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 حيات خانواده
  

فلسفه ازدواج چيست و  چرا خداوند سنت نكاح را در اديان الهي قرار داده است؟  پس از بحث در اين باره 
  :مطالب زير را مطالعه و درباره آن تفكر بفرماييد

1- و أظه الشَّرايِع مِ شَرَعَلَي االُمو الكرَمِ ع الجود العالَمِ و إظهار نَظم ا أرادلنَّجاحِ و فَلَمصناً لح لَهعنَّةَ النِّكاح و جنَّ سو فيها س جناهرَ الم
  .الفَالحِ و أمرنا به فيما نُزِّلَ من ملَكوت المقدسِ في كتابِِه االَقدسِ 

و در  ؛كرد ههاي هدايت را اشكاريع فرمود  و راشرايع الهي را تشرود و كرم بر امم را اراده نمود؛زماني كه خداوند نظم عالم و اظهار ج( 
در آنچه از ملكوت مقدس در كتاب  ]ازدواج[براي نجات و رستگاري قرار فرمود وبه آنآن سنت نكاح را وضع نمود و آن را قلعه اي 

  .)اقدسش نازل شده؛امر كرديم

  .م معيناً سكُنفُأل م اتّخذوهيكُلَمري عبادي هذا من أينَ عرُني بذكُم من ينكُرَ مظهلي ومِجوا يا قََوتَزَ -2

اين امر من است بر شما، آن را براي خودتان معين و . اي قوم،  ازدواج كنيد تا از شما كساني ظاهر شوند كه مرا بين بندگانم ذكر كنند ( 
  .)ياور قرار دهيد

نون و مسرور شدم كه الحمدللّه آن دو طير با وفا در يك ع من رسيد بي نهايت ممــا چون به سمـــران شمــاقت ،اي دو اوالد عزيز من -46
پربركت است  ةآشيانه النه نمودند و از خدا خواهم كه يك عائلة محترمه اي تشكيل نمايند زيرا اهميت ازدواج به جهت تشكيل يك عائل

انسان نبود مانند  ست اگر در اين جهانا جود انسانتا در كمال مسرّت مانند شمع ها عالم انسان را روشن نمايند زيرا روشنايي اين عالم به و
حال اميدوارم كه آن دو نفس مانند يك شجر گردند و از رشحات ابر عنايت طراوت و لطافت حاصل نمايند و پر شكوفه . شجربي ثمر بود

  .و ثمر گردند تا الي االبد اين سالله باقي و برقرار ماند 

  يست؟ خصائص يك عائله پر بركت چبه نظر شما 
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  تاثير ذكر خداوند و حضور اولياي الهي در فضاي خانه چيست؟

  

82- طوبي لبيت بِِ فازنعايتَارتي وفع كري و تَفيه ذبِِ شرّفحطَالّذين نَ ضور اوليائيكوا بِِقوا بثنائي و تمسحبل عنايتي و آياتي  تالوةِفازوا ب
  . جيبالم وو ه النّاظرُ وو ه عالسام وه هإنَّّ . خرياُ بٍتُو في كُ االسماء في قيومِ اللّه مهفَصالّذين و كرمونَم بادم عهأنَّ.

كه ناطق به يد و به حضور اولياء من مشرف گرديد ،انان و در آن ذكر من مرتفع گرد شدخوشا به حال خانه اي كه به عنايت من فائز (
همانا ايشان بندگان محترمي هستند كه خداوند آنها را در قيوم . متمسكند و به تالوت آياتم فائزند ثناي من هستند و به ريسمان عنايتم

  .)همانا او شنونده و ناظر و اجابت كننده است. االسماء و كتب ديگر وصف نموده است

مي و اعلَ حينٍ ه في كلِّمائه و ابيدع في قلوبِ هتحبم نارِ دقُّوو تَ اهللاِ آيات دي و انتشارِاله انوارِ طوعِسل محال كبيتَ لَجعن ياَ انّي ادعواهللاَ -85
  . اهللاِ ملكوت ن رياضِم ةٌو روضَ اهللاِ نانِن جم جنةٌ ذلك البيت الجليلِ الي الملكوت التّهليلِاهللا بِنه ذكرُم يرتفع بيت انّ كلَّ

هر حين محل تابش انوار هدايت و انتشار آيات اهللا و برافروختن آتش محبت او در قلوب  همانا من از خدا مي خواهم كه خانه تو را در(
به ملكوت پر جالل بلند شود آن خانه بهشتي از ] ال اله اال اهللا[بندگان و كنيزانش قرار دهد، وبدان هر بيتي كه از آن ذكر خداوند به تهليل

  . )بهشتهاي خداوند و باغي از باغهاي ملكوت اهللا است

  

  آيا به تساوي حقوق زن و مرد اعتقاد داريد؟ چرا؟ 

اناث و ذكور عنداهللا واحد بوده و هست و مطلع نور رحمن به يك . جميع بدانند و در اين فقره به انوار آفتاب يقين فائز و منور باشند -3
  ... اللُهج جلَّ اهللاِ بهم في حاَرسخُهم و اَسبقُ قِّند الححب الخَلقِ عم لَهنَّ اأقد خَلَقَهنَّ لَهم و خَلَقهتجلّي بر كل مجلّي 

راسخ ترين و پيشي گيرنده ترين  ،دوست داشتني ترين خلق نزد حق.  است خداوند زنان را براي مردان و مردان را براي زنان خلق كرده(
  .)آنها در حب خداوند جل جالله است

  شويي چيست؟ نتيجه چنين اعتقادي در زندگي زنا
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. زن و مرد را آفريده كه با يكديگر در نهايت الفت آميزش نمايند و زندگاني كنند و حكم يك جان داشته باشندخداوند بي مانند  ... -7
د در نهايت خوشي و آسايش دل و جان در اين جهان نچون چنين باش. انيس هستند كه بايد در غم يكديگر باشندو زن و مرد دو رفيق 

در غايت تلخي عمر به سر برند و هر دم آرزوي مردن نمايند و در  اني كنند و در ملكوت آسماني مظهر الطاف الهي گردند و االّزندگ
اين است خوشبختي در . آميزش دل و جان نمائيد ،مانند دو كبوتر در آشيانكه با يكديگرپس بكوشيد . جهان آسماني نيز شرمسار باشند

 .دو جهان

  

  

  

  .وجود داردزير قطعا  خصوصيات و خوشبخت ك زوج نمونه در زندگي ي

  ارتباط روحاني و جسماني محكم .1
  همدلي و همفكري .2
  سرور و خوشحالي .3
  وحدت و يگانگي .4
  محبت صميمي به يكديگر .5
  نظم و ترتيب در خانه .6
  فرزندان صالح و با ادب .7
 افكار متعالي   .8

 مشورت .9

 گذشت .10

 وفاداري .11

 صداقت .12

 مهمان نوازي .13

 حاني همديگرتفكر درباره ترقي رو .14
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 غمخواري يكديگر .15

 مصاحبت با  نيكان .16

 مسرور نگاه داشتن ديگران .17

  خدمت به خلق .18

 خدمت به حق .19

 ذكر الهي  و دعا و نيايش  .20

 انفاق و كمك به نيازمندان .21

  
  چه خصوصيات ديگري را مي توانيد به اين ليست اضافه كنيد؟ 

  
  

حيات سپس درمورد آنچه الزم است در . زنيددر زندگي خود جستجو كنيد و خصائصي را كه وجود دارد عالمت ب
به روشهاي توصيه شده در اين مجموعه براي ايجاد اين خصائص و قابليتها . وجود آوريد تفكر كنيد هخود ب عائله

   . توجه كنيد و سعي كنيد بتدريج آن را متحقق نماييد

 ...نمي شود ولي چون پير شد خيلي افسوس مي خورد  تأسيس عائله خيلي مهم است، تا انسان جوان است از غرور جواني ملتفت -9
افقت جسماني و عقالني باشد؛ خانه منظم رحيات عائله بايد مثل حيات مالئك سماء باشد، روحانيت و سرور باشد؛ اتحاد و اتفاق باشد؛ م

ر شاخسار هاي شجر وحدت و و مرتب باشد؛ افكارشان مانند اشعه هاي شمس حقيقت و ستاره هاي روشن سماء باشد، چون دو مرغ ب
براي يكديگر محبت . براي ديگران سرمشق باشند. هميشه پر فرح و سرور باشند و سبب سرور قلوب ديگران شوند. يگانگي بسرايند

  .عائله گرددآن اطفال خود را خوب تربيت نمايند تا سبب افتخار و اشتهار . صميمي حقيقي داشته باشند

  

خصوصيات يك مشورت صحيح كدام . به تفاهم و همدلي در خانواده مشورت استيكي از مهمترين طرق وصول 
ديگري را كه در آن آمده است به پس از بحث و تعيين شرايط مشورت مطالب ذيل را بخوانيد و خصائص است؟ 

  .ليست خود اضافه كنيد
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حاال با يكديگر مشورت نماييد و به كمال . ريقا داري است و تو تعجيل در رفتن به اف قرين عزيزت را مقصد تكميل علوم. نامه رسيد  -14
ق محبت مذاكره كنيد و با يكديگر قرار درستي بدهيد و متّحد و متّفق باشيد، زيرا قرين و قرينه بايد شخص واحد باشند تا در هر امري موفّ

  .گردند 

  

تصور كنيم كه اين روش  پرارزش منحصر به مؤسسات اداري ما نبايد . اند  ـ حضرت بهاءاهللا همچنين بر اهميت مشورت تأكيد فرموده31
مشورت خانوادگي با استفاده از بحث و گفتگوي كامل و صادقانه همراه با آگاهي از لزوم ميانه روي و اعتدال ، مي تواند . امري است 

ود درآورند و به همين ترتيب شوهران نيز زنان نبايد سعي كنند تا شوهران خود را تحت تسلّط خ. نوشداروي اختالفات خانوادگي باشد 
  .نبايد بكوشند تا همسران خود را زير سلطة خويش گيرند 

  

استفاده از اين . ـ  حضرت بهاءاهللا امر مشورت را وسيله اي براي حصول توافق و راهي براي تعيين نحوة عمل مشترك مقرّر فرموده اند 33
اده و در حقيقت در جميع مواردي كه احبا در اتّخاذ تصميمات مشترك شركت مي كنند وسيله بين دو شريك زندگي زناشويي و در خانو

مشورت مستلزم آن است كه تمام شركت كنندگان آراي خود را با آزادي كامل و بدون واهمه از اينكه نظراتشان مورد انتقاد . الزم است 
ليت در مشورت ، در محيطي كه در آن ترس از خشونت و اهانت قرار گيرد و يا تحقير شود بيان نمايند و البتّه اين شرط اوه براي موفقي

  .وجود داشته باشد قابل حصول نيست 

  اگر زن و شوهر با مشورت به اتفاق نظر نرسند چه راهي بايد اتخاذ نمايند؟ 

  

را كه در آن توسل به زور و تعرّض از ـ  مردان بهائي اين فرصت را دارند كه به دنياي اطراف خود چهرة جديدي از روابط زن و مرد 33
العدل اعظم در جواب به سؤاالت واصله فرموده اند كه در روابط  بيت. زين آن شده است ، نشان دهندبين رفته و همكاري و مشورت جايگ

ق حاصل نشود ، اگر از طريق مشورت تواف. زناشويي ، زن و شوهر هيچ يك نبايد هرگز به ناحقّ ديگري را تحت سلطة خود درآورد 
گاهي زن يا شوهر بايد از خواست طرف ديگر تبعيت نمايد ، هر زن و شوهري بايد خود تصميم بگيرند كه دقيقاً تحت چه شرايطي چنين 

  .تبعيتي بايد صورت گيرد 
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زن و شوهرهاي شاغل  گيري هاي شمــا در مورد تصميم گونه پاسخ كلّي براي پرسش ـ چون موقعيت افراد بسيار متفاوت است ، هيچ37
هر زن و شوهري بايد با اتّكا به فرايند مشورت بهائي . كه با دنبال كردن حرفة خود ظاهراً دو راه جداگانه را طي مي كنند وجود ندارد 

  :تصميم بگيرند كه بهترين راه براي آنها چيست و در انجام اين كار مي توانند از جمله عوامل زير را در نظر بگيرند 

• ه به اصل تساوي كه بايد راهنماي مشورت ميان زن و شوهر باشد توج. 

  
اگر . بيت العدل اعظم الهي در پاسخ به سؤاالت قبلي متذكّر شده اند كه مشورت توأم با شفقت بايد اصل اساسي رابطة زناشويي باشد 

اينكه دقيقاً در چه وضع و موقعيتي چنين تبعيتي . حصول توافق ممكن نباشد ، گاهي زن يا شوهر بايد از خواست طرف ديگر تبعيت نمايد 
  .بايد صورت گيرد امري است كه به تصميم هر زوج بستگي دارد 

 
 .تأكيد بسيار در آثار بهائي بر حفظ پيوند زناشويي و تحكيم اتّحاد بين دو شريك زندگي  •

 
رود و پدر مسئوليت اصلي تأمين معيشت خانواده را بر عهده مفهوم يك خانوادة بهائي كه در آن مادر اول مربي فرزندان به شمار مي  •

 .دارد 

  
 

 همان طور كه بيت العدل اعظم در موارد ديگر متذكّر شده اند اين امر به هيچ وجه بدان معنا نيست كه اين وظايف ثابت و تغييرناپذيرند و
  .نمي توان آنها را بر حسب نياز و شرايط خانواده تبديل و تعديل نمود 

 
كاري عمومي رواج دارد ، فرصت ها  امكانات شغلي در زماني كه بي: موقعيت هاي خاص مختلفي كه ممكن است پيش بيايد ، مانند  •

هاي استثنايي كه ممكن است يكي از طرفين ازدواج دارا باشد و يا نيازهاي مبرم امراهللا كه ممكن است مستلزم فداكاري احبا  و يا توانايي
 . باشد 

موفقيت چنين مشورتي بدون شك به ميزان توسل به دعا و مناجات و توجه قلبي به درگاه الهي ، احترام متقابل زن و شوهر به يكديگر       
ي ، آرزوي خالصانة آنها براي يافتن راه حلّي كه باعث حفظ اتّحاد و هماهنگي بين آنها و ساير اعضاي خانواده گردد و آمادگي آنان برا

  .، بستگي خواهد داشت سازش در چارچوب تساويمصالحه و 
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هاي آينده در تحت نفوذ تقليب كنندة ظهور حضرت بهاءاهللا تحول مي يابد ، مطمئناً تغييراتي  ها و قرن همچنان كه اجتماع در طول دهه     
شوهرهايي را كه مشتاقانه خواهان بنيادين در آن روي خواهد داد كه اجراي تعاليم بهائي در اجتماع را تسهيل نموده مشكالت زن و 

  .خدمت به امر الهي از طريق فعاليت هاي شغلي و حرفه اي خود هستند تخفيف خواهد داد 

  

  چگونه مي توانيم به سرور و خوشحالي واقعي در زندگي خانوادگي دست يابيم؟

اي جديدي را بر ـــوالً آرزوهـــه برعكس معمتحقّق آرزوهاي شخصي در زندگي به ندرت براي ما شادي به همراه مي آورد ، بلك -108
ولي اگر خود را در وظايف خويش غرق كنيم ، وظايفي كه در مقام يك انسان نسبت به خانواده و اطرافيان خود و در مقام . مي انگيزد 

دازيم ، به تدريج معناي واقعي شادي را يك فرد بهائي نسبت به امراهللا داريم و به تمام قوا با توجه به وضع و امكانات موجود به انجام آن پر
  .درخواهيم يافت 

  

  مطابق اصل وحدت عالم انساني و توجه به حقوق طبيعي بشر حقوق اعضاء خانواده چگونه بايد حفظ شود؟

  

  وظايف فرزندان نسبت به والدين چيست؟

  

  والدين چه وظايفي در قبال فرزندان بر عهده دارند؟

  

  

اصل وحدت عالم انساني در آثار بهائي به منزلة محوري توصيف شده كه ساير تعاليم حضرت بهاءاهللا همان طور كه مستحضريد -33
مفهوم اين اصل به قدري وسيع و همه جانبه است كه بر همة ابعاد فعاليت هاي بشري اثر گذارده موجب تغيير و .  طائف حول آن است 
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بنيادين در نحوة ارتباط مردم با يكديگر و نيز ريشه كن كردن عادات ديرينه اي  اين اصل مستلزم ايجاد تغييري. تحول آنها مي گردد 
  .حقوق طبيعي بشر را كه مستلزم رعايت احترام و شرافت انساني هر فرد مي باشد انكار مي كند كه است 

كه متن آن به زبان انگليسي ثبت شده حضرت عبدالبهاء در بياني . در محيط خانواده ، حقوق هر يك از اعضا بايد محترم شمرده شود      
  :، چنين مي فرمايند  1و مضمون آن به فارسي به شرح ذيل است  

يك نبايد نقض  حقوق پسر و پدر و مادر هيچ. پيوند و الفت خانواده را بايد پيوسته حفظ نمود و حقوق اعضا را نبايد زير پا گذاشت      
بر . ه كه پسر وظايفي نسبت به پدر دارد ، پدر نيز در قبال پسر داراي وظايفي مي باشد همان گون. شود و يا دستخوش زورگويي گردد 

تمامي اين حقوق و اختيارات . همين منوال ، مادر و خواهر و ساير اعضاي خانواده نيز هر يك اختيارات مخصوص به خود را دارا هستند 
  ....بايد محفوظ ماند 

ر عليه فرد ضعيف به منظور تحميل اراده و رسيدن به اميال شخصي ، تخلّفي فاحش از تعاليم بهائي است اعمال زور از طرف فرد قوي ب     
. هيچ كس حقّ ندارد با توسل به زور يا تهديد به اعمال خشونت ، شخص ديگري را به عملي كه به انجـــام آن راضي نيست وادار نمايد . 

كساني كه به سبب غليان   2". اران الهي، جبر و عنف و زجر و قهر در اين دورة الهي مذموم اي ي ": حضرت عبدالبهــــاء مي فرمايند 
غيظ و غضب و يا عدم توانايي در مهار كردن خشم و عصبانيت خود ، به اعمال خشونت نسبت به ديگران وسوسه مي شوند ، بايد متذكّر 

  .محكوم شده است باشند كه اين رفتار نكوهيده در امر منيع حضرت بهاءاهللا 

  

  خصوصيات عقد و ازدواج بهايي چيست و چه ارتباطي بين زن و شوهر حاصل مي شود؟

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

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

  

                                                            
  .از خطابات حضرت عبدالبھاء كه متن فارسي آن موجود نيست ١.  
   ١٤٦ص   ]  ١جلد [ منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبھاء .   ٢
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است و اين اتّحاد و اتّفاق موقّت است ، زيرا فُرقت جسماني عاقبت مقرّر و محتوم است  انيدر ميان خلق ازدواج عبارت از ارتباط جسم -6
. و لكن ازدواج اهل بهاء بايد ارتباط جسماني و روحاني هر دو باشد زيرا هر دو سرمست يك جامند و منجذب به يك طلعت بي مثال 

ه است و اتّحــاد ابدي است و همچنين در عالم جسماني نيز ارتباط محكم اين روابط روحاني. اند و روشن از يك انوار  زنده به يك روح
لهذا ابدي است ، اما اگر اتّحاد . ارتباط و اتّحاد و اتّفاق چون از حيثيت روح و جسم هر دو باشد ، آن وحدت حقيقي است . متين دارند 

پس بايد اهل بهاء چون رابطة ازدواج در ميان آيد ، اتّحاد حقيقي . ق مجرّد از حيثيت جسم باشد ، البته موقّت است و عاقبت مفارقت محقّ
و ارتباط معنوي و اجتماع روحاني و جسماني باشد تا در جميع مراتب وجود و در جميع عوالـــم الهي اين وحدت ابدي گردد زيرا اين 

   .وحدت حقيقي جلوه اي از نور محبت اهللا است 

  براي رسيدن به اين هدف چه اموري الزم است؟هدف بهائيان در زندگي چيست و 

  

  زن و شوهر چگونه مي توانند همديگر را در اين مسير همراهي كنند؟

  

هاي موجود در جامعة امروز رو به رو هستند بسيار  مسئله اي كه مطرح كرده ايد براي زن و شوهرهاي بهائي كه با نيازها و فرصت -37
ه هاي ديگر زندگي روزانه ، راه حلّ اين مسئله را بايد در فهم و به كارگيري تعاليم امر مبارك جستجو مانند بسياري از جنب  1. مهم است 

هاي حاصله ممكن است از نقطه نظر كساني كه به  احبا بايد اين واقعيت را كامالً درك كرده، بدون ناراحتي بپذيرند كه راه حل.  نمود 
و در چنگال افكاري اسيرند كه هر چند وسيعاً مورد قبول اهل عالم است ولي با تعاليم بهائي موهبت قبول موعود الهي فائز نشده اند 

  .مغايرت دارد ، ناقص و نارسا باشد 

  

آن توجه داشت هدفي است كه مومنين به حضرت بهاءاهللا در زندگي دارند و آن شناسايي و  آنچه در بررسي اين موضوع بايد مخصوصاً به
در تعقيب اين هدف، بهائيان بايد . نوع و خدمت در جهت پيشرفت امر الهي است اين هدف مستلزم خدمت به هم. پرستش خداوند است

  .هاي خود را پرورش دهند كوشش نمايند تا با استفاده از طرق موجود تا حد امكان استعدادها و قابليت

                                                            
  . را طي مي كنند، سؤال كرده است اين يار روحاني درمورد تصميمات زن و شوھرھاي شاغل كه با دنبال كردن حرفه خود ظاھراً دو راه جداگانه.   ١
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در بسياري از موارد خود را از پرورش كامل استعدادهاي خويش  بر اثر محدوديت هايي كه در اين عالم خاكي وجود دارد ، احبا     
اين محروميت ممكن است از فقدان منابع اقتصادي يا نبودن امكانات تحصيلي و يا لزوم انجام تعهدات و وظايف ديگري . محروم مي بينند 
در بعضي موارد ممكن است . ند ، ناشي شده باشد هاي زندگي زناشويي و وظايف خانوادگي كه آزادانه اختيار نموده ا مانند مسئوليت

علّت آن تصميم آگاهانه براي فداكاري در راه امراهللا باشد مانند وقتي كه يك مهاجر براي خدمت در محلّي مستقّر مي شود كه فاقد 
ا به معناي اين نيست كه اين دوستان ه ها و محدوديت اما اين محروميت. هاي خاص اوست  امكانات الزم براي پرورش استعدادها و قابليت

قادر نيستند مقصد اصلي حيات روحاني خود را تحقّّق بخشند بلكه صرفاً عناصري از يك چالش عمومي براي سنجش و ايجاد تعادل در 
  .صرف وقت و انرژي براي رسيدگي به امور گوناگون زندگي است 

  

  صي طرفين و عالئق والدين است؟آيا هدف اصلي ازدواج در امر بهايي تامين نيازهاي شخ

حضرت بهاءاهللا در كتاب احكام خود تصريح مي فرمايند كه هدف اصلي ازدواج بقاي نسل و ايجاد فرزنداني است كه چون بزرگ  -21
به اين ترتيب بر . شوند بتوانند به شناسايي خداوند نائل آيند و بر طبق احكام و قوانين الهي كه به واسطة پيامبران نازل شده رفتار نمايند 

طبق تعاليم بهائي ، ازدواج در درجة اول يك عمل اجتماعي و اخالقي است كه هدف آن وراي نيازهاي شخصي طرفين و عالئق والدين 
  .است 

  چگونه مي توان رشد روحاني اعضاي خانواده را تضمين نمود؟

  

حال كه همگي در ظلّ امر الهي متّحد هستيد و با . عا خواهند فرمود حضرت ولي امراهللا براي شما و فرزندانتان و شوهر عزيزتان د -109
. فرح و سرور با هم فعاليت مي كنيد ، مسلماً عنايات الهي شامل خواهد شد و خدماتتان مشمول تĤييدات روح القدس خواهد گشت 

حضرت ولي امراهللا دعا خواهند . ست مغناطيسي كه جاذب روح القدس است خدمت به امر الهي و به خصوص تبليغ امر شكوهمند او
مطالعة كالم الهي و تفكّر در معاني روحاني آن و . فرمود كه هر يك از اعضاي خانوادة شما ستارة درخشاني در افق رضاي الهي گردد 

در خدمت ، وده اگر اين مراحل طي شود ، انسان از نظر روحاني رشد نم. دعا و سپس عمل و بعد از آن استقامت در عمل ضروري است 
   .به امراهللا موفق خواهد گرديد 

  :كدام يك از موارد زير از مصاديق تساوي حقوق زن و مرد در ديانت بهايي است؟  اين ليست را تكميل كنيد
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  درخواست طالق از هر دو طرف) الف

  رضايت ازدواج دختر و پسر شرط ازدواج) ب

  امكان خواستگاري از طرف دختر و پسر هردو) ج

  رث مساوي فرزند دختر و پسرا) د

  ورود زنان و مردان در ميادين خدمت و فعاليتهاي اجتماعي و روحاني در كنار هم) هـ 

  لزوم رعايت عفت و عصمت از طرف زن و مرد هر دو) و 

  

ء كه از تعاليم ديانت ـ  بعضي از سؤاالت شما مربوط به رفتاربا زنان است و شايسته است كه با توجه به اصل تساوي حقوق رجال و نسا33
هاي قابل ستايش و اصلي است كه تأثير  تساوي حقوق زن و مرد امري است به مراتب واالتر از اظهار آرمان. بهائي است بررسي گردد 

ارك منشأ اجراي اين تعليم مب. عميقي بر جنبه هاي مختلف روابط انساني دارد و بايد جزء الينفكّي از حيات خانواده و جامعة بهائي باشد 
نمونه اي از اين تحوالت را در جوابي كه از طرف . تغيير و تحول در آداب و رسومي است كه در طي قرون متمادي مرسوم بوده است 

ه حضرت شوقي افندي به اين سؤال عنايت شده كه آيا تعاليم بهائي سنّت متداوله را كه مرد به زن پيشنهاد ازدواج مي نمايد تغيير مي دهد ب
تام است  فرمودند بنويس مساوات ": پاسخ چنين است . حوي كه زن نيز اجازة پيشنهاد ازدواج به مرد را داشته باشد ، مي توان يافت ن

تر اصل تساوي حقوق رجال و نساء مي  با گذشت زمان و به تدريج كه زنان و مردان بهائي در اجراي كامل 1". امتياز و ترجيح جايز نه
حضرت عبدالبهاء در يكي از . جانبة اين تعليم حياتي حاصل خواهد شد  تري از اثرات و نتايج وسيع و همه م عميقكوشند ، درك و فه

تا زماني كه مساوات بين مرد و زن  ": خطابات خود كه متن آن به زبان انگليسي ثبت شده و مضمون آن به فارسي چنين است مي فرمايند 
  ". نيست عالم انساني به حد كمال ترقي نمايد كامالً تمكّن و تحقّق نيافته ممكن 

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

  .خدمت به امراهللا نمايان سازند 

                                                            
  حضرت ولي امرهللا، آرشيو مركز جھاني ١ . 
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با توجه به اينكه مرد مسئول تامين نيازهاي مالي خانواده است آيا اين رياست مانع تساوي حقوق است و تسلط مرد 
  بر زن را موجب مي شود؟ 

بود كه پدر رئيس خانواده محسوب مي گردد ، در نامه اي از در پاسخ يكي از احبا كه خواهان درك عميق تري از اين مطلب شده  -34
  : جانب بيت العدل اعظم آمده است 

ها كه به پدران واگذار شده  همان طور كه در نامة خود اشاره كرده ايد بيت العدل اعظم الهي فرموده اند كه با توجه به برخي مسئوليت      
اما كلمة رئيس در اينجا به آن مفهومي كه عموماً استفاده مي شود به كار نرفته است بلكه  .، پدر مي تواند رئيس خانواده محسوب شود 

بايد با توجه به اصل مساوات زن و مرد و بيانات بيت العدل اعظم كه زن و شوهر هيچ يك نبايد هرگز به ناحق ديگري را تحت سلطة خود 
 "،  "رئيس  "م قبالً در پاسخ سؤال يكي از احبا فرموده اند كه استفاده از كلمة  بيت العدل اعظ. درآورد ، مفهوم جديدي براي آن يافت 

همچنين فرموده اند كه  ". برتري به شوهر عطا نمي كند و به او حقّ مخصوصي كه حقوق ساير اعضاي خانواده را زير پا گذارد  نمي دهد 
خواست شوهر تبعيت نمايد و زماني شوهر بايد تابع خواست زن باشد ،  گاهي زن بايد از "اگر پس از مشورت دوستانه توافق حاصل نشد 

كه غالباً هنگامي كه حصول توافق بين  "رئيس  "اين مفهوم با كاربرد متداول كلمة  ". ولي هيچ يك نبايد به ناحقّ بر ديگري تسلّط جويد 
  .، به نحوي بارز مغايرت دارد  زن و شوهر ممكن نيست حقّ بدون قيد و شرط تصميم گيري را به مرد مي دهد

در خارج از منزل دارد؟  رمنافاتي با كار كردن ماد،  آيا قبول اين مطلب كه مسئوليت امور مالي منزل با پدر است
  چگونه بايد در اين امر تعادل ايجاد نمود؟ 

ن مطلب از ديدگاه مفهوم خانوادة بهائي بررسي در مورد سؤال شما كه آيا مادران بايد در خارج از منزل كار كنند ، مفيد است كه اي -72
مفهوم خانوادة بهائي بر اين اصل استوار است كه مرد در درجة اول تأمين معاش خانواده را به عهده دارد و زن مربي اولية فرزندان . گردد
ا را برحسب نياز و شرايط خانواده تبديل و اين امر به هيچ وجه بدان معنا نيست كه وظايف ثابت و تغييرناپذيرند و نمي توان آنه. است 

هاي اصلي معين  اين مطلب به آن معني هم نيست كه جاي زن صرفاً در خانه است، بلكه برعكس با وجود آنكه مسئوليت. تعديل نمود 
همان طور كه . انواده باشند توانند نان آور خ رزندان داشته باشند و زنان هم ميشده است انتظار مي رود كه پدران سهم مهمي در تربيت ف

. به طور مساوي و كامل در امور و شئون عالم شركت نمايند  "شما به درستي بيان كرده ايد حضرت عبدالبهاء زنان را تشويق فرموده اند تا 
"                                                                                                               

در خصوص سؤاالت خاص شما ، تصميم راجع به اينكه يك مادر چه مدت مي تواند در خارج از منزل به كار پردازد ، بستگي به      
در . وضع خانواده دارد كه ممكن است در زمان هاي مختلف متفاوت باشد و مشورت خانوادگي به يافتن جــواب كمك خواهد كرد 
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اي در آينده انعطاف بيشتري خواهد داشت ، بيت العدل اعظم خاطرنشان مي سازند كه  دوره هاي آموزش حرفه سؤال كه آيامورد اين 
   .                                                                                   اوضاع آينده اين امور را تعيين خواهد نمود 

اساس  براي تعديل رفتار متقابل  سر چه طرقي پيشنهاد مي نماييد؟  اسبراي برطرف كردن رفتار ناشايسته هم
  يست؟ آيا بدون آن روابط قابل اصالح است؟چ

  

از . ـ توجه به اين نكته مفيد است كه روابط زناشويي در بسياري از موارد مستلزم تعديلي كلّي در رفتار هر يك از دو طرف است 36    
هاي شخصيت دو طرف مي شود ، مي توان گفت كه هر دو  ين و بدترين جنبهي موجب آشكار شدن بهترآنجايي كه روابط عميق زناشوي

بعضي از زن و شوهرها قادرند در آغاز زندگي مشترك به توافقي كامل برسند و آن . شريك زندگي پيوسته به تعديل رفتار خود مشغولند 
اگرچه درست . ي شوند كه براي رسيدن به اين توافق بايد مدتي تالش كنند بسياري متوجه م. را در سراسر زندگي خود حفظ نمايند 

است كه در ازدواج هر يك از طرفين بايد حقوق فردي ديگري را رعايت نمايد ، ولي بايد در نظر داشت كه رابطة متقابل زن و شوهر 
آميز و قانوني در مقابل رفتار  ين نكته ، واكنشي صرفاً جدالبا توجه به ا. فقط مبتني بر موازين قانوني نيست و محبت اس اساس آن است 

  . ناشايستة طرف ديگر مناسب نيست 

  

  آيا زن بايد از شوهر تبعيت نمايد؟  بالعكس چطور؟  

  

  

دون ـ همان طور كه اشاره كرده ايد اصل تساوي حقوق زن و مرد كامالً واضح و صريح و بيانات مباركه در اين مورد روشن و ب32     
اينكه دقيقاً در چه . بيت العدل اعظم بارها تصريح نموده اند كه گاهي زن يا شوهر بايد از خواست طرف ديگر تبعيت نمايد . ابهام است 

اگر خداي ناكرده زن و شوهر نتوانند به . وضع و موقعيتي چنين تبعيتي بايد صورت گيرد امري است كه به تصميم هر زوج بستگي دارد 
برسند و اين عدم توافق منجر به بيگانگي آنها از يكديگر گردد ، بايد با كساني كه مورد اعتماد ايشان هستند و به صداقت و درستي توافق 

  .رأي و تشخيص آنها اطمينان دارند مشورت نمايند تا وحدت خانواده را حفظ و تقويت نمايند 
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شويي ،  بعضي از مصاديق اعمال زور يا خشونت را در پس از مطالعه بيانات  زير و تفكر در مشكالت  زندگي زنا
  .خانواده ها برشماريد

  

ـ  اعمال زور از طرف فرد قوي بر عليه فرد ضعيف به منظور تحميل اراده و رسيدن به اميال شخصي ، تخلّفي فاحش از تعاليم بهائي 33    
ر ونت ، شخص ديگري را به عملي كه به انجـــام آن راضي نيست واداهيچ كس حقّ ندارد با توسل به زور يا تهديد به اعمال خش. است 
كساني كه به سبب   1". اي ياران الهي، جبر و عنف و زجر و قهر در اين دورة الهي مذموم  ": فرمايند  حضرت عبدالبهــــاء مي. نمايد 

عمال خشونت نسبت به ديگران وسوسه مي شوند ، بايد غليان غيظ و غضب و يا عدم توانايي در مهار كردن خشم و عصبانيت خود ، به ا
  .متذكّر باشند كه اين رفتار نكوهيده در امر منيع حضرت بهاءاهللا محكوم شده است 

  : ـ حضرت بهاءاهللا بنفسه االعلي در يكي از الواح مباركه راجع به رفتار با نسوان چنين مي فرمايند 33  

چنانچه بر خود ظلم و تعدي روا نمي دارند بر اماء الهي هم روا . نصاف و مهر و محبت مزين باشند بايد دوستان حقّ به طراز عدل و ا... 
  2انَّه ينطقُ بِالحقِّ و يامرُ بِما ينتَفع بِه عباده و امائه انَّه ولي الكُلّ في الدنيا و اآلخرَة  . ندارند 

  .)او ولي كل در دنيا و آخرت است. كند چه عباد و اماء را سود مي رساند امر ميهمانا خداوند به حق نطق مي نمايد و به آن(

مباردت به چنين عملي رفتاري سوء و . هيچ شوهر بهائي نبايد هرگز همسرش را كتك بزند و يا با وي به نحوي ظالمانه رفتار نمايد   
  .مردود در روابط زناشويي و مخالف تعاليم جمال مبارك است 

در دنياي امروز بتدريج جايگزين اعمال زور خواهد شد؟  رعايت تساوي حقوق زن و مرد چه تاثيري در  چه چيز
  جايگزيني اين صفات با زور و قدرت خواهد داشت؟ 

ي كه حضرت عبدالبهاء در بيانات. توسل به زور از طرف مرد به منظور تحميل اراده اش بر زن ، تمرّدي فاحش از تعاليم ديانت بهائي است 
  :متن آن به زبان انگليسي ثبت شده و مضمون از آن به فارسي چنين است  مي فرمايند 

                                                            
   ١٤٦ص   ]  ١جلد [ منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبھاء .   ١
  ١١مجموعه اي از نصوص مباركه درباره مقام زن در امر الھي، ص .   ٢
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در قديم دنيا با زور اداره مي شد و مرد چون جسماً و فكراً از زن زورمندتر و پرخاشجوتر بود بر او غالب و مسلّط بود ولي حال وضع      
خود را از دست مي دهد و هوشياري ، فراست فطري و خصايل روحاني محبت و به مرور اعمال زور و عنف ، غلبة .  در تغيير است 

  .خدمت كه در زن قوِي است ، تفوق و برتري مي يابد 

  آيا ازدواج با اقوام نزديك محبت و اتحاد را بيشتر مي كند؟  ازدواج با جنس بعيد چطور؟

  

  ازدواج با جنس بعيد چه مزاياي ديگري دارد؟ 

  

عد نسب و خويشي بين زوج و زوجه مدار صحت بنيه بشر و اسباب الفت بين نوع انساني هر چه دورتر موافق تر، زيرا بدر اقتران  -10
  .است

سالله قوي تر و خوش  ،د يعني بين زوجين هرچه بعد بيشترن اقتضاء مي نمايد كه از جنس بعيد باشادر ازدواج حكمت الهيه چن -11
  . سيماتر و صحت و عافيت بهتر گردد

  در اديان الهي منع شده است؟  غريزه كالّدرباره روابط جنسي چيست؟ آيا توجه به اين ن و متدي مومن افراد نظر 

  

ضمن . معيار ديانت بهائي در شئون مربوط به اخالقيات جنسي بسيار باالست ولي به هيچ وجه به نحو نامعقولي سخت و شديد نيست  -20
شمرده شده است ، ازدواج به منزلة عملي مقدس محسوب گرديده كه هر انساني بايد به انجام آن تشويق اينكه روابط جنسي آزاد مردود 

غريزة جنسي مانند ديگر غرايز بشري لزوماً شيطاني نيست بلكه نيرويي است كه اگر به نحو صحيح هدايت . شود ، ولي اجبار جايز نيست 
ولي اگر مورد سوءاستفاده قرار گيرد نه تنها براي خود شخص بلكه براي جامعه . ورد گردد مي تواند شادي و رضايت فرد را به همراه آ

در عين حال كه بهائيان رياضت و خودآزاري افراطي را مردود مي شمرند . اي كه در آن زندگي مي كند قطعاً زيان بسيار خواهد داشت 
كه صرفاً موجب از هم گسيختگي جامعة بشري مي گردد نيز نظر ولي در عين حال نسبت به فرضيه هاي متداول راجع به اخالق جنسي 

  .موافقي ندارند 
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آيا انفصال بين زن و مرد و طالق و جدايي از نظر سنت و شريعت الهي امري پسنديده است؟اگر يكي از دو طرف 
 مسبب طالق باشد عاقبتش چگونه است  ؟

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

  . پشيمان شود 

  مانع از دخول يكديگر در ملكوت  شوند؟ متن زير را بخوانيد و توضيح دهيد آيا زن يا شوهر مي توانند 

  

15- ه ا ما سألتو املِ الرّجالقَمنَلُ ي رينَعخولَ فمنَتَ ةُرينَي النّورِ اَمِ القَةَ الدالرَّ عجنِِلَ ع ّالداهللاِخولِ في م فَ.  لكوتنَّ كَِقيقةُ أالحما اله
أمنَالي عحدمهنِِا اآلخَرَ ع خولِ في الداهللاِم الّ بِإ لكوتعلّقِ القَةِ تَثرَكرينِ كُةِ للقَرينَم القَرينةِ ألقَرينِ لم لُّ واحدما إذاً أخَذَ اآلخَرَنهن عبودامم 

منَدونِ اهللاِ فيهع عنِ الداهللاِخولِ في م لكوت .  

منع مي نمايد،  مرد را از دخول در ملكوت الهيزن  و اما اينكه سوال كردي آيا مرد مانع دخول همسرش در نور مي شود و يا( 
هر كدام . الحقيقه  هيچ كدام از آن دو مانع دخول ديگري در ملكوت اهللا نخواهند شد مگر به خاطر كثرت تعلق مرد به زن يا بالعكس في

  . )كننداز آن دو اگر ديگري را به جاي خدا معبود خود بگيرند همسر خود را از دخول در ملكوت الهي منع مي 

براي حصول تفاهم و اتحاد در مورد تربيت اطفال در خانواده هايي كه زن و شوهر اعتقادات ديني مختلف دارند 
  چه تدابيري الزم است؟ 

  

در . حضرت ولي امراهللا از اينكه بين شما و همسرتان در مورد تعليم و تربيت فرزندانتان مشكالتي پيش آمده بسيار متأسف هستند  -27
دي كه بهائيان با افراد غير بهائي و به خصوص پيروان ساير اديان ازدواج مي كنند بايد از قبل در مورد آموزش ديني آيندة فرزندان موار

هنگامي كه چنين توافقي قبالًحاصل نشده و در صورتي كه والدين نتوانند در اين مورد به توافق برسند ، . خود تا حدي توافق داشته باشند 
  . ي بايد از محفل روحاني خود صالح و مشورت طلبد فرد بهائ
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مسئلة تعليم و تربيت اطفال در صورتي كه يكي از والدين بهائي نباشد موضوعي است كه منحصــراً به خود پـــدر و مـــادر مربوط  -62
اما هنگامي كه . ود تصميم بگيرند مي شود تا در مورد بهترين نحوه اي كه موجب حفظ وحدت خانواده و رفاه آيندة فرزندانشان مي ش

  . كودك به سنّ بلوغ مي رسد بايد براي انتخاب دين خود صرف نظر از خواسته ها و آرزوهاي والدينش آزادي كامل داشته باشد 

آيا لزوم تحري حقيقت براي انتخاب دين  به معني رهاكردن اطفال است تا خود وقتي بزرگ مي شوند راه 
  خويش را بيابند؟

   

ـ  اگر كودكان ، چنانچه وضع اسف بار جوانان در جامعة امروز به خوبي نشان مي دهد ، به كلّي رها شوند تا راه خويش را در 121  
از جمله مسائلي كه بايد به كودكان تفهيم نمود تا براي آينده آماده گردند . زندگي بيابند ، آيندة تاريكي در انتظارشان خواهد بود 

انسان نمي تواند . كه بر اهميت مشاهده و تحقيق و استنباط فردي و يا به عبارت ديگر تحرّي حقيقت تأكيد دارد خصلت عدالت است 
اين مسئله در مورد يك پژوهشگر علمي نيز صادق است كه اگر . بدون هيچ گونه آموزش و يا راهنمايي به جستجوي حقيقت پردازد 

گرايش آزاد امر مبارك در مورد يادگيري مي بايستي به . به كشف حقايق مادي نخواهد بود آموزش نديده و آمادگي نداشته باشد ، قادر 
هر چه بيشتر به مطالعة تعاليم مباركه پردازند ، اين . احبا اطمينان بخشد كه توانايي پرورش ذهني كاوشگر به آنان اعطا گرديده است 

  .توانايي در آنان بيشتر تقويت خواهد شد 

  ا مانع از خدمتتان به امر مبارك و يا نشر نفحات باشد  نسبت به او چه رفتاري خواهيد داشت؟اگر همسر شم

  

  كدام يك از عكس العملهاي زير در اين مورد صحيح است؟

  بي توجهي به موضوع و درنظر گرفتن همسر به عنوان يك بيگانه) الف

  رعايت خواسته هاي طرف مقابل) ب

  توسل به دعا و مناجات) ج 

  برانگيختن تعصبات او) د

  نزديكي و يگانگي با همسر) هـ 
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  وقف بيشتر وقت براي خانواده) و

  ازدياد عشق و محبت) ز

  بحث و گفتگو) ح

  رعايت شكيبايي و حكمت) ط

  اجازه دخالت ندادن درمورد منع كامل از خدمات و  فعاليتهاي تبليغي) ي

  تحميل معتقدات ديني خود به او به اجبار) ك

  ناسب و جلب رضايت اورفتار م) ل

  

  . پس از مطالعه بيانات زير اگر راههاي ديگري براي رفع اين مشكل به نظرتان مي رسد مطرح بفرماييد

  

  .زنان و شوهران هميشه همدل و همفكر نيستند ... جاي تأسف و نگراني است كه در  -16

فرمودند كه احبايي كه شوهرانشــان نظر موافقي در مورد  به نظر اين عبد در چنين مواردي حضرت عبدالبهاء هميشه توصيه مي     
آن حضرت معتقد بودند كه اين افراد را بايد بيشتر . مجري دارند ] نسبت به ايشان [ خدمات آنان ندارند ، بايد نهايت مالحظه و رعايت را 

ة كارهايي كه براي خانواده اش انجام مي دهد ، با محبت و نه با بحث و گفتگو جلب نمود اما جاي تأسف خواهد بود اگر بعد از هم
  .شوهرش با خدمات امري او مخالفت نمايد 

اختالف نظر و عقيده بين زن و شوهر موجب تأسف بسيار است زيرا بدون شك باعث ضعف آن پيوند روحاني كه اساس همبستگي  -17
در واقع . رفتاري كه باعث بيگانگي طرف مقابل گردد  نيست اما راه حلّ ، . خانوادگي ، به خصوص در دوران سختي است ، مي شود 

بنا بر اين حضرت عبدالبهـــاء در چنين مواردي رعايت خواسته . يكي از اهداف امر بهائي ايجاد همبستگي بيشتر در محيط خانواده است 
تدريج بر شوهرتان روشن گردد و در عين حال  دعا كنيد كه حقيقت به. هاي طرف مقابل و توسل به دعا و مناجات را توصيه مي فرمودند 
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چون يگانگي حاصل شود قادر خواهيد بود بدون مشكل به . به نحوي عمل نماييد كه نزديك تر گردد نه اينكه تعصبش برانگيخته شود 
  .خدمت پردازيد 

تر وقف خانواده نمايند اما در عين حال خانم شما خواهند توانست وقت خود را قدري بيش... حضرت شوقي افندي اطمينان دارند كه  -18
اميدوارند كه شما نيز بتوانيد به همسر خود كمك نماييد كه فرصت كافي بيابند تا به خدمت امراهللا كه تعلّق شديد قلبي به آن دارند و 

  .خدماتشان در اين ميدان ارزنده و مغتنم است ، قيام نمايند 

راهللا ممكن است دوستانه نباشد ، اما بايد هميشه اميدوار باشيد كه از طرق مسالمت آميز و اگرچه طرز فكر شوهر شما نسبت به ام -22
به هيچ وجه نبايد . دوستانه و با تالش هاي مدبرانه ، حكيمانه و صبورانه به تدريج در جلب نظر موافق او نسبت به امراهللا موفّق خواهيد شد 

در عين حال نبايد اجازه دهيد كه مخالفت وي با امر بيش از اندازه مانع . ي تحميل نماييد سعي كنيد معتقدات ديني خود را به زور به و
با شكيبايي و حكمت عمل نماييد و مطمئن باشيد كه حضرت بهاءاهللا مساعي شما را ... فعاليت هاي شما در جهت گسترش امراهللا گردد 

  .هدايت و تأييد مي فرمايند 

  

  همسر و خانواده غير بهايي خود به ا مر مبارك شد؟  چگونه مي توان موفق به جذب

13- الكريم ا قرينُكام ن تَُضي أَقتَيلَعاميه اَحسنَ ملةٍ و تُعامواظداربي عه و الملي رضائفي كُاةِ م هلِّع االحوالِ حبِأ نَّّري بِتّي ي ك هكتوج
 بلـــي حك مستقيمةً عجعلَلي اهللاِ اَن يع إرَّنّي اَتضَحــالٍ و إ لِّراعاتُك لرضائه في كُله و م كتُّبحَه و معأفتُك مزادت ر الي ملكوت اهللاِ

  . قاعِلك البِِفي ت دسِحـــات القُفََنرةً لو نـــاشَ اهللاِ

 با او مدارا كني تادامه دهي و در همه حال ب رضاي اوااما اقتضا مي كند كه با همسر بزرگوارت بهترين رفتار را داشته باشي و به جل(
و من .  است اضافه شده ، رأفت و محبتت نسبت به او وجلب رضايتش در هر حالبه ملكوت اهللا اينكه ببيند كه تو به خاطر توجه ات

  .)نفحات قدس در اين مكانها بنمايدو ناشر  كنم كه تو را مستقيم بر حبشخداوند تضرع مي  ]درگاه[به

  

رچه روابط خانوادگي محكم و متين است ولي بايد هميشه به خاطر داشته باشيم كه روابط روحاني بسيار عميق تر و قوي تر از آن اگ -63
روابط روحاني روابطي ابدي است و بعد از مرگ هم ادامه دارد، اما روابط جسماني اگر با پيوند روحاني همراه نگردد فقط محدود . است 

شما بايد تا آنجا كه در قوه داريد از طريق دعا و با رفتار و كردار نمونه ، فكر اعضاي خانوادة خود را نسبت به ديانت . به اين عالم است 
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به برادران و خواهران روحاني خود كه با شما تحت انوار ملكوت الهي . بهائي روشن كنيد ولي از اعمال آنها چندان غمگين نشويد 
                                                       . زندگي مي كنند ناظر باشيد 

احباي الهي در حقيقت هنوز كامالً نياموخته اند كه از محبتي كه به يكديگر دارند براي تقويت و تسلّي خاطر در هنگام احتياج چگونه      
ز آن استفاده نمي كنند اين است كه هنوز نياموخته اند امر الهي داراي قدرت عظيمي است و علّت اينكه ياران بيشتر ا. استفاده نمايند 

  .  چگونه از اين نيروي عظيم محبت ، قدرت و اتّفاق و هماهنگي كه اين امر اعظم ايجاد كرده است به طور كامل بهره گيرند 

     

ر در مقابل مخالفت و كينة همسرتان ، با حضرت ولي امراهللا مخصوصاً مايلند از شما بخواهم كه صبور و مطمئن باشيد و از همه مهم ت -98
رفتار دوستانه و مسالمت آميز در اين گونه موارد نه تنها وظيفة هر فرد بهائي است بلكه . نهايت محبت و مهرباني با وي سلوك نماييد 

اكسير اعظم است حقيقت محبت در . مؤثّرترين وسيله براي جلب موافقت و برانگيختن تحسين دشمنان و مخالفين پيشين امر نيز مي باشد 
اميد است كه رفتار شما حقيقت اين تعليم زيباي امر . تواند شريرترين و فرومايه ترين افراد را تبديل به نفوسي آسماني نمايد  كه مي

  .مبارك را بار ديگر تأييد نمايد 

واقعاً به امر مبارك هدايت شود و فرزندانتان شما بايد آن چنان روح محبت بهائي در خانوادة خود ايجاد كنيد كه همسرتان  -110
  .ق در خانواده مهمترين امر جهت فرزندان شماست ـتواف... مجذوب امراهللا گردند 

  

بايد در نظر . حضرت ولي امراهللا دعا خواهند فرمود كه مادر شما به امر مبارك ايمان آورند و فعاالنه به خدمت امراهللا قيام نمايند  -107
هنگامي كه انسان . ك شما به حيات بهائي ممكن است به اندازة مطالعه و يا حتّي بيشتر در مادر شما تأثير گذارد يد كه تمسداشته باش

  .اثرات تعاليم بهائي را بر روي زندگي ديگران مشاهده مي كند ، اغلب تأثير عظيمي دارد 

به مخالفت خود با امر ادامه دادند وظيفه ما اگر علي رغم محبتها و سعي در معرفي امر، اعضاي خانواده همچنان 
  خود مقابله كنيم؟  نا اميديچيست و چگونه مي توانيم با حزن و 
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اگر مالحظه مي كند كه خانواده اش آمادگي پذيرش . خاطري آزرده دارد ، بسيار متأسف شدند ... حضرت ولي امراهللا از اينكه  -101
درحقيقت بسياري از اعضاي . بايد محزون شود ، زيرا همة نفوس از بينش روحاني برخوردار نيستند تعاليم الهي را ندارد ، به هيچ وجه ن

بنابراين احباي الهي نبايد از اين مسائل . خانوادة پيامبران با وجود مشاهدة سلوك و قوة برهان مظهر ظهور الهي از ايمان محروم ماندند 
اق ــرا به يد قدرت الهي بسپارند و سعي كنند با خدمات و ايمان خالص خود به امراهللا ، استحقمكدر شوند ، بلكه بايد آيندة عزيزان خود 

  . آن را يابند كه جهت احياي روحاني نهايي آنان شفاعت نمايند 

هستيد شما نسبت به امر مبارك كه شما به خدمت آن قائم  هحضرت ولي امراهللا از روش خصمانة بعضي از اعضاي خانواد-103       
البته نه اينكه از ايمان خود منصرف شويد . نها را برنيانگيزيد آشديداً متأسفند و معتقدند كه بايد آنچه در قوه داريد انجام دهيد تا ضديت 

  . و از فعاليت امري دست برداريد 

است كه حضرت عبدالبهاء همواره در چنين  از آنجايي كه نمي توانيد آنها را به امر مبارك عالقه مند كنيد ، بهترين روش همان     
مطمئن باشيد كه حضرت ولي امراهللا نيز براي روشن . مواردي توصيه مي فرمودند يعني آنها را به حال خود واگذاريد و برايشان دعا كنيد 

محبت و حكمت و دعاي بستگان يا بسياري از مردم بعد از مخالفت شديد با امر مبارك با بردباري و . شدن ضمير آنها دعا خواهند فرمود 
  .دوستان بهائي خود ، نهايتاً مجذوب امراهللا گرديده اند 

  

توانيم اين رفتار  ي با همسر غير بهايي خود مطمئن نباشيم چگونه مياگر در مورد نحوه رفتار خود به عنوان يك بهاي
  را تعديل و اصالح كنيم؟

  

اگر ما در مورد نحوة . بايد حتماً نهايت محبت و مهرباني را نسبت به شوهر خود نشان دهيد  معتقدند كه شما] حضرت ولي امراهللا [  -104
 رفتار خود در مقام يك بهائي شكّي داشته باشيم ، بايد به حضرت عبدالبهاء بيانديشيم و حيات مبارك را مورد مطالعه قرار دهيم و از خود

قرار گرفته بودند ، چگونه عمل مي فرمودند ، زيرا هيكل مبارك در هر موردي مثَل سؤال نماييم كه اگر آن حضرت در چنين موقعيتي 
  . البته شما مي دانيد كه آن حضرت چقدر مهربان بودند و چگونه مهر و محبت ايشان مانند شمس بر همه مي تابيد . اعالي ما هستند 

دار شوند و فرصت بسيار خوبي در اختيار شما قرار مي دهند تا بتوانيد شوهر و فرزند شما اين حقّ را دارند كه از محبت شما برخور     
  .ايمان خود را نسبت به امر مبارك نشان دهيد 
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اي حقيقي و سعادتمند به وجود  خانواده ،همچنين بايد به درگاه حضرت بهاءاهللا دعا كنيد و طلب تأييد نماييد تا با شوهرتان متّحد شده     
                           . آوريد 

  در مقابل رفتار ناپسند اقوام و خويشان چه عكس العملي بايد نشان داد؟

  

. خار و خاشاك اندوه و غم بسوزد ، آتش محبت اهللا شعله زند ، حرمان نپايد، حسرت نماند ،طوفان غم ساكن گردد  ؛محزون مباش -89
خويش و پيوند اگر دوري جويند ... شود و فيوضات غيب موجود گردد مطمئن به عنايت بهاء گرد تا شبهه و ريب مفقود  ،مستبشر باش
هر قدر ستم كنند . اما تو تا تواني بيگانه و خويش را نزديكي كن و مهرباني نما و نهايت صبر و تحمل بنما  .خدا نزديك است ،مكدر مشو

  .شتي مقابله كن عدل و انصاف مبذول دار و هر چه بغض و عداوت نمايند به راستي و دوستي و آ

  ؟بايد چگونه باشدعكس العمل در مقابل بيگانگان و اغيار 

  

ها برسانيد و كلمة اهللا را منتشر نماييد و نصايح و وصاياي الهي مجري داريد يعني به حركت و آدابي قيام  بشارت ملكوت را به گوش -91
و بلوغ رسانيد تا توانيد در هر محفلي شمع محبت برافروزيد و هر كنيد كه جسم عالم را جان بخشيد و طفل صغير امكان را به مقام رشد 

اگر نفسي . بيگانگان را مانند خويش بنوازيد و اغيار را به مثابة يار وفادار مهربان گرديد . فت ممنون و مسرور نماييد أدلي را به نهايت ر
مالمت . شماتت كند ، محبت نماييد . هم بر زخم او بنهيد شما مر ،جنگ جويد ،  شما آشتي طلبيد و اگر كسي ضربتي بر جگرگاه زند 

خار شود ، گل . درد گردد ، درمان شويد . به هالكت اندازد ، شفاي ابدي دهيد . سم قاتل دهد ، شهد فائق بخشيد . كند ، ستايش فرماييد 
اين عالم خاكي آسماني شود و اين زندان شيطاني ظلماني نوراني گردد و  نشايد به سبب اين رفتار و گفتار اين جها. و ريحان گرديد 

  .جنگ و جدال برافتد و محبت و وفا در قطب عالم خيمه افرازد . ايوان رحماني گردد 

  آيا ازدواج مانعي براي خدمت به امراهللا خواهد بود؟

  

ريزي فعاليت ها مي تواند بر آن اتّكــا يك خانوادة بهائي حقيقي به منزلة حصن حصيني است كه جامعة بهائي به هنـــگام برنامه  -96
مندند و مايلند ازدواج كنند ، حضرت ولي امراهللا نمي خواهند كه آنها تصور كنند كه با اين  به يكديگر شديداً عالقه... و ... اگر . نمايد 
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هيچ . خدمت به امراهللا افزايش خواهد داد  در حقيقت چنين وصلتي توانايي آنها را براي. كنند  خود را از امتياز خدمت محروم مي ازدواج
  .تشكيل دهند حقيقي آن طور كه مورد نظر حضرت بهاءاهللا است خانوادة بهائي  ،چيز احسن از آن نيست كه جوانان بهائي ازدواج كرده

  

  خدمت امراهللا مقدم است يا مسئوليتهاي خانوادگي و مصالح  آن ؟ 

  

  اين دو امر پيشنهاد مي نماييد؟ چه راهكارهايي  براي ايجاد تعادل بين

  

حفظ اتّحاد بين  زن و شوهر بسيار مهم است و اگر خدمت به امراهللا موجب تضعيف آن گردد بايد راه حلّي براي اين مشكل پيدا  -35
  .كرد 

د زناشويي شما را ميسر به عبارت ديگر هر مسيري كه انتخاب كنيد بايد هم در جهت ترويج مصالح امراهللا باشد و هم استحكام پيون     
ز به طوري از متن ذيل به نقل از نامه اي به زبان انگليسي از حضرت ولي امراهللا معلوم مي شود احبا نبايد به بهانه خدمت به امراهللا ا. نمايد 

  : انجام وظايف خانوادگي خود غفلت ورزند

زيرا نياز فراوان به خادمين . وقت و نيروي خود را صرف خدمت به امراهللا كنيد  البته حضرت ولي امراهللا مايلند كه شما و ساير احبا تمام     
صرفاً بر اثر بي توجهي به اين . اما خانواده نهادي است كه حضرت بهاءاهللا براي استحكام آن ظهور فرموده اند نه تضعيف آن . اليق داريم 

به خدمت امراهللا پردازيد ولي وظايف خود را نسبت به خانوادة . ش آمده است نكته ، مسائل نامطلوب بسياري براي خانواده هاي بهائي پي
وظيفة شماست كه حد اعتدال را بيابيد و مواظب باشيد كه هيچ يك از اين وظايف موجب غفلت شما از . خويش نيز فراموش ننماييد 

  . ديگري نگردد 

  

فرمايند ولي الزم مي دانند  مراهللا نماييد كامــالً تأييد ميد را وقف خدمت احضرت ولي امراهللا تمـــايل شما را به اينكه زندگي خو-23
هاي  توجه شما را به اين حقيقت جلب نمايند كه در صورت ازدواج ، وظيفة شما در مقام يك زن بهائي اين است كه از مسئوليت

البته مصالح خانوادگي بايد تابع . است غفلت نكنيد خانوادگي خود كه در حقيقت جزئي حياتي و جدانشدني از فعاليت هاي امري شم



 
 

- ٢٤ - 
 

خير و مصلحت و منافع امر مبارك باشد ، ولي اگر فرد بهائي بخواهد از يك زندگي عادي و متعادل و سازنده برخوردار گردد بايد براي 
از نظر وجوب و اهميت يكسان نيست ولي اين تعهداتي كه در برابر يك فرد بهائي قرار دارد . مصالح خانواده نيز اهميت الزم را قائل شود 

  .امر دليل بر آن نيست كه نتوان تعادلي بين آنها برقرار نمود 

  

بنابراين بايد اذعان كنيم . حضرت بهاءاهللا به منظور ايجاد اتّحاد در جهان ظاهر شده اند و اتّحاد خانواده اتّحادي اساسي و بنيادي است  -31
بسيار مهم است كه شما . مثالً خدمت به امر نبايد موجب غفلت از خانواده گردد . نواده است نه تضييف آن كه هدف امراهللا استحكام خا

  .وقت خود را طوري تنظيم نماييد كه حيات خانوادة شما متعادل باشد و اعضاي خانواده تان از توجه الزم برخوردار باشند 

ولي اگر . ما واقعاً ضروري است ، در آن صورت نبايد آنها را ترك كنيد است كه وجود ش اگر وضع سالمت والدين شما طوري -67
كمك كرده احبا را در استقرار ... توانيد در فعاليت هاي امري در  خويشاوند ديگري بتواند از آنهـــا نگهــداري نمايد ، در آن صورت مي

                                                                                   .            ، مساعدت نماييد ر مبارك بر اساسي محكم در آن محلام

ميزان اختصاص وقت و توجه به خدماتي مهم مثل تبليغ و مهاجرت و نيز خدمت به خانواده را چه چيز تعيين مي 
  نمايد؟ 

   

ي الهي تبليغ را با مهاجرت توأم مي كنند بركات مضاعف شامل تبليغ امراللّه بدون شك شايسته ترين اعمال است و هنگامي كه احبا -77
العاده اي برخوردار است و جايز نيست كه براي ارائه خدمت  رسيدگي به امور خانواده نيز از اهميت روحاني فوق. حال آنها مي گردد 

نيازهاي خانواده هر دو بايد از مهمترين خدمات به  تبليغ امر و پاسخگويي به. امراللّه، از رشد و پيشرفت خانواده غافل شويم  هخاصي ب
سهيم بودن فرزندان مهاجرين در . موقعيت خاص هر خانواده ميزان توجه به هر يك را تعيين مي نمايد و خداوند به شمار آيد ، ولي وضع 

حضرت بهاءاهللا و حضرت نه كه فرزندان ناپذير است ، همان گو هاي والدينشان وقتي به كشور ديگري مي روند ، امري اجتناب فداكاري
ات روحاني و مواهب ـمهاجرين نيز از بركولي نبايد فراموش نمود كه فرزندان . عبدالبهاء در فداكاريهاي آن هياكل مقدسه سهيم بودند

  .مهاجرت بهره مند هستند 

  ست؟راه توجيه اعضاي خانواده براي پذيرفتن خدمات والدين و تشويق آنها به همراهي چي
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116- ...مشكلي كه شما به آن اشاره . يت حيات خانواده كامالً روشن استه به تربيت اطفال و تقوتعاليم ديانت بهائي در مورد لزوم توج
هاي اداري و تحكيم جامعة بهائي مستمراً دعوت به عمل  كرده ايد هنگامي پيش مي آيد كه از احبا براي كمك به ترويج امراهللا و فعاليت

چالشي كه در برابر اين عزيزان قرار دارد اين است كه چگونه با توجه به محدوديت وقت ، نيرو و منابع كه در واقع همة احبا با . آيد  مي
افل ــــاير اعضاي خانواده غــــت خود نسبت به فرزندان و ســــازها پاسخ گويند بدون اينكه از مسئوليــــآن روبه رو هستند به اين ني

  .ند گرد

اما آنچه . از آنجايي كه موقعيت افراد بسيار متفاوت است براي رويارويي با اين چالش روش و شيوة صحيح خاصي وجود ندارد      
روشن است اين است كه بهائيان بايد طريق تعادل جويند و احتياجات موجه فرزندان و خانواده و همچنين نيازهاي جامعة بهائي و رشد آن 

همچنان كه خانواده رشد مي كند ، بايد آگاهانه براي جلب اعضاي آن به خدمات امري تالش كرد به نحوي كه . دارند  را ملحوظ
اين امر بايد از طريق . فرزندان خود را در آن خدمات سهيم شمرند و نسبت به اشتغال والدين خود به خدمات امري مقاومتي نشان ندهند 

  .د و تمايل و اشتياق به خدمت اعضاي خانواده با مشورت خانوادگي دوام يابد فرايند تشويق و تربيت صورت گير

شود؟  با توجه به بيان ذيل كداميك از جنبه هاي زندگي انسان عناصري از خدمت به حضرت بهاءاهللا محسوب مي
ادل در كداميك از اين خدمات با خدمت به خانواده بنوعي مرتبط است؟ فهم اين مطلب چه كمكي به ايجاد تع

  خدمت به امراهللا و خدمت به خانواده مي نمايد؟ 

  

راه هاي . بيت العدل اعظم از عشق شما به جمال مبارك و اشتياقتان براي خدمت به امراهللا و كسب رضاي الهي مسرور شدند  -119
انجامش بر مي آيد  ةبهتر از عهدبسياري براي خدمت وجود دارد و هر شخصي بايد بر طبق امكانات و محدوديت هاي خود خدمتي را كه 

اين نكته حائز اهميت است كه متذكّر باشيم كه هر . فرصت براي خدمات امري لزوماً با امكان كمك به خانواده منافاتي ندارد . برگزيند 
ود ، اشتغال به محبت و احترام نسبت به والدين خ: جنبة زندگي انسان عناصري از خدمت به ساحت حضرت بهاءاهللا محسوب مي شود 

تحصيل ، پرورش و حفظ سالمت ، اشتغال به كسب و كار ، رفتار نسبت به ديگران و رعايت موازين عالي اخالقي ، ازدواج و پرورش 
  .هاي تبليغي و تحكيم جامعة بهائي و البته دعا و مناجات روزانه و مطالعة آثار الهي فرزندان ، شركت در فعاليت

يي و مخالف امراهللا باشد مي تواند همسر را به ترك ديانت خود وادار نمايد ؟ وظيفه زن بهايي آيا اگر شوهر غير بها
  در اين مورد چيست؟
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حضرت ولي امراهللا به شما توصيه مي فرمايند كه سعي كنيد و الاقّل براي مدتي وقت خود را صرف شوهرتان كنيد و با محبت و صبر  -30
اما او به هيچ وجه حق ندارد شما را به ترك . شايد به اين طريق بتوانيد از مخالفتش نسبت به امراهللا بكاهيد . و دلجويي او را آرام نماييد 

رابطة روح انسان با خالق خود امري است مطلقاً شخصي و مقدس و هيچ كس در چنين اموري حقّ تحكّم به . ديانت بهائي وادار نمايد 
  .ديگري را ندارد 

چه نوع يي كه به خدمت امراهللا مشغولند چگونه مي توانند سرمشق احباي جديد و جوانان باشند؟ خانواده هاي بها
  افكاري وجه تمايز ايشان از خانواده هاي ديگر خواهد بود؟

  

  به نظر شما  شريف ترين انگيزه ها  براي حفظ  ازدواج و ايجاد اتحاد در خانواده چيست؟

  

قدند كه بهائيان و به خصوص آنهايي كه مثل شما و خانوادة شما به نحوي آشكار و فعال به خدمت امراهللا حضرت ولي امراهللا قوياً معت -28
از آنجـــايي كه حضرت . مشغولند بايد در صورت امكان در هر موردي سرمشقي شايسته براي احباي جديد و جوانان بهائي باشند 

و ازدواج را يك مسئوليت بسيار مقدس محسوب فرموده اند ، احبا ) ن را جايز شمرده اند گرچه آ( بهـــاءاهللا با طالق بسيار مخالف بودند 
 بايد نهايت كوشش را بنمايند تا عقد ازدواجي را كه بسته اند حفظ كنند و از آن اتّحادي نمونه كه بر اساس شريف ترين انگيزه ها استوار

  .است بسازند 

  

ست كه دائماً كوشش نماييد تا زيبايي و پاكي و نيروي خلّاقة پيام حضرت بهاءاهللا را در زندگي ا اين توصية حضرت ولي امراهللا به شما-99
جوانان بهائي امروز بايد سرمشقي براي جوانان جهان باشند و به همين . چنين در روابط اجتماعي خود منعكس سازيد  خصوصي و هم

ها  تنها تمسك كامل و مشهود همة جوانان بهائي اعم از زن و مرد به آرمان. ابق باشد جهت رفتارشان بايد با عالي ترين موازين اخالقي مط
  .و تعاليم امر مبارك است كه مي تواند دنياي خارج را تحت تأثير قرار دهد و توجه و عالقة جدي مردم را به تعاليم مبارك جلب نمايد 
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اند و براي خير عالم انساني  حيات خود را وقف خدمت امرش نمودهام الهي گشته و ازدواج بين دو نفس كه در اين ايام زنده به پي -102
  .مي كوشند ، مي تواند قوة عظيمي در زندگي ديگران باشد و براي ساير احبا و نيز غير بهائيان سرمشق و ماية الهام گردد 

  

ضي موارد بر طبق معيار مطلوب ازدواج چنانكه حضرت در بع... مدتهاست كه حضرت ولي امراهللا احساس مي كنند كه احباي  -106
بهاءاهللا تشريح فرموده اند زندگي نمي كنند و مستعد تأثيرپذيري از طرز فكر سطحي و خودخواهانة كنوني مردم نسبت به پيوند زناشويي 

ت در حفظ اين ام جديــــو با تم ق هستيدفدر نتيجه هيكل مبارك از مالحظة اينكه شما در سلوك بر طبق موازين بهائي مو. هستند 
حضرت ولي . كه بتوانيد سرمشقي براي ديگران گرديد  ان مي كوشيد ، براستي مسرور و اميدوارندـــد مقدس بين خود و شوهرتـــپيون

اختيار مي نمايند ، موافق امراهللا با روش بعضي از احبا كه به اسم خدمت به امراهللا ، خود را از قيد شوهر رها مي كنند و يا شوهر جديدي 
  .نيستند 

وظيفه احبا در ارائه نمونه اي از روش جديد زندگي چيست؟ در اين مسير بايد از شيوع و قبول چه اعمالي برحذر 
  باشند؟

  

رآميز و ، افزايش رفتار تحقيــوني ، ازدياد خشونت در خانوادهاز جمله نشانه هاي سقوط اخالقي در نظام اجتماعي رو به زوال كنـ   
بسيار مهم است كه اعضاي جامعة اسم اعظم بسيار مراقب باشند كه مبادا به . ظالمانه نسبت به همسر و فرزند و شيوع آزارهاي جنسي است 

ش احباي الهي بايد همواره متوجه و متذكّر باشند كه وظيفه ايشان ارائة نمونه اي از رو. نين اعمالي به قبول آن تن دردهندعلّت شيوع چ
جديد زندگي است ، روشي كه خصوصيات شاخص آن پاي بندي به اصول عالي اخالقي و احترام به منزلت و حقوق تمامي مردم و 

  .احتراز از ظلم و ستم و هر نوع تعدي است 

  حل مشكالت زناشويي از چه راههايي بايد استفاده كنيم؟  يبرا

  

ت و ما بهائيان كه مردماني روشنفكر و مترقّي هستيم در صورت لزوم ، نبايد مشكالت زندگي زناشويي اغلب پيچيده و حساس اس-29
اگر شما و شوهرتان ، به طور جداگانه يا با يكديگر ، . ترديدي در كمك گرفتن از علم و دانش در اين گونه مسائل ، به خود راه دهيم 

ا الاقّل در اين يد كه مي توانيد شوهر خود را معالجه كنيد و يدربارة مشكالت خود با طبيب حاذقي مذاكره نماييد ممكن است متوجه شو
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بسيار جاي تأسف است كه دو نفر بهائي كه در اين امر عظيم الهي با هم متحدند و از سعادت داشتن خانواده . راه كوشش نماييد
قدند كه شما بايد دست به اقدامات سازنده اي حضرت ولي امراهللا معت. برخوردارند ، قادر نباشند با الفت حقيقي با يكديگر زندگي كنند 

هنگامي كه طالق و جدايي بر سر زن و شوهري سايه مي افكند ، براي اجتناب از آن از هر راه . بزنيد و نگذاريد وضع وخيم تر گردد 
  .حلّي بايد استفاده نمود 

  

ا مي ـــران و برادران شمــوص اثرات وخيمي كه بر خواهـــود مرقوم داشته ايد و به خصـــشرحي كه از وضع موجود در خانوادة خ -100
نبايد اميد خود را به ، اما با وجود آنكه خود را در مقابل برخي از مشكالت موجود ناتوان مي بينيد . گذارد ، قطعاً بسيار غم انگيز است 

صرف در برابر مشكالت ، نوميدي و دلسردي بيشتر تنها نتيجة تسليم شدنِ . ، از دست بدهيد اوضاع ، هر چقدر هم تدريجي باشد بهبود
با اطمينان و پشتكار در اصالح وضع  دهد بنابراين بايد قوت قلب داشته باشيد و تا آنجا كه امكانات و موقعيت شما اجازه مي. خواهد بود 

  .خانوادگي خود كوشا باشيد 

  

ند كه اگر طالب راهنمايي و هدايت هستيد بايد اين مسائل را با حضرت ولي امراهللا در خصوص مشكالت خانوادگي شما معتقد -105
يكي از وظايف اين محافل ارائه توصيه و كمك به احبا است و مراجعه به محفل روحاني از . محفل روحاني خود در ميان بگذاريد 

  .امتيازات شما مي باشد 

  ود آمده برطرف شود؟ چه وقت ازدواج مي تواند منشاء راحت و آسايش باشد و مشكالت بوج

  

اني مشورت كرده ولي توصيه ـــبيت العدل اعظم توجه دارند كه شما و همسرتان در مورد مشكالت خانوادگي خود با محفل روح -114
كه براي ايد و معتقدند اي دريافت نكرده ايد و همچنين وضع خود را با يك مشاور امور خانواده مطرح نموده اما نتيجه اي به دست نياورده

احساسي از امنيت و سعادت روحاني  ،شما و شوهرتان درك اين موضوع بسيار مهم است كه ازدواج مي تواند منشأ راحت و آسايش بوده
براي آنكه ازدواج به پناهگاه رضايت و آسودگي تبديل گردد همكاري . ولي اين امر به خودي خود اتفاق نمي افتد . به انسان ببخشد 
  .و مساعدت خانواده هاي آنان ضروري است  طرفين ازدواج

  مورد روابط جنسي چيست و اين برداشت بر چه عقيده اي استوار است؟شما دراعتقاد 
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به طور خالصه ، برداشت بهائي از روابط جنسي بر اين عقيده استوار است كه عفّت و عصمت بايد هم از طرف مرد و هم از طرف  -24
تنها به اين علّت كه عصمت به خودي خود از نظر اخالقي بسيار قابل ستايش است بلكه از اين نظر كه تنها راه  زن كامالً رعايت گردد ، نه

بنابراين روابط جنسي خارج از ازدواج به هيچ شكل و صورتي جايز نيست و هر كس از . يك زندگي خانوادگي شاد و موفّق نيز مي باشد 
  .خداوند مسئول است بلكه از طرف جامعه نيز مشمول مجازات خواهد بود  اين حكم تجاوز نمايد نه تنها در مقابل

ديانت بهائي ارزش انگيزة جنسي را تصديق مي نمايد ولي استفادة نامشروع و ناشايسته از آن را در مواردي مانند رابطة جنسي آزاد و با      
استفادة صحيح از غريزة جنسي حقّ . معه مي داند محكوم مي سازد هم زيستن بدون ازدواج و غيره كه همه را كامالً به ضرر انسان و جا

بهائيان معتقد به سركوب نمودن انگيزة جنسي نيستند . طبيعي هر فرد مي باشد و نهاد ازدواج نيز دقيقاً به همين منظور به وجود آمده است 
  .بلكه معتقد به كنترل و تعديل آن هستند 

  د ديانت بهايي بر عفت و عصمت از طرف زن و مرد هر دو چيست؟با توجه به بيانات فوق علت  تاكي

  

  آزار يا تجاوز جنسي از طرف شوهر چه لطمه اي به روابط زناشويي خواهد زد؟

  

  براي حل آن يا اجتناب از به وجود آمدنش چه راههايي پيشنهاد مي نماييد؟  

  

آن حضرت به زبان انگليسي صادر شده و مضمون آن ذيالً نقل مي شود ، ـ  حضرت ولي امراهللا در توقيعات مباركه اي كه از طرف 33    
استـــفادة صحيح از ...  ": و همچنين مي فرمايند  "... ديانت بهائي ارزش انگيزة جنسي را تصديق مي نمايد  ": توضيح مي فرمايند كه 

ر اين جنبه از روابط زناشويي د ". مين منظور به وجود آمده است باشد و نهاد ازدواج نيز دقيقاً به ه زة جنسي حقّ طبيعــي هــر فرد ميغري
اگر يك زن بهائي از طرف شوهرش مورد آزار و يا تجاوز . ، مانند ديگر جوانب آن ، بايد رعايت و احترام متقابل حكمفرما باشد نيز

. و يا براي كسب حمايت قانوني اقدام نمايد  جنسي قرار گيرد ، او حقّ دارد كه براي كمك و راهنمايي به محفل روحاني مراجعه كند
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چنين آزارهايي ادامة زندگي زناشويي را شديداً به مخاطره مي اندازد و به احتمال قوي سبب بروز نفرت و بيزاري آشتي نــاپذيري مي 
  . گردد 

  

ي مقدم باشد؟ كدام يك بايد بر ديگر. درباره نقش و اهميت جنبه جسماني و روحاني پيوند زناشويي بحث كنيد
  نتيجه عدم توجه به اين نكته چيست؟

  

نهاد ازدواج چنانكه حضرت بهاءاهللا مقرّر فرموده اند در عين حال كه براي جنبة جسماني پيوند زناشويي اهميت الزم را قائل است ،  -25
تنها . نظور گرديده است فرعي مي شمرد آن را نسبت به مقاصد اخالقي و روحاني و نقشي كه از طرف خداوند دانا و مهربان براي آن م

 هنگامي كه به هر يك از اين جنبه هاي مختلف اهميت الزم داده شود و جنبة اخالقي بر مادي و جنبة روحاني بر جسماني اولويت يابد مي
است جلوگيري نمود و پاكي  توان از چنين افراط و بي بند و باري ها در روابط زناشويي كه عصر منحطّ ما به نحو اسف باري شاهد آن

  .اصلي زندگي خانوادگي را به آن بازگرداند و هدف حقيقي از ايجاد اين نهاد الهي را تحقّق بخشيد 

  عفت و عصمت قبل و بعد از ازدواج به چه معناست؟

  

  روابط زن و شوهر و وفاداري آنها نسبت به يكديگر بايد چگونه باشد؟ 

  

تواند در زندگي فرد داشته باشد  زن و يـــا شوهر خود چه جايي مي عشقي عميق نسبت به شخصي غير از سؤال شما در مورد اينكـــه -26
عفّت و عصمت مستلزم آن است كه زندگي جنسي فرد هم قبل و هم بعد از ازدواج . ، بر اساس تعاليم بهائي به آساني قابل توضيح است 
مل و بعد از ازدواج وفاداري مطلق نسبت به شريك زندگي منتخب ، وفاداري در همة پاك و منزّه باشد ، قبل از ازدواج پرهيزكاري كا

  ...اعمال جنسي و وفاداري در قول و عمل 

بايد سعي نمايند تا خارج از زندگي زناشويي عادي و مشروع خود ، روابط دوستي و محبتي برقرار سازند كه ابدي و مبتني بر ...      
اين يكي از موارد متعددي است كه در آن بهائيان بايد سرمشق ديگران گردند و در راه . ه حيات جسماني اوست زندگي روحاني انسان و ن
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ارائة معياري حقيقي براي زندگي پيش قدم شوند ، معياري كه سبب تعالي روح انسان شود و جسم او را صرفاً وسيله اي در اختيار روح 
  .ت كه اين مسئله با داشتن يك زندگي جنسي عادي از طريق مشروع آن يعني ازدواج مغايرتي ندارد نيازي به بيان نيس. تابناك او گرداند 

  ؟استاعتقاد بهايي فساد اخالقي در روابط زن و مرد ناشي از چه امري به 

  

  براي اصالح جامعه در اين مورد چه اقدام موثري مي توان انجام داد؟ 

  

ني در اجتماع ، منجر به تدنّي خلق و خويي كه بايد بر روابط بين دو جنس مخالف حكمفرما هاي معنوي و روحا فقدان ارزش ـ  33  
باشد ، مي گردد كه در نتيجه زنان صرفاً وسيله اي براي ارضاي اميال جنسي به حساب مي آيند و از احترام و ادبي كه از جمله حقوق 

 إنَّ الّذينَ يرتَكَبونَ البغي و الفحشاء ، اولئك ضَلَّ " ": انذار مي فرمايند حضرت بهاءاهللا چنين . شوند همة افراد بشر است محروم مي 
سهنَعيم و كانوا م ه ياران حضرت رحمن آنكه دربارة معيارهاي واالي اخالقي كه نيل به آن را حضرت بهاءاهللا در تشايس 1 ". رينَالخاس

نَّ ليهإ درتَالطّراز التَ نِحسأبِ مالِوات الجم ذَليهِع دنَرو لو ي " ": ايند ، تعمق نمايند توصيه مي فرم "اهل بهاء  "يكي از بيانات خود به 
  2 "...  هابالو زيزُالع مكُبن رن لدم مِدالق لمم قَكُملِّعك يكذل. التّقوي  نَلقوا مخَ كوي اولئالهم بِهبصارأ

  .)و فحشا مي شوند آنان تالششان به گمراهي  كشيده  شده و از زيانكاران هستندهمانا كساني كه مرتكب بغي ( 

نظرشان را به جانب  ،اگر زنان صاحب زيبايي و جمال با بهترين زينتها بر آنان بگذرند از روي هواي نفس(} اهل بها كساني هستند كه{
  . )دم از جانب خداوند عزيز بخشنده شما را تعليم مي دهدق چنين قلم اين. ايشان از تقوا خلق شده اند . آنها بر نمي گردانند 

  اگر يكي از احبا مورد تجاوز جنسي قرار گيرد وظيفه جامعه نسبت به او چيست؟ 

  

  اگر در اثر اين تجاوز، فرد باردار شود وضعيت فرزند چگونه خواهد بود؟ 

  

                                                            
   ١١٧، ص  ١٣٦منتخباتي از آثار حضرت بھاءهللا ، شماره .  ١
  ٤٧، ص  ٦٠تخباتي از آثار حضرت بھاءهللا ، شماره من.   ٢
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چنانچه يكي از احبا مورد تجاوز جنسي قرار گيرد . ز جنسي است ـ   يكي از شنيع ترين و قبيح ترين تخلّفات جنسي جرم تجاو33   
اگر در اثر اين . مستحقّ محبت و حمايت اعضاي جامعه مي باشد و مختار است كه عليه متجاوز بر طبق قانون مملكت خويش اقدام نمايد 

يم دربارة حفظ و يا سقط جنين راجع به شخص اوست اخذ تصم. تجاوز حامله شود مؤسسات بهائي نبايد به او فشار آورند كه ازدواج كند 
اگر در نتيجة اين تجاوز . تا با توجه به مالحظات طبي و عوامل مربوطة ديگر و در پرتو تعاليم مباركه ، آنچه را مايل باشد مجري دارد 

ر راجع است ، ولي ادعاي هرگونه طفلي متولّد شود ، اخذ تصميم در مورد طلب كمك مالي از پدر جهت نگهداري فرزند به خود ماد
  .حقّ پدري از طرف متجاوز بر طبق احكام بهائي ، با توجه به شرايط مربوطه ، زير سؤال برده مي شود 

  

  )از چه حقوقي منع خواهد شد؟( ساقط شدن حق پدري به چه معناست؟ 

  

  

  

  د؟اگر در خانواده اي اتحاد و اتفاق وجود داشته باشد چه نتايجي حاصل مي شو

  

ويت حاصل شود ل و آسان گردد و چقدر ترقّي و علمالحظه نماييد چون اتّحاد و اتّفاق در ميان خانداني واقع شود ، چقدر امور سه - 0    
ة عموم گردد و روز به روز بر سبب غبط ،مقام محفــوظ شود خاندان محظوظ ماند ،. ميسر شود  امور منتظم گردد و راحت و آسايش. 

  .  عزّت ابديــــه بيفزايد  يت وعلو

                                                                         

اميدوارم كه تو و . البته بايد امروز كل را به محبت و يگانگي و الفت و مهرباني و درستي و آشتي و دوستي و حقّ پرستي خواند  -12 
ه خدمت پردازيد و در اين جهان دو شمع روشن هدايت گرديد و در افق ابدي مانند دو نجم ساطع شوهر عزيزت به نهايت روح و ريحان ب

  .بدرخشيد 
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اگرتوافق و محبت در خانواده اي ظاهر باشد ، آن خانواده پيشرفت نموده نوراني و روحاني گردد ، اما اگر اختالف و نفرت در آن به  -86
  . آن اجتناب ناپذير است  دامهوجود بيايد ، از هم پاشيدگي و ان

  

  .با دوستان و متعلّقان خويش عموماً در نهايت مهرباني و محبت معامله كن  -88

  تاثير اين نوع افكار در جامعه چه خواهد بود؟

  

اگر جميع ملل را  عائله متشكّل از افراد است و هر ملّتي نيز متشكّل از افراد و اشخاص و. بر افراد عائله كنيم  ملل را مي توان قياس -87
ست همين نوع جنگ و حرب ا يك عائلة عظيمه گردد و اين واضح است كه نزاع و جدال بين افراد يك عائله سبب خرابي، جمع كنيد 

  .مابين ملل مورث انهدام عظيم است

  گسترش فكر چه تاثيري مي تواند در خانه و اجتماع داشته باشد؟ 

 

راحت و نعمت چون يك قدري فكرش اتّساع يابد در فكر . ر راحت و منفعت خويش است هر انسان ناقصي خودپرست و در فك -92
سعادت اهل شهرش افتد و چون افكار متّسع بيشتر شود در فكر عزّت وطن و ملّتش افتد اگر فكرش اتّساع بيشتر يابد در فكر. خاندانش افتد

ت نوع انسان افتد ، خير جميع خلق طلبد و راحت و سعادت جميع در ف يابد و به منتهي درجة كمال رسد و چون افكار اتّساع تاميكر علو
  .اين دليل بر كمال است  ،ممالك را

  انفاق بر فقراء و كمك به امور خيريه چه تاثيري در زندگي خانوادگي دارد؟

  

  .وته في دينه رأس الهِمة هي انفاقُ المرءِ علي نَفسه و علي اَهله و الفُقَراءِ من اخ -4

  ) راس همت، انفاق مرد است بر خودش و خانواده اش و فقراء از برادران ديني اش(
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به نظر شما چرا حضرت بهاءاهللا در بيان مبارك ذيل راس تجارت را حب خويش ذكر فرموده اند؟ اين تجارت را 
مراه داشته باشد مقايسه كنيد و نتيجه با تجارتهاي ديگر كه ممكن است منافع مادي بسياري براي يك خانواده به ه

  .گيري نماييد

  

  . نيرٍم زٍّع عِصبن ام مقو هذا ما ر ي ءشَ ن كلِّع ي ءشَ كلُّرُقفته يدونبِ و ءي شَ لُّغني كُستَبي به يح يه ةِالتّجار رأسـ 83

و اين است آنچه از . گردد دون آن هر چيز از هر چيز فقير ميآن هر چيز بي نياز مي شود و ب) داشتن(با. راس تجارت حب من است(
  ).انگشتان خداوند عزيز منير رقم زده شده است

رسد؟ پس از بحث در اين باره  بيان ذيل را بخوانيد  براي حل مشكالت مادي خانواده چه راه حلهايي به نظرتان مي
  .و راجع به راه حل ارائه شده در آن تفكر نماييد

  

فرمايند كه نااميد نشويد ، بلكه  هاي شما شديداً متأثّر شدند و مي ها و نگراني ل مبارك از اطّالع بر مشكالت خانوادگي و ناراحتيهيك -97
همة ما به معضالت بي ارزش مادي در اين حيات مبتال هستيم و نمي توانيم . صبر پيشه گيريد و به هدايت و تأييد حتمي الهي مطمئن باشيد 

هاي ما براي خالصي از اين مشكالت بي نتيجه مانده ، آن است كه فكر  بهترين كار، بعد از آنكه همة كوشش. ز آنها رهايي يابيم كامالً ا
شما بايد به درگاه الهي شاكر باشيد كه شما را . و ذكرمان را به تنها چيزي كه شادي و آرامش حقيقي به قلوب مي بخشد ، متمركز كنيم 

امر عظيمش نموده است ، چه كه ايمان به امر الهي مطمئناً تنها منشأ سرور و تسلّي خاطر شما در هنگام رنج و سختي موفق به شناسايي 
ست كه تا حد امكان ا آيا چيزي باارزش تر از كوشش در راه تبليغ پيام الهي وجود دارد ؟ توصية حضرت ولي امراهللا به شما اين. است 

شما عالقه و اشتياق و ايمان و توانايي . كنيد و توجه خود را حصر در مطالعه و نشر تعاليم الهي نماييد مشكالت مادي خود را فراموش 
ات ارزنده به نحو كامل بهره برداري ننماييد الزم را داريد و جاي تأسف خواهد بود اگر از اين خصوصي.  

  

  پرداخت حقوق اهللا چه تاثيري در زندگي دارد؟ 
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في الحقيقه امر حقوق الهي امر بزرگي است ، بر  ": اءاهللا مي فرمايند ــــد ، حضرت بهــور كه به خوبي واقف هستيان طــــهم -112 
.  الكريمِ نيغَا الهبم روالن عم عالمٍ لِّفي كُ فسٍنَ لِّكُ عم كونُماي و ...چه كه اوست سبب نعمت و بركت و خيرات . جميع اداي آن الزم 

مؤمن مخلص كه به موهبت پرداخت حقوق اهللا فائز است ، ابداً در طلب عذر و بهانه اي براي اجتناب از اداي اين وظيفة  شخص 1 "
اعت از اين حكم مسئله اي طاز طرف ديگر ، چون ا. روحاني نخواهد بود ، بلكه نهايت كوشش را براي اجراي آن مبذول خواهد داشت 

از وظيفة روحاني ... اختياري و داوطلبانه است ، شايسته نخواهد بود كه از حد مطّلع ساختن احباي وجداني و پرداخت حقوق اهللا امري 
  . خود فراتر رفت و بايد به خود ايشان واگذار كرد تا در مورد آن تصميم بگيرند 

ساني كه در خريد يا بناي محلّ اقامت و همين اصل در مورد آن دسته از احبايي كه در مصارف خانوادة خود ره افراط مي پيمايند و ك     
به منظور اجتناب از پرداخت حقوق اهللا اين مخارج را ضروري توجيه مي كنند ، نيز  ،وسايل و تزيينات آن از نياز خود بسي فراتر رفته

  .صادق است 

  .)و آنچه مي باشد با هر نفسي در هر عالمي از عوالم پروردگار بي نياز بخشنده اش(

مثالً از جمله حقوق . نبوده و نيست كه آنچه از قلم اعلي صادر و جاري شده از اوامر و نواهي نفع آن به خود عباد راجع است شكّي  -84
نازل و اگر ناس به اداي آن موفق شوند البته حقّ جلّ و عزّ بركت عنايت فرمايد و هم آن مال نصيب خود آن شخص و ذرية او شود  اهللا

مايي اكثري از اموال ناس نصيب ايشان نشده و نمي شود و اغيار را حقّ بر آن مسلّط مي فرمايد و يا وراثي كه اغيار چنانچه مشاهده مي ن
اگر به اوامر عمل مي   لونَجهِي مثُ عرفونَو ي رونَنكُي مثُ دونَشهي النّاس نَّإحكمت بالغة الهي فوق ذكر و بيانست . بر ايشان ترجيح دارد 

  .خير دنيا و آخرت را تحصيل مي كردند  نمودند

  ).همانا مردم مي بينند، سپس انكار مي كنند و مي شناسند ، سپس خود را به ناداني مي زنند(

  ؟   چه خصوصياتي داردكه باعث مباهات و افتخار خانواده است به نظر شما يك زن نمونه 

  

                                                            
  آرشيو مرکز جھانی بھائی .  ١
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از اين  1. *آن اشاره كرده ايد صرفاً يك توصيه است نه يك امر و حكم قاطع  كه در بند اول نامة خود به... لوح حضرت عبدالبهاء  -32
گذشته اين لوح به افتخار چند نفر از زنان بهائي ايران نازل شده كه حتماً در عريضة خود از حضرت عبدالبهاء تقاضاي راهنمايي در مورد 

. ت زيرا نامة واصله به دست نيامده و تقاضاي مورد نظر معلوم نشده است متأسفانه شأن نزول اين لوح معلوم نيس. وضع خاصي نموده بودند 
اين بيان مبارك مثل بسياري از بيانات ديگر در . از اين جهت بيان مزبور بايد به عنوان توصيه اي در مورد يك موقعيت خاص تلقّي گردد 

  . واده در دسترس احبا قرار گيرد اين مجموعه درج شده تا آثار موجود دربارة جنبه هاي مختلف حيات خان

  .ترجمه به دقّت مالحظه شده است و شكّي نيست كه متن انگليسي صحيح است 

  درمقابل بدخويي همسر چه رفتاري بايد داشت؟ 

  

  اگر به اين رفتار ادامه دهد چطور؟ 

                                                                                                                                                                                                                     

  2  ". شوهر خويش را عزيز دار و هر چه بدخويي كند خوش خويي نما  ": بدالبها، در يكي از الواح مباركه مي فرمايند حضرت ع -38

  : داراالنشاء بيت العدل اعظم الهي آمده است  1990آوريل  12در پاسخ به سؤالي در مورد اين بيان ، توضيح ذيل ضمن نامة مورخ      

چنين عمل . ري نبايد همسر خود را مورد آزار و اذيت اعم از آزار عاطفي و روحي و جسمي قرار دهد بديهي است كه هيچ شوه     
رت مذمومي با روابط مبتني بر احترام و تساوي كه در آثار بهائي به آن امر شده كامالً در تضاد خواهد بود ، روابطي كه مي بايستي با مشو

هنگامي كه يك زن بهائي خود را در . وسل به زور به منظور تحميل ارادة خود به ديگري مبرّا باشد جمله تاز توأم و از هرگونه بدرفتاري و
چنين وضعي مي يابد و احساس مي كند كه نمي تواند اين مشكل را از طريق مشورت با شوهر خود حلّ نمايد ، مي تواند جهت مشورت 

نين ممكن است مراجعه به مشاورين خانوادگي حرفه اي و ماهر را نيز مفيد ديد به محفل روحاني محلّي مراجعه نمايد و همچ و صالح
                                                            

جھد و  ،شما ای کنيزان حضرت بی نياز: می باشد ) ذيالً نقل شده ( مندرج در لوح حضرت عبدالبھاء " اطاعت و رعايت ازدواج از طرف زنان " سؤال اين يار روحانی در مورد *      ١
بر يگانگی خداوند ست و گواھی ا آگاھی دل ،آنچه شرف و منقبت نساء است موّفق شويد و شبھه ای نيست که اعظم مفخرت نساء کنيزی بارگاه کبرياست و کنيزی درگاهکوشش نماييد تا به 

تمکين و قرار و مداومت ذکر پروردگار و عبادت ليل و  ت قلبی ميان اماءهللا و عصمت و عّفت بی منتھا و اطاعت و رعايت ازواج و تربيت و مواظبت اطفال و سکون وبی مانند و محب
  ) ٣٨٤منــاھج االحکام ، قسمت اّول ، صفحۀ . ( از حّق می طلبيم که به جميع اين مواھب موّفق گرديد . نھار و ثبوت و رسوخ بر امر و عھد حضرت کردگار و نھايت اشتعال و انجذاب 

 
رفتاری بدتر گردد باز مھربانی کن و محّبت نما و دوست بدار و تحّمل اذّيت و خويي نما ولو از خوش  ا عزيز دار و ھرچه بدخويي كند خوششوھر خويش ر: " متن کامل بيان مبارک .    ٢

  )آرشيو مرکز جھانی بھائی . " ( آزار او نما 
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اگر شوهر هم بهائي باشد ، محفل روحاني ممكن است توجه او را به لزوم اجتناب از رفتار ناشايست جلب نمايد و در . تشخيص دهد 
  .رك دست به اقدامات جدي تري بزند صورت ضرورت مي تواند جهت الزام او به وفق دادن رفتار خود با تعاليم امر مبا

 

  

  در مقام اول براي تربيت اطفال چه چيزي الزم است؟ نتيجه عدم توجه به آن چيست؟

  

آنچه از براي اطفال در مقام اول و رتبة اوليه واجب و الزم است تعليم كلمة توحيد و شرايع الهيه است چه كه من دون آن خشية اهللا  -43
آباء بايد كمال سعي را در تدين ... ر فقدان آن صد هزار اعمال مكروهة غير معروفه و اقوال غير طيبه ظاهر مي گردد حاصل نمي شود و د

ديگر چنين اوالد  .طاعت ابوين كه در مقامي اطاعة اللّه است غافل گرددااوالد مبذول دارند چه اگر اوالد به اين طراز اول فائز نگردد از 
  .شاء ه ما يفعل بِأَهوائارد يمباالت نداشته و ند

  )از روي هواي نفسش هر چه بخواهد مي كند(

چه هر فرزندي از دين الهي خارج شود البتّه به رضاي ابوين و حقّ جلّ جالله عمل  ،آباء بايد در دين ابناء و اتقان آن جهد بليغ نمايند -39
ر فقدان اين عطيه كبري از هيچ منكري اجتناب نكند و به هيچ معروفي اقبال جميع اعمال حسنه به نور ايمان ظاهر و مشهود و د. ننمايد 
  .ننمايد 

  راهكار حفظ اطفال از قواي مخربه نظم رو به زوال كنوني و محروميت از عنايات حضرت بهاءاهللا چيست؟ 

  

العدل اعظم بسيار مهم است كه  بيت از نظر. سؤاالت شما همگي به مسئلة حياتي تعليم و تربيت امري اطفال مربوط مي گردد  -117
والدين بهائي براي مساعدت فرزندان خود در مطالعة منظّم و مستمرّ تعاليم الهي و اكتساب حيات روحاني و تخلّق به اخالق بهائي سعي 

قواي مخرّبه اي كه از  موفقيت پدران و مادران در انجام اين وظايف حياتي ، خطر گرفتاري فرزندانشان را در چنگ. بليغ مبذول دارند 
مشخّصات بارز نظمي رو به زوال كه شديداً نيازمند تجديد حيات است و نيز خطر محروميت آنان را از عنايات شفابخش حضرت بهاءاهللا 

  .تخفيف خواهد داد 
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  چگونه مي توان اطفال را از تاثيرات مخرب رسانه ها بخصوص تلويزيون حفظ نمود؟

  

ابراز . رات فساد اخالقي جامعة امروز يكي از چالش هاي عظيمي است كه والدين بهائي با آن رو به رو هستند حفظ اطفــال از اث -118
همان طور كه . هاي تلويزيوني ، روي اطفال دارد با نظر موافق مالحظه شد امهــــأثيراتي كه رسانه ها و به خصوص برنــــنگراني شما از ت

كنند ملي وجود ندارد كه بتوان اطفال را به طور كامل از مشكالت اخالقي جامعه اي كه در آن رشد ميبه خوبي مطّلع هستيد هيچ روش ع
كه فرزندانشان از ابتداي كودكي ، هم از بنابراين برعهده والدين است كه به تمام قوا بكوشند تا اطمينان حاصل كنند . محافظت نمود
د و هم با تعليم اخالقي و سرمشقي كه در منزل دريافت مي دارند ، تربيت روحاني دهنهايي كه مؤسسات امري تشكيل ميطريق كالس

  .مجموعه اي از نصوص مباركه كه دربارة تعليم و تربيت بهائي منتشر گرديده حاوي راهنمايي هاي مفيد فراواني در اين زمينه است . يابند 

تار ناپسند قرار نگيرند ، بسيار مهم است كه والدين به نحوي خردمندانه چون غير ممكن است كه كودكان بهائي در معرض اخالق و رف     
مواجهة كودكان با چنين اطواري در رسانه ها و در زندگي روزمرّه را وسيله اي براي هدايت و كمك به آنها قرار دهند تا كودكان اهميت 

ن نوع تأثيرات نامطلوب عي نماييد تا فرزندتان كمتر در معرض اياينكه تا چه اندازه بايد س. عملي و روحاني متفاوت بودن را درك كنند
  .، بستگي به صالحديــد خود شما با توجه به تعاليم الهي دارد قرار گيرد

  با توجه مطلب فوق چگونه مي توان از رفتارهاي ناپسند در رسانه ها درجهت تربيت فرزندان استفاده نمود؟

  

  ندان چه حقي از او ساقط مي شود؟در صورت قصور والد از تربيت فرز 

  

اللّه را وصيت مي فرمايد به  را ذكر مي نمايد و حزبووجه قدم به تو متوجه و ت ،يا محمد ": در لوحي از الواح نازل قوله تعالي  -40
طوبي از براي نفسي كه . وب غفلت نمايد حقّ پدري ساقط شود و لدي اللّه از مقصرين محس... اگر والد در اين امر اعظم . تربيت اوالد 

  ".  ديمقال رُاآلم وه يه ولَإهم بقرِّي م وفعه۫◌ ني م وهيدؤَما يبِ بادانَّه يأمرُ العوصاياي الهي را در قلب ثبت نمايد و به او متمسك شود 

گرداند و او امر كننده جاوداني  ند و به حق نزديك ميرسادارد و نفع مي  يد ميامر مي نمايد به آنچه ايشان را مؤهمانا خداوند عباد را (
  ).است
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  به نظر شما چرا اطاعت والدين در اديان الهي تا اين حد مورد تاكيد قرار گرفته است؟ 

  

اثمار سدرة وجود امانت و ديانت و صدق و صفا و اعظم از كل بعد از توحيد حضرت باري جلّ و عزّ مراعات حقوق والدين است  -41
ه كوا بِرشو التُ دوا اللّهاعب و "ه تعالي قولُ رقانِِي الفُف حمنُالرَّ هلََنزَما اَ رْنظُن اُأ .ردر جميع كتب الهي اين فقره مذكور و از قلم اعلي مسطو .

و  ءقرري و يو ي دشهي حكيمٍ عارف لِّكُطوبي ل .ن فرمودهان به والدين را با توحيد مقتَرمالحظه نماييد احس "  ".حساناًإ ينِدالوالشيئاًً و بِ
يعرف و ينزَما اَبِ لُعمله و في هذَ بلِالقَ بِتُفي كُ اللّهديع ا اللّوح الب .  

و خداوند را عبادت كنيد و با او چيزي را شريك نگيريد :به آنچه خداوند رحمن در قرآن نازل فرموده،نظر نماييد؛ بيان او متعالي است( 
   .)لدين احسان كنيدو به وا

خوشا به حال هر عارف حكيمي كه شهادت مي دهد و مي بيند و مي خواند و مي شناسد و عمل مي كند به آنچه خداوند آن را در (
  ).است كتب قبل و در اين لوح بديع نازل فرموده

   

  .ظيمِالع ليالع مكُبر ةِحمر حابِن سم مليكُع يرُالخَ لُزَني ذلكبِِ ا وـــمروهقِّّم و ويكُوبوا اَززِّوم عيا قَََ لْقُ -44

 بگو اي قوم، پدر و مادرتان را عزيز داريد و احترام بگذاريد؛ به اين وسيله خير بر شما نازل مي شود از ابر رحمت پروردگارتان كه بلند(
  .)مرتبه و عظيم است

  خود اطاعت نكند؟  آيا ممكن است در مورد مسائل اخالقي فرزند از والدين

  

  . برخي ديگر از مصاديق عدم تعادل در مسائل اخالقي را ذكر كنيد

  

در آثار مقدسه بيانات فراواني در مورد اهميت اتّحاد خانواده و وظايف مهمي كه فرزندان نسبت به والدين و يا والدين نسبت به  -ـ  80
  ...از بهائيان خواسته شده كه مطيع والدين خود باشند  در اين خصوص ، در واقع. فرزندان دارند يافت مي شود 
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حتّي فضايل اخالقي ، اگر در آن زياده روي شود و به وسيلة ساير . اما يكي از مهمترين اصول امر الهي اصل اعتدال در جميع امور است 
داشت كه فرزند در ارتكاب گناه نيز از پدر و  مثالً نبايد انتظار. ممكن است بي اندازه سبب ضرر گردد ، فضايل تكميل و تعديل نگردد 

به عالوه اگر هر يك از قوانين را به تنهايي و جدا از اصول اساسيه اي كه زير بناي آن را تشكيل مي دهد و يا جدا از . مادر اطاعت نمايد 
كه حضرت عبدالبهاء فرموده اند اتّحاد همان طور . ساير قوانين ، بزرگ جلوه دهيم و بر آن تأكيد نماييم مي تواند توليد خطر كند 

  :خانواده اهميت بسيار دارد ولي بايد در قبال حقوق هر يك از افراد خانواده تعديل گردد 

همة . بر طبق تعاليم حضرت بهاءاللّه خانواده كه يك واحد انساني است مي بايستي بر اساس موازين تقوي و تقديس تربيت شود  "     
حقوق پسر . پيوند و الفت خانواده را بايد پيوسته حفظ نمود و حقوق اعضا را نبايد زير پا گذاشت . ه خانواده تعليم داد فضايل را بايستي ب

همان گونه كه پسر وظايفي نسبت به پدر دارد ، پدر نيز در قبال . و پدر و مادر هيچ يك نبايد نقض شود و يا دستخوش زورگويي گردد 
بر همين منوال ، مادر و خواهر و ساير اعضاي خانواده نيز هر يك اختيارات مخصوص به خود را دارا هستند .  پسر داراي وظايفي مي باشد

   1  ".كل ، راحت هر يك راجع به كل باشد خير چنانكه خير هر يك . تمامي اين حقوق و اختيارات بايد محفوظ ماند . 

  

  

  اميدوار بود؟ چگونه مي توان به ثبات فرزندان در اطاعت از والدين 

  

اصل مشورت در جميع امور اصل اساسي ديگري است كه فرد بهائي در برداشت و رويكرد خود نسبت به لزوم اطاعت از والدين ـ   80   
اگر فرزند و والدين بتوانند با  2 " .مشورت در شريعت اللّه از اس اساس است "به فرمودة حضرت عبدالبهاء . بايد آن را در نظر گيرد 

به اتّحاد فكر و هدف نائل شوند ، قادر خواهند بود كه از كشمكش در مورد مسئلة  ،مشورت نقطه نظرهاي يكديگر را بهتر درك كرده
  .اطاعت از والدين اجتناب نمايند 

  خواهد بود؟ي آيا اطاعت از والدين مانع آزاديهاي فرد

                                                            
  .خطابات حضرت عبدالبھاء که متن فارسی آن موجود نيست .   ١

  
  ٣٢، صفحۀ  ٤مکاتيب عبدالبھاء ، جلد .   ٢
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ن از يك طرف و ابراز عقيده و آزادي فردي و رشد روحاني از طرف ديگر ، در مورد بحث شما دربارة رابطة بين اطاعت از والديـ  80    
ند ، اگرچه افراد شخصاً مسئول اعمال و رشد روحاني خود هست. دهند بيت العدل اعظم جهت مالحظة شما ، توضيح ديگري را ارائه مي

تصميم به چشم پوشي از خواست هاي شخصي به . برد بلكه عضوي از خانواده و جامعه محسوب مي شود  ولي فرد در انزوا به سر نمي
. نمايانگر آزادي اراده است نه دربند كردن آن  –حتّي نظرات مؤسسات امري يا اولياي امور و قوانين  –خاطر رعايت نظريات والدين 

     .فرزند با اطاعت از والدين مي تواند به اتّحاد خانواده و از آن طريق به امر الهي كمك كند 

  پدري در تربيت فرزندان كوتاهي نمايد وظيفه امناء جامعه چيست؟  اگر

  

در اول ورود سجن از سماء  1قلم اعلي كلّ را وصيت مي فرمايد به تعليم و تربيت اطفال و اين آيات در اين مقام در كتاب اقدس  -42
ذوا ن يأُخو الّذي تَرَك ما اُمرَ بِه فَلالُمناء اَ في اللّوحِ طّ و دونهِما عما حددو الخَه بِالعلمِ ه و بِنتابن كُتب علي كُلِّ اَبٍ تَربيةُمشيت الهي نازل 

مما يكونُ نه الزماً لهِتربيتاً وا كانَ نْما االّ غنيرجِيع الي بيت دل الع.  

به  كهه تعيين شده در لوح و كسي كه ترك كند آنچه رااز آنچ ،بر هر پدري واجب شده تربيت پسر و دخترش به علم و خط و غير آن(
آن امر شده، بر امناء است كه اگر غني باشد از او آنچه را براي تربيت  فرزندان الزم است بگيرند واال اين وظيفه به بيت عدل راجع 

  .)است

  

  نتيجه قصور در تربيت فرزندان چيست؟ 

  

ست كه در كتاب الهي در اين دور ا اين . مانند حشرات گردند اگر معلّم نباشد اطفال كل انند واگر مربي نباشد جميع نفوس وحوش م -47
ست نه اختياري يعني بر پدر و مادر فرضِ عين است كه دختر و پسر را به نهايت همت تعليم و تربيت ا بديع تعليم و تربيت امر اجباري

                                                            
  ٤٨بند   .  ١
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رف پرورش بخشند و اگر در اين خصوص قصور كنند در نزد رب غيور مأخوذ نمايند و از پستان عرفان شير دهند و در آغوش علوم و معا
  . 1و مذموم و مدحورند

براي تربيت اطفال روي چه نكاتي بايد دقت نمود ؟ پس از ليست كردن آن، مطالب ذيل را بدقت بخوانيد و نكات 
  .نماييد و به ليست خود اضافه كنيدديگري را كه براي تربيت اخالقي ، روحاني و انساني اطفال الزم است استخراج 

  چرا تربيت اطفال در اديان الهي تا اين حد مورد اهميت واقع شده است؟ 

  

وقتي . تعليم و تربيت صحيح اطفال جهت ترقّي عالم انساني بسيار مهم است و اس اساس هر تربيتي تربيت روحاني و اخالقي است  -113
همنوعان خود مي آموزيم، اجباراً با موانعي مانند بي تفاوتي ، ماده گرايي ، خرافات و بسياري از  ما حقايق امر الهي و حيات بهائي را به

به تدريج كه رشد . شويم، ولي فرزندان نوزاد ما روحي پاك دارند كه به اوساخ اين عالم آلوده نشده است تصورات غلط روبه رو مي
ما وظيفه داريم آنها را از اولين دقايق زندگي ، از نظر روحاني و جسماني . و خواهند شد كنند با امتحانات و مشكالت بي شمار رو به ر مي

القي به آداب و تعاليم الهي تربيت كنيم و به اين ترتيب هنگامي كه به سنّ بلوغ مي رسند مي توانند قهرمانان امر الهي و نوابغ روحاني و اخ
 مياه جاريه كه حيات كل معلّق به آن "و  "انجم سماء عرفان  "ي را داشته باشند و در واقع آمادگي مقابله با هر امتحان ،عالم انساني شده

  . خواهند بود 2  "ست ا

  وظيفه ما در قبال آنان چيست؟وضعيت كودكان امروز چگونه است؟ 

  

آنها را به حال خود گذاشت تا در  نبايد. كودكان ما نيازمند آنند كه پرورش روحاني يابند و از پيشگامان امراللّه محسوب شوند  -81
ميليون ها . ، كودكان با سرنوشتي ظالمانه روبرو هستند ع كنونيِ جامعة بشريدر وض. دنيايي كه مملو از مخاطرات اخالقي است رها شوند 

سربرند و يا در فقر ، نسبت  ه كودكان اعم از اينكه در غنا ب. كودك در بسياري از كشورها از نظر اجتماعي بي سر و سامان و سرگردانند 
اين بيگانگي ، ريشه در نوعي خودخواهي ناشي از ماده گرايي دارد كه در . به والدين خود و ديگر بزرگساالن احساس بيگانگي مي كنند 

ن دوران نشانه اي بي سر و ساماني اجتماعي كودكان در اي. كنه بي اعتقادي به خدا نهفته و قلوب مردمان را در همه جا قبضه نموده است 
ولي اين وضع منحصر به يك نژاد ، طبقه ، ملّت و شرايط اقتصادي نيست ، بلكه همه را در بر مي . قطعي از جامعه اي در حال سقوط است 

                                                            
  طرد شده ، رانده شده: مدحور.  ١
  ٧٨، صفحۀ  ٩٦منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا شمارۀ  .  ٢



 
 

- ٤٣ - 
 

به  قلوبمان به شدت متألم مي گردد وقتي مالحظه مي كنيم كه كودكان در بسياري از نقاط جهان به سربازي گمارده مي شوند ،... گيرد 
عنوان كارگر استثمار مي گردند ، عمالً به صورت برده خريد و فروش مي شوند ، اجباراً به فحشا كشيده مي شوند ، مورد استفادة 
پورنوگرافي قرار مي گيرند ، پدران و مادراني كه در پي اميال خويش اند آنان را ترك مي كنند و به اشكال گوناگون ديگري كه از 

د والدين بر كودكانشان اعمال بسياري از اين مظالم وحشتناك را خو. ج است قرباني مطامع ديگران مي گردند حوصلة اين بحث خار
تواند از عواقب اين اوضاع در امان  جامعة جهاني ما نيز نمي. صا است صدمات رواني و روحاني وارده بر آنان خارج از حد اح. دارند  مي

  ...به كوششي بي درنگ و مستمر براي حفظ منافع كودكان و آينده برانگيزد  اين آگاهي بايد همة ما را. بماند 

علت اهميت تربيت كودكان و برخي ديگر از مسائل مهمي كه بايد در تربيتشان مورد توجه قرار گيرد در مطالب 
  .لطفا آن را استخراج نماييد و به ليست خود اضافه كنيد. ذيل مندرج است

كودكان حامل . اند  اترين گنجينه اي هستند كه يك جامعه مي تواند داشته باشد زيرا آنها اميد و پشتوانة آيندهكودكان گرانبهـ 81     
خصوصيات اجتماع آينده هستند ، خصوصياتي كه عمدتاً از آنچه بزرگساالن جامعه در مورد كودكان انجام مي دهند يا در انجام آن 

اي هستند كه هيچ جامعه اي نمي تواند آن را ناديده بگيرد و از عواقب نامطلوب آن  وديعهكودكان . قصور مي ورزند شكل مي گيرد 
محبت همه جانبه به كودكان ، نحوة رفتار با آنان ، كيفيت توجهي كه به آنها مبذول مي گردد ، طرز رفتار و سلوك . بركنار بماند 

عشق و محبت مستلزم انضباط و . رفتار شايسته نسبت به كودكان مي باشد بزرگساالن نسبت به آنان ، همة اينها جزو جنبه هاي حياتي 
جوي . شهامت الزم براي عادت دادن كودكان به سختي ، برآورده نكردن هوي و هوس آنها و رها نساختن آنان به حال خود مي باشد 

كودكان بايد با مهرباني كامل ولي با . آن شريكند  اند و در هدف و مقصد دكان احساس كنند به جامعه وابستهبايد به وجود آورد كه كو
  ...پافشاري راهنمايي شوند تا طبق موازين بهائي زندگي كنند و به نحوي كه شرايطشان اجازه مي دهد به مطالعه و تبليغ امراللّه بپردازند 

از آنها تمنّا مي نماييم . ر عهده دارند در ميان بگذاريم و حال مايليم كالمي چند با والدين كه مسئوليت اولية پرورش كودكان را بـ    81   
به نظر مي رسد كه برخي از والدين گمان مي كنند كه اين وظيفه . كه تربيت روحاني كودكان خود را پيوسته در مد نظر داشته باشند 

ي حقيقت نبايد ديانت بهائي را به آنان تعليم برخي ديگر معتقدند كه به منظور حفظ استقالل اطفال در تحرّ. منحصراً برعهدة جامعه است 
يك از اين تصورات صحيح  هيچ. بعضي ديگر هم احساس مي كنند كه توانايي الزم براي برعهده گرفتن چنين وظيفه اي را ندارند . داد 

و  "مت تعليم و تربيت نمايند بر پدر و مادر فرض عين است كه دختر و پسر را به نهايت ه "حضرت مولي الوري فرموده اند كه . نيست 
پدر و مادر ، فارغ از ميزان  1 ". اگر در اين خصوص قصور كنند در نزد رب غيور مأخوذ و مذموم و مدحورند  "اضافه فرموده اند كه 

را براي تحصيالتشان ، موقعيتي مهم و حساس براي شكل دادن به پيشرفت روحاني كودكان خود دارند و هرگز نبايد توانمندي خود 
                                                            

  ١٢٤، صفحۀ  ١منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبھاء ، جلد .    ١
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، كوشش در جهت دگي كه آگاهانه با عشق به خداوندزيرا والدين از طريق يك محيط خانوا. تربيت اخالقي كودكانشان ناچيز انگارند 
اجراي احكام الهي و روح خدمت به امراللّه و عدم تعصب و بركناري از تأثيرات مخرّب غيبت ايجاد مي نمايند ، اثري قطعي و حياتي در 

اي سلوك و رفتار نمايد  هر پدر و مادري كه به جمال مبارك مؤمن و معتقد است ، مسئوليت آن را دارد تا به گونه. فال دارند پرورش اط
البته . كه خود به خود منتهي به اطاعت كودكان از والدين گردد ، اطاعتي كه تعاليم امر مبارك ارزشي بسيار براي آن قائل شده است 

ه در خانواده انجام مي شود ، والدين بايد از كالس هاي كودكان كه جامعة بهائي ارائه مي دهد نيز حمايت عالوه بر كوشش هايي ك
كنند كه آنها را از طريق برخورد مستقيم با مخاطراتي كه قبالً ذكر  شت كه كودكان در دنيايي زندگي ميهمچنين بايد به خاطر دا. نمايند 

نان آبنابراين بسياري از . و اجتناب ناپذير رسانه هاي گروهي ، از واقعيت هاي ناهنجار مطّلع مي سازد شد و يا از طريق برنامه هاي مبتذل 
در . مجبورند نابهنگام بالغ شوند و در بين اينها كساني هستند كه به دنبال موازين و مقرّراتي مي گردند كه زندگي آنها را هدايت نمايد 

  .منحطّ ، كودكان بهائي بايد همانند نمادهايي از آينده اي بهتر ، بدرخشند  برابر اين صحنة تيره و تار اجتماعي

  

جميع آباء و امهات بايد اطفال را متمادياً نصيحت كنند و بر آنچه سبب عزّت ابديه است داللت . مسئله اخالق را بسيار اهميت بدهيد  -48
  .نمايند 

  

هميت بدهند و همت بگمارند زيرا شاخه تا تر و تازه است هر نوع تربيت نمايي تربيت در خصوص تربيت اطفال امهات بايد نهايت ا -49
شب و روز بكوشند كه در اطفال ايمان و  .  پرورش دهند ، پرورد ها كه باغبان مي مانند نهال پس امهات بايد طفالن خردسال را. شود 

ستايش ، مادر اگر از طفل حركت ممدوحي بيند . س يابد ن صفات تأسايقان و خشية رحمن و محبت دلبر آفاق و فضايل اخالق و حس
كند و تحسين نمايد و تطييب خاطر طفل كند و اگر ادني حركت بي فايده صدور يابد طفل را نصيحت كند و عتاب نمايد و به وسائط 

زيرا به كلّي اخالق اطفال از ضرب و شتم  معقوله حتّي زجر لساني جزئي اگر الزم باشد مجري دارد ولي ضرب و شتم ابداً جايز نيست
  .مذموم گردد 
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از هر علم  ،اطفال را از سنّ شيرخواري از ثدي تربيت پرورش دهيد و در مهد فضايل بپروريد و در آغوش موهبت نشو و نما بخشيد -50
يد اقدام در امور مهمه بياموزيد و تشويق بر همت نماييد و متحمل مشقّت كنپر ،مفيدي بهره مند نماييد و از هر صنايع بديع نصيب بخشيد

  .تحصيل امور مفيده بنماييد 

  :با توجه به مطالب فوق به سواالت زير پاسخ دهيد

  تربيت اطفال از چه سني شروع مي شود؟ چرا؟

  اگر نصيحت روي اخالق طفل اثر نكرد آيا بايد آن را ادامه داد؟

  ؟بايد چگونه باشد عكس العمل مادر نسبت به حركات شايسته اطفال

  

طفل عكس العملي نشان دهد؟ به نظر شما اين عمل چه حركت بي فايده كوچكترين آيا الزم است مادر  نسبت به 
  تاثيري دارد؟

  

  خواهد داشت؟  ايشانايمان فرزندان چه تاثيري بر روح والدين 

  

ظهور به اقبال فائز و به اسم قيوم از رحيق مختوم آشاميد از جمله اموري كه مخصوص است به اين ظهور اعظم آنكه هر نفسي در اين  -45
يعني از كأس محبت الهي منتسبين  او بر حسب ظاهر اگر مؤمن نباشند بعد از صعود به عفو الهي فائز و از بحر رحمت مرزوق خواهند بود 

 اآلخرةِ و الثّري و مالك العرشِ رب اللّه كمكذلك ح. اين فضل محقّق است از براي نفوسي كه از ايشان ضرّي به حقّ و اولياي او نرسيده. 
  .و االولي 

  وظيفه اوالد نسبت به پدر و مادر چيست؟ 
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 . پدر و مادر به جهان ديگر شتابند، ت به جهت اوالد كشند و اكثر چون به سنّ رشد رسند و همچنين پدر و مادر نهايت تعب و مشقّّ -52
ات و زحمات پس بايد اوالد در مقابل مشقّّ. مقابل مشقّات و زحمات خويش در دنيا مكافات از اوالد بينند  نادراً واقع كه پدر و مادر در

مثالً شما در مقابل محبت و مهرباني پدر بايد به جهت او انفاق بر فقرا نماييد  پدر و مادر خيرات و مبرّات نمايند و طلب عفو و غفران كنند
  .ب عفو و غفران كنيد و رحمت كبري خواهيد و در كمال تضرّع و ابتهال طل

  

ست كه از ا پسر حقيقي آن. لگزادة عنصر جان و دل او باش نه همين آب و ، پسر آن پدر باش و ثمر آن شجر ،اي عزيز عبدالبهاء -54
  .از خدا خواهم كه در جميع اوقات موفّق و مؤيد باشي . عنصر روحاني انسان منشعب گردد 

  

اگرچه اشتياق شما را به تقديم . ه مي فرمايند كه به اعتدال سلوك نماييدـــراللّه توصيــــا ، حضرت ولي امـــانداز شم در مورد پس -59
ت به تبرّعات كريمانه به امر الهي البتّه تأييد مي فرمايند ولي در عين حال مؤكّداً گوشزد مي نمايند كه وظايف و مسئوليت هاي خود را نسب

  . فراموش نكنيد  ن كه به كمك مالي شما نياز دارندپدر و مادرتا

  آيا اطاعت از پدر و مادر در تمام جنبه هاي حيات ضروري است؟ 

  

پدر و مادر بسيار محترم . ست ا ات پدر و مادر را نيز بنمايي كه في الجمله راضي شوند سبب رضايت منــاگر چنانچه في الجمله مراع -51
آنكه مانع از تقرّب به درگاه كبريا نشوند و از سلوك در سبيل ملكوت باز ندارند بلكه بايد تشويق و  و رضايشان الزم ولي به شرط

  .تحريص نمايند 

  

اين حكم بر بالغين  "هجرت مشروط به موافقت والدين است اقناع آنان الزم و واجب   ": در خصوص بيان مبارك كه مي فرمايند   -64
    ". فقط راجع به اشخاص نابالغ است  "يا خير ؟ فرمودند بنويس   و غير بالغين هر دو يكسان است

  چه نقشي مي تواند داشته باشد؟  فرزندانپدر در تربيت 
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  وظيفه پسر در قبال پدر و مادر چيست؟

  

ستان تعليم گذارد و پدر بايد همواره به تربيت پسر كوشد و تعليم تعاليم آسماني دهد و هميشه نصيحت نمايد و آداب بياموزد و در دب -55
علي الخصوص همواره متذكّر به ذكراللّه كند تا ، ست پرورش دهدا خالصه به آنچه فضايل عالم انساني. تعليم فنون الزمة مفيده بدهد 

و روز در شب . عبد خاضع باشد و بندة متواضع . محبت اللّه در عروق و شريانش تأثير نمايد و پسر بايد نهايت اطاعت را از پدر بنمايد 
كلّي راحت و خوشي خويش فراموش نمايد دائماً سعي و كوشش كند كه  به ،فكر راحت و آسايش و تحصيل رضايت پدر مهربان باشد

  .روها گردد تَ مسبب سرور قلب پدر و مادر گردد تا موفّق به رضايت حضرت پروردگار شود و مؤيد به جنود لَ

  

قيقتاً بسيار عظيم است ، ولي در نظر اين جمع بسيار مهم است كه اهميت مسئوليتي كه در آثار اگرچه سهم مادر در پرورش اطفال ح -76
در حال حاضر گرايشي وجود دارد كه پدران تعليم و تربيت كودكان را به حدي . بر عهدة پدر گذاشته شده ناچيز انگاشته نشود  يبهائ

  .د و اين هيئت مايل نيست تصور شود كه تعاليم بهائي چنين رفتاري را تأييد مي كند گذارن قابل توجيه به عهدة مادران وامي كامالً غير

  

مشورت در شريعت اللّه از اس ّ اساس است . در خصوص مشورت پدر با پسر و پسر با پدر در كسب و تجارت استفسار نموده بوديد  -53
از شور به غور  ،انسان بايد در جميع امور مشورت نمايد. ي بهتر از اين نه كار ،خواه ميان پدر و پسر و يا شخص ديگر ، ستا و البتّه مقبول

  . پي بردمسئله رسد و به آنچه موافق است 

  

پس اي . ور است دپايان اين  مي نمايي اين از خصايص الطاف بي در اين دور اعظم شفاعت ابناء را به جهت آباء قبول ،پروردگارا -93
زيرا اين پسر به خدمات  ،بندة خويش را در درگاه احديت قبول فرما و پدر را در درياي الطاف مستغرق كنرجاي اين  ،پروردگار مهربان

  .تويي بخشنده و آمرزگار و مهربان . تو قائم و در سبيل محبتت همواره ساعي 
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 پرورش جستي و در آغوش معرفت حمد كن خدا را كه از صلب احبا وجود يافتي و از ثدي محبت اهللا ، اي نوگل حديقة محبت اهللا -95
باغ آمال آنان را سرو روان شوي و شجرة اميد پدر و مادر را ميوة . اميدوارم كه سبب اميد پدر و مادر گردي . اهللا نشو و نما مي نمايي 

  . شيرين و تازه و تر گردي و به خدمت كلمة اهللا پردازي و سبب عزّت امراهللا شوي 

  كردن جرائم مؤثر است؟ آيا زندان و سجن در مهار 

  

  حقيقت مهرباني و شفقت پدر و مادر در حق طفل چيست؟

  

پس ابتدا بايد امهات اطفال شيرخوار را در مهد . از جملة محافظة دين اللّه تربيت اطفال است كه از اعظم اساس تعاليم الهيه است  -56
هق گردد به جميع خصايل حميده و فضايل پسنديده متّصف و متخلّق شود و اخالق تربيت نمايند زيرا اول مربي امهاتند تا چون طفل مرا

اين امور  ،هم چنين به موجب اوامر الهيه هر طفلي بايد قرائت و كتابت و اكتساب فنون الزمة مفيده نمايد و هم چنين تعلّم صنعتي از صنايع
فرماييد كه چقدر زندان و سجون و محلّ عذاب و عقاب از براي  مالحظه. قصور و فتور در اين خصوص جايز نه  ،را نهايت اهتمام بايد

نوع بشر حاضر و مهياست تا به اين وسايط زجريه نفوس را از ارتكاب جرايم عظيمه منع نمايند و حال آنكه اين زجر و اين عذاب سبب 
اب چنان تربيت نمود كه اكتس از صغر سن يد نفوس راپس با. ازدياد سوءاخالق مي گردد و مطلوب چنانچه بايد و شايد حاصل نشود 

شان بر اكتساب فضايل باشد و نفس جرم و قصور را اعظم عقوبت شمرند و نفس خطا و عصيان را اعظم از جرايم ننمايند بلكه جميع همت
. دد ولي نادرالوقوع شود حبس و زندان دانند چه كه مي توان انسان را چنان تربيت نمود كه جرم و قصور اگر به كلّي مفقود و معدوم نگر

اطفال را بسيار بايد مواظبت و . ست و تأثيرش تأثير آفتاب در شجر و ثمر ا ست كه تربيت از اعظم اوامر حضرت احديتا باري مقصد اين
و فضايل را خير و شرّ نداند . شود  1 علف خودرو گردد و شجرة زقّوم االّست حقيقت شفقت پدر و مادر وا اين. محافظت و تربيت نمود 

لهذا جميع اطفال نورسيدگان باغ محبت اللّه را كمال مواظبت و تربيت الزم . مرباي غرور گردد و منفور رب غفور . از رذايل تمييز نتواند 
.  

  با توجه به مطلب فوق چگونه تربيت اطفال موجب محافظه دين اهللا مي گردد؟ 

                                                            
  ٤٣:٤٤،  ٦٢:٣٧قرآن مجيد ، .   ١
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  ونه بايد حل شود؟اختالف والدين و فرزندان در مسئله ازدواج چگ 

  

  حكمت جلب رضايت والدين براي ازدواج چيست؟

  

ولي بهترين راه حلّ آن است كه . اختالف والدين و فرزندان بر سر مسائل مهم زندگي مانند ازدواج البتّه بسيار تأسف انگيز است  -57
خريه بگيرند و يا اينكه در حال خشم و عصبانيت به سعي كنند به طريقي دوستانه رفع اختالف نمايند ، نه آنكه نظرات يكديگر را به س

  .بحث پردازند 

حضرت بهاءاهللا صراحتاً مي فرمايند كه براي انجام مراسم ازدواج كسب رضايت والدين ضروري است و بدون شك حكمت بزرگي      
براي رعايت اين . بررسي موضوع ، ازدواج كنند اين امر الاقّل مانع از آن مي شود كه جوانان بدون تأمل و . در اين دستور نهفته است 

  .حكم الهي بود كه حضرت ولي امراللّه تلگراف فرمودند كه كسب رضايت والدين شما الزم است 

اين دستور . حضرت بهاءاللّه به صراحت فرموده اند كه براي ازدواج بهائي رضايت والديني كه در قيد حيات هستند ضروري است  -65
هيكل مبارك اين حكم محكم . كه والدين بهائي باشند يا غير بهائي و سال ها قبل طالق گرفته باشند يا نه ، الزم االجرا است اعم از اين

الهي را براي تحكيم بافت اجتماع و تقويت پيوندهاي خانوادگي و ايجاد حس قدرداني و احترام در قلب فرزندان نسبت به كساني كه به 
ما بهائيان بايد بدانيم كه . اند روح آنان را در مسير سفر ابدي به سوي پروردگار خود قرار داده اند صادر فرمودهآنها زندگي بخشيده و 

جوانان كمتر و كمتر به خواسته هاي والدين خود اهميت مي دهند ، طالق : آنچه در دنياي كنوني مي گذرد فرايندي كامالً برعكس است 
والديني كه از هم جدا . اساس سست ترين و ناموجه ترين و غيراصولي ترين بهانه ها صورت مي گيرد حقّي طبيعي محسوب مي شود و بر 

اند كه طرف ديگر را كه او نيز در  مي شوند ، به خصوص اگر يكي از آنها سرپرستي كامل فرزندان را به عهده داشته باشد، به راحتي آماده
بهائيان بايد با توسل كامل به احكام و تعاليم بهائي ، با . اهميت جلوه دهند  ن مي باشد ، بيمقام والدين مسئول به دنيـــا آوردن فرزندا

اي كه به سرعت در حال نابود كردن حيات خانواده و زيبايي روابط خانوادگي و ساختار اخالقي اجتماع است به مبارزه  نيروهاي فرساينده
                                                                             .                                  برخيزند 
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در مورد سؤال شما راجع به ماهيت و خصوصيات ازدواج بهائي ، همان طور كه به درستي بيان داشته ايد ازدواج بهائي مشروط به  -19
كه طبق اصل وحدت عالم انساني يك بهائي حقيقي نمي تواند نژاد همچنين بيان شما به اين مضمون . رضايت كامل والدين طرفين است 

را مانع از وصلت شمرد كامالً با تعاليم بهائي مطابق است زيرا حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء هرگز ازدواج بين نژادهاي مختلف را 
لية محدوديت هايي كه مالحظات نژادي تحميل مي كند فراتر در حقيقت تعاليم بهائي ، با توجه به ماهيت آن ، از ك. رد و يا منع نفرمودند 

  .مي رود و در نتيجه نمي تواند و نبايد مشابه هيچ يك از مكاتب فلسفة نژادي تلقّي گردد 

  با توجه به مطلب فوق آيا ازدواج با نژادها يا اديان ديگر در امر بهايي  جائز است؟ به نظر شما چرا؟

  

خاب موفق در ازدواج چيست؟ والدين چگونه مي توانند در اين مسير فرزندان را درست بهترين راه براي يك انت
  راهنمايي كنند؟

  

بايد بين والدين و فرزندان احترام . در پرتو تعاليم بهائي دربارة روابط خانوادگي است 1نموده ايد طرحبهترين راه بررسي مسائلي كه م -75
حوي كه فرزندان براي راهنمايي و مشورت به والدين رجوع كنند و والدين در تربيت و پرورش و مراعات متقابل وجود داشته باشد به ن

به بلوغ مي رسند و از  ،ست كه كودكان با قوة تشخيص و قضاوت صحيح رشد كردها نتيجة اين روابط آن. فرزندان خود كوشا باشند
  .ختي و آسايش آنان منتهي گردد انتخاب كنند رو قادر خواهند بود مسير زندگي خود را به نحوي كه به خوشب اين

اي مشغولند كه ممكن است  در چارچوب اين احترام متقابل ، از والدين انتظار مي رود هنگامي كه فرزندانشان به ايجاد روابط دوستانه     
الزم است فرزندان خود را راهنمايي نمايند  والدين بايد دربارة مواقعي كه. نهايتاً به ازدواج بيانجامد ، از خود حكمت و بصيرت نشان دهند

  .و مواردي كه اين عمل آنها مداخله محسوب خواهد شد به دقّت تأمل كنند 

مند هستند و نظرات پدر و مادر شايان احترام و  فرزندان به نوبة خود بايد متذكّر باشند كه والدين آنها شديداً به خوشبختي آنها عالقه      
  .توجه كامل است 

                                                            
  رضايت والدين برای ازدواج فرزندان .  ١

  



 
 

- ٥١ - 
 

همان طور كه مطّلعيد انتخاب شريك زندگي در ابتدا به عهدة دو فردي است كه موضوع مستقيماً به آنها مربوط مي شود ، سپس      
  .رضايت والديني كه در قيد حياتند كسب مي گردد كه اين رضايت براي اجراي عقد ازدواج ضروري است 

اني ، مشورت در رفع سوءتفاهمات و در مشخّص كردن بهترين طرز رفتار بر اساس تعاليم هاي روابط انس در اين مورد ، مانند همة جنبه     
  .بهائي ، بسيار مفيد است 

  در چه صورت رضايت والدين براي ازدواج ضروري نيست؟

  

ه اين حكم در مورد اين سؤال كه آيا براي ازدواج بايد رضايت والدين كسب گردد ، موارد نادري به شرح ذيل وجود دارد ك -120
اگر والدين در قيد حيات نباشند ، اگر ابتالي آنان به جنون رسماً تأييد : محكم را در مورد يكي از والدين يا هر دو غيرقابل اجرا مي سازد 

ان كرده باشند شده باشد و قادر به اتّخاذ تصميم قانوني نباشند ، اگر مفقود االثر باشند ، اگر رسماً از خود سلب مسئوليت نسبت به فرزندش
گيرد كه معموالً  موارد مختلف بسياري را در بر مي دو شقّ اخير. و اگر فرزند را به نحوي شديد مورد سوءرفتار و آزار قرار داده باشند 

  .بايد به بيت العدل اعظم ارجاع گردد تا هر يك جداگانه بررسي شود 

  در چه نوع مواردي حق پدري يا مادري ساقط مي شود؟ 

  

حضرت بهاءاللّه بر اهميت وظايف والدين در قبال فرزندان تأكيد شديد نموده و به فرزندان نيز مؤكّداً فرموده اند كه بايد نسبت به ـ 78    
، از بيانات مبارك مشهود است كه در موارد اينبا وجود . والدين خود كه خشنودي آنان موجب رضاي الهي است ، قلباً سپاسگزار باشند

وضع قوانين در مورد اين موضوع به بيت . ممكن است والدين به سبب اعمال و كردارشان از حقّ پدري يا مادري محروم شوند خاصي ، 
معهد اعلي مقرّر فرموده اند كه در حال حاضر تمام مواردي كه در آن پدر يا مادري به سبب اعمال و اخالقش ، . العدل اعظم راجع است 

مثالً هنگامي كه يكي از . دري يا مادري نظير حقّ رضايت دادن به ازدواج فرزند نيست به آن هيئت ارجاع شود ظاهراً اليق داشتن حقوق پ
والدين نسبت به فرزند خود مرتكب زنا شده باشد ، يا وقتي كه فرزندي در نتيجة تجاوز جنسي به وجود آمده باشد و همچنين در موردي 

  .تواند مطرح شود  آزار جنسي فاحش محافظت ننمايد ، چنين مسائلي مي زكه يكي از والدين آگاهانه فرزندش را ا
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  مقدس ترين وظيفه والدين بهايي چيست؟ انجام اين وظيفه چه تاثيري در زندگي ايشان خواهد داشت؟

  

نان دارند كه وجود او ايد بسيار مسرور شدند و اطمي يمن موهبت الهي داراي فرزندي شدهچنين حضرت ولي امراللّه از اينكه به هم -58
هيكل مبارك دعا خواهند فرمود كه . تر خواهد ساخت  تر و حيات بهائي خانوادة شما را غني ي و خوشبختي هر دوي شما را افزونشاد

ا با اين كودك محبوب در تحت مواظبت و هدايت شما جسماً و روحاً رشد نمايد و چنان تعليم و تربيت يابد كه بتواند بعداً امر مبارك ر
وظيفة شما در مقام والدين بهائي است و موفّقيت و شادي  يناين كار در حقيقت مقدس تر. تمام وجود پذيرفته به خدمت آن قيام نمايد 

  .زندگي خانوادگي شما بدون شك به نحوه و ميزان انجام آن بستگي دارد 

  چرا مادر اول مربي طفل است؟ 

  

امتياز منحصر به فرد . چنانچه به كرّات در آثار بهائي تأكيد شده مهمترين مسئوليت مادر است  وظيفة تربيت و پرورش كودك بهائي -60
تربيتي كه كودك در . ت مادي و معنوي طفل ايجاد نمايدست كه بهترين موقعيت را در خانة خود براي رفاه و پيشرفا مادر در حقيقت آن

اس براي رشد و پيشرفت او در آينده خواهد بود و بنابراين از هم اكنون هدف مهم ابتدا از مادر خود دريافت مي كند ، محكم ترين اس
، تربيتي كه او را قادر سازد تا در آينده به نحوي كامل كلّية وظايف و ربيت روحاني كودك نوزاد خود باشدبايد سعي در ت... همسر شما 

  .ا نمايد مسئوليتهاي حيات بهائي را بر دوش گيرد و به طرز شايسته اجر

  

شكرانة اين الطاف اينكه در عهد و ميثاق . شكر كنيد جمال قدم را كه در اين قرن اعظم و عصر منور محشور شديد ن، اي اماء رحم -94
 طفوليت از ثدي تربيت كلّيه شير دهيد واطفال را از سنّ  ،قوت استقامت بنماييد و به موجب تعاليم الهي و شريعت مقدسه حركت نموده

زيرا اول مربي و  ،شيرخواري در طبيعت و طينت اطفال رسوخ تام پيدا نمايدپرورش نماييد تا آداب و سلوك به موجب تعاليم الهي از سنّ 
  .و فطانت و درايت و ديانت اطفالنداول معلّم امهاتند كه في الحقيقه مؤسس سعادت و بزرگواري و ادب و علم و دانش 
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رسد كه شخص مبتدي كه در نامة خود به او اشاره كرده ايد تعاليم ديانت بهائي را دربارة مسئوليت پدر و مادر در چنين به نظر مي  -73
حضرت بهاءاللّه در كتاب مستطاب . پدر مسلماً نقش بسيار مهمي در اين مورد دارد . مورد تربيت فرزندان به درستي درك نكرده است 

  : اقدس چنين فرموده اند 

انّ الذي ربي ابنَه او ابناً من االبناء كانّه ربي احد ... بالعلمِ و الخّط و دونهِما عما حدد في اللّوح  كُتب علي كلّ اَبٍ تربيةُ ابنه و بنته "       
   1 ". ابنائي عليه بهائي و عنايتي و رحمتي الّتي سبقت العالمين 

همانا كسي كه فرزند خود يا ... از آنچه تعيين شده در لوح  ،خترش به علم و خط و غير آنبر هر پدري واجب شده تربيت پسر و د( 
نور و عنايت و رحمت من ـ كه بر عالميان سبقت . فرزندي از فرزندان را تربيت كند گويي كه يكي از فرزندان مرا تربيت كرده است

  .)گرفته ـ  بر او باد

رفتار و حاالت او ، دعا و . ه شده از اين حقيقت ناشي مي شود كه مادر، اول مربي طفل استاهميت زيادي كه به نقش مادر داد     
هنگامي كه كودك چشم به جهان مي گشايد شير . مناجات او ، حتّي تغذيه و سالمتي او در دوران بارداري اثري عظيم بر روي طفل دارد

مادر خلق كرده و مقتضي است كه در نخستين روزها و ماه هاي بعد از  را كه اولين خوراك مناسب و مخصوص اوست خداوند در وجود
اين بدان معني نيست كه پدر طفل خود را دوست ندارد و . تولد در صورت امكان مادر با كودك باشد و به تربيت و پرورش وي پردازد 

معاش خانواده در درجة اول بر عهدة اوست ، معموالً  ولي از آنجايي كه وظيفة تأمين. برايش دعا نمي خواند و از او مراقبت نمي نمايد 
اما در طول اين دورة شكل گيري فشرده كه رشد و نمو كودك از همة دوره . وقتي را كه در كنار فرزند خود مي گذراند محدود است 

رگ تر و مستقل تر مي شود ، به تدريج كه كودك بز. هاي ديگر زندگي سريع تر است ، مادر معموالً ارتباط نزديكي با طفل دارد 
.                                           مي تواند نقش بزرگتري ايفا نمايدماهيت روابطي كه با پدر و مادر خود دارد به نسبت يكديگر تغيير مي كند و پدر 

نيد كه اصل تساوي زن و مرد به وضوح در تعاليم بهائي بيان گرديده است و اين حقيقت كه شايد مفيد باشد كه به مبتدي خود تأكيد ك     
  .بين آنها از نظر وظايفشان در بعضي موارد تفاوت وجود دارد ، مغاير اين اصل نيست 

  

                                                            
  ٤٦-٤٧، صفحات  ٤٨بند کتاب اقدس ، .  ١
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زوم تربيت فرزندان توسط ، با توجه به تأكيدات حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء مبني بر ل 1 در مورد مسئلة تربيت فرزندان  -61
والدين در سنين كودكي ، به نظر مرجح است كه اولين آموزش و پرورش را فرزندان در خانه از مادر دريافت دارند تا اينكه به كودكستان 

ند ، ايرادي راه دوم را انتخاب كبهايي اما اگر موقعيت ايجاب كند كه مادر . يا نوعي مؤسسات مخصوص تربيت اطفال فرستاده شوند 
  .نيست 

اين مطلب بدين معني است كه نبايد تعاليم  آيا قبول د؟باشن فرزندان در انتخاب اعتقادات ديني خود آزادبايد آيا 
  ديانت خاصي به ايشان آموزش داده شود؟

  

به ايشان در سن بلوغ بتوانند آزادانه ديانت خود را انتخاب كنند والدين چه اصولي را بايد فرزندان براي اينكه 
  تعليم داده باشند؟

در پانزده سالگي صرف نظر از بهائي بودن يا نبودن . فرزندان تا سنّ پانزده سالگي تحت هدايت و سرپرستي والدين خود هستند  -66
ده سال كه والدين كودكان زير پانز. والدين خود ، مي توانند ايمان خود را به ديانت بهائي اعالن نموده به عنوان جوان بهائي تسجيل شوند 

همچنين . توانند به مانند ديگر بهائيان در جلسات امري و گردهمايي اجتماعي احبا شركت نمايند  ها بهائي هستند در صورت تمايل ميآن
، اين  اگر والدين غيربهائي به فرزند خود كه به سنّ پانزده نرسيده اجازه دهند كه در جلسات بهائي شركت كند و در حقيقت بهائي باشد

                                                                    .       نيز مجاز است 

  

اگرچه اطفال بهائي خود به خود امر الهي را از والدين خويش به ارث نمي برند ، ولي والدين مسئول تربيت و سعادت روحاني ...  -79
، ايمان به خدا و محبت الهي را در قلوب اطفال القا نمايند و نيز بايد سعي كنند از ابتداي كودكي يبنابراين والدين بهائ. فرزندانشان هستند 

شناسايي و عشق . اللّه را اطاعت كنند ءبايد بكوشند كه فرزندان خود را هدايت نمايند تا از دل و جان نصايح و اوامر و احكام حضرت بها

                                                            
چند نفر از ما که در انتظار نوزاد بسر می بريم تصميم . سؤال ديگری در مورد تعليم و تربيت اطفال مطرح شده است : در نامۀ تقديمی به حضور حضرت ولّی امرهللا چنين آمده است .  ١

که يکی از مؤّسسات تربيتی برجسته است و در سراسر مملکت به علّت روش ھای پيشرفتۀ تربيتی ... دکستان داريم کودکان بزرگتر خود را که بين دو سال و نيم تا سه سال دارند به کو
ايگی ما بازی برای گروه سّنی اين اطفال در ھمسمشھور می باشد بفرستيم ، چون فکر می کنيم تا چندين ماه قادر نخواھيم بود والدين کاملی برای اطفال خود باشيم و نيز به جھت اينکه ھم

ً ھمۀ ما مايليم که در اين مورد . سالگی می باشد  ٧يا  ٦ترين مرّبی طفل تا سّن  بر طبق الواح و آثار ، مادر مھم ست کها اّما ايراد مھّمی که به نظر می رسد اين. يافت نمی شود  طبعا
  .  را برگزينيم و از مساعدت و راھنمايی شما سپاسگزار خواھيم بود  طريق بھترين
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. مة اديان و دوستي و محبت نسبت به همة افراد بشر و اهميت تحرّي حقيقت از اين جمله است به همة مظاهر الهي و معاشرت با پيروان ه
هر كودكي با داشتن چنين زيربنايي از . بنا بر اين اطفال خانواده هاي بهائي طبيعتاً بهائي شمرده مي شوند ، مگر آنكه خالف آن ثابت شود 

ح و تصميم گيري در مورد مسيري كه بايد در هنگام بلوغ براي زندگي آيندة خود دانش و ادراك ، آمادگي بهتري براي قضاوت صحي
  .انتخاب نمايد خواهد داشت 

  

در ارتباط با تربيت كودكان و جوانان نگران هستيد و اين سؤال را مطرح كرده ايد كه آيا قابل قبول  1شما در مورد اجراي اين اصل  -121
راه درك منظور از تحرّي حقيقت در چنين شرايطي تشخيص اين نكته است كه افراد . ئي را نپذيرد خواهد بود كه فرزند شما ديانت بها

بايد آزاد باشند تا درمورد ايمان و اعتقاد خود ، با تحقيق شخصي و تعهد باطني خويش شخصاً تصميم بگيرند و به پذيرفتن اعتقادات 
چنين به اين معني است كه هر فرد بالغي مسئول انتخـــاب نظام عقيدتي خويش است ماين نكته ه. والدين يا ديگران مجبور و ملزم نشوند 

اند از مــــاهيت تعليمي كه آموخته اند در مي كودكاني كه توسطّ والدين بهــــائي با آگاهي از تعاليم امــر مبـــارك پرورش يــــافته. 
اين نكته از توصية حضرت ولي امراهللا در نامه اي از جانب آن حضــرت . ـــده گيرند يابنـــد كه اين مسئــوليت را بايد خود شخصاً به عه

بايد براي انتخاب دين ... هنگامي كه كودك به سنّ بلوغ مي رسد  ": خطاب به يكي از محــــافل ملّيه روشن مي گردد كه فرموده اند 
   2 ". داشته باشد خود صرف نظر از خواسته ها و آرزوهاي والدينش آزادي كامل 

تعاليم . با اين حال ، كودكان از خردسالي نياز به تربيت اخالقي دارند تا حداقّل از عهدة تعامل اجتماعي خود با ديگران برآيند      
ر مشترك اخالقي در همة كتب مقدسه موجود است ، مناسب و در واقع ضروري است كه والدين بهائي بر اساس اصول اعتقادي خود د

نبايد فراموش كرد كه . هدايت فرزندانشان كوشا باشند تا آنها به صفات روحاني آراسته شده اعضاي شايسته و شريف جامعه گردند 
اگر يك مادر . حضرت بهاءاهللا هر يك از پيروان خود را موظف به تبليغ امر الهي نموده و آن را شايسته ترين اعمال توصيف فرموده اند 

اين موضوع ، آنچه را كه دربارة اين ظهور بديع به ديگران مي آموزد از فرزند خود دريغ نمايد ، براستي عجيب خواهد بود  بهائي با علم به
ت بايد عالوه بر اين حضرت بهاءاهللا امر فرموده اند كه پدر و مادر بايد فرزندان خود را از سنين طفوليت تربيت روحاني نمايند اما اين تربي. 

  .رت گيرد كه به تعصب منتهي نگردد به روشي صو

  بهترين طريق رفتار خانواده هاي مهاجرين با فرزندانشان كه در معرض مشقات ظاهري اين خدمت هستند چيست؟
                                                            

  تحّری حقيقت.   ١
  صادره از طرف حضرت ولّی امرهللا خطاب به يکی از احّبا ١٩٤٠دسامبر  ١٤ترجمه ای از نامۀ موّرخ .   ٢
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در آن نامه آرزوي عميق خود و شوهرتان را به اينكه . شما را دريافت نموده اند  1977ژوئن  23بيت العدل اعظم نامة مورخ  -68
هاي والدين بهائي در ميدان مهاجرت ، آيا  ه بوديد كه با توجه به مسئوليتان حاميان فعال امر مبارك شوند ابراز داشته و سؤال كردفرزندانت

مشقّات ظاهري كه فرزندان در نتيجة تعهدات والدينشان به خدمات امري متحمل مي شوند به نحوي جبران خواهد شد ، بيت العدل اعظم 
در بررسي اين مشكل الزم است كه واقعيت وحدت خانواده و سهم فرزندان در فعاليت هاي آنان : د به قرار ذيل مرقوم گردد مقرّر فرمودن

                                                             ... در نظر گرفته شود 

فكّر و آگاه است كه عضوي از خانواده به شمار رفته ، نسبت به همچنين بايد توجه داشت كه كودك از ابتداي زندگي ، موجودي مت     
توصيه مي گردد كه با فرزندان نوعي رفتار . آن داراي وظايفي مي باشد و قادر است به طرق گوناگون براي امر مبارك فداكاري نمايد 

خدماتي كه والدينشان مي توانند به عهده گيرند شود كه احساس كنند كه اين امكــان و امتيــاز را دارند كه در تصميم گيري راجع به 
. شركت كنند تا بدين طريق بتوانند براي پذيرفتن خدماتي كه زندگي آنها را نيز تحت تأثير قرار مي دهد شخصاً و آگاهانه تصميم بگيرند 

ان به اين مراهي كامل و صميمانة فرزندانشدر حقيقت مي توان كودكان را داللت نمود تا دريابند كه والدينشان صادقانه آرزومندند كه با ه
  .                                                         نوع خدمات قيام نمايند

  فلسفه اين مشورت چيست و چه تاثيري در روحيه اطفال مهاجرين دارد؟

  

  ان بيشتري داشته باشند؟خادمين امراهللا در چه صورت مي توانند به ثبوت فرزندانشان در ظل امراهللا اطمين

   

مسائل روحاني و پيشرفت امر  اي تربيت شوند كه اعضاي آن خوشحال و متّحد و افكارو اعمالشان متوجه اگر كودكان در خانواده ـ 69
ر اجراي د ...ز مدافعان امر مبارك خواهند شد ، مي توان تقريباً مطمئن بود كه آن فرزندان صفات ملكوتي كسب خواهند نمود و اباشد

وظايف خود در مقام پدر و مادر ، مانند ساير وظايفي كه به عهده داريم ، فقط مي توانيم به حد قوة خود كوشش كنيم و واقف باشيم كه 
ولي بايد مطمئن باشيم . بدون شك در مقايسه با معيارهاي وااليي كه در جهت وصول به آن تالش مي كنيم كمبودهايي خواهيم داشت 

.          ا جبران خواهد كردررده نقايص ما كاجابت  د كساني را كه در راه خدمت به امرش مي كوشند مدد خواهد نمود و دعاي ما را كه خداون

  چگونه مي توان فرزندان را عالقه مند به رعايت ادب و حضور در جلسات نمود؟ 
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زنند از جلسه بيرون برده شوند؟با توجه به مطالب ذيل  نتايج اين چرا الزم است اطفالي كه نظم جلسه را برهم مي 
  .ذكر كنيداقدام را 

  

شما را در مورد وظايف محافل روحاني محلّي راجع به هدايت والدين و فرزندان دربارة  1982سپتامبر  14بيت العدل اعظم نامة مورخ  -70
                                                                   .   و جلسات ايام متبرّكه دريافت نموده اند رفتار اطفال در جلسات بهائي مانند ضيافات نوزده روزه 

ند مرقوم گردد كه كودكان بايد طوري تربيت شوند كه اهميت روحاني اجتماعات پيروان جمال اقدس بيت العدل اعظم مقرّر فرمود.. .     
البتّه بعضي از جلسات بهائي طوالني است و ساكت نشستن در . ا درك كنند و افتخار و موهبت شركت در اين جلسات را ارج نهند ابهي ر

در اين گونه موارد ، ممكن است يكي از والدين مجبور شود از قسمتي از برنامه چشم . طي اين مدت براي كودكان خردسال مشكل است 
همچنين ممكن است محفل روحاني با ترتيب دادن جلسه اي مناسب براي كودكان در اطاقي جداگانه . نمايد  بپوشد تا از كودك مواظبت

آنها و امتيازي  انه اي از رشدــــبه اين ترتيب حضور كودكان در تمامي برنامة بزرگساالن نش. ، در اين مورد به والدين كمك نمايد 
                                                                      .آن را كسب نمايندتوانند با رفتاري شايسته  خواهد بود كه مي

در هر صورت ، بيت العدل اعظم خاطرنشان مي نمايند كه والدين مسئول فرزندان خود هستند و بايد آنها را به رعايت آداب پسنديده     
اين اقدام نه فقط به جهت برگزاري . اختالل ادامه دهند  بايد از جلسه بيرون برده شوند  اگر اطفال به ايجاد. در جلسات بهائي ملزم نمايند 

و اطاعت از والدين  جلسات بهائي با شأن و حرمت الزم ضروري است ، بلكه جهت تعليم اطفال به اصول ادب و رعايت ديگران و احترام
                                                                                                      .  نيز الزم است

  مطمئن ترين و عملي ترين راه براي تقليب جامعه چيست؟ 

  

در آثار امري هيچ گونه توضيح مبسوطي دربارة نكاتي كه شما از بيان مبارك حضرت عبدالبهاء در نامة خود نقل كرده ايد يافت  -71
لوح مبارك بر آنچه از لوازم  1.يان بايد به متن كامل لوحي كه بيان مبارك از آن استخراج شده توجه كرد نشده است و براي درك اين ب

تربيت كودكان و نوجوانان از سنين اولية زندگي است تأكيد مي كند تا آنها براي رويارويي با چالش هاي زندگي در دوران بلوغ آماده 
                                                            

  )١٣٣، صفحۀ  ١منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبھاء ، جلد . " ( تعليم و تھذيب بعد از بلوغ بسيار دشوار شود : " بيان مبارک چنين است .   ١
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عة متعادل و پيشرو سهيم گردند و همچنين عواقب وخيمي را كه معموالً در صورت عدم توجه شوند و بتوانند در حفظ موازين يك جام
در جامعه اي كه تماماً بر اساس قوانين و احكام حضرت بهاءاللّه اداره گردد، . الزم به اين امور مي توان انتظار داشت گوشزد مي نمايد 

                                                                         .  مر واقع گردد آسان تر خواهد بود قبول چارچوبي كه در آن اين امور به نحو احسن مثمرث

بايد اين نكته را متذكّر شد كه بيان حضرت عبدالبهــــــاء به تالش هاي ديگران اشاره مي نمايد ، نه به كوشش خود براي تهذيب      
ثار مقدسه به طور مكرّر به فضل و رحمت الهي كه نفوس خطاكار مي توانند از آن بهره مند شوند وعده خوشبختانه در آ. اخالق خويش 

دا در تغيير رفتار داده شده و مي توانيم شواهد آن را در حيات قهرمانان امراللّه و همچنين مردم عادي مالحظه كنيم كه چطور ايمان به خ
جامعه به  د ، يكي از اهداف اصلي ظهور مظهر الهي تقليب صفات افراد و از اين طريق ، صفاتهمان گونه كه آگاه هستي. مؤثر بوده است

اين پيامبر الهي قوانين و احكامي وضع مي نمايد كه چنين تحول گسترده اي را امكان پذير مي سازد و مقصد نهايي بنا بر. طور كلّي است 
                                .  برتر از همه ايمان راسخ به خداوند حاصل مي شود و خطا  مطلوب به تدريج از طريق تالش هاي فردي ، آزمايش و

  نقش زن در جامعه چيست؟ آيا به وظيفه مادري محدود مي شود؟   

  

يفة مادري ، بر خالف تمايل كنوني جهان به تنزّل دادن ارزش وظ. ر است ـــديدگاه ديانت بهائي در مورد نقش زن در جامعه بي نظي -115
امر الهي تأكيد دارد كه اين وظيفه بسيار پرمسئوليت بوده و به جهت پرورش سالم نسل جديد و در نتيجه ايجاد و تداوم يك تمدن پيشرو ، 

. طفل است  لاول به مادر از اين واقعيت ناشي مي گردد كه مادر حام ةواگذاري وظيفة تربيت اطفال در درج. حائز اهميت بسيار است 
  ...رفتار و حاالت او ، دعا و مناجات او ، حتّي تغذيه و سالمتي او در دوران بارداري اثري عظيم بر روي طفل دارد 

اشاراتي در مورد وظيفة زن در دور . اما تعاليم بهائي مستلزم آن نيست كه جاي زن در خانه باشد و صرفاً به امور منزل رسيدگي نمايد 
مثل  ،زنان بايد ترقّي كنند و وظيفه شان را به تمامه در مدارج حيات اجرا دارند ": كه  ،لبهاء وجود داردبهائي در بيانات حضرت عبدا

  :و همچنين مي فرمايند  1  ". ال رسند و در حقوق متساوي گردند ـــبايد به درجة رج ، مردان شوند

در . حقوقشان با رجال متساوي است . وردي نساء عقب نمي مانند در هيچ م. نساء و رجال در دور بهاءاهللا عنان با عنان مي روند  "     
اي خواهند رسيد كه به نهايت مرتبة عالم انساني در جميع امور صعود  به درجه. جميع شعبه هاي ادارة هيئت اجتماعيه داخل خواهند شد 

                                                            
  ١٦٦ و عصر جديد ، صفحۀ بھاءهللا.   ١
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بنده و رخشنده گردد زيرا ارادة حضرت بهاءاهللا چنين قرار در آينده عالم نساء تا. نظر به حال حاضره ننماييد  .مطمئن باشيد. خواهند نمود 
  1.گرفته است 

آيا اين امر با كار كردن مادران در خارج از منزل منافاتي دارد؟ چگونه بايد . مسئوليت امور مالي منزل با پدر است
  در اين امر تعادل ايجاد نمود؟ 

  

منزل كار كنند ، مفيد است كه اين مطلب از ديدگاه مفهوم خانوادة بهائي بررسي در مورد سؤال شما كه آيا مادران بايد در خارج از  -72
مفهوم خانوادة بهائي بر اين اصل استوار است كه مرد در درجة اول تأمين معاش خانواده را به عهده دارد و زن مربي اولية فرزندان . گردد
و تغييرناپذيرند و نمي توان آنها را برحسب نياز و شرايط خانواده تبديل و اين امر به هيچ وجه بدان معنا نيست كه وظايف ثابت . است 

هاي اصلي معين  اين مطلب به آن معني هم نيست كه جاي زن صرفاً در خانه است، بلكه برعكس با وجود آنكه مسئوليت. تعديل نمود 
همان طور كه . توانند نان آور خانواده باشند  و زنان هم مي رزندان داشته باشندشده است انتظار مي رود كه پدران سهم مهمي در تربيت ف

. به طور مساوي و كامل در امور و شئون عالم شركت نمايند  "شما به درستي بيان كرده ايد حضرت عبدالبهاء زنان را تشويق فرموده اند تا 
"                                                                                                               

در خصوص سؤاالت خاص شما ، تصميم راجع به اينكه يك مادر چه مدت مي تواند در خارج از منزل به كار پردازد ، بستگي به      
در . كرد  وضع خانواده دارد كه ممكن است در زمان هاي مختلف متفاوت باشد و مشورت خانوادگي به يافتن جــواب كمك خواهد

اي در آينده انعطاف بيشتري خواهد داشت ، بيت العدل اعظم خاطرنشان مي سازند كه  سؤال كه آيا دوره هاي آموزش حرفهمورد اين 
  .                                                                                   اوضاع آينده اين امور را تعيين خواهد نمود 

  و ثبات و پايداري ازدواجها چيست؟ين راه جلوگيري از فروپاشي خانواده ها بهتر

  

كردن و نگهداري فرزندان خود را بر  ان مجرّد كه تمامي مسئوليت بزرگبيت العدل اعظم به خوبي از رنج و زحمت بسياري از مادر -74
ست كه شامل تربيت روحاني ر كلّ شالودة جامعة بشري اهدف ديانت بهائي ايجاد يك دگرگوني بنيادي د. دوش دارند ، آگاه هستند 

، نيل به اتّحاد در روابط انساني و پذيرش اصولي بسيار مهم از جمله تساوي زن و مرد است تا در نتيجه ثبات و پايداري ازدواج نوع بشر

                                                            
  آرشيو مرکز جھانی بھائی.   ١
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، جامعة براي دستيابي سريع به اين هدف.  ها مي گردد به نحو قابل مالحظه اي تخفيف يابد شده اوضاعي كه باعث شكست ازدواج بيشتر
ه اي كه الزمة موفّقيك كامل به. ت آن است ادامه دهدبهائي بايد به جذب قواي روحانياصول مندرج در تعاليم بهائي  اين امر مستلزم تمس

  .هد گرديد ، با اين اطمينان كه حكمتي كه در اين تعاليم نهفته است به تدريج براي تمامي نوع بشر آشكار خوااست

  

  چه نوع انضباطي الزمه هر روش تربيتي است؟ 

  

  چگونه مي توان كودكاني را كه طبيعتاً متمرد و سركش هستند تربيت نمود ؟ 

  

در آثار مباركة بهائي كامالً واضح است كه اعمال انضباط از جمله عناصر مهم . چند سؤال دربارة رفتار با كودكان مطرح نموده ايد -78
از طرف حضرت ولي عزيز امراللّه توقيعي به زبان انگليسي دربارة تعليم و تربيت اطفال صادر شده كه مضمون . تربيت اطفال است  تعليم و

  : آن به فارسي چنين است 

نخواهد نوعي انضباط اعم از جسماني ، اخالقي و يا فكري الزم است و هر روش تربيتي كه فاقد اين عنصر باشد كامل و ثمربخش  "     
طفل در هنگام تولّد ، راهي دراز براي وصول به كمال در پيش دارد نه تنها نحيف و ناتوان مي باشد بلكه ناكامل و طبيعتاً متمايل به . بود 

شرّ است كه بايد تربيت گردد ، تمايالت طبيعي او هماهنگ ، تعديل و كنترل شود و در صورت لزوم تحت نظم و قاعده درآيد تا رشد 
والدين بهائي نمي توانند در مقابل فرزندانشان به خصوص آنهايي كه طبيعتاً متمرّد و سركش . م جسماني و روحاني او تضمين گردد سال

هستند رفتاري غير مصمم داشته باشند و حتّي كافي نيست كه برايشان دعا كنند ، بلكه بايد سعي نمايند كه اصول اخالقي را در اذهان 
ابناء خدا  "و ماليمت القا نمايند و با حكمت و شفقت آنان را با احكام و تعاليم امر الهي آشنا سازند به نحوي كه بتوانند  جوان آنها با صبر

  ... شوند و از سكّان وفادار و هوشمند ملكوتش محسوب گردند  "

  قابل قبول خواهد بود؟ در چه صورتانضباط جسماني   
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 "شفقت  "و با  "با صبر و ماليمت  "ه عنوان جزئي از تعليم و تربيت آنان قابل قبول است اما بايد اگرچه انضباط جسماني اطفال ب ـ78 
يك . انجام شود و به هيچ وجه شباهتي با ضرب و شتم و بدرفتاري كه كودكان در بعضي از نقاط جهان با آن روبرو هستند نداشته باشد 

فرد ضعيف بايد نسبت به شخص  بهائي هكه در يك جامع ني آنها و نفي اعتمادي استچنين رفتار مذمومي با كودكان انكار حقوق انسا
  .تر داشته باشد  قوي

  مكروهترين كردار انساني و انحراف او چيست؟ وظيفه تشكيالت بهايي و خانواده فرد منحرف نسبت به اوچيست؟

وز جنسي به كودكان كه فاسدترين نوع آن زناي با فرزند است در كردار انساني به سختي مي توان انحرافي را مكروه تر از تجا ـ78    
تباهي طبيعت بشر ، تدنّي اخالق انسان ، فساد و زوال مؤسسات ": ه فرمودة حضرت ولي امراللّه در دوره اي از تاريخ كه بنا ب. تصور نمود 

شده  3"شرم و حيا مفقود  "و  2"نداي وجدان خاموش  " و زماني كه ، 1 "هاي خود را نشان مي دهد  دنيوي پست ترين و زننده ترين جنبه
است ، مؤسسات بهائي بايد در انجام مسئوليت خود براي حفظ و حراست اطفالي كه در تحت اشراف خويش دارند هوشيار و انعطاف 

شخصي كه از تجاوز جنسي .  آنها را از انجام وظايف خود باز دارد ،پذير باشند و نبايد اجازه دهند كه تهديد يا رعايت مصلحتنا
همسرش به كودكي آگاه است نبايد سكوت اختيار نمايد بلكه بايد به كمك محفل روحاني و در صورت لزوم مسئولين دولتي ، به تمام 

  .اقدامات الزم دست زند تا اين عمل شنيع و به غايت غيراخالقي فوراً متوقّف گردد و درمان و معالجه آغاز شود 

  وحاني در هدايت بهائيان و حفظ و صيانت ايشان چيست؟وظايف محفل ر

  

عمل به مثابه : بعضي از اهداف مهمي كه محفل روحاني محلّي در فرايند رشد خود به بلوغ كامل بايد به آن نائل گردد عبارتند از  -111
هاي تبليغي ، حفظ و صيانت امراهللا ، برگزاري تشباني مهربان از براي اغنام الهي ، ترويج اتّحاد و اتّفاق بين ياران الهي، هدايت فعالي

وت جامعه به ارائة ضيافات نوزده روزه و سالروز ايام متبركه و جلسات مرتب براي جامعه ، آشنا ساختن بهائيان با نقشه هاي محفل ، دع
محفل در روابط خود با . ردوستانه هاي بش، كوشش در بهبود وضع جوانان و كودكان و شركت تا حد امكان در فعاليتپيشنهادات خود

هاي قافراد احبا بايد هر يك را دائماً به مطالعة امر مبارك و ابالغ پيام شكوهمندش و تمسك به تعاليمش و تبرّع آزادانه و مرتّب به صندو
  .داد ، دعوت و تشويق نمايدستماهاي جامعة بهائي و مراجعه به محفل روحاني به هنگام نياز براي مشورت و امري و شركت در فعاليت

 
                                                            

   ١٩٣٦مارس  ١١ترجمه اي از توقيع حضرت ولي امرهللا مورخ .   ١
  ماخذ باال.   ٢
  ماخذ باال.   ٣
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74. خطاب به يكي از احباء طرف بيت العدل اعظم الهياز  1988ژوئيه  25خ نامة مور 

  بيت العدل اعظم الهي 1989فوريه  28ابالغية مورخ  .75

76. خطاب به يكي از احباء طرف بيت العدل اعظم الهياز  1990فوريه  8خ نامة مور 

77. خطاب به يكي از احباء طرف بيت العدل اعظم الهياز  1993ژانويه  24خ نامة مور 

78. خطاب به يكي از احباء طرف بيت العدل اعظم الهياز  1994ژانويه  26خ نامة مور 

79. خطاب به يكي از احباء طرف بيت العدل اعظم الهياز  1997سپتامبر  24خ نامة مور 

 بيت العدل اعظم الهي خطاب به بهائيان عالم 2000پيام رضوان  .80
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 آرشيو مركز جهاني بهائي .81

 93جموعه اي از الواح جمال اقدس ابهي كه بعد از كتاب اقدس نازل شده ، صفحة م .82

 19، صفحة 48لهي دربارة حقوق اهللا ، شمارة مجموعه اي از نصوص مباركه و دستخط هاي بيت العدل اعظم ا .83

 آرشيو مركز جهاني بهائي .84

 سي ثبت شدهاز بيانات حضرت عبدالبهاء كه اصل آن به انگلي .85

 99جموعة خطابات حضرت عبدالبهاء ، قسمت دوم ، صفحة م .86

 آرشيو مركز جهاني بهائي .87

 آرشيو مركز جهاني بهائي .88

 244، صفحة  2منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ، جلد  .89

 آرشيو مركز جهاني بهائي .90

 66، صفحة  1منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ، جلد  .91

 يآرشيو مركز جهاني بهائ .92

 122-123 ات، صفح 1يب حضرت عبدالبهاء ، جلد منتخباتي از مكات .93

 243، صفحة  2منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ، جلد  .94

95. امراهللا خطاب به يكي از احباء 1932نوامبر  6خ نامة مور از جانب حضرت ولي 

96. امراهللا خطاب به يكي از احباء 1933اكتبر  4 خنامة مور از جانب حضرت ولي 

97. امراهللا خطاب به يكي از احباء 1935دسامبر  6خ نامة مور از جانب حضرت ولي 

98. امراهللا خطاب به  1937مارس  17خ نامة مور گروهي از جوانان بهائي از جانب حضرت ولي 

99. امراهللا خطاب به يكي از احباء 1940فوريه  20خ نامة مور از جانب حضرت ولي 

100. امراهللا خطاب به يكي از احباءاز جانب  1942مارس  9خ نامة مور حضرت ولي 

101. امراهللا خطاب به  1943اوت  4خ نامة مور از احباءدو نفر از جانب حضرت ولي 

102. امراهللا خطاب به يكي از احباء 1943اكتبر  14خ نامة مور از جانب حضرت ولي 

103. امراهللا خطاب به يكي از احباء 1946مارس  9خ نامة مور از جانب حضرت ولي 

 يك زوج بهائي از جانب حضرت ولي امراهللا خطاب به  1947آوريل  10خ ة مورنام .104

105. امراهللا خطاب به يكي از احباء 1950آوريل  2خ نامة مور از جانب حضرت ولي 

106. امراهللا خطاب به يكي از احباء 1952وئيه ژ 12خ نامة مور از جانب حضرت ولي 

107. امر 1956مه  23خ نامة مور اهللا خطاب به يكي از احباءاز جانب حضرت ولي 

108. امراهللا خطاب به يكي از احباء 1956ژوئن  5خ نامة مور از جانب حضرت ولي 
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109. امراهللا خطاب به يكي از احباء 1957اوت  15خ نامة مور از جانب حضرت ولي 

110. هخطاب به يكي از بيت العدل اعظم الهي  1972ژوئيه  30خ نامة مورمحافل ملي 

111. خطاب به يكي از احباءبيت العدل اعظم الهي  1973ه فوري 26خ نامة مور 

112. هخطاب به بيت العدل اعظم الهي  1976اوت  31خ نامة مورمحافل ملي 

113. خطاب به يكي از احباء طرف بيت العدل اعظم الهياز  1979ژوئن  24خ نامة مور 

114. خطاب به يكي از احباء طرف بيت العدل اعظم الهياز  1992اوت  4خ نامة مور 

 خطاب به يكي از احباء طرف بيت العدل اعظم الهياز  1992سپتامبر  20خ ة مورنام .115

116. خطاب به يكي از احباء طرف بيت العدل اعظم الهياز  1995ژوئيه  2خ نامة مور 

117. يك زوج بهائيخطاب به  طرف بيت العدل اعظم الهياز  2001سپتامبر  4خ نامة مور 

118. خطاب به يكي از احباء العدل اعظم الهيطرف بيت از  2002سپتامبر  22خ نامة مور 

119. خطاب به يكي از احباء طرف بيت العدل اعظم الهيز ا 2006دسامبر  19خ نامة مور 

120. خطاب به يكي از احباء طرف بيت العدل اعظم الهياز  2007ژوئيه  31خ نامة مور 
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  )بديع  135مؤسسة ملّي مطبوعات امري ، ] : طهران ([ باركه دربارة تربيت بهائيمجموعة آثار م

  )ميالدي  1987، ] مركز جهاني بهائي : حيفا( [  مجموعه اي از نصوص مباركه دربارة مقام زن در امر الهي
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