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  گرامي همكاران و همراهان

 

 موفق امراهللا مهد در جان و دل عزيزان به خدمت ارائه در هميشه مانند آنكه به اميد با و ابهي امنع تحيات تقديم با
 مباركه آثار از گرفتن ياري با داريم قصد و باشيم مي خدمتتان در "جامعه تحول چرخ زنان " نام به اي برنامه با باشيد
 در زنان مقام و موقف بازگوئي جهت به امر اين كه دانيم مي البته و بنشينيم صحبت به زن مقام و حقوق خصوص در

 با كه باشيم مي آن پي در بلكه است بوده توجه مورد نيز كنون تا بهائي جامعه در مقوله اين كه نيست بشري جامعه
 بايست مي كه نمائيم ترغيب مهم امر اين در تأمل به را ايشان ، گوناگون هاي عرصه در زنان توانمنديهاي به توجه
 مسير در اگر استعدادي و توان هر كه معتقديم زيرا برند كار به ديگران به خدمت جهت در را خود استعداد و توان

 باقي استفاده بال كه است ابزاري مانند به حالت اين غير در و باشد مي ارزشمند ، گيرد قرار برداري بهره مورد خدمت
 . ماند مي

 جامعه در زنان نقش "    عنوان تحت كه را مطلبي ابتدا پيشنهادات و شور قسمت در نمائيم مي تقاضا اساس اين بر
 :نمائيد مطرح را ذيل سؤال سپس و بخوانيد جمع در است آمده " امروز

 

 راستاي در بهائي زنان از توان مي را اقداماتي چه مباركه آثار در زن مقام به عنايت با و زنان توانمنديهاي به توجه با "
 " نمائيد؟ مي پيشنهاد كاربردي صورت به را فعاليتهائي چه شما ؟ داشت انتظار دوستانه بشر هاي خدمت

 

 

 باشيد مؤيد و موفق همواره     
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 بهاءاهللا حضرت مباركه نصوص .2

 : فرمايند مي بهاءاهللا حضرت

 حق از او ، نمود توجه حق به اماء از چه و عباد از چه نفسي هر.  است مرتفع دنو و علو نسبت كه روزيست امروز ...
 1...  بوده الخلق اعلي از چه اگر ؛ مذكور الرَّحمن لَدي خسران اهل از آن دون من و است محسوب

 : نيز و

 بين ما است الهي امر ارتفاع سبب كه اموري بر قيام و كبري عصمت و اكبر تنزيه به نمائيم مي وصيت را اماء جميع
 2.  نساء

                   12 ص بهائي ديانت در زن حقوق و مقام – 1

 3 ص 255 شماره بهائي پيام – 2

 

 

 

   

 

                                                                         

  

  

  



٤ 
 

 

 عبدالبهاء حضرت مبارك لوح .3

 ، شمردند مي ايوان صاحب و ميدان سباق را خود و بودند شكوه و شوكت پر كه آفاق هاي ملكه بسا ، رحمن اماء اي
 عزّت نه ، ايواني نه و شكوهي نه ، ساماني نه و سري نه ، نينشا نه و نامي نه.  گشتند مبتال خاكدان زندان به عاقبت
 و باقي ايشان از روايتي و حكايتي جز ؛ شدند غصه هر مورد و گشتند قصه هر اساس.  يزداني رحمت نه و نماياني
 زدند شعله روز هر رحمن اماء ولكن ؛ گشتند بنيان و اساس بي اوهام و افتادند نسيان زاويه در كلي به بلكه ؛ نه برقرار

 افق در و زدند گلبانگي و كردند بلند آهنگي ؛ بياراستند چمني و كردند روشن سراجي و افروختند محبتي نائره و
 از چگونه و عزيزند چقدر كه نمائيد مالحظه.  شدند تابان و درخشنده و روشن سرمدي حيات و ابدي نور به تقديس
 و يابند جاوداني حيات البته.  اهتزاز در قدس نفحات از و درگريزند هوي و نفس از زيرا ؛ لبريز اهللا محبت شهد

 را عنايت صهباي اين و بدانيد را موهبت اين قدر الهي عزيزان كنيزان و رحمن اماء اي پس.  جويند پايان بي زندگي
 آشكار امكان غيب در مودعه اسرار و نمايد احاطه را جهان زلزله و افتد اركان در ولوله تا بنوشانيد و بياشاميد الجرعه
 ع ع الثّناء و التَّّحيه علَيكُنَ و گردد

                        

     38 ص بهائي ديانت در زن حقوق و مقام                                                 
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 بهاءاهللا حضرت ظهور زمان در زنان .4

 : فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 ماند نخواهند عقب حركتي هيچ در.  روند مي پيش به مردان دوشادوش زنان كه است بهاءاهللا حضرت ظهور زمان در
 مقام همان به.  گرفت خواهند دست به را امور اداره ، جهات كليه در زنان.  برخوردارند مساوي حقوق از مرد و زن. 

 را اين.  كرد خواهند شركت امور جميع در و شد خواهند نايل است نظر مورد جهان سراسر در كه انساني شامخ
 تابنده و درخشان جهات جميع از زنان عالم دوري چندان نه آينده در.  نباشيد ناظر كنوني شرايط به.  باشيد مطمئن
 زنان حقّه حقوق از دادن رأي حق ، انتخابات هنگام در.  اند فرموده اراده چنين بهاءاهللا حضرت چون.  شد خواهد
 در نفسي هيچ.  است تغيير قابل غير و ناپذير انكار اي مسأله بشري فعاليتهاي هاي عرصه جميع به زنان ورود و است
 ... اندازد تأخير به را آن يا كند ايجاد مانع نبايد آن مسير

 2075 شماره هدايت انوار                                                                                        
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 صلح تحقق در زنان نقش .5

 : فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 دارد جنگ به رغبت زن از بيش مرد زيرا ؛ يابد تحقق زنان مساعي راه از المللي بين عمومي صلح آمال تا نمائيد جهد 
 كار به عمومي صلح استقرار راه در كه است جديتي و خدمت مرد بر زن افضليت ثبوت براي حقيقي گواه و شاهد. 

 موقوف جنگ كنند حاصل برابري و تساوي مردان با و گردند سهيم جهان اين امور در كامالً نسوان چون...  برود
  ... نيست ترديد و شك اين در.  بود خواهند نسوان ، جنگ رادع و مانع زيرا ؛ شود

   277 ص 2 ج آسماني پيام                                                                                         
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 ) مشورت و رشو قسمت به مربوط(

 امروز دنياي در زنان نقش

 آدمكشي و خونريزي با جان و دل از هميشه و اند ديده زيان جنگ از همواره بشر پركشمكش تاريخ طول در زنان
.  است نكرده فروكش كنون تا جنگ آتش ، بوده مردان دست در امور زمام چون اما اند داشته مخالفت سر

 بيستم قرن اول نيمه در و شد آغاز نوزدهم قرن اواخر حدود از المللي بين آشتي و صلح تحكيم براي زنان كوششهاي
 صلح جائزه بار چندين نوبل علمي و ادبي جوائز بر عالوه كنون تا كه نيست حيرت جاي رو اين از گرفت بسيار قوت

 .است گرديده زنان نصيب ،

 به مؤثر كمكي خود كه اند داشته دوستانه انسان فعاليتهاي در مهمي نقش گذشته قرن تاريخ در زنان اين بر عالوه
 نفع به را خدماتي بيستم قرن دوم دهه در انگليسي بهائي بالمفيلد ليدي مثال است بشري جامعه در آرامش برقراري
 باز جسمي عجزه و معلوالن همه دل به را اميد نور خود گفتارهاي و ها نوشته با كلر هلن.  كرد آغاز جهان كودكان

 و گذاردند قوانيني درماندگان ، فقيران ، سالخوردگان زندگي كردن بهتر براي غالبا شورا مجالس در زنان ، آورد
 از مونتسوري ماريا.  ست وكال اين مرهون و مديون ، اند آورده دست به زنان كه آزاديها و امتيازات از بسياري
 پيرو و او نام به مدارس از بسياري امروزه و كرد دگرگون جهان در را كودكان  تربيت و تعليم روش كه بود كساني
 به احترام لزوم به معتقد فعال هاي متد طريق از اطفال رشد به كمك عين در كه بود او و هستند او نوين روش

 ..بود آنها شخصيت

 

  46 ص256 ش بهائي ازپيام برگرفته                                                                           


