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 (  تساوی حقوق زن و مرد9)
 

 
 (231)حضرت عبدالبهاء، پیام ملکوت ص  محسوب رجال از هللا اماء امروز 

 
 اناث و ذکور زيرا آدمند ساللهء جمیع انسانند نوع جمیع یکسانند خداوند نزد در نساء و رجال 

 و موجود اناثی و ذکور حيوان عالم در موجود اناثی و ذکور نبات عالم در ندارد بانسان تخصیص
 اناث نبات و ذکور نبات میانهء آیا کنيد، نبات عالم در مالحظه. نیست امتیازی  بهيچوجه لکن
 اناث و ذکور بين ابدا   حيوان عالم در همچنين و. است تام   مساوات بلکه ؟ هست امتیازی  هيچ

 است ئزجا آیا است، کائنات اشرف که انسان پس. پروردگارند رحمت ظل   در جمیع نیست امتیازی 
ر ؟ باشد داشته را اختالف اين که  تربيت مردان مثل که بوده اين بجهت بحال تا زن  جنس تأخ 

 چون  میگشتند رجال نظير که نیست ای شبهه میشدند تربيت مردان مانند نسوان اگر نمیشدند
 یانسان عالم سعادت نیست ممکن و. رسند مساوات بدرجهء البت ه نمايند اکتساب را رجال کماالت

 (127)حضرت عبدالبهاء، پیام ملکوت ص  مردان و زنان کاملهء بمساوات مگر گردد کامل
 

 نیست میان در امتیازی  بهيچوجه مساوی  حقوق  در کل   رجال و نساء که نمود اعالن را نوع وحدت. 
 نیست ای شبهه هيچ شوند تربيت رجال مانند نساء اگر دارند بتربيت احتیاج فقط انسانند جمیع زيرا
 یکی و اناث یک است جناح بدو محتاج طيور مانند انسانی عالم زيرا. ماند نخواهد امتیازی  که

 از عبارت بشر عالم. است دیگر بال وبال سبب بال یک نقص نتواند پرواز بال یک با مرغ ذکور
 بشر جمیع خدا. ماند باز خویش وظیفهء از هم کامل دست ماند ناقص دستی چون  است دست دو
 و دودست داده گوش دو و چشم دو را جمیع و فرموده عنايت دانش و عقل را جمیع کرده خلق را

 عدالت باشند؟ تر پست رجال از نساء بايد چرا لهذا. است نگذارده امتیازی  میان در کرده عطا دوپا
 کس هر نیست اناثی و ذکور خدا نزد در فرموده خلق مساوی  را کل   الهی عدل نمیکند قبول الهی
  مرد خواه باشد زن  خواه تر مقبول خدا نزد در بهتر عملش تر پاک قلبش

 (232)حضرت عبدالبهاء، پیام ملکوت ص 
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 ننمايد العاده خارق  ترق یات انسانی عالم نشود حاصل حقوق  در اناث و ذکور بين تام ه مساوات تا .
ل و عظیمند رکن دو از مهم   رکن یک زنان  خردسال اطفال معل م زيرا .انسانی معل م و مرب ی او 

. میکنند تحصيل کبری  مدارس در بعد نمايند تربيت را اطفال و کنند اخالق تأسیس آنان مادرانند
 مردان ترق ی سبب نساء ترق ی پس گردد؟ کامل مرب ی چگونه باشد ناقص معل م و مرب ی اگر حاال
 امتیازات و تعلیمات همان مه زنان رسند رجال بدرجه تا نمود کامل تربيت را نساء بايد لهذا .است

 شوند مشترک نيز انسانی عالم کماالت در رجالند با مشترک حیات در تا همچنانکه آرند بدست را
 بال یک است بال دو را انسانی عالم. است حقوق  در تساوی  نتائج از کمال در اشتراک البت ه و

 و قوی  بال یک تا ام ا. کند روازپ انسانی عالم تا باشد قوی  بال دو هر بايد اناث بال یک و ذکور
 در و کرده خلق بشر را دو هر خداوند. است بطیء نکند حرکتش پرواز مرغ ضعيف بال یک

 بايد ما بدهیم؟ ما چگونه نداده، خداوند که چيزی . نداده امتیازی  هيچ فرموده مشترک قوی  جمیع
 امتیازی  هيچ ام ا است اناث و ذکور نيز حيوان عالم در گذشته اين از. باشیم الهی سیاست تابع

 قو هء محرومند عقول از آنکه وجود با نه امتیازی  هيچ و است اناث و ذکور نبات عالم در نیست
 که بداريم روا را چيزی  چنين چگونه داريم، ممي زه قو ه و موف قیم عقل بفیض که ما. ندارند ممي زه

 (235)حضرت عبدالبهاء، پیام ملکوت ص  است؟ عقل مخالف
 

  افزون  روز ترق یات فرزانگی و عف ت و یگانگی و وحدت مقامات در بايد احب اءهللا نساء و جالر 
ی بآنها سائره امم که ای بدرجه باشند داشته  ایشان اخالق و احوال اعتدال شیفتهء و نمايند تأس 
 یانسان عالم فضائل و کماالت و بدایع و صنایع و فنون  و علوم تحصيل در تساوی .....  شوند
 ( 239)حضرت عبدالبهاء، پیام ملکوت ص حيوانی  عالم مضر هء حر ي ت نه است

 


