به خداوند، كوشش براي اجراي احكام، روحيهء خدمت به .  رسا انگارنداطفالشان نا

و آزادي از  تأثيرات مخرّب غيبت كردن، در خانواده به وجود ) fanaticism(امر الهي، عدم تعصب خشك 
ك مؤمن و معتقد است، مبارهر پدر و مادري كه به جمال .  آورند، تأثير  قطعي در پرورش اطفال دارد مي

زيرا .  اي سلوك و رفتار نمايد كه خود به خود اطاعت از والدين را ايجاب كند مسئوليت آن را دارد كه به گونه
شود،  هايي كه در خانواده مي البتّه عالوه بر كوشش.  تعاليم بهائي براي اطاعت از والدين ارزشي بسيار قائل است

همچنين بايد به .  شود پشتيباني كنند ايي كه براي تربيت اطفال در جامعه تشكيل ميه پدران و مادران بايد از كالس
تجربهء مستقيم مخاطراتي كه قبالً متذكّر شديم و كنند كه از طريق  خاطر داشت كه اطفال در دنيايي زندگاني مي

از واقعياتي ناگوار مطّلع شود، آنها را  هاي غير قابل اجتناب گروهي پخش مي يا حقايق تلخي كه از طريق رسانه
رسند و در بين آنها اطفالي هستند كه در جستجوي  بنابراين بسياري از اطفال اجباراً به بلوغ زودرس مي.  سازد مي

اطفال بهائي بايد در براي اين وضع تيره و تاريك جامعهء .  موازين و نظامي هستند كه زندگي آنها را هدايت كند
  )العدل اعظم به احباي عالم بيت 2000از پيام رضوان . (الئمي از آيندهء بهتر بدرخشندرو به اضمحالل، همچون ع

  
 تقويت حيات عائله - 3

  منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا

و ذكر من در آن جاري شود و به شرافت حضور احبايم كه طوبي از براي بيتي كه به رحمت من فائز گردد و  -82
الحقيقه آنان عبادي  في.  اند، نائل گردد ل فضلم متمسك و به تالوت آياتم متباهيبه حمد ثنايم ناطقند و به حب
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انّه هو السميع المجيب و هو العالم . األسماء و صحف اخري تمجيد فرموده است متعالي هستند كه خداوند در قيوم
  18)ترجمه(بكلّ الشّيء 

و الفقراء من اخوته في دينه؛ رأس التّجارة هي حبي به  رأس الهمة هي انفاق المرء علي نفسه و علي أهله -83
ادعيه . (يستغني كلّ شيء عن كلّ شيء و بدونه يفتقر كلّ شيء عن كلّ شيء و هذا ما رقم من اصبعِ عزٍّ منير

  )42و  43محبوب، طبع طهران، ص

از   19.مناهي، نفع آن به خود مؤمنين راجعشك نتوان نمود كه هر انچه از قلم ابهي نازل، اعم از احكام يا  -84
اهللا نازل و اگر ناس به اداي آن موفّق شوند، البتّه حق جلّ و عزّ بركت عنايت فرمايد و هم آن مال  جمله حقوق

شود  نمايي اكثري از اموال ناس نصيب ايشان نشده و نمي نصيب خود آن شخص و ذريهء شود چنانچه مشاهده مي
الهي فوق ذكر و  حكمت بالغهء.  فرمايد و يا وراثي كه اغيار بر ايشان ترجحي دارد آن مسلّط مي و اغيار را حق بر

  .انّ النّاس يشهدون ثم ينكرون و يعرفون ثم يجهلون.  بيان است

  

  منتخباتي از آثار و بيانات حضرت عبدالبهاء

لمةاهللا و اشتعال نار محبت در قلوب عباد و اماء اهللا، انتشار ك ات را مركز نشر نور هدايت از خدا خواهم خانه -85
ذكر وثنايش در تسبيح اسم الهي به عوالم به يقين مبين بدان كه هر بيتي كه .  مؤمنهء موقنه در جميع احوال فرمايد

  )ترجمه. (الحقيقه بيت آسماني و حدائق سرور جنّت الهي است رباني مرتفع گردد في

اي ظاهر و مشهود گردد، آن خانواده ترقّي كند، نوراني شود و روحاني گردد؛  انوادهاگر محبت و اتّفاق در خ -86
خطابه   -ترجمه(  .اما اگر عداوت و نفرت در آن وجود داشته باشد البد بر اين است كه نابود شود و متالشي گردد

  )1912مه  25
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راد است و هر ملّتي نيز متشكّل از افراد و اشخاص؛ عائله متشكّل از اف. توان قياس بر افراد عائله كنيم ملل را مي -87
و اگر جميع ملل را جمع كنيد يك عائلة عظيمه گردد و اين واضح است كه نزاع و جدال بين افراد يك عائله 

، 2خطابات مباركه، جلد (.  همين نوع جنگ و حرب مابين ملل مورث انهدام عظيم است. سبب خرابي است
  )99صفحه 

  20)ترجمه. (وستان و منسوبين، حتي بيگانگان، در نهايت محبت و مهرباني رفتار كنيدا جميع دب -88

اهللا شعله زند و خار و  محزون مباش؛ طوفان احزان سپري گردد؛ غموم نپايد؛ نوميدي زائل گردد؛ نار محبت -89
ل زائل گردد و فيوضات مسرور باش و مطمئن به الطاف بهاء تا ترديد و تزلز.  خاشاك غموم و هموم را بسوزاند
  ...غيبيه بر عرصهء وجود نازل گردد

تا تواني .  اگر ياران و منسوبين از تو فاصله گيرند و دوري جويند، محزون مباش چون خدا به تو نزديك است
هرچه مخالفت كنند، .  با اقربا و بيگانگان محشور شو؛ نهايت محبت و مهرباني نما؛ صبر و شكيبايي پيشه كن

 –ترجمه . (كنند، با صداقت، رفاقت و الفت مقابله نماو انصاف بيشتر نشان ده؛ هرچه نفرت و بيزاري  عدالت
Tablets of Abdu'l-Baha558و  557، صفحات 3، ج(  

اي برادران مهربان سالك سبيل الهي  حمد كنيد خدا را كه اخوت جسماني را با اخوت روحاني توأم نموديد،  -90
حالوت اين اخوت سبب اهتزاز روح گردد و .  گاه باطن نموديد ساختيد، و ظاهر را جلوه باطن را عين ظاهر

چون طيور شكور به شكر و سپاس به ساحت حق پردازيد كه در .  مالحت اين نسبت موجب انبساط قلب شود
چه كه .  يدهاي شجر طوبي آشيانه نمود حدائق الهي النه ساختيد و در روضهء رحمان در ملكوت ابهي بر شاخه

پس به حمد .  چه فضلي اعظم از اين و چه موهبتي احلي از آن.  موهبت بوستانطيور صحراي هدايتيد و عندليبان 
  )ترجمه.  (و ثناي الهي پردازيد كه به اين فيض و فضل عظيم فائز گشتيد
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ه يد؛ يعني بمجري دارالهي  وصاياينصايح و  و نماييد منتشركلمةاهللا را  و برسانيد به گوشهابشارت ملكوت را  -91
تا .  دبه مقام رشد و بلوغ رساني را  طفل صغير امكانبخشيد و را جان عالم  جسمي قيام كنيد كه حركت و آداب

را مانند  بيگانگان.  و هر دلي را به نهايت رأفت ممنون و مسرور نماييد وزيدتوانيد در هر محفلي شمع محبت برافر
اگر نفسي جنگ جويد شما آشتي طلبيد و اگر كسي .  به مثابهء يار وفادار مهربان گرديد خويش بنوازيد و اغيار را

 ت نماييد؛ مالمت كند ستايش فرماييد؛ سمضربتي بر جگرگاه زند شما مرهم بر زخم او بنهيد؛ شماتت كند محب
ويد؛ خار شود گل و قاتل دهد، شهد فائق بخشيد؛ به هالكت اندازد، شفاي ابدي دهيد؛ درد گردد، درمان بش

ريحان گرديد؛ شايد به سبب اين رفتار و گفتار اين جهان ظلماني نوراني گردد و اين عالم خاكي آسماني شود و 
منتخباتي . (اين زندان شيطاني ايوان رحماني گردد؛ جنگ و جدال برافتد و محبت و وفا در قطب عالم خيمه افرازد

  )32، ص1از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج

چون يك قدري فكرش اتّساع يابد در .  هر انسان ناقصي خودپرست و در فكر راحت و منفعت خويش است -92
فكر راحت و نعمت خاندانش افتد؛ اگر فكرش اتّساع بيشتر يابد، در فكر سعادت اهل شهرش افتد؛ و چون افكار 

ام يابد و به منتهي درجهء كمال رسد، در متّسع بيشتر شود، در فكر عزّت وطن و ملّتش افتد و چون افكار اتّساع ت
. اين دليل بر كمال است.  فكر علويت نوع انسان افتد؛ خير جميع خلق طلبد و راحت و سعادت جميع ممالك را

  )66، ص1منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج(

ز اعظم فيوضات اين دور پروردگارا در اين دور اعظم شفاعت فرزندان براي والدين را پذيرفتي و اين ا -93
لهذا، اي خداي مهربان، تقاضاي اين عبدت را در ساحت وحدانيت خود بپذير و والدش را در بحر . مبارك است

چه كه سليل جليلش به خدمتت قيام نموده و در جميع احيان در سبيل محبتت به بذل . الطافت مستغرق فرما
 63بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحه   -ترجمه( .رّحيمانّك انت الوهاب الغفّار ال. مجهودات مشغول

Baha’i Prayers (  
شكرانهء اين .  اي اماء رحمن  شكر كنيد جمال قدم را كه در اين قرن اعظم و عصر منور محشور شديد -94

نموده الطاف اين كه در عهد و ميثاق قوت استقامت بنماييد و به موجب تعاليم الهي و شريعت مقدسه حركت 
اطفال را از سنّ طفوليت از ثدي تربيت كلّيه شير دهيد و پرورش نماييد تا آداب و سلوك به موجب تعاليم الهي از 

الحقيقه  سنّ شيرخوارگي در طبيعت و طينت اطفال رسوم تام پيدا نمايد؛ زيرا اول مربي و اول معلّم امهاتند كه في
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منتخباتي از مكاتيب . (دانش و فطانت و درايت و ديانت اطفالند مؤسس سعادت و بزرگواري و ادب و علم و
  )122-23، ص1حضرت عبدالبهاء، ج

شكر كن او را كه از نسل احبايش به وجود آمدي، از ثدي محبتش اي گل نوشكفتهء بوستان محبةاهللا  -95
بخشي، در حديقهء آمال اميدوارم رجاي مادر و پدرت را تحقّق .  نوشيدي و در آغوش معرفتش پرورش يافتي

سرو بالنده شوي، بر شجر آرزوها ثمرهء جنيهء عاليه گردي؛ به خدمت امراهللا پردازي و سبب جالل و مباهات 
  )ترجمه. (امرش گردي

  
  منتخباتي از مكاتيب نوشته شده از طرف حضرت ولي امراهللا

توان به آن مطمئن  عاليتهاي گستردة خود ميريزي ف خانة حقيقتاً بهايي حصني حقيقي است كه امراهللا در برنامه -96
به يكديگر محبت دارند و مايلند ازدواج كنند، حضرت ولي امراهللا ميل ندارند آنها ... و ... اگر . و متّكي باشد

كنند؛ در حقيقت چنين اقتران و اتّحادي موجب  تصور كنند با اين اقدام، خود را از افتخار خدمت محروم مي
هيچ امري زيباتر از آن نيست كه جوانان بهايي ازدواج نمايند و . يي آنها در خدمت خواهد شدتقويت توانا

نوامبر  6مكتوب   -ترجمه( .اند، تأسيس كنند طور كه حضرت بهاءاهللا براي آنها خواسته هاي حقيقتاً بهايي، آن خانه
  )736ه انوار هدايت، شمار / از طرف حضرت ولي امراهللا به يكي از احباء 1932

هيكل مبارك از اطّالع بر مشكالت خانوادگي، معضالت و اضطرابات شما عميقاً محزون شدند و توصيه  -97
همهء ما داراي موانع جزئيهء .  فرمايند شما مأيوس نشويد، صبور و به هدايت قطعي و امداد الهي مطمئن باشيد مي

احسن و اولي آن كه، بعد از آن كه جميع .  باشيم توانيم به كلّي از آنها مصون مادي در زندگي هستيم و نمي
تواند سعادت حقيقي و آرامش قلبي را به ما ببخشد  مساعي ما منجر به حلّ مشكل ما نشد، بر آنچه كه به تنهايي مي

ته توانيد در لحظات رنج و درد در اختيار داش زيرا يقيناً اين تنها منبع مسرّت و تسالّيي است كه مي.  تمركز نماييم
آيا هيچ چيز به اندازهء ابالغ پيام الهي ارزش فعاليت را دارد؟  اين است نصيحت حضرت ولي امراهللا مر .    باشيد
المقدور مشكالت مادي خود را فراموش كنيد و تماماً بر مطالعه و انتشار تعاليم مباركه  ايشان مايلند حتّي.  شما را
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و توانايي الزم را داريد و حيف است اگر از اين صفات عاليه و  شما عالقه، اشتياق، خلوص.  متمركز گرديد
  21)1933اكتبر  4مكتوب  –ترجمه . (سجاياي متعاليه كما ينبغي و يليق استفاده ننماييد

طور اخص توصيه نمايم كه صبور و مطمئن بمانيد، و مهمتر از همه، در  شما به  حضرت ولي امراهللا مايلند به  -98
در چنين . دارد نهايت درجه محبت و مهرباني نماييد لفت و نفرتي كه شوهرتان به شما ابراز ميمقابل تمام مخا

تنها وظيفة هر فرد بهايي است، بلكه مؤثّرترين طريق جلب حس همدلي و  آميز و دوستانه نه مواردي، رفتار مسالمت
ترين و  ترين اكسيري است كه دني يالحقيقه، محبت قو في. تحسين اعداء و دشمنان پيشين به امر مبارك است

اميدواريم مثال و سرمشق شما بيش از پيش حقّانيت اين . توان به نفوس ملكوتي تبديل كند ترين افراد را مي خبيث
از طرف حضرت ولي امراهللا به  1935دسامبر  6مكتوب   -ترجمه( .تعليم زيباي امر الهي را مورد تأييد قرار دهد

  )741ار هدايت، شمارهء انو/  يكي از احباء

سعي نماييد جمال، خلوص و قوهء خالّقهء پيام  پيام حضرت ولي امراهللا به شما اين است كه بايد مستمرّاً  -99
 جوانان بهائي بايد امروز .  حضرت بهاءاهللا را در زندگي شخصي و نيز در روابط اجتماعي خود متجلّي سازيد

هيچ امري جز تمسك تام .  ترين معيارهاي رفتاري زندگي كنند يد طبق عاليسرمشق جوانان عالم باشند، و لهذا با
تواند بر توجه و  امر مبارك توسط كلّيه جوانان، اعم از رجال و نساء، نمي  و تمام به منويات عاليه و تعاليم متعاليهء

خطاب به  1937مارس  17مكتوب  –ترجمه . (مالحظهء جدي اهل عالم  به آن تأثير گذارد و آن را جذب نمايد
  )گروهي از جوانان بهائي

وضعيتي كه توصيف نموديد كه بر خانوادهء شما حاكم است، بخصوص از آنجا كه به شدت بر برادران و  -100
مسلّماً بسيار تأثّرانگيز است؛ اما در حالي كه بعضي عناصري در وضعيت مزبور ، گذارد خواهران شما تدثير مي

كنيد، اما نبايد هر اميدي بر بهبود وضعيت خود را، هرچند  براي غلبه بر آن احساس ضعف مي وجود دارد كه شما
لهذا، .  تواند به نوميدي كامل شما منجر شود طرز تلقّي كامالً انفعالي فقط مي.  كه تدريجي باشد، از دست بدهيد

                                                            
  .آمده است 193، شمارهء Directives from the Guardianاز سطر دوم اين مكتوب در  –مترجم  21
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هد در كمال اطمينان و استقامت تالش د بايد به خود شهامت دهيد و تا آنجايي كه وسائل و شرايط شما اجازه مي
  )به يكي از احباء 1940فوريه  20مكتوب  –ترجمه . (كنيد اوضاع خانوادهء خود را بهبود بخشيد

ايشان اگر متوجه . محزون و مغموم است متأسف شدند... هيكل مبارك از استماع اين موضوع كه خانم  -101
جميع نفوس از لحاظ روحاني روشن ضمير و   -ندارند نبايد محزون شوند شان نظر موافق با تعاليم شوند كه خانواده
هاي خود انبياء، حتّي در مواجهه با رفتار نمونه و  ترديدي نيست كه بسياري از اعضاء خانواده. منورالفكر نيستند

ند بلكه بايد آيندة تشويق و ترغيب مظهر ظهور ايمان نياوردند؛ لهذا، ياران نبايد از اين امور محزون و مأيوس شو
عزيزانشان را در قبضة اختيار الهي قرار دهند، و با خدمات و خلوص خود استحقاق يابند كه براي والدت روحاني 

  )از طرف حضرت ولي امراهللا به يكي از احباء 1942مارس  9مكتوب   -ترجمه.  (غايي آنها شفاعت كنند

اند، خود را وقف خدمت به امر الهي نموده و براي خير عالم  ي زندهازدواج بين دو نفس، كه اليوم به پيام اله -102
بخش ساير بهائيان و نيز  اي در زندگي ديگران و سرمشق و الهام تواند نيروي بالقوه كنند، مي انساني تالش مي

  )به دو تن از احباء 1943اوت  4مكتوب  –ترجمه . (غيراحباء باشد

د خصمانة بعضي از اعضاء عائله شما نسبت به امر مباركي كه شما به خدمت حضرت ولي امراهللا از برخور -103
ايد، عميقاً متأسفند، و معتقدند بايد انچه را در قوه داريد در اجتناب از خصومت و مخالفت با آنها  آن قيام كرده

 .ربانيالبتّه نه به قيمت رها كردن امر الهي و سست شدن در خدمت به اين آستان   -كار بريد به

توانيد انجام دهيد  كه مي مند شوند، بهترين كاري توانيد آنها را وادار كنيد به امر الهي عالقه از آنجا كه شما نمي
آنها را به حال خود رها كنيد و در حق : فرمودند الوري در اين قبيل موارد توصيه مي همان است كه حضرت مولي

بسياري از . رت ولي امراهللا نيز براي تنويز فكر آنها دعا خواهند كرداطمينان داشته باشيد حض. آنها دعا نماييد
نفوس، بعد از مخالفت شديد با امر الهي، نهايتاً در اثر صبر و شكيبايي، محبت، تدبير و دعاي منسوبين يا دوستان 

اهللا به يكي از از طرف حضرت ولي امر 1943اكتبر  14مكتوب   -ترجمه( .اند بهايي آنها، مجذوب امر مبارك شده
  )احباء
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اگر . هيكل مبارك معتقدند كه شما بايد باي نحو كان نهايت محبت و همدلي را به شوهرتان ابراز نماييد  -104
عنوان بهايي چه روش و سلوكي بايد داشته باشيم، بايد به حضرت عبدالبهاء فكر كنيم و  ادني ترديدي داريم كه به

كردند، زيرا ايشان از هر نظر مثل  قرار دهيم و از خود بپرسيم كه ايشان چه ميحيات آن حضرت را مورد مطالعه 
دانيد هيكل مبارك چقدر مهربان بودند، و محبت و رأفت آن حضرت چگونه مانند نور  شما مي. اعالي ما هستند

 .تابيد آفتاب بر كلّيه نفوس مي

دهند كه ايمان خود به امر  نظير مي ا فرصتي بيشوهر و فرزند شما از محبت شما حقّ و سهمي دارند و به شم
همچنين بايد به ساحت حضرت بهاءاهللا دعا كنيد شما را مدد فرمايد با شوهرتان در  .منصة ظهور برسانيد الهي را به

 1946مارس  9مكتوب   -ترجمه.            (كمال اتّحاد باشيد و خانة خود را قرين مسرّت و سعادت حقيقي سازيد
  )رف حضرت ولي امراهللاز ط
حضرت ولي امراهللا در رابطه با مسائل خانوادگي شما معتقدند كه، در صورتي كه مايليد هدايت شويد، بايد  -105

اين موضوعات را با محفل خود مطرح كنيد؛ يكي از وظائف محافل راهنمايي و مساعدت به ياران است و حقّ 
  )به يك زوج بهائي 1947آوريل  10مكتوب  –ترجمه ( .شما است كه به محفل روحاني مراجعه نماييد

احباء در بعضي موارد منطبق به اهداف عاليه ... كنند  مدتي مديد است كه حضرت ولي امراهللا احساس مي -106
آنها مستعد تأثير پذيرفتن از طرز تلقّي .  كنند تعيين شده توسط حضرت بهاءاهللا براي زندگي زناشويي عمل نمي

كنند كه  در نتيجه وقتي هيكل مبارك مشاهده مي.  نفوس نسبت به پيوند زناشويي هستندء خودخواهانه القيد و
بريد كه اين ارتباط  كنيد، نهايت تالش خود را به كار مي شما در كمال موفّقيت منطبق با موازين بهائي زندگي مي

يشان اميدوارند شما در جايگاهي باشيد كه ا.  الحقيقه بسيار مسرورند مقدس با قرين خود را حفظ نماييد، في
يشان با طريقي كه بعضي از احباء، تحت لواي خدمت به امراهللا، براي ا.  سرمشقي براي ديگران به حساب آييد

. اند ابداً موافق نيستند خالص كردن خود از قرين خويش، يا رفتن و با فردي ديگر ازدواج كردن، اتّخاذ كرده
  )به يكي از احباء 1950آوريل  2مكتوب 0

بايد اين .  فرمايند كه مادر شما بهائي شود و فعاالنه به امر الهي خدمت نمايد حضرت ولي امراهللا دعا مي  -107
نكته مد نظر باشد كه با اتّخاذ حيات بهائي منزّه و مهذّب توسط شما، مادرتان شايد به مراتب بيش از خواندن و 
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وقتي تأثير تعاليم بهائي بر زندگي شخص ديگر مشاهده شود، غالباً تأثيري .  گيرد مطالعه كردن تحت تأثير قرار
  )به يكي از احباء 1952ژوئيه  12مكتوب  –ترجمه . (بسيار عظيم دارد

.  گردد تحقّق آمال شخصي ما در زندگي به ندرت همان چيزي است كه سبب سعادت و مسرّت ما مي -108
از طرف ديگر، وقتي خود را در وظائف خويش به .  گردد موعه آمال جديدي ميبرعكس، معموالً سبب ايجاد مج

نماييم و نيز به عنوان بهائي به امور مربوط به امراهللا  عنوان افراد بشر نسبت به خانواده و معاشرين خويش مي
مبارك مبادرت ايم به خدمت امر  پردازيم و در نهايت حد توانائي خويش در شرايطي كه در آن قرار گرفته مي
  )به يكي از احباء 1956مه  23مكتوب  –ترجمه . (كنيم كنيم، تدريجاً مفهوم سعادت و مسرّت را درك مي مي

حال كه جميع شما در امر الهي .  حضرت ولي امراهللا براي شما، فرزندان و قرين شما دعا خواهند فرمود -109
اليت داريد، مطمئنّاً موهوب به مواهب و بركات الهي متّحده هستيد، و در كمال سرور و حبور با يكديگر فع

مغناطيسي كه جاذب روح قدسي است عبارت .  القدس مؤيد حركت شما خواهد بود خواهيد شد و تأييدات روح
حضرت ولي امراهللا دعا خواهند فرمود كه هر .  از خدمت به امر الهي و بخصوص تبليغ امر جليل حضرتش است

مطالعهء كالم الهي، مداقّه دربارهء مفهوم .  شما نجمي دري در آسمان رضاي الهي باشدء يك از اعضائخانواده
اگر اين مراحل .  و پس از آن بايد در عمل استقامت نمود.  الهي آن، دعا، و سپس مبادرت به اقدام ضروري است

. ق و منصور خواهد گشتشخص از لحاظ روحاني ارتقاء خواهد يافت و در خدمت به امر مبارك موفّ، اجرا شود
  )1956ژوئن  5مكتوب  –ترجمه (

شما بايد در منزل خود با عائلهء خويش چنان روح محبت الهي ايجاد كند كه همسر شما را واقعاً به امر  – 110
برقراري اتّحاد و اتّفاق در منزل از اهم موارد براي ... مبارك وارد نمايد و فرزندان شما را مجذوب آن سازد 

  )به يكي از احباء 1957اوت  15مكتوب  –ترجمه . (ندان شما استفرز
  

  العدل اعظم يا از طرف معهد اعلي منتخباتي از مكاتيب نوشته شده توسط بيت
اش تا وصول به بلوغ كامل بايد به  ازجمله چشمگيرترين اهدافي كه محفل روحاني محلّي در جريان توسعه -111

ند شباني مهربان نسبت به اغنام بهايي عمل كند، اتّحاد و اتّفاق را در ميان احباء آن نائل گردد، اين است كه مان
روزه، ايام متبرّكة مخصوصه و  تحكيم بخشد، امر تبليغ را هدايت نمايد، امراهللا را محافظت نمايد، ضيافات نوزده
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سازد، جامعه را به عرضة پيشنهادها و  هايش آشنا ها و نقشه جلسات مرتّب جامعه را سامان بخشد، احباء را با برنامه
كه مقتضيات اجازه دهد در  هايش دعوت كند، سعادت و رفاه جوانان و اطفال را تأمين كند، در صورتي توصيه

محفل در ارتباطش با آحاد احباء، بايد مستمرّاً از آنها دعوت كند به مطالعة . دوستانه شركت نمايد فعاليتهاي انسان
دازند، پيام جليل آن را انتشار دهند، منطبق با تعاليم مباركه زندگي كنند، به طوع و طيب خاطر مرتّباً امر مبارك بپر

به تقديم تبرّعات بپردازند، در فعاليتهاي جامعه شركت كنند و در صورت نياز براي كسب هدايت و مساعدت به 
بيت العدل اعظم به محفل  1972ژوئيه  30 مكتوب( .محفل پناه ببرند، و در تمام اين طريق مشوق آنها باشد

  )روحاني ملّي بوليوي

بر .  الحقيقه امر حقوق الهي امر بزرگي است في"اند،  همانطور كه كامالً واقفيد حضرت بهاءاهللا فرموده  -112
لم چه كه اوست سبب نعمت و بركت و خيرات و ما يكون مع كلّ نفسٍ في كلّ عالم من عوا.  جميع اداي آن الزم
برخوردار است، نه تنها از يافتن مستمسك  "اهللا حقوق"فرد مؤمن مخلص كه از امتياز اداي  22".ربها الغني الكريم

كند، بلكه نهايت سعي خود را خواهد كرد كه به موجب آن عمل  جهت طفره رفتن از تأديهء آن خودداري مي
اهللا اقدامي  وعي وجداني است، و اداي حقوقاز طرف ديگر، از آنجا كه اطاعت از اين حكم الهي موض.  كند

اختياري است، فراتر رفتن از حد آگاه كردن احباء از اين وظيفهء روحاني و واگذاري اتّخاذ تصميم در اين 
  .رسد خصوص را به خود آنها، مقتضي و مناسب به نظر نمي

نند، به خريد يا ساخت محلّ ك همين اصل در مورد ياراني كه در حد اسراف براي خانوادهء خود خرج مي
سكونت و مفروش كردن آن با وسائل و لوازم بيش از حد نياز اقدام كرده اين مخارج را به ميل خود منطقي جلوه 

العدل اعظم به  از طرف بيت 1973فوريه  26مكتوب . (اهللا طفره بروند نيز صادق است دهند تا از اداي حقوق مي
  )يكي از احباء

ربيت اطفال به نحو صحيح كمال اهميت را نسبت به ترقّي و اعتالء جامعهء بشريت دارد و اساس تعليم و ت -113
هنگام تبليغ نفوس و هدايت آنان به حقائق امريه .  اصلي و حقيقي هر تربيت همانا پرورش روحاني و اخالقي است
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به شئون  ه مبادي روحاني و تعلّق شديدو چگونگي حيات بهائي قهراً با موانع و مشاكل بسيار از جمله عدم توجه ب
در صورتي كه در .  شماري از افكار و تخيالت نااليقه دست به گريبانيم مادي همچنين اوهام و خرافات و ميزان بي

باشيم، اين اطفال  هاي عالم ملوث نشده است مواجه مي مورد اطفال جديدالوالده با ارواح پاك كه با آلودگي
بنابراين وظيفهء ما آن .  شمار قرار خواهند گرفت نمو گذارند معرض مشكالت و امتحانات بيچون پا به رشد و 

است كه آنان را از لحظات اوليهء زندگاني در شئون صوري و معنوي، هر دو، در طريقي كه حقّ تعالي ارائه 
اي  هاي شاخص و برجسته نمونه فرموده است تربيت نماييم تا چون به رتبهء بلوغ رسند، مبارزين امر الهي گردند و

از ملكات و فضائل اخالقي و روحاني در بين جامعهء انساني شوند و براي مقابله با هر نوع امتحان و آزمايش مجهز 
مياه عذب جاريه كه حيات حقيقي مردمان بتمامه "شوند و  23"نجوم آسمان علم و عرفان"الحقيقه  في.  گردند

العدل اعظم خطاب به كلّيه  بيت 1976اوت  31نقل ترجمهء پيام ( .بيارايند) جمهتر( "بدان مربوط و معلّق است
  )مجموعه آثار مباركه دربارهء تربيت بهائي 4-5محافل روحاني ملّي از صفحات 

با توجه با اين كه شما و قرينتان دربارهء مسائل خانوادگي خويش با محفل روحاني مشورت كرده اما  -114
ايد،  ايد و نيز وضعيت خود را با مشاور خانواده در ميان گذاشته و توفيق حاصل ننموده ت نكردههدايتي را درياف

توان منشأ رفاه و سعادت  العدل اعظم معتقدند شما و قرين شما بسيار ضروري است كه متوجه باشيد ازدواج مي بيت
تبديل زندگي .  به خودي خود رخ دهد اما، اين امري نيست كه.  حس ايمني و مسرّت روحاني پديد آورد ،باشد

هاي آنها  بخش مستلزم تعاون و تعاضد خود شركاي زندگي و مساعدت خانواده زناشويي به مأمن و مكاني رضايت
  )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 1979ژوئن  24مكتوب  –ترجمه . (است

ارزش جلوه دادن مقام  برخالف تمايلي فعلي به كم.  ستمثيل ا مفهوم بهائي دربارهء نقش زنان در جامعه بي -115
كند كه اين وظيفه از مسئوليت عظيم برخوردار و براي توسعهء سالم نسل جديد، و  مادري، امر مبارك تأييد مي

ت احالهء مسئوليت اوليه براي تربي.  العاده مهم است بالتَّبع براي ايجاد و حفظ مدنيتي دائماً در حال توسعه فوق
نگرش، ادعيه و حتّي  آنچه .  فرزندان به مادر مستقيماً منبعث از اين واقعيت است كه او به دنيا آورندهء نوزاد است

  ...كند و شرايط جسماني او تأثير عظيم بر كودكي دارد كه هنوز در بطن ام است كه ميل مي
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اشاراتي .  و فقط به وظائف خانه بپردازندكند كه محصور در منزل بمانند  اما تعاليم بهائي زنان را ملزم نمي
شود كه  دربارهء نقشي كه در دور بهائي براي نسوان در نظر گرفته شده در بيانات حضرت عبدالبهاء مشاهده مي

و اين  24"شان را بتمامه در مدارج حيات اجرا دارند؛ مثل مردان شوند؛ زنان بايد ترقّي كنند و وظيفه"فرمايند،  مي
  :كه

در هيچ زمينه يا موردي نيست كه آنها .  ضرت بهاءاهللا، نسوان شانه به شانه مردان ترقّي مي كننددر دور ح
عقب بمانند؛ آنها داراي حقوق مساوي با مردان هستند و در آينده مي توانند در كلّيه شعوب اداره اجتماع 

به اعلي مدارج عالم انساني واصل در هر زمينه مجاهدتي آنها مي توانند آنقدر ارتقاء يابند كه .  وارد شوند
اي از مجاهدات، به اعلي معارج عالم انساني واصل  آنها به مدارجي نائل گردند كه، در هر زمينه  .گردند
عالم نساء در كمال لمعان خواهد ، در آتيهء ايام.  به وضعيت فعلي ناظر نباشيد.  اطمينان داشته باشيد.  شوند

از طرف  1992ا وت  4مكتوب  –ترجمه ( 25.حضرت بهاءاهللا چنين است درخشيد، زيرا اراده و مقصود
  )العدل اعظم به يكي از احباء بيت

تعاليم امر مبارك در خصوص لزوم توجه به تعليم و تربيت اطفال و تقويت حيات عائله كامالً روشن  -116
احباء با صالي مستمر در تقاضاي  شود كه ايد زماني ايجاد مي اي كه شما بدان عطف توجه نموده مسأله.  است

معضل آنها .  شوند ها اداري جامعهء بهائي و امر تحكيم مواجه مي مساعدت در ترويج امر مبارك، در فعاليت
اتّخاذ تصميم است كه، با توجه به محدوديت وقت، نيرو و منابعي كه كلّيه بهائيان با آن مواجهند، بدون غفلت 

  .به فرزندان و ساير اعضاء عائله، چگونه اين تقاضاها را اجابت نمايندهاي خود نسبت  از مسئوليت

.  هيچ رويكرد صحيح واحدي براي حلّ اين معضل وجود ندارد، زيرا شرايط فردي بسيار متفاوت است
اما، اين مطلب واضح است كه بهائيان بايد سعي در ايجاد تعادلي نمايند كه در آن نيازهاي مشروع و بحقّ 

با توسعهء .  ن و خانواده، همراه با احتياجات جامعهء بهائي خارج از خانواده و رشد آن، ملحوظ گرددفرزندا
آن به امور امري به نحوي صورت گيرد كه فرزندان با امر ء خانواده، تالش آگاهانه بايد براي جذب كلّيه اعضا

                                                            
 بهاءاهللا و عصر جديد 166حضرت عبدالبهاء از صفحهء ) در لندن( 1913نقل ترجمهء خطابهء ژانويه  24

  .اصل آن مشاهده نشد.  درج گرديده است Paris Talksاين لوح مبارك به انگليسي ترجمه شده و در انتهاي كتاب  : مترجم 25
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را با بيزاري نگاه نكنند؛ اين بايد از طريق هاي مزبور  مبارك احساس يگانگي نمايند و اشتغال والدين به فعاليت
. جريان تشويق و پرورش صورت گيرد و انگيزهء اعضاء خانواده از طريق مشورت خانوادگي استمرار يابد

  )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 1992سپتامبر  20مكتوب  -ترجمه (

العدل اعظم آن را در  بيت.  شود طفال مربوط ميكلّيه سؤاالت شما به موضوع حياتي تعليم و تربيت ا -117
دانند به نحوي كه والدين بايد سعي كنند به فرزندان خود مساعدت نمايند كه تعاليم  نهايت درجهء اهميت مي

مباركه را به طور مستمر و منظّم مطالعه نمايند، به زندگي خود روحانيت ببخشند، و به خصائلي منطبق با 
اتي از طرف والدين سبب تقليل خطر موفّقيت در تحقّق اين وظائف حي.  هللا متّصف شوندموازين حضرت بهاءا

هاي نظم اجتماعي منحطّي است كه به شدت  گرفتار شدن فرزندان در دام نيروهاي مخرّبي كه از جمله ويژگي
مكتوب  –ه ترجم. (محتاج تجديد نيرو است، و محروم شدن آنها از فيض شفابخش حضرت بهاءاهللا خواهد شد

  )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 1995دوم ژوئيه 

صيانت فرزندان از تأثيرات سوءاخالق جامعهء معاصر يكي از معضالت عظيمي است كه والدين بهائي با  -118
ارد، هاي تلويزيون، بر كودكان د ها، بخصوص برنامه اظهار نگراني شما دربارهء تأثيري كه رسانه.  آن مواجهند

كلّي  همانطور كه كامالً واقفيد، هيچ راه عملي وجود ندارد كه بتوان اطفال را به.  با نظر موافق مالحظه گرديد
بنابراين، اين وظيفه به عهدهء والدين محول .  كنند حفظ كرد اي كه در آن رشد مي از مسائل اخالقي جامعه

هاي امري تحت  فرزندانشان از اوان طفوليت، چه در كالسشده تمام آنچه را كه در قوه دارند به كار برند تا 
كنند، از تربيت اخالقي  حمايت تشكيالت بهائي و چه با تعليمات اخالقي و سرمشقي كه در منزل دريافت مي

  .مجموعهء منتشر شده دربارهء تعليم و تربيت بهائي رهنمودهاي مفيد بسياري در بر دارد.  مند گردند بهره

رد كه اطفال بهائي از مجاورت با رفتار زشت و ناخوشايند اجتناب نمايند، اين مطلب حائز چون امكان ندا
ها و زندگي روزمرّه به نحوي خردمندانه  شود كه مواجههء اطفال با چنين رفتاري از طريق رسانه اهميت مي

وحاني متفاوت بودن توسط والدين به عنوان وسيلهء هدايت و مساعدت به آنها براي  درك اهميت عملي و ر
تعيين ميزان كاهش تماس فرزندتان با چنين تأثيراتي كه شما طالب آن هستيد به . مورد استفاده قرار گيرد
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سپتامبر  4مكتوب  -ترجمه . (شود كه با توجه به تعاليم مباركه تصميم بگيريد قضاوت خود شما واگذار مي
  )العدل اعظم به يك زوج بهائي از طرف بيت 2001

العدل اعظم از وقوف بر محبت شما به جمال مبارك و ميل شديد شما به خدمت امراهللا و كسب  بيت -119
هاي زيادي وجود دارد كه بتوان خدمت كرد، و هر شخصي بايد بنفسه  راه.  .  رضاي الهي مسرور شدند

هترين وجه انجام تواند به ب هاي خويش مي انتخاب كند كه چه كاري را در محدودهء امكانات و محدوديت
توجه به اين .  هاي خدمت به امر مبارك ضرورةً منافي با امكان مساعدت به خانوادهء خود نيست فرصت.  دهد

مطلب حائز كمال اهميت است كه هر وجهي از زندگي شخص عبارت از عنصري از خدمت به حضرت 
؛ پيگيري تحصيالت خويش؛ حفظ محبت و احترامي كه شخص براي والدين خود قائل است: بهاءاهللا است

صحت كامل؛ فراگيري حرفه و فنّ؛ رفتار شخص نسبت به ديگران و حفظ موازين عاليه اخالقي؛ ازدواج و 
هاي شخص در تبليغ امراهللا و در افزايش قوت جامعهء بهائي؛ و، البتّه، ادعيه روزانه و  پرورش اطفال؛ فعاليت
  )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 2002سپتامبر  22ب مكتو –ترجمه . (مطالعهء آثار مباركه

در رابطه با اين سؤال كه آيا شما بايد براي ازدواج رضايت والدين خود را كسب كنيد، شرايط بسيار  -120
اگر : كه شرط مزبور را در خصوص پدر و مادر، هر دو يا يكي از آنها، غيرعملي سازدنادري وجود دارد كه 

ات كرده باشد؛ اگر به نحوي قابل تأييد از سالمت عقلي محروم باشد و به اين ترتيب قادر به اتّخاذ والد وف
تصميم حقوقي نباشد؛ اگر مفقوداالثر باشد؛ اگر فرزندش را عاق كرده يا رسماً از قبول مسئوليت فرزندش 

ز دو نوع آخر چنان دامنهء مواردي ا.  نظر كرده باشد؛ اگر شديداً با فرزندش سوءرفتار داشته است صرف
العدل اعظم جداگانه به  گيرد كه معموالً هر قضيه را بايد براي مالحظهء بيت ها را در بر مي وسيعي از وضعيت

  )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 2006دسامبر  19مكتوب  –ترجمه . (ساحت رفيع تقديم نمود

كنيد كه آيا  ه با تعليم و تربيت فرزندان و جوانان هستيد و سؤال ميدر رابط 26شما نگران كاربرد اين اصل -121
هاي پي بردن به مقصود از  يكي از راه.  قابل قبول خواهد بود كه فرزندتان به اختيار خود بخواهد كه بهائي نباشد
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ر مبناي تحرّي حقيقت در اين زمينه تصديق منصفانه بودن آزادي افراد براي اتّخاذ تصميم براي خويشتن ب
تحقيقات شخصي و اعتقاد باطني كه به چه امري معتقد خواهند بود و تحميل نكردن هيچ تكليفي به آنها براي 

اين بدان معني نيز هست كه فرد بالغ بايد مسئوليت   .معتقدات والدين خويش يا سايرين است غيراراديپذيرش 
اطفالي كه توسط والدين بهائي .  بند خواهد ساخت پاياتّخاذ تصميمش را بپذيرد كه به چه نظام اعتقادي خود را 

اند در خواهند يافت كه بايد  اند از نفس خصوصيت تعليماتي كه فرا گرفته با عرفان به امر مبارك پرورش يافته
در مكتوب اين نكته در هدايت حضرت ولي امراهللا .  مسئوليت مزبور را شخصاً در مورد خويش به عهده بگيرند

چون طفل به مرحلة بلوغ واصل ": ه از طرف هيكل مبارك به يكي از محافل روحاني ملّي مندرج استنوشته شد
گردد، بايد آزادي كامل به وي اعطاء شود تا ديانت خويش را بدون توجه به آمال و احساسات والدين اختيار 

  27".نمايد

جند تا آنها را حداقل به تعامل اطفال از اوان طفوليت به تعليم و تربيت اخالقي محتا ،علي اي حال
توان در جميع  هستهء مشترك در تعليمات اخالقي را مي.  شان با ديگران به ترقّي و پيشرفت قادر گرداند اجتماعي
مقدسهء منزَله يافت و براي والدين بهائي مقتضي، بل ضروري، است كه در هدايت فرزندان بدان سوي كه صحف 

به هر حال، .  حترم، برازنده و شريف جامعه شوند، به اصول خود وفادار باقي بمانندموجوداتي روحاني و اعضاء م
تبليغ امراهللا را به كلّيه مؤمنين به خود واگذار فرموده آن را افضل االعمال توصيف  حضرت بهاءاهللا وظيفهء

ترين ظهور  ه دربارهء جديدحقيقةً عجيب خواهد بود كه مادري بهائي با وقوف بر اين مطلب آنچه را ك.  اند فرموده
اند كه  جمال مبارك به والدين امر فرمودهعالوه،  به.  كند از فرزند خود دريغ نمايد الهي به نفوس ديگر ابالغ مي

تعليمات روحاني را از اوان طفوليت به فرزندان خود عرضه كنند، اما بايد اين كار به نحوي انجام شود كه به 
  .حميهء جاهليه منجر نشود

اگر اطفال به كلّي به حال خود رها شوند كه راه خود را در زندگي شخصاً بيابند، انطور كه وضعيت اسفناك 
از جمله مواردي كه بايد در .  اي مبهم مواجه خواهند شد دهد، با آينده جوانان در جامعهء امروز به وضوح نشان مي

                                                            
آثار مباركه  106نقل ترجمه از صفحه /  Dawn of a New Day 86از طرف حضرت ولي امراهللا به محفل روحاني ملّي هندوستان مندرج در صفحه  1940دسامبر  14مكتوب  27

   تعليم و تربيت بهايي ةدر بار



٥١ 

 

زد فضيلت انصاف است، كه بر اهميت مشاهده به چشم خود نه اطفال القاء گردد تا آنها را براي آتيهء ايام آماده سا
بدون نوعي تعليم يا راهنمايي، شخص .  تأكيد دارد -به عبارت ديگر بر اهميت تحرّي حقيقت  –به چشم ديگران 

اين مورد در خصوص دانشمندي كه بدون حصول آمادگي با استفاده از .  داند به تحرّي حقيقت بپردازد نمي
آزادي و فضاي باز امر مبارك .  كشف كند، مصداق دارد تواند حقيقت مادي را اكتسابي به زحمت ميتعليمات 

براي يادگيري بايد در احباء اطمينان ايجاد كند كه به آنها توانايي برخورداري از اذهان محقّق و جستجوگر اعطاء 
ترجمه . (ي بيشتر بيدار شده افزايش خواهد يافتهرچه تعاليم مبارك را بيشتر مطالعه نمايند اين تواناي.  شده است

  )العدل اعظم به يكي از احباء از طرف بيت 2007ژوئيه  31مكتوب  –

  

  


