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 سروران روحانی 

 با تقدیم تحیات

سبب گردد ودرعین حال به که  میتواند استحکام ارکان یک خانواده را  پرداخته شده استبرنامه ضمیمه به بررسی برخی از عواملی  در
 نکاتی اشاره گردیده  که قادراست این ارکان را متزلزل نماید 

ان را به بیان تجربیاتشان درخصوص راههای استحکام بخشیدن به لطفا درقسمت شورومشورت پس از مطالعه مطلب ضمیمه عزیز
ارکان خانواده،تشویق نمائید در انتهای این بخش بیان مبارک حضرت عبدالبهاء را زیارت نموده ومورد دقت وتأمل قرار دهید وبراین 

نمی توان آن را به حال خود رها نمود چراکه حقیقت تأکید نمائید که ، ازدواج کاشتن نهالی است که نیاز به مراقبت و مالطفت دارد و
دراین صورت آفات بسیاری میتواند ریشه های این نهال را مبتال نموده ونهایتا آن را افسرده وپژمرده نماید وامروزه اصطالحاتی از 

رحالیکه حقیقتا نشانه جمله طالق عاطفی بیانگر این حقیقت تلخ است که خانواده های بسیاری ظاهرا به حیات خودادامه می دهند د
 های حیات از ایشان سلب گردیده است.

 بتوانیم شاهد استحکام هرچه بیشتر عائله های بهائی باشیم ، تجربیات مطلعین امید آنکه با تأمل بر آثار مبارکه و با بهره مندی از

 جانتان خوش با د            

 

 

 

 

 

 



 مناجات شروع-1

ها مقادیر ّم علی بیوت التّی آمنت اهل  ملوا امرک انک انت الملک الغّفارالکریم...وانزل الله  م قد ح  رلی ولّلذین ه  اغف  ف  م بحانک الله  "س  
 رینـنک. انک انت خیرالغاف ن عندک و فضال من لدفضلک ورحمتک رحمة م  

 142منتخبات آثار حضرت نقطۀ اولی ص       

 

 مناجات خاتمه-14

و الّله  ه 
 قّوت توحید .شجره انیسایت محفوظ و مسرور محفوظ و مصون دار و در ظّل  پروردگار این بنده جان نثار را در پناه ملکوت ابهایتای  

 ع ع      بخش و آیت تفرید فرما و جمیع اهل و اطفال و یارانش را دوست دار .  
      

 454مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص    
 
 
 
 الله مجموعه نصوص حضرت بهاء-3

 حضرت بهاء الله در کتاب اقدس میفرمایند:
ینًا".   ع  کم م  س 

نف  وه  ال   ذ  م  اتَّخ  لیک  مری ع  ن ا  بادی هذا م  ْین  ع  نی ب  ر  ْن یْذک  م م  نک  ر  م  ظه  وم لی  وا یاق  ج  وَّ ز      " ت 

 حضرت روح میفرمایند : و درلوح ملک باریس )ناپلئون سوم (خطاب به پیشوایان مذهبی شریعت

عناکم عن ن  ّنا م  م ا  ک  قام  حٌد م  م ا  ک  ْعد  وم  ب  یق  جوا ل  وَّ ز  ة   " ت  ر  به االمان  ّما ت ظه  ة  ال ع  یان  کم والخ  س 
نف  صول  ا  ْذت م ا  خ  ا  م اّتقـوا ن  ا  ک  راء  صول  الّله  و  ْذت م ا  ب 

ْرضی و  نی فی ا  ر  ذک  ن ی  ْوال االنسان  م  .ل  لین  ن  الجاه  سمائیالّله  و الت کونوا م  فاتی و ا  ر  ص  ْیف  ت ظه  بـوا و  ک  ج  ـن الـذین  احت  روا والت کونـوا م  کَّ ف  ت 
دین   ن  الّراق   کانوا م 

 ودر بخشی از خطبه نکاح می فرمایند: 

ّن سنة النکاح وجعله حصنا للّنجاح و  الفالح.""فلّما اراد نظم العالم واظهار الجود والکرم علی االمم شرع الشرایع واظهر المناهج وفیها س 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

تأسیس گردیده و  ئی از مطالع معرفت الّله الحمد لّله خاندانی از مظاهرمحّبت الّله تشکیل شده و خانواده، ای یاران عبدالبهاء  "
ترتیب داده مبارک  این از فضل و موهبت حيّ قّیومست که چنین انجمنی یک شخص. ارکانش هر یک شمعی روشن و نوری درخشنده

 . این موهبت یزدانست و این رحمت پروردگار
 ۀنمایم که آن دوح از حّق استدعامي . اّیامی بکامرانی بگذرانید... باید در نهایت خوشی و شادمانی و فرح روحانی و سرور وجدانی

 .ندیاب روحانی در نهایت لطافت و طراوت نشو و انتعاش ۀحدیق در این،محّبت الّله با فروع موافق 
 237ص 2منتخبات مکاتیب ج        

 
 
 

 هدف اصلی ومقدس خانواده، پایداری وجاودان سازی انسان است-5

 حضرت ولی امرالله  می فرمایند: 

 "تعالیم بهائی نه تنها زندگی زناشوئی را تشویق می نماید وآن را راه طبیعی ومعمولی برای ایجاد افرادی با عقل سلیم ،با سالمت وآگاهی
اجتماعی ومسئول می داند،بلکه ازدواج را به مقام تأسیس مؤسسه ای الهی ارتقاء می دهد که هدف اصلی ومقدس آن پایداری 
وجاودان سازی انسان است ،انسانیکه ثمره وگل سرسبد عالم آفرینش است،وهمچنین تعالی او به مقامی که خداوند برایش مقدر 

 فرموده است."

 51ونجاح صازدواج حصن فالح        

 

 

 

 

 

 



 استتداوم حیات خانواده  ۀعفت وعصمت الزم ،صداقت و وفاداری-6

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

و از خصائص این خلقت رحمانی و دون  آن از  . این اعظم مقامات عالم انسانیسته امری اعظم از عصمت و عّفت نیست" عنداللّ 
م حیوانی "    0مقتضیات عال 

 بدائع اآلثار2ج  268ص           

  دربیانی دیگر می فرمایند: و

لقه ای که قلوب زن و وفاداری را به منتهی  بایدصداقت و دو وفاداریست هر شوهر را به یکدیگر متحد مینماید،صداقت و قویترین ع 
 درجه نسبت به هم مجری دارند.

 13هدیۀ ازدواج ص        

 حضرت ولی امرالله  می فرمایند:

تقوی مستلزم آن است که چه پیش از ازدواج وچه بعد از آن از لحاظ روابط جنسی،یک زندگی توأم با طهارت و تقوی  "سجیۀ عفت و
 وفادار باشیم. مطلقا به شریک زندگی خود کردار و گفتار روابط جنسی و ازدواج در از داشته باشیم قبل از ازدواج کامال عفیف وبعد

 179مجموعۀ نصوص جوانان ص           

 

 

 

 

 

 

 



 حضرت بهاء الله طالق را شدیدا مذموم ومحکوم دانسته اند-7

 حضرت ولی امرالله می فرمایند:

"ما می دانیم که حضرت بهاء الله طالق را شدیدا مذموم ومحکوم دانسته اند وبراستی برعهدۀ اهل بهاء است که حتی به تالشی فوق 
 ،منحل ومتالشی شود."بشری دست یازند واجازه ندهند یک زندگی مشترک بهائی 

 759انوار هدایت شمارۀ         

،زن به شوهردیگری "نبایستی چنین باشد که به اندک نامالیمات میان زوجین ،شوهربه فکر وصلت بازن دیگری افتد،وخدای ناکرده 
الق واعمال شایسته ای بیندیشد.این خالف موازین الهی وعصمت حقیقی است.احبای الهی باید چنان زندگی وسلوک نمایندوچنان اخ

،ظاهرسازند که سبب حیرت دیگران شود.محبت میان زن ومرد نباید فقط جسمانی باشد بلکه باید روحانی والهی باشد.این دو نفس 
 باید حکم یک نفس یابند وچقدر مشکل است یک نفس را تقسیم کنی بلی بسیار مشکل است.

  1306ماره انوار هدایت ش       

لله ....تأکید وتوصیه می فرمایند که نه فقط به این دلیل که فردی مؤمن به امرالهی ومراقب ومشتاق اطاعت از "حضرت ولی امرا
احکام وقوانین ربانی هستید بلکه نیز به خاطر سعادت وخوشبختی فرزندانتان این مسئله را مبتهال متذکرا مورد مالحظه قرار دهید که 

ثغوریکه تاکنون در زندگی مشترکتان تصور وعمل می کرده اید ،قیام کنیدوبه کمک یکدیگر  آیا برایتان مقدور نیست ورای حدود و
،خودرا از این تنگنا رهائی بخشید؟ما اغلب فکر می کنیم خوشبختیمان درجهت وسوئی معّین قراردارد اما حتی هنگامیکه مجبورشویم 

م که نه به راستی حریت وآزادی کسب کرده  ایم ونه در بهای سنگینی هم برای پیمایش آن بپردازیم،سرانجام متوجه میشوی
 حقیقت،خوشبختی وسعادت ،بلکه فقط حالت جدیدی از یأس وبیهودگی ومحرومیت و سرخوردگی ،نصیبمان شده است."

 1310انوار هدایت شمارۀ        

 

 

 

 



 خشم مقابله کنیم؟ چگونه با-8

 1979ژوئیۀ  17استخراج از پیام بیت العدل اعظم الهی  مورخ 

 فقراتی از قبیل آنچه که از مکاتیب نوشته شده از طرف حضرت ولی محبوب امرالله استخراج شده وذیال نقل میگردد...

"درهرنفسی صفات وسجایای ممدوح و پسندیده ای وجود دارد که می تواند مورد تحسین و تمجید قرار دهیم وبه آن علت به آنها 
میم بگیریدفقط به این سجایاکه همسرشماداراست فکرکنیدبه بهبودوضعیت کمک خواهد وشاید اگرتصمحبت داشته باشیم 

 کرد...شمابایدافکارخودراازآنچه که سبب کراهت شما میشود،دور کنیدوهمیشه دعا کنیدکه حضرت بهاءالله شمارامددفرماید.بعد
را می خوانیم ومطالعه می کنیم مارامشتعل می درخواهیدیافت که محبت خالص که خداوند منشأ آن است وهنگامیکه آثار مبارکه 

بیش از هرامردیگری سبب حرارت ودرمان کدورتها میشود.هریک از ما فقط مسئول یک حیات است.یعنی حیات خویشتن  ،سازد
از  .هریک از ما از کمال مطلقی که پدر آسمانی ماداراست به غایت دور هستیم ووظیفۀ به کمال رساندن زندگی وشخصیت خود یکی

 مواردی است که مستلزم بذل تمام توجه،قدرت،اراده ونیروی ما است.

 11انتخاب همسر ص      

 

 

 

 یکی ازعوامل اصلی درتقویت وحدت عبارت از مشورت محبت آمیز است-9

 میفرمایند: 1980دسامبر  28بیت العدل اعظم الهی در پیام مورخ 

راجع به حیات عائله مالحظه گردد.حضرت بهاءالله جهت تحقق وحدت در عالم "روابط میان زن و شوهر بایدبراساس آرمان بهائی 
ظاهرشدند،ویکی ازموارد اساسی آن وحدت خانواده است.لهذا هرنفسی بایدباورداشته باشد که امر مبارک قصددارد خانواده را تقویت 

است.جّودرون عائله مانند جّو حاکم برکل  کندنه تضعیف نمایدویکی ازعوامل اصلی درتقویت وحدت عبارت از مشورت محبت آمیز
جامعه باید نشان دهد که "حکومت جابرانه واستبداد رأی نبوده بلکه اساس آن دوستی وموّدت خاضعانه ومشورت آزاد وصمیمانه 

 است."

 منتخبی از بیانات جامعه جهانی بهائی دربارۀ رجال و نساء     



 تعهد وارتباط-10

قدرت رابطۀ شما با  اما جهت و ،تشکیل خانواده به شمار می رود تردیدی در این نیست که نیروی عشق از عوامل بسیار مهم در
یعنی اینکه برای تشکیل خانواده به فردی که  می گردد.همسرتان بوسیلۀ آنچه شما بعد از آشنایی وابراز عشق انجام می دهید، تعیین 

دراین نقطه آنچه به رابطۀ شما قدرت الزم را برای کسب خوشبختی خانوادگی می دهد  تعهد می دهید. قصد دارید همسرتان شود،
لحظات خوش یا ناخوش زندگی درکنار یکدیگر باقی بمانید....ما به هنگام ازدواج  ۀاینست که با تمام وجود خود تعهد کنید که در هم

و وفادار باشیم .امادرهمان هنگام نیز باید به یادداشته باشیم که این تعهد تعهد میکنیم که همواره به همسرمان عشق بورزیم وبه ا
شامل سالهای آینده که احساس عاشقی روزهای نخستین ما رنگ باخته است نیز می شود.ما به هنگام ازدواج باید بدانیم که 

ه خودرا به یک شکل نشان نمی دهد .عشق ،تا ابد ماندگار نیست...عشق هموار "نمیتوان زندگی کنماحساس"من بدون او یک لحظه 
می کند ،تغییر می یابد، کاهش می یابد، ویا خدشه دار می شود....تحقیقات پیرامون احساس خوشبختی     در طول زمان ارتباط،رشد

نشان می دهند که شما خودتان سطح خوشبختی خودراتعیین می کنیدودرنتیجه قادرهستید که سطح احساس خوشبختی 
که همین امروز ونه فردا،سطح خوشبختی رادررابطۀ میان رتان راافزایش دهید.بنابراین،اکنون ببینید چه کار میتوانید بکنیدخودوهمس

با شورواشتیاق به یکدیگر ،خود وهمسرتان افزایش دهید.حتی اگرهردو ازرابطۀ خود خسته شده اید ودیگرمانندروزنخست آشنائی 
 اندازه ای نشاط آن روزهارا تجربه کنید هم میتوانید تا باز خیره نمیشوید،

 

 42-50تلخیص از کتاب رازهای خانواده های خوشبخت ص      

 

 

 

 

 

 

 



 مشورت: و شور

این آفت  نشان می دهد و عمیقتر و بیشتر برچهرۀ انسانها را روز به روز لکۀ زشت خود ،داغ طالقامروزه دردنیایی زندگی می کنیم که 
 قۀ جوان را در بر گرفته وبباالخص ط تمام طبقات، همچون مرضی مسری، و به سرعت درجامعۀ بشرّیت ریشه می دواند

شرط،شدیدا رایج  و آمیزشهای بیقید دست داده و از را مفهوم ارزشمند خود ،ارزشهای معنوی یک ازدواجمیگیرد.زمانیکه 
 به فکر افرادبه یافتن فرصتی، دوام عائله را تحت الشعاع قرارداده و اصول اولیه استحکام و ،درجامعه ای که عوامل ثانویه ،گردیده

 تندی و،...به راحتی باطل می نمایند، ،بدون توجه به اهمیت حیاتی آن پیوند زناشوئی را و عقد جدائی می افتند و
 وسواس و عدم اعتماد، حسادت و سوءظن، بدبینی و کارشکنی، منفی بافی و ت،استفاده از کلمات زش خشونت،

 مشهود می باشد. کناره گیری کدورت و و قهر حساسیت بی مورد،

 امور به موازین  اخالقی و بی تفاوتی و بی توجهی اعتیادات ناشایست، عدم مشورت، شتم،خودرأیی و و ضرب و آزار
 می گردد.   رفتارهایی پسندیده تلقی مقصردانستن دیگری، خودپسندی و دیکتاتوری، تحکم و وحانی،ر

وظائف همسری،نداشتن روح اتحاد و  تحقیر،بی توجهی به مسئولیتها و بی احترامی و برتری، و غرور بی وفایی وخیانت،
 میشودمتداول   خصوصی،عدم رعایت حقوق مسائل خانوادگی و یگانگی،دخالت دادن دیگران در

 ترشروئی، خشکی و حق کشی، تلخی و بی انصافی و ،وّیهراحت طلبی بیر نظافت، عدم رعایت لطافت و بی نظمی و
 میگردد، ارزش تجمل پرستی هوس بازی،جاه طلبی و ناسازگاری و

 255-256اقتباس از گلستان جوانی ص     

حفظ  چگونه قادر خواهیم بود در ،تهدید می نمایدزمان  و این عصر درحال با توجه به ابتالئات فراوانی که خانواده های ما را 
 این خصوص ، با یکدیگر به اشتراک گذارید در را تجربیات خود لطفا نظریات و صحیح خانواده هایمان موفق باشیم؟چهارچوب 

 در خصوص مفاهیم آن تأمل کنید: به عنوان فصل الخطاب در پایان مذاکرات زیارت نمائید و بیان مبارک حضرت عبدالبهاء را

 دنیا باالتر از این اتحادی را تصّور کند. این که هیچکس نمی تواند در است اتفاقی بین زن و شوهر خلق نموده خداوند چنان اتحاد و"
شیرین  و خّرم ماند و تمام فصول زندگانی سرسبز در محبت آبیاری نمائید تا عالقه و آبرا با  اتحاد خود شما باید دائما شجر الفت و

 اقوام به بار آورد." را برای شفای آالم ملل و ترین اثمار

 162گلزار تعالیم بهائی ص 


