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 : فرمايند مي بهاءاهللا حضرت

 و مقر منبسطه رحمت و كامله عنايت به واحد صقع در را كل و برداشته ميان از را اماء و عباد بين ما فرق اعلي قلم "
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  عبدالبهاء حضرت مبارك خطابه -3

 تربيت يك بشر جميع كه است الزم انساني عالم اتحاد جهت به كه نموده اعالن تربيت وحدت اهللا بهاء حضرت "
 بين تام ارتباط گردد نوع يك مدارس جميع در تربيت چون و گردند واحد تربيت پسر و دختر ، نساء و رجال.  شوند
 و برافتد جدال و جنگ بنيان ، گردد اعالن نساء و رجال وحدت يابد تعليم نوع يك بشر نوع چون و شود حاصل بشر

 مانع اناث و ذكور بين حقوق مساوات و نزاع و جنگ مورث تربيت اختالف زيرا نيست ممكن مسائل اين تحقق بدون
 راضي هرگز ، عزيزند خيلي دران ما نزد جوانان اين.  نشوند جدال و جنگ به راضي نسوان زيرا است قتال و حرب
 و زحمت نهايت مادردر سال بيست كه را جواني.  بريزند را خود خون و رفته قتال ميدان در ها آن كه شوند نمي

 ولو شود نمي     راضي مادري هيچ ؟ گردد پاره پاره حرب ميدان در كه شد خواهد راضي آيا نموده تربيت مشقت
 و دارند اظهار مملكت وحدت و نژاد وحدت ، جنسي وحدت ، سي سيا وحدت و وطن محبت عنوان به  اوهامي هر

 شد مرد و زن بين مساوات اعالن كه وقتي لهذا.  شوند كشته اوهامات اين براي و بروند بايد جوانان اين كه بگويند
 " كرد نخواهند اوهام فداي را انساني اطفال هيچ و شد خواهد برداشته بشر ميان از حرب كه است يقين

 123ص بهايي آئين شناسايي در                                                     
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 بيزارند جنگ از طبيعتاً نسوان -4

  : فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 به كه كنند مي رشد و يابند مي پرورش مادران توسط كودكان.  هستند صلح مدافع و بيزارند جنگ از طبيعتاً نساء"
 را مادري مثال عنوان به.  شوند مي زحمات متحمل بردباري و پشتكار با ها آن براي و آموزند مي را اوليه اصول ها آن
  چنين مطمئناً.  رسد مي سربازي سن به تا دهد مي پرورش سال بيست مدت را پسري دلسوزي به كه بگيريد نظر در

 امتياز و قدرت نظر از زنان وقتي اين بر بنا.  شود كشته نبرد ميدان در و افتد خطر به فرزندش كه خواهد نمي مادري
 رسيد خواهد انتهاء به جنگ قطع بطور كنند اداره را دول و بدهند راي بتوانند و كنند ترقي مردان درجه به اجتماعي

  )ترجمه. (  هستند جهاني صلح قدم ثابت و مند عالقه بسيار طرفداران فطري بطور زنان كه چرا

 375ص ، جهاني صلح بيانيه ، عبدالبهاء حضرت بيانات از                             

           

 امراهللا ولي حضرت توقيع -5

  : فرمايند مي امراهللا ولي حضرت

 دارد زنان بر حياتي تأثير صلح كه بوده اين كنند مي قيام صلح براي كه زناني مورد در عبدالبهاء حضرت مقصود "
 عضويت نفس افتاد نخواهد اتفاق جنگي هيچ ، دهند تشكيل جنگ مخالف و آگاه افراد از بزرگي دستة بتوانند واگر
 مجدد سازماندهي به نيازي و سازد مي هماهنگ را ايشان هاي فعاليت اداري تشكيالت و امر جامعة در بهايي زنان
 در تا نمايند سعي طلب صلح هاي نهضت از معنوي حمايت و مبارك امر تبليغ با بايد زنان وجود اين با.  نيست ايشان
 " . بگذارند زيادي تأثير زنان ساير افكار بر مهم مطلب اين

                                        783 ص هدايت انوار       
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  الهي اعظم العدل بيت پيام از قسمتي -6

 نفي ة شود مي ياد آن از كمتر كه چند هر است صلح شرايط اهم از نساء و رجال تساوي كامل تحقق و زنان رهايي "
 مضر عادات و رفتارها و گذارد مي باقي ستم و ظلم تحت همچنان را عالم جمعيت از نيمي نساء و رجال تساوي
 ، دهد مي گسترش الملل بين روابط و سياسي حيات ، كار محل به شده ريزي پايه     خانواده محيط در كه را مردان
 طور به زنان جامعه كه آن از پس تنها ، ندارد فيزيولوژي و عملي ، اعتقادي اساس و پايه هيچ مرد و زن تساوي نفي

 صلح به بالمĤل كه شد خواهد ايجاد مناسبي رواني و اخالقي جو ، گردند سهيم بشري هاي فعاليت همة در كامل
 783 ص هدايت انوار                                                    ".گردد مي منجر عمومي
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  صلح فرآيند و زنان -7

.  شود متذكر صلح فرايند در را زنان حساس و كليدي نقش تا  شمرده مغتنم را فرصت اين بهايي المللي بين جامعه
 مكمل كه نمايند مي ارائه صلح هاي گفتگو در را خاص كيفيتي و منظر ، خودشان ويژة هاي تجربه بر تكيه به زنان

 زنان براي مساوي موقعيت نمودن خطيرفراهم امر جديت به بهايي جامعه رو اين از. است مردان نظرات نقطه و ديدگاه
 در حياتي عنصري ها گيري تصميم در زنان مساوي موقعيت از مندي بهره.  كند مي دنبال گيري تصميم جايگاه در را

 و صلح ، بشريت رفاه:  فرمودند پيش قرن يك در اهللا بهاء  حضرت كه طور همان است جهاني وحدت حصول جهت
 . باشد يافته استقرار كامالً بشر وحدت كه زماني مگر شود نمي   حاصل آن امنيت

 اضطراب به را بشر نوع و نموده دگرگون عميقاً را جامعه چهرة اخير هاي سال در انگيز حيرت و دهنده تكان تغييرات
 تأ گذشته در كه سياسي و هبي مذ مؤسسات پاشي فرو از نوعي به خاكي كرة اين روي بر كسي هر.  است انداخته

  . است گرديده متأثر اند بوده آرامش و ثبات كنندة مين

 فرآيند ساز زمينه عنوان به ها آن به بهاييان اندازه همان به است دهنده آزار مردم نظر در قدر هر ها آشفتگي اين
 مستلزم پايدار صلحي تأسيس.  نمايد پشتيباني را پايدار صلحي تواند مي كه نگرند مي اجتماعي نوين نظم يك تاسيس
 و فقر  كاهش ، همگاني آموزش دارنده بر در كه عدالت اساس بر دگرگوني يك.  است جهاني دگرگوني و تحول
  . باشد دار ريشه و عميق تعصبات ترك

 ديگر خصائصي اند داده دست از دشوار مسائل حل ابزارهاي عنوان به را خود اعتبار تهاجم و غلبه و قهر كه زماني در
 تشريك و همكاري و ارتباط ايجاد در مهارت و عقالني فرآيندهاي ديگر به دروني درك آميختن توانايي مانند

      تر درخشان تازه ديدگاههاي از گيري بهره با مشورت ، شوند پذيرفته گيري تصميم   مراكز در زنان كه مساعي
 بنا.  شود مسائل حل براي جديد محركه نيروهاي ظهور سبب كه يابد مي انتشار رواني و اخالقي جو يك و شود مي
 مي تأثير صلح تأسيس فرآيند در تسريع كسب و صلح بر مستقيماً گيري تصميم امر در زنان نمودن داخل اين بر

 . گذارد
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 نمايند ترقّّّي مساوي طور به بايد دو هر اين بنابر دارد بستگي زنان و مردان مشترك همكاري به انساني جامعة پيشرفت
 و خالقيت جهت از مردان با كه اند نموده ثابت اند شده مند بهره تحصيل براي مساوي هاي فرصت از كه زناني. 

 بايد نيز زنان لذا.  نمايند تشويق و تسهيل را زنان كامل ترقي و پيشرفت بايد مردان.  هستند مساوي فكري هاي ظرفيت
  . نمايند پشتيباني و حمايت جامعه جديد وضعيت اين سوي به رشد جهت در را مردان

 نساء و رجال درباره بهايي جهاني هجامع هاي بيانيه از نقل                                                    


